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RUDUO VILNIUJE
Geltonraudonių klevo lapų kilimais 
Ruduo į panertus ir vėl atjojo — 
jo žirgas šokinėja Vilniaus gatvėse, 
toks neramus, kaip ir jo raitelis; 
ko gero sprandą nusisuks 
tarp rūmų ir namynų nutrūktgalviškai

sau šuoliuodamas.
Šįryt dairaus — iš po nakties
beržai Žirmūnuose pasipuošė gryniausiu auksu
ir saulėn tiesia geltonuojančius lapus.
Tokie atrodo tie beržai linksmučiai, 
tartum pabodus būtų vasara linksma!..

Bet vis tiktai, kai pagalvoji — ruduo yra ruduo, 
ir Vilniaus gatvėmis į darbą skubantys 
jauni ir nebe taip jauni vyrukai,

. moterys visokio plauko 
jau įsilindę švarkų šilimonjaukion 
(merginos net į paltus įsinėrę — 
ne tiek dėl reikalo, galbūt — kaip dėl mados!..) 
reikšmingai primena — žiema artėja!..

O man ruduo pasiutusiai gražus, 
jis atitinka mano — seno vyro — amžių,, 
ir nors matau tuos krintančius gelsvus lapus, 
man mirtį menančius,
bet taip velnioniškai dar norisi gyventi 
ir po žiemos — mirties — pabust linksmam 
ir vėl drauge su tais klevais, su tais beržais 
atgyt pavasariais ir vėl žaliuoti, šlamšti!..

ŽirmOnai, 2000.09.23

GIMIMAS 
... ir staiga
kitam pasaulyje esu — 
šaltas jis,
pilnas ausį rėžiančių garsų, 
bauginančių mane ...
Ryškėti ima pilki šešėliai (žmonėsf..), 
kažkas, šiurkščiai, liečia mano kūną —

Visa būtybe pajuntu,
kad aš esu KAŽKUR,
bet tik ne kūne Motinos,
kur buvo šilta ir ramu ,
ir kur palaima buvo amžina (tikėjausi!..).

Pirmieji pojūčiai — manimi riedanti vėsa —
Net nežinau kas tai yra šviesa,
kuri man braunas į akis
ir aš — užmerkęs jas — užmiegu
(vildamasis, kad visa tai praeis
ir gal sugrįšiu ten, iš kur esu atėjęs —).

... gyvent imu ne protu, tiktai jutimu... 
Nesuprantu, kad nieko nežinau, 
nei kad esu silpnutis sutvėrimas, 
kurį tik motinos globa ir meilė 
saugo šiame pasaulyje, 
bet aš jau ATĖJAU GYVENTI!..

AŠ augsiū
iš nebūties pakildamas ŽMOGUM — 
gal mylinčiu, gal rūpestingu, gal net žiauriu, 
bet tai jau mano ŽMOGIŠKOJI ATEITIS!..

Aš jau esu

Bronius Žalys Nuo Gaigalių kaimo iki 
Australijos

2001 m.

JONINIŲ NAKTIS KUPIŠKIO PILIAKALNY

Nukrito saulė į miškų tankynes,
tik atspindžiai skaisčiai raudoni
dar žaidžia Lėvenio ramioj srovėj, 
kurion Kupos sravus upelis 
savo vandenėlį tyliai pila—

Ramu Piliakalny. Apsnūdę medžiai 
kalno pakraščiuos sustoję tyliai rymo, 
šis vakaras, atrodo, jiems svarbus — 
priešpily liepsnoti skaistus laužas ima, 
sėlių žemėn vėl Rasų naktis pribuvo!..

Ne, ne jaunos laumės šiąnakt šoka, 
gelsvas kasas gėlių vąinikais pasipuošę, 
tiktai aukštaičių dukros, jauni sūnūs — 
jiems laužo liepsnos mena karštą saulę, 
juos vasaros trumpa naktis užbūrė—

Vidurnaktis — praėjo laumių metas, 
bet mes visi liepsnų dar užburti, 
dar skamba dainos ir paparčio žiedą mena... 
Rytuos jau pirmos aušros brėkšta, 
o aš ir vėl Piliakalnin žengiu...

Pernai iš Australijos suvi- 
sam grįžęs ir Vilniuje, Žir
mūnų rajone, apsigyvenęs, 
publicistas ir poetas Bronius 
Žalys pažymėjo savo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį. 
Naujoje Lietuvių literatūros 
enciklopedijoje Algirdas Titus 
Antanaitis, pažymėdamas, 
kad B. Žalys savo eilėraščius 
skelbė daugiausia literatūros 
antologijose, skautų spaudoje 
ir metraščiuose, išskiria iš
eivijoje parašytą ir išleistą jo 
poezijos rinkinį Apie žmones, 
žemę ir vėjus.

Vilniuje, Rašytojų klube, pa
gerbti B. Žalio susirinko ne tik 
poeto giminės, artimieji, bet ir 
kiti literatūros mylėtojai. Da
lyvavo ir poeto žmona Elvyra, 
iš jubilijato gimtojo Kupiškio 
krašto su rudeninių gėlių 
puokštėmis ir sveikinimais at
važiavę bibliotekininkai, kiti 
kultūrininkai.

Lituanistė Eugenija Didžia- 
riekienė susirinkusius supa
žindino su Broniaus Žalio gy
venimu, literatūrine ir vi
suomenine veikla išeivijoje. 
Prelegentė pasakė, kad B. Ža
lys gimė 1921 m. rugsėjo 8 d. 
Šimonių valsčiuje, Gaigalių 
kaime. Jau nuo septynerių 
metų Bronius ganė ūkininkų 
bandas, tik vėlų rudenį ir 
žiemą lankydamas pradžios 
mokyklą. Nuo pat mažumės 
pamėgo knygas. Būdamas 11 
metų, jau bandė pats rašyti is
torinį romaną iš Lietuvos 
praeities. Pirmasis žurnalis
tinis bandymas — dar 1936 m. 
parašyta korespondencija Jau
najame ūkininke.

1942 m. kelis mėnesius B. 
Žalys vokiečių buvo išvežtas į 
darbus Rytų fronte — prie La
dogos ežero dirbo vienos vo
kiečių kuopos aprūpinimo 
grupėje. Sovietams diviziją su
naikinus, drauge su likusiais 
gyvais buvo paleistas atos
togų, bet į tarnybą negrįžo. 
1944 m. liepos mėn gavęs 
mobilizacijos šaukimą, Tau
ragėje buvo priskirtas prie vo
kiečių Lueftwaffe dalinių, vėliau 
išvežtas į Šiaurės Norvegiją, 
kur po trumpo apmokymo 
buvo paskirtas prie geležin
kelio tiesimo.

Pasibaigus karui, gavo DP 
statusą ir buvo išsiųstas į 
amerikiečių zoną Vokietijoje, 
iš kur 1947 m. emigravo į Bel
giją, dirbo anglių kasykloje 
Flandrijoje. Čia nematydamas 
ateities, 1949 m. grįžo atgal į 
Vokietiją ir tais pat metais 
išvyko į Australiją. Iš pradžių 
Bem River, Vic, padirbėjęs 
traktorininku, 1952 m. per
sikėlė į Sidney, dirbo fabri
kuose, o, vakarais baigęs aus
tralų gimnaziją bei paštų mo
kyklą, iki pensijos tarnavo 
NSW pašte Sidney, Telekomu
nikacijų departamento algų 
skyriuje. Nuo 1992 m. gyveno 
Sidney Lietuvių sodyboje. 
2000 m. gegužės 12 d. abu su 
žmona Elvyra grįžo gyventi į

Taip grįždavo iš po Rasų nakties
jaunieji sėlių sūnūs, dukros jaunos
į pilį, rymančią prie Lėvenio krantų,
nes vasaros naktis trumpa, tuoj saulė patekės.
... sargyba keičiasi pily (girdi ginklai kaip žvanga.)
Ir vėl visur tylu — 1993 m.

Lietuvą, įsikūrė Vilniuje.
Apžvelgusi B. Žalio gyveni

mo kelią, lituanistė E. Didžia- 
riekienė pažymėjo, kad Aus
tralijoje nebuvo lietuviško 
renginio, kuriame jis nebūtų 
dalyvavęs. Beje, dar gyvenda
mas Vokietijoje, Fuldos lietu
vių stovykloje dirbo prie S. 
Būdavo redaguoto žurnalo 
Pėksakai, Tėviškės aidas, kitų 
lietuviškų leidinių leidybos, 
vadovavo DLK Kęstučio skau
tų draugovei, o Belgijoje įkūrė 
lietuvių angliakasių skautų 
vyčių Lituanica draugovę. 
1953 m. Sidney suorganizavo 
skautų vyčių Geležinio Vilko 
būrelį, tebegyvuojantį iki šiol. 
B. Žalys — 1956 m. Comper- 
down įsteigto Sidney skautų 
Židinio steigiamosios sueigos 
dalyvis, ilgai vadovavęs šiam 
Židiniui. Jis buvo skautų sto
vyklų instruktorius, vadovas, 
Lietuvių skautų sąjungos Aus
tralijos rajono vadįjos narys ir 
šio rąjono vadas.

B. Žalys skautų reikalams 
leido įvairius laikraštėlius, 
tarp jų — Pėdsekį — Australi
jos lietuvių laikraščio Mūsų 
pastogė priedą. Bendradarbia
vo taip pat JAV leistame 
skautiškame žurnale Skautų 
Aidas ir Mūsų vytis. Kurį lai
ką buvo šių žurnalų redakcijos 
kolektyvo nariu. Skautų rei
kalams B. Žalys taip pat iš
leido keletą vadovėlių, biulete
nių, dainorėlių, tarp jų 1987 
m. — knygą LSS Australijos 
rajonas. Nuo 1991 iki 1999 m. 
pabaigos redagavo Australuos 
Lietuvių Bendruomenės sa
vaitraštį Mūsų pastogė.

— Kai visą šio savaitraščio 
redakcįją sudarė tik redakto
rius ir rankraščius spausdi
nanti mergina, kitiems dar
bams laiko nelabai likdavo. 
Vis tik, kai „suniežėdavo pa
širdžiai”, rašydavau ir eilė
raščius, — prisiminė B. Žalys.

Su savo literatūrine kūryba 
jis dalyvavo įvairiuose rinki
niuose: Australijos lietuvių 
metraštyje (1961), Plunksna ir 
žodžiu (1966), Terra Australis 
(1972). Abu pastaruosius lei
dinius redagavo J. A. Jūragis. 
Su savo kūryba B. Žalys pasi
reiškė taip pat Čikagoje 1974 
m. išleistoje knygoje Tretieji 
vainikai (redagavo P. Jurkus, 
A. Kairys ir Pr. Naujokaitis), 
Vilniuje 1990 m. išleistoje lite
ratūros antologijoje Po Pietų 
Kryžiumi. Savo poeziją B. 
Žalys išleido ir atskiromis 
knygomis. Tai jau minėtas 
rinkinys Apie žmones, žemę ir 
vėjus (Sidney, 1983) ir Laiko 
pėdomis. Pastarojoje kny
goj sudėti 1944-84 m. rašyti B. 
Žalio eilėraščiai, netilpę į 
pirmąją knygą. Kūrybą spaus
dino taip pat laikraščiuose, 
žurnaluose, rengė ir dalyvavo 
literatūros vakaruose. B. Ža
lys priklauso išeivijos Rašyto
jų ir Žurnalistų organizaci
joms.

Rašytojų klube surengtame

vakare B. Žalys parodė įrištų 
rankraščių pluoštą. Tai jo dar 
nespausdinta poezija, surink
ta į rankraštinį dvitomį Eilė
raščiai. Juos autorius žada 
perduoti Vilniaus, Kauno ir 
Kupiškio bibliotekoms. Rank
raščiuose — taip pat trijų to
mų atsiminimai, pavadinti 
Skraido sakalas už jūrų ma
rių. Tai autoriaus kelionių 
įspūdžiai. Dabar rašo kitą at
siminimų pluoštą, kuriame 
daug vietos skiria Australijos 
lietuviams — draugams ir vi
suomenininkams.

B. Žaliui skirtame vakare jo 
eilėraščius skaitė poeto duk
raitė Kristina ir sūnaitis Ig
nas Krupavičiai, o dainas su
kaktuvininko eilėraščių žo
džiais padainavo Vilniaus 
Operos ir baleto teatro daini
ninkas, kompozitorius V. Kur- 
nickas, akompanuojant pianis
tei J. Čiurilaitei. Nuotaikingą 
sveikinimą Solenizantui per
skaitė vilnietis rašytojas P.

Dainuoti noriu tik apie 
Lietuvą

(Pluoštelis prisiminimų)

Nuo pat mokyklos pirmųjų 
skyrių daug skaičiau, nes 
anais laikais tai buvo vienin
telė dvasinė atgaiva jaunam 
berniokui. Skaičiau, ką tik 
pagavęs!.. Sesuo dar ir dabar 
juokiasi — eina galulaukėje 
paskui plūgą, o iš užpakalinės 
kelnių kišenės kyšo knyga... 
Mat, kai duos arkliui atsi
kvėpti — skaitys!..

Buvau labai neturtingų nuo
mininkų vaikas, tai skaitymas 
ir buvo vienintelis „dūšios” at
gaivinimas. Mėgau tuometinę 
klasikinę poeziją — Maironio, 
Liudo Giros, Kazio Binkio ir 
kitų anų dienų rašytojų eiles. 
Skaičiau, kur ir kada pagau- 
damos eilių knygą, mat poetai 
man buvo žmonės, į kuriuos, 
jei juos būčiau sutikęs, būčiau 
žvelgęs lyg į ne šios žemės 
padarus, lyg jie būtų gimę ne 
šioje planetoje!

Prisimenu — vieną dieną, 
per pietų pertrauką, iš pra
džios mokyklos mažyčio kny
gynėlio mokytoja išdavinėjo 
mokiniams knygas. Vienai

Sveikinimą sukaktuvininkui B. Žaliui skaito rašyt. P. Treinys.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Bronius Žalys su žmona Elvyra. 

Treinys.
Savo prisiminimais pasidali

no B. Žalys. Juos papildęs ir 
dar pridėjęs kelis naujus, nie
kur nespausdintus eilėraščius, 
sutiko perduoti Draugo šešta
dieniniam priedui.

Algimantas A. 
Naujokaitis

mergaitei paprašius „eilėraš
čių knygos”, mokytoja šypte
lėjo — „Gal, Aldute, užaugusi 
poete būsi?..” Man per pašir
džius net pagaugais nuėjo — 
negi ir mūsų mokyklėlės kas 
galėtų poete ar poetu tapti? 
Deja, eilėraščių nei ji, nei aš 
anuomet dar nerašėme — tik 
skaitėme!

O pirmas eilėraščiokas, net 
negalvojant apie jo rašymą, 
beveik pats pasirašė. Vieną 
vakarą, už kažkokį mano ta
riamą ar tikrą nusikaltimą, 
tėvas atskaitė ilgoką pamoks
lą — žinoma, mano labai ne
mėgstamą... Po to, iš naujo 
prisikimšo pypkę ir*— pagal 
savo papratimą — tą „moralą” 
pradėjo iš naujo (jis tai mėg
davo daryti 2-3 kartus iš ei
lės). Už lango buvo rudens 
naktis, lijo... Į lauką sprukti 
— aišku — nesinori. O prieš
tarauti tėvui, kai esi baramas, 
šeimoje niekas nedrįso. Taigi, 
tylėjau ir ant po ranka pasi
maišiusio popieriaus kažką 
rašiau. Kai tėvas nustojo barę
sis, aš, žvilgterėjęs į savo raši

Algimanto Žižiūno nuotr.

nį, pamačiau, kad pasirašė 
kažkas panašaus į eilėraštį. 
Ilgą laiką jį — nusirašęs į są
siuvinį — saugojau, kol karo 
metais jis drauge su kitais 
mano anų dienų užrašais, din
go. Prisimenu tik porą eilučių 
iš to, pirmojo „šedevro”:

Skersai kelio rangosi
gyvatės —

neramu, klaiku!...
Bet vis tik šis, kad ir labai 

primityvus kūrinys, pasirašęs 
lyg ir eilėraštis, buvo ta pra
džia — pajutau, kad gal eilė
raščius gali rašyti ir mirtin
gieji! O ėjau anuomet keturio
liktus ar penkioliktus. Bet po 
pirmojo bandymo dar negreit 
paėmiau plunksną į rankas — 
vis dar nedrįsau!

II

Daugiau eiliuoti ėmiau 1941 
ir 1942 metais. Vėl gyvenau 
savo gimtinės apylinkėse, ne
toli Šimonių miestelio, įsikū
rusio didžiulės, to paties vardo 
girios pakrašty. Buvo bjaurūs 
karo metai. Po dienos darbų 
— ypač rudenį-žiemą — sek
davo ilgi vakarai dėdės — pas 
kurį buvau prisiglaudęs — na
muose, tad eilėraščiai prašyte 
prašėsi būti rašomi! Na, ir 
rašiau — mano anų dienų 
„kūrybą” daugiausia skaitė 
Dapšių kaimo mergužėlės, nes 
siųsti ją į spaudą vis dar ne
drįsau, mat tebebuvau įsitiki
nęs, kad man ant kaktos dar 
nėra užrašytas poeto vardas.

Negalvojau, kad būtų kur 
nors išlikusių mano ano meto 
kūrybos pavyzdžių. Mat, vo
kiečiams mane suėmus už jau
nimo organizavimą, dėdė visa, 
kas buvo mano parašyta, dėl 
šventos ramybės, sukišo į 
krosnis, kad kartais ten ne
būtų ko nors „draudžiamo”! 
Vėliau, jau Sydnėjuje, porą to 
laikotarpio eilėraščių atkūriau 
iš atminties, o vieną, rašytą 
gimto kaimo „Trims dainuo
jančioms seserims” — Šimo- 
nytėms, vyresnioji sesuo — 
Liudutė, jį atmintinai mokė
jusi, per draugus — per jūres- 
marias — atsiuntė man į 
Australiją, taigi, po maždaug 
53 metų...

Taigi, mano jaunų dienų kū
rybą, kad ir kaip dabar norė
čiau į ją pažvelgti, nusinešė į 
nebūtį laiko vėjai.

Likimas jaunystėje mane ge
rokai pablaškė po Europą. 
Mano naujieji eilių ciklai jau 
buvo rašyti Norvegijoje, už 
speigračio, geležinkelio į šiau
rę statybos metu.

Nukelta į 2 psl.
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Korp! Neo-Lithuania šventė PLUOŠTELIS
PRISIMINIMŲ

Lietuvių studentų tauti
ninkų korporacija Neo- 
Lithuania įsisteigė 1922 m. 
lapkričio 11 d. Lietuvos uni
versitete, vėliau pavadintame 
Vytauto Didžiojo vardu, Kau
ne. Iš pirmųjų trylikos stei
gėjų ir septynių garbės narių 
šiandien tarp gyvųjų nėra nė 
vieno, bet jų paskleistos idėjos 
gyvos ir tęsiamos tarp studi
juojančio jaunimo.

Rusų komunistų okupacija, 
užsitęsusi penkiasdešimt me
tų, pakeitė Lietuvos gyvenimo 
badą, naikino ir trėmė jos pi
liečius į Sibirą, uždarė pras
mingai veikiančias politines, 
visuomenines, studentų bei 
jaunimo organizacįjas, o jų 
vadovus uždarė į kalėjimus ar 
likvidavo. Karui baigiantis, 
dalis lietuvių pasitraukė į 
Vakarus, vėliau emigravo į 
užjūrio kraštus, įsijungė į lie
tuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisVinimo veiklą.

Dar gyvendami Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose, lietuviai 
steigė lituanistines mokyklas, 
susibarė į Lietuvių tremtinių 
draugiją, kuri 1951 m. persior
ganizavo į Lietuvių Bendruo
menę, šiemet šventusią 50 
metų veiklos jubiliejų, atgaivi
no Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą (VLIKą), bet 
iš idahėš jungėsi ir į čia gyva
vusius klubus, atsteigė prieš 
karą bei okupacijų metais vei
kusias organizacijas.

Korp! Neo-Lithuania 1955 
m. liepos 2-3 d. suvažiavime, 
įvykusiame Toronte;' Kanado
je, formaliai atgaivino veiklą, į 
jos sudėtį įsijungiant ir stu
denčių korporacijos Filiae 
Lithuania narėms. Gausus 
lietuvių jaunimas, studijuojan
tis‘'Amerikos ir kitų kraštų 
universitetuose, barėsi į lietu
viškos veiklos ratelius ir klu
bus, o atsisteigusi Korp! Neo- 
LithUania didesnėse vietovė
se kūrė skyrius, plėsdama 
pozityvią studentų veiklą. 
Atostogų metu buvo organi
zuojamos neolituanų stovyklos 
įvairiose Amerikos vietovėse, 
kuriose dalyvavo senjorai, jun-

1937 m. Kaune Korp! Neo-Lithuania garbės nariui Broniui Ba
lučiui įteiktos korporacijos spalvos. Iš kairės: Ambrazevičius, B. 
Balutis, V. Abraitis, A. Juodvalkis, P. Ališauskas (pirm.), M. Va
liukėnas. (Šiuo metu gyvi tebėra V. Abraitis ir A. Juodvalkis.)

Korp! Neo-Lithuania suvažiavimo dalyvini 1978 m. spalio 2 d. Tabor Farm, Mich.
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Antanas Juodvalkis
jorai ir filisteriai. Buvo skaito
mos paskaitos, vedami pokal
biai, vyko sportiniai užsiėmi
mai, susidraugavimas.

Ilgainiui prieauglis korpo
racijoje pradėjo mažėti. O per 
pastarąjį dešimtmetį jo visai 
neliko. Be prieauglio korpora
cija neoficialiai tapo filisterių 
sąjunga, o jos nariai įsijungė į 
bendrą lietuvišką veiklą, orga
nizacijas, dirba kultūrinį, vi
suomeninį darbą. Korporacija 
buvo gera visuomeninio darbo 
mokykla, ką ir aš pats paty
riau, studijuodamas Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, atsikračius komu
nistų diktatūros ir įvedus de
mokratinį valdymą, šalies 
aukštosiose mokyklose studi
juojantis jaunimas atkūrė 
prieš okupaciją veikusias kor
poracijas, o viena pirmųjų 
(1990. IV. 18) buvo Tautinė lie
tuvių studentų korporacija 
Neo-Lithuania. (Pavadinimas 
truputį pakeistas: vietoj „tau
tininkų”, pavadinta „tautinė”, 
bet palikti buvę įstatai ir sta
tutas.)

Apie Korp! Neo-Lithuania ir 
kitų tautinių korporacijų veik
lą yra išleista knyga: Korp! 
Neo-Lithuania, redaguota re
dakcinės kolegijos, spausdinta 
Draugo spaustuvėje 1993 me
tais.

Šiame veikale plačiai apra
šyta Neo-Lithuania (1923/ 
1958 m.), Filiae Lithuaniae 
(1929), Jaunoji Lietuva (1924), 
Lietuva (1931), Herkus Montė 
(1938), Geležinis Vilkas 
(1940), Viltis (1940) Viltis 
(1948) ir Lietuvių tautinis 
akademinis sambūris (1950). 
Norintieji plačiau susipažinti 
su tautinių korporacijų veikla 
ir darbais, turėtų šį veikalą 
paskaityti, nes trumpame ra
šinėlyje neįmanoma išsamiau 
pažvelgti.

Kaip iš knygos pavadinimo 
matyti, svarbiausią vaidmenį 
atliko ir atlieka Korp! Neo- 
Lithuania. Išeivijoje veikė tik 
viena Korp! Neo-Lithuania, o 
kitų korporacijų nariai toli

mesnei veiklai įsteigė Lietu
vių tautinį akademinį sambū
rį, kuris rėmė lituanistinį 
švietimą, ypač Pedagoginį li
tuanistikos institutą.

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba 1997 m. lapkričio 28- 
29 d. Čikagoje iškilmingai pa
minėjo korporacijos įsteigimo 
75 metų sukaktį. Minėjime 
dalyvavo ir Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune atsteigtos 
korporacijos pirmininkė Gin- 
tarija Samajauskaitė. Po šio 
prasmingo minėjimo korpora
cijos, kaip vieneto, veikla 
išeivijoje sustojo ir visas vado
vybės dėmesys krypsta į Lie
tuvoje atsisteigusios korpora
cijos veiklą, stengiantis ją 
moraliai bei materialiai remti. 
Kadangi korporacijos veikla 
išeivijoje išblėso, vadovybė 
skatina visus neolituanus as
meniškai jungtis į veikiančias 
lietuvių organizacijas ir toliau 
dalyvauti kultūriniame, poli
tiniame, visuomeniniame ar 
švietimo darbe, o savo prie
auglį auginti lietuviškąje dva
sioje ir skatinti jungtis į pa
triotines jaunimo organizaci
jas — skautus, ateitininkus, 
sporto klubus bei kitas.

Išeivijoje Korp! Neo-Lithua
nia savo veiklą pateisino, iš
augindama barį visuomeni
ninkų, kultūrininkų, politikų, 
kurie yra įsijungę į vei
kiančias lietuvių organizaci
jas, dažnai joms vadovauja. Ta 
kryptimi linkėtina ir toliau 
eiti.

Beje, šiuo metu yra labai ak
tualus švietimas ne tik čia, 
bet ir Lietuvoje bei buvusiose 
Lietuvos žemėse, kur tebegy
vena didesnės lietuvių gru
puotės. Lietuvai talkindama, 
tuo darbu rūpinasi ir jį remia 
Pasaulio Lietuvių B-nės vado
vybė, ir dosnūs mūsų fondai 
bei pavieniai asmenys.

Esame praturtėję, tad galė
tumėm paremti skurstančius 
savo brolius tėvynėje, ypač 
mokyklas ir studijuojantį jau
nimą, tuo sulaukdami asme
niško įvertinimo ir garsindami 
korporacijos vardą. Stipendi
jas galėtume steigti ar tiesio
giai, ar per korporacijos vyr. 
valdybą, kuri jau kasmet ski
ria 10 stipendijų studijuojan
tiems korporantams.

Didžiuojamės Simu Kaše- 
lioniu, korporacijos mecenatu, 
kuris, gyvas būdamas, skyrė 
premijas novelių konkursams, 
o mirdamas paliko šimta
tūkstantinį palikimą Korp! 
Neo-Lithuania tiems konkur
sams tęsti.

Manau, kad yra turtinges
nių kolegų filisterių, kurie 
galėtų dosniau remti Vilniaus 
krašto mokytojus ir lietuviš
kas mokyklas, skirdami ma
žesnę ar didesnę paramą sti
pendijomis, parūpindami mo
kiniams labai reikalingas 
mokslo priemones, ypač kom
piuterius.

Korp! Neo-Lithuania vyr. valdyba 2001 m. Sėdi iš kairės: arb. elegant. Vaclovas Mažeika, vicepirm. 
Daiva Meilienė, sekr. Vita Girdvainienė; stovi: pirm. Eduardas Modestas, ižd. Algis Augaitis.

Baigdamas šias mintis, lin
kiu Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybai dar didesnį dėmesį 
skirti Lietuvoje atsisteigusiai 
korporacijai ir paieškoti dos
nesnių rėmėjų. Vyr. valdybos 
ryšys su Lietuva yra sveikinti

Laureatas Jonas Kavaliūnas.

Jonas Kavaliūnas 
(g.1913.8.1 Drąseikiuose, Bi~- 
žų valsč. ir apskr.) Biržų gim
naziją baigė 1931 m. ir įstojo į 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
Kaune. Studijavo germanis
tiką ir pedagogiką. Studijas 
baigė 1942 m. Vilniaus univer- 
site. Gyvendamas Amerikoje, 
gavęs stipendiją, gilinosi į vo
kiečių kalbą ir metodiką JAV 
ir Vokietijos universitetuose. 
Nuo 1937 m. dėstė vokiečių 
kalbą Marijampolėje, Gied
raičiuose, Kaune, Biržuose.

1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją. 1945-1946 m. buvo 
švietimo įgaliotinis prancūzų 
okupacinėje zonoje. Esant va
dovėlių trūkumui, jis pa
sirūpino perspausdinti Lietu
vos mokyklose vartotus va
dovėlius čia veikusioms lietu
vių mokykloms.

1955-1956 m. J. Kavaliūnas 
dėstė lietuvių kalbą JAV ka
riuomenės kalbų mokykloje 
Monterey, CA., o 1968 m. — 
Illinois universitete Urbanoje,

• Liepos 17-20 d. Kaišia
dorių vyskupijoje viešėjęs kun. 
G. Nachtvvei iš Magdeburgo 
vyskupijos Katechetikos cen
tre vedė seminarus „Biblinių 
tekstų atskleidimo moki
niams metodai”, kuriuose da
lyvavo 55 vyskupijos tikybos 
mokytojai.

nas ir ateityje tęstinas. Nejau
gi tik vienas dzūkas Simas 
Kašelionis yra lietuviško 
žodžio ir rašto rėmėjas, Korp! 
Neo-Lithuania veiklos įver- 
tintojas? Šiandien ne tik mora
linė, bet ir materialinė para

Pagerbtas pedagogas

1958-1980, 1982-1986 dėstė 
vokiečių kalbą Dyer ir Michi- 
gan City, IN, mokyklose.

1962 m., kartu su kitais, 
įsteigė Dariaus ir Girėno li
tuanistinę mokyklą Čikagoje 
ir iki 1966 m. buvo jos ve
dėjas. 1964-1967 jis buvo JAV 
LB Švietimo tarybos narys. 
1967-1973, 1979-1980, 1982- 
1985-jos pirmininkas. 1967 m. 
suorganizavo pirmąsias lietu
vių mokytojų vasaros studijas 
Dainavos stovykloje.

Pedagogas Jonas Kavaliūnas su užsienio ir Lietuvos lietuvių švietimo darbuotojais. Sėdi iš kairės* 
JAV LB Švietimo tarybos narys Juozas Polikaitis, laureatas pedagogas Jonas Kavaliūnus, Lietuvos 
Švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius, Maironio lit. mokyklos Lemonte vedėja Au
dronė Elvikienė; stovi: Irena Polikaitienė, LB Švietimo tarybos pirm. Dalilė Polikaitienė, mokyt. Re
nata Butauskienė, Čikagos lit. mokyklos vedėja Jūratė Dovilienė, mokyt. Laima Apanavičienė.

Antano Polikaičio nuotrauka.

ma Lietuvos jaunimui yra la
bai, labai reikalinga.

Korp! Neo-Lithuania savo 
suvažiavimo ir 79 metų su
kakties prisiminimą ruošia 
š.m. lapkričio 25 d. PL centro 
Bočių menėje, Lemonte.

1973-1978 m. būdamas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas švietimo rei
kalams, lankėsi Pietų Ameri
koje ir ten padėjo suorganizuo
ti lituanistines mokyklas lie
tuviu gyvenamose vietovėse.

1980-1982 m. J. Kavaliūnas 
buvo Vasario 16 gimnazijos di
rektorius Vokietijoje. 1982 m. 
jis įsteigė neakivaizdinę pra
džios mokyklą ir aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą Cleve- 
land, OH. Parengė lietuvių 
kalbos vadovėlį kalbantiems 
angliškai. Stengėsi, kad lietu
vių kalbos dėstymas būtų 
įvestas JAV universitetuose. 
Jis prisidėjo, kad Illinois uni
versitete būtų įsteigta litua
nistikos katedra ir vadovavo 
akcijai, kad šiai katedrai 
išlaikyti būtų sutelkta .reika
lingų lėšų.

Minint Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, J. Kavaliūnas 
buvo šio komiteto vykdomasis 
pirmininkas.

Nuvykęs į Lietuvą 1992- 
1993 m. dėstė vokiečių kalbą 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune ir Kauno Technologijos 
universitete.

Jis bendradarbiavo lietuvių 
spaudoje (Drauge ir kitur), 
rašydamas straipsnius litua
nistinio švietimo reikalais. 
Priklauso Lietuvių mokytojų 
sąjungai — 1953-1955 ir 1957 
m. buvo jos pirmininkas.

Ignas Medžiukas

Atkelta iš 1 psl. ,
Kiek vėliau

— Belgijoje, vakarais, grįžus 
iš anglies kasyklų, Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose — spaus
dinami vietiniuose laikraš
čiuose ir laikraštėliuose, nes 
jau pradėjau išdrįsti juos rody
ti viešumai.

Anuomet parašiau gal ir ne 
taip jau daug. Jų vienas, kitas 
net ir išliko.

III

Rimčiau — jei taip galiu pa
vartoti šį žodį — į eilių rašy
mą įsitraukiau tik Australi
joje. Pajutę, kad turiu poetinę 
gyslelę, rašyti ragino rašytojai 
Juozas Almis Jūragis ir Mari
ja Mikolaitytė-Slavėnienė — 
rašytojo Putino sesuo. Nebu
vau sistematiškas eilių kalė
jas, bet „kai suniežtėdavo 
paširdžiuos”, nori nenori rašy
davau. Rašiau į savo redaguo
jamus laikraštėlius, rašiau į 
Australijos ir Amerikos lietu
vių laikraščius, žurnalus, iš
leidau porą poezijos knygų, 
kad ir labai mažais tiražais, 
bet tai jau tokia „emigrantiška 
laimė”!.. Poezijai neskyriau 
daug laiko, nes jo ir neturėjau 
— reikėjo užsidirbti duoną 
kasdieninę, statytis pastogę, 
lankyti mokyklas, savaitga
liais dirbti su jaunimu, leisti 
jiems skirtus laikraštėlius... 
Eilių rašymui — tai, kas liko 
nuo visų kitų užsiėmimų. Gal 
svarbiausia — vis dėlto — tai 
stoka lietuviškos žemės po 
kojom, lietuviškų pievų žalu
mos, svyruojančių rugių lau
kų!.. Aš myliu ir savo antrąją 
tėvynę — Australiją, bfet dai
nuoti noriu tik apie Lietuvą! 
Eilės kuriasi iš gyvenimiško
sios patirties, o aš to labai, la
bai stokojau, nors dainavau 
daugiausia apie Lietuvą!

Gal per daug dejuoju? Lietu
viška patarlė sako — „Kaip 
pasiklosi, taip išmiegosi”. Tai
gi, mano gyvenimas buvo toks, 
ir mano eilės tokios — lietuvio 
emigranto...

Bronius Žalys

2001 m., spalio 12 d., JAV 
LB 50-ies metų sukaktuvinės 
puotos metu, mokytojui Jonui 
Kavaliūnui buvo įteikta Švie
timo premija už ilgametį lietu
viško švietimo darbą. Mecena
tas — Lietuvių fondas.

Su didele pagarba ir meile 
jaunesnioji mokytojų karta 
nuoširdžiai dėkoja mokytojui 
Jonui Kavaliūnui už viską, ką 
savo pasišventimu atidavė ir 
ateityje atiduos lietuviškam 
švietimui išeivijoje, kad per 
lietuviškas mokyklas jauniau
sioji mūsų karta pasiruoštų ir 
būtų naudinga tėvynei Lietu
vai ir lietuviškam bendruome
niniam darbui išeivijoje.

D. P.
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J. Maciūno pėdsakai mene
Šių metų lapkričio 8 

dieną sueina 70 metų nuo 
išeivijoje gyvenusio ir kū
rusio mūsų tautiečio Flu- 
xus meninio judėjimo pra
dininko Jurgio Mačiūno gi
mimo. Ta proga Draugo ko
respondentas Algimantas 
A. Naujokaitis su keletu 
klausimų kreipėsi į vilnie
tę menotyrininkę Virgini
ją Januškevičiūtę, nagri
nėjančią JAV J. Mačiūno 
veiklą ir jo įkurtą meninį 
judėjimą.

— Kada ir kaip atsirado 
Fluxus meninis judėjimas 
arba sąjūdis ir kokį vaid
menį čia turėjo Jurgis 
Mačiūnas? Kurie kiti mūsų 
tautiečiai išeiviai prisidėjo 
prie šio judėjimo?

— Fluxus atsirado anksčiau, 
negu įgavo savo pavadinimą. 
Septintajame dešimtmetyje 
būrys New Yorko menininkų, 
kuriančių netradicinį meną, 
ėmėsi sudaryti naujosios kul
tūros — dailės, poezijos, muzi
kos antologiją, prie kurios lei
dybos prisidėjo ir Jurgis Ma
čiūnas. New Yorko avangardo 
menininkų pagrindinis atspir
ties taškas buvo supratimas, 
kad menas nėra tik brangi 
aliejinė tapyba su garsia pa
varde apatiniame drobės kam
pe. Šis tuomet vyravęs po
žiūris yra gyvas iki šiol salo
ninėje meno sampratoje.

Avangardistų idėja nebuvo 
nauja — 20 amžiaus pirmoje 
pusėje neįprastu paprastumu 
išgarsėjo Dada judėjimas. 
Fluxus rėmėsi tiek juo, tiek 
masine kultūra, pramonine 
daile, taip pat „netradicinė
mis” tradicijomis, tokiomis 
kaip Tolimųjų Rytų kultūra, 
Fluxus judėjimas savo šaknis 
siejo netgi su antikos filosofu 
Heraklitu.

Avangardo judėjimas buvo 
stiprus, tačiau ne finansiškai, 
todėl minėtos antologijos ne
pavyko išleisti, o J. Mačiūnas 
laikinai persikėlė į Vokietiją, 
kur dirbo apipavidalintojų 
JAV-oro pajėgose. Būtent, Vo
kietijoje jis su tokiais garsiais 
menininkais kaip Nam June 
Paik surengė pirmuosius 
Fluxus festivalius, vadintus 
koncertais — pirmiausia 
Wiesbadene, vėliau Wupperta- 
lyje, Dusseldorfe ir kituose 
Europos miestuose: Kopenha
goje, Paryžiuje, Amsterdame, 
Hagoje. J. Mačiūnas rengia
mai antologijai sugalvojo pa
vadinimą „Fluxus”, pirmiau
sia kviesdamas menininkus 
siųsti medžiagą tokio pavadi
nimo leidiniui, vėliau — daly
vauti festivaliuose. Žodis 
„Fluxus” buvo naudojamas ir 
kaip vienijantis simbolis vi
sam bendraminčių kuriamam 
menui — kaip reklama ir kaip 
įstatymas. Fluxus parodos ir 
koncertai persikėlė ir į New

1964 m. Robert Watts padarytų 
pašto ženklų „Fluxpost” detalė.

tapo savotiška tarptautine or
ganizacija, finansiškai re
miančia bendraminčius meni
ninkus, bendraujančius laiš
kais, kūriniais ir susibūri
mais. Svarbiausias organiza
torius, be abejo, buvo J. Ma
čiūnas. Fluxus branduoliui 
priklausė ir Diek Higgins, 
Robert Watts, Wolf Vostel, 
Robert Filliou, Allison Know- 
les, Yoko Ono ir dar daugelis 
kitų Amerikos ir kitų šalių 
poetų, kompozitorių, daili
ninkų ir performansų kūrėjų. 
Daugybė garsiausių to meto 
menininkų vienu ar kitu metu 
bendradarbiavo su Fluxus. S. 
J. Mačiūnas mirė 1978 me
tais, tačiau yra likę daugybė 
gyvų ir aktyvių Fluxus pradi
ninkų ir dar daugiau vėliau 
prisijungusių arba judėjimui 
prijaučiančių menininkų vi
same pasaulyje. Iš užsienio 
lietuvių svarbu paminėti Al
mu Šalčių, kartu su Jurgiu 
Mačiūnu, prieš šiam išvažiuo
jant į Vokietiją, New Yorke 
įsteigusį „AG Gallery”, ir, 
žinoma, Joną Meką, J. 
Mačiūno projektuose dalyva
vusį newjorkietį poetą ir 
veikėją Vyt. Bakaitį. Laiškais 
su Flexus meniniu judėjimu 
sovietmečiu ryšį palaikė tuo
met jaunas Lietuvos muzikolo
gas Vytautas Landsbergis, J. 
Mačiūno vaikystės draugas. 
Jis dalyvavo ir neviename 
Fluxus projekte.

— Kaip apibūdintumėte 
Fluxus estetinę programą?

— Apibūdinti ją nėra labai 
lengva, kadangi iš pirmo 
žvilgsnio ta programa nebuvo 
labai griežta ir vientisa. Ne
paisant to, Fluxus estetinė li
nija ganėtinai nutolusi nuo 
tradicinio limeno supratimo.

Pateiksiu keletą pavyzdžių. 
Jurgio Mačiūno kūrinys 
„Prijuostė su Milo Veneros 
statulos nuotrauka”, atspaus
ta taip, kad Veneros figūra 
dengtų ją užsijuosusio figūrą. 
Arba Ben Vautier atvirlaiškis, 
kurio abiejose pusėse galima 
klijuoti pašto ženklus ir už
rašyti skirtingus adresus. Šis 
kūrinys vadinasi „Paštininko 
pasirinkimas”.

Dauguma po Fluxus ženklu 
sukurtų darbų ir veiksmų 
panašūs į žaidimus, galvosū
kius ir pokštus, todėl tiems, 
kuriems menas reiškia „rimtą 
meną”, gali būti nelengva su
vokti Fluxus svarbą. Pasak 
Mačiūno, nereiktų jokio meno, 
jei rimtai ir nuoširdžiai, kaip 
įsižiūrime į meną, būtų 
įsižiūrima į paprasčiausius 
kasdieniškus dalykus. Fluxus 
tikslas — išmokyti žmones 
naudotis patirtimi, kurios ga
lima pasisemti iš savo kasdie
nybės. Susimąstyti ne tik 
prieš garsių autorių kūrinius, 
bet ir tuomet, kai' pa
prasčiausiai eini pro duris ar 
kai į rankas pakliūna degtukų 
dėžutė. Ir, svarbiausia, 
mėgautis kiekviena smulkme
na.

Fluxus tikslas buvo pa
žadinti kūrybingumą kiekvie
name žmoguje, atėmus iš 
meno jo elitiškumo karūną. J. 
Mačiūnas teigė, kad menas 
turi būti visiems pasiekiamas, 
kad kiekvienas gali būti geni
jumi. Patys Fluxus meninin
kai buvo skatinami dirbti 
„socialiai konstruktyvius dar
bus” pragyvenimui, o savo 
kūrybingumu mėgautis lais
vu laiku.

Fluxus išgarsėjo triukšmin
gais koncertais, kuriuos lydėjo 
karikatūros spaudoje ir kurie 
patys tapo anekdotais su 
laužomais ir dalimis išrinki- 
nėj amais pianinais. Daugumą 
šokiravo šis radikalumas. Pa
sak J. Mačiūno, susta-

. barėjusioje kultūroje nuolat 
atsiranda draudimai, tabu, 
kurie riboja kūrybinę kiekvie
no žmogaus laisvę — tai daly
kai, kurie nepelnytai vertina
mi kaip „rimti savaime”. 
Tokiu tabu, pasak Mačiūno, 
nuolat tampa, pavyzdžiui, pia
ninas — todėl jis demonstraty
viai sulaužomas, kaip reikėtų 
laužyti visus nereikalingus 
draudimus.

Svarbiausia, pasak Fluxus, 
menas neturi būti kuriamas 
dirbtinai, jis turi būti papras
tas, visiems prieinamas ir su
prantamas, pigus ir neturi 
vadovautis jokiais kultūrolo
giniais mitais. Antraip jis 
tampa tik profesionalams su
vokiama sfera.

— Kitas New Yorke gyve
nantis mūsą tautietis, fil- 
mininkas ir poetas, Jurgio 
Mačiūno bičiulis Jonas Me
kas Vilniuje išleistoje savo 
esė knygoje Laiškai iš Nie
kur tvirtino, kad J. Ma
čiūno įkurtas meno ju
dėjimas dabar jau links
niuojamas kartu su svar
biausiais 20 amžiaus meno 
judėjimais. Draugo kul
tūrinio priedo skaitytojai, 
be abejo, norėtų plačiau ir 
išsamiau sužinoti apie tai. 
Kokią įtaką tas judėjimas 
turėjo, o gal ir tebeturi 
galbūt net viso pasaulio 
menų raidai?

— Nors po J. Mačiūno mir
ties Fluxus judėjimas išblėso, 
bet J. Mekas teisus, tvirtinda
mas, kad jo įtaka pasaulio 
menų raidai yra didžiulė. Tai 
gerai nusakė italų kritikas 
Gino di Maggo: nors J. 
Mačiūnas nebuvo poetas, ne
buvo filosofas, bet jo buvimas 
ir filosofįjai, ir poezijai, ki
tiems menams reiškė tikrą at
sinaujinimą, ypač mano galva, 
šablonų, įprastų taisyklių 
išlaisvintoje kūrėjo mąstyse-' 
noje. Tai jaučiasi ir J. Ma
čiūno tėvynėje Lietuvoje. Ga
liu pritarti žymiojo Fluxus 
judėjimo dalyvio, iki šiol gyve
nančio New Yorke, Nam June 
Paik pašmaikštavimui, kad 
Lietuvoje atsiradusi „Fluxus 
partija” sugriovė sovietų są
jungą (Nam June Paik turėjo 
galvoje prof. V. Landsbergį- 
Sąjūdžio vadovą). Iš tiesų, Lie
tuvos menininkai Fluxus atra
do Sąjūdžio laikais — tuo pat 
metu, kai šio judėjimo idėjos 
bei nuostatos didelio susi
domėjimo susilaukė visame 
pasaulyje. Mums, lietuviams, 
žinoma, buvo svarbi ir J. 
Mačiūno lietuviška kilmė (jis 
1944 m. kartu su tėvais pasi
traukė į Vakarus, o 1948 m. 
atvyko į JAV). Jo autoritetas, 
manifestai ir bendraminčiai 
labai padėjo Lietuvoje pa
žadinti šiuolaikinį meną. Jau 
tuomet, Sąjūdžio laikais, Flu- 
xus Lietuvoje tapo netradici
nio meno sinonimu.

Vakarų pasaulio kultūros 
teoretikai, daug dėmesio skyrę 
vadinamojo postmodernizmo 
problematikai, tuomet atsigrę
žė į XX a. septintojo de
šimtmečio avangardą, naujai 
atrasdami Fluxus. Ypač nuos
tabu tai, kad Fluxus idėjos 
jungė visų meno sričių 
pajėgas, tokiu būdu atverda
mos naujus kelius, pavyzdžiui, 
muzikai.

Pasak žinomo amerikiečio 
kompozitoriaus John Cage, 
„muzika niekuomet nesibai
gia, tik mes nuo jos nusisu
kame”. Griežtos ir senama
diškos muzikos kūrimo tai
syklės išsinarpliojo iš savo 
pančių, kai Fluxus koncertuo
se tiek muzikai, tiek neprofe- 
sionalai pademonstravo, kad 
visi garsai yra muzika. Be to-

Jurgis Mačiūnas Vilniuje. K. Grigaliūno fotomontažas.

kios revoliucijos, Fluxus įta
kos, mes aplink save tikrai ne- 
girdėtume to, ką girdime da
bar muzikoje; ji liko atskira, 
tačiau nesvetima visam girdi
mam pasauliui. Lygiai kaip 
menas neturėtų būti svetimas 
visam suvokiamam pasauliui. 
Fluxus buvo tas veiksnys, ku
ris išplatino ir ištobulino taip 
pat pašto meną. Be to, Fluxus 
buvo puiki terpė literatams, 
ieškantiems naujų išraiškos 
formų. Konkrečioji poezija 
įgijo naujus pavidalus ir 
įsiliejo į naujosios kūrybos 
aibę. Teiginys, kad viskas gali 
būti poezija, turėtų būti arti
mas kiekvienam — viskas 
priklauso nuo požiūrio. Fluxus 
požiūris, Fluxattitu.de, yra 
mano mėgiamiausia Fluxus 
palikimo dalis ir, ko gero, 
svarbiausias Fluxus indėlis į 
šiuolaikinę kultūrą.

— Kokie svarbiausi Flu- 
xus judėjimo bei jo istori
jos centrai yra JAV, Vokie
tijoje, kitose šalyse?

— Svarbiausias centras, be 
abejo, yra New Yorkas, ne vel
tui vadinamas kultūros sos
tine. J. Mačiūno bendradarbių

Užsienio lietuvių 
dovanos

Lietuvos nacionalinio 
muziejaus, esančio Vil
niuje, Gedimino kalno pa
pėdėje, išeiyijos fondas 
šiemet pasipildė gausiomis 
užsienio lietuvių dovano
mis. Šiuo fondu, taip pat 
Sibiro tremtinių relikvijo
mis, rūpinasi muziejaus is
torikės Liucija Tumosienė, 
Irena Mikuličienė ir Alma 
Austienė.

Kalbamės su Irena Miku- 
ličiene, kurios žinioje yra 
visa tai, ką muziejui per
davė kitose šalyse gyve
nantys tautiečiai.

Jūs, ponia Irena, esate 
sakiusi, kad šiemet gerokai 
pagausėjo apie lietuvių 
skautų veiklą pasaulyje by
lojantys rinkiniai. Primin
kite, kada pradėta kaupti 
ši kolekcija?

— Iki 2000-ųjų metų te
turėjome nedaug muziejinių 
eksponatų, bylojančių apie lie
tuvių skautų veiklą užsienyje. 
Būtent 2000-ųjų vasarą į mu
ziejų atėjo iš Cleveland atvy
kusi Stefa Gedgaudienė ir

« Matei*** paitaa Matavai paltai

Jstpiai Mielinai a 
_ » •

Jarglai Nailonai

• Matavai paltas Matuva* paitaa

Vilniečio K. Grigaliūno 2001 m. 
nupiešti „fluksiški” pašto ženk
lai, skirti J. Mačiūno 70 m. su
kakčiai.

ratas telkėsi būtent ten. Va
dinamieji Fluxus menininkų 
kooperatyviniai namai atgai
vino New Yorko SoHo rajoną, 
ilgam tapusį nuostabiu meni
ninkų centru. Nė vienas mies
tas, kuriame Fluxus paliko 
žymę, nenori to pamiršti — 
centrais galima laikyti ir visus 
miestus, kuriuose vyko pir
mieji Fluxus festivaliai. Šio

atnešė didelį JAV lietuvių 
skautų veiklos eksponatų rin
kinį. Tai buvo jos pačios, 
skautės nuo 1939 m., Lietuvių 
skautų sąjungos seserijos 
vyriausiosios skautininkės 
ženkleliai, taip pat skautų 
veikėjo, Lietuvių skautybės 
fondo organizatoriaus ir pir
mininko nuo 1975 m. Česlovo
Kiliulio skauto uniforma, gai
relės, ženkliukai, ordinai — 
beveik visi skautijos žymenys. 
Per Stefą Gedgaudienę ga
vome taip pat išeivijos visuo
menės veikėjo, skautininko- 
filisterio Viliaus Bražėno ap
dovanojimus, tarp kurių yra 
Sedos kautynių atminimo
ženklas. Kolekcijoje yra ir Vil
niaus Bražėno dukros Lyvijos 
Bražėnaitės-Garsienės ženk
liukai, skautų laužavedės em
blemos ir kt.

Vėliau Stefa Gedgaudienė 
padovanojo savo vyro, žinomo 
žurnalisto, Antrojo pasauli
nio karo legionieriaus Vytau
to Gedgaudo apdovanojimus, 
tarp kurių yra Prancūzijos

judėjimo šalininkas Ben Vau
tier atskirą Fluxus šaką puo
selėjo Prancūzijoje. Paryžiuje 
ir Nicoje vyko daug intensy
vios veiklos. Milan Knizak ir 
jo bendraminčiai Fluxus ju
dėjimui atstovavo Čekijoje. 
Fluxus ligšiol puselėjamas 
netgi konservatyviojoje Bri
tanijoje. Ir, be abejo, negalima 
pamiršti japonų bei Tolimųjų 
Rytų kilmės menininkų, kurių 
kultūra itin praturtino Flu- 
xus. Centrais galima vadinti 
taip pat didžiąsias po pasaulį 
keliaujančias parodas, pa
vyzdžiui, amerikiečių, Lila ir 
Gilbert Silverman rinkinį, 
1997 m. atkeliavusį ir į Vilnių. 
Tos parodos labai svarbios ro
dant ir garsinant Fluxus pali
kimą.

— Jau kokie dveji metai 
prieš mano * langus, ant 
mūro tvoros, neblunka J. 
Mačiūno grafikai būdingu 
šriftu uždarytas žodis „Flu- 
xus”. Tokį pat ženklą pa
stebėjau ir senamiestyje, 
daugelyje kitų Vilniaus 
vietų. Dailininkas Kęstutis 
Grigaliūnas vieną šešta
dienį skvere priešais „Var
tų” galeriją pastatė Jurgio 
Mačiūno, „žingsniuojan
čio” ant kojūkų, statulą. 
Prieš kelis metus nuo Už
upio tilto Vilnelėje vėlgi su 
fluxiškais žaidimais buvo 
„laidojami” Tomo Venclo
vos iš New Yorko parvežti 
Jurgio Mačiūno palaikai — 
indas su vandeniu, pasem
tu iš Atlanto New Yorko 
pakrančių New Yorke, kur 
po jo kremacijos — buvo 
išpilti Mačiūno pelenai. 
Tai ar Fluxus mirė, pasi
baigė, ar vis dėlto dar tebe
gyvuoja? Ar skulptorius 
Mindaugas Navakas būtų 
sukūręs „Kablį”, dailinin
kas Kęstutis Grigaliūnas — 
savo pokštus-žaidimus „12 
dėžučių” arba kūrinį „Nr. 
37”, jei nebūtų buvę Fluxus 
judėjimo?

— Fluxus tąsa šiuolaikinėje 
kultūroje lygiai taip daugia
lypė, kaip ir nepaneigiama, 
kaip tie ženklai Vilniaus 
gatvėse. Ne tik čia minėti lie
tuviai dailininkai, bet ir dau
gybė menininkų visame pa
saulyje skelbiasi tęsią post
modernizmą ir Fluxus naujojo 
meno idėjas ir naudojasi šiuo 
vardu, naudojasi visa Fluxus 
simbolika ir palikimu. Ir kar
tu niekas iki galo nesutaria, 
kas yra Fluxus, kas yra Flu- 
xus menininkai ir ką jie turi 
daryti, kad tokie būtų. Dėl

Genovaitė Brilinkevičienė ir jos dukra Regina Giedrienė, pado
vanojusios muziejui fotografo V. Bacevičiaus nuotraukų ir kitų . 
eksponatų iš jo palikimo.

Karo kryžius, Tuniso kauty
nių medalis.

Šios dovanos (apie 100 vie
netų) padarė nemažo dabarti
nio skautijos rinkinio pradžią.

viso to nuolat ginčįjasi netgi 
senoji fliuksistų karta. Diek 
Higgins, paskui Ken Fried- 
man sudarė sąrašus Fluxus 
kriterijų, kuriais vadovaujan
tis galima išskirti labiausiai 
fluxistiškus darbus. Labai di
delė dalis šiuolaikinio meno 
daugiau ar mažiau atitinka 
šiuos kriterįjus. Vienas links
miausių klausimų, susįjusių 
su Fluxus pabaigos tema — 
ką pamanytų pats Jurgis 
Mačiūnas, matydamas, kas 
dabar daroma po Fluxus var
du?

Be visų tų, kurie naudojasi 
Fluxus simbolika, palikimu, 
yra daugybė menininkų, kurie 
naudojasi šio judėjimo suteik
ta laisve. Fluxus paprastumas 
atvėrė kelią daugumai galimy
bių.

— Kokie renginiai nu
matomi Jurgio Mačiūno 70 
metų sukakčiai?

Kęstučio Grigaliūno statulą, 
Sauliaus Dirsės piešimo ant 
asfalto akcįją prie tos pačios 
Vartų galerijos galima priskir
ti Jurgįo Mačiūno sukaktuvi
niams renginiams, nors šių 
dailininkų kūryba visuomet 
buvo persipynusi su Fluxus. 
Šiauliuose lapkričio mėnesio 
gale rengiama didelė tarptau
tinė pašto meno paroda ir kon
ferencija, skirta būtent Fluxus 
pradininko jubiliejui. J. Ma
čiūno gimtąjame mieste — 
Kaune, o taip pat Vilniuje 
veikia J. Mačiūno muziejai- 
kabinetai. Tai vienur, tai ki
tur vyksta su Fluxus vardu 
susiję kitokie renginiai. Išei
vijai galbūt svarbiausia būtų 
iki gruodžio antrosios pusės 
New Yorko galerijoje „Artand 
General” veikianti paroda 
„Mr. Fluxus"..., skirta J. Ma
čiūno pėdsakų šiuolaikiniame 
mene paieškoms. Be niujor
kiečiu, šioje parodoje numato 
dalyvauti ir bent penki daili
ninkai iš Lietuvos — jau 
minėtas Saulius Dirsė, Linas 
Jablonskis, Gintaras Makare- 
vičius, Darius Mikšys ir sun
kiai apibrėžiama menininkų 
organizacįja „So Called Re- 
cords”, kurios pavadinimas į 
lietuvių kalbą verčiamas kaip 
Kiti įrašai. Jau vien tai, kad 
minėtai New York parodai iš 
anksto skiriama nemažai dė
mesio, rodo, kad J. Mačiūnas, 
atrodo, svarbus ne tik, pa
vyzdžiui, man, ir kad meno 
pasaulis iki šiol, sąmoningai ir 
nesąmoningai, yra persisun
kęs tuo Fluxus požiūriu, flux- 
attitude.

— Kaip užsienio lietuviai 
sužino apie muziejaus rin
kinius, tai, kadi laukiama 
kiekvieno, turinčio ką pa- 
siMyti? Nukeltai4p8l.

Fluxattitu.de
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Rasa Arbaitė parodoje, suruoštoje Los Angeles, CA.

Šviesus M. Macijauskienės 
žvaigždynas

Rudenį virš Kačerginės mir
guliuoja sidabrinis žvaigždžių 
sietynas. Lyg jo atspindys Ne
mune gimtosios kalbos šviesa 
sklinda iš V. Mykolaičio Puti
no, J. Biliūno, P. Mašioto 
kūrybjos. Čia jie paliko ne tik 
gilius kūrybos ir gyvenimo 
pėdsakus, bet dovanojo Ka
čerginei naują vardą. Ji skam
biai vadinama — literatūrine.

Kultūros istorikė, rašytoja, 
poetė Marija Macijauskienė, 
lyg krentančias žvaigždes, 
daugelį... metų nenuilstamai 
rinko kultūros blyksnius, aki
mirkas. Šį rudenį savo kū
rybinį literatūros derlių at
vežė imliems Kačerginės lite
ratūros mylėtojams. Šlamėjo 
memuarų puslapiai, aidėjo 
poezijos posmai iš 13 autorės 
kūrybos knygų. Pažintis su 
spalvingomis literatūros as
menybėmis prasidėjo jų kal
bos ypatumo pristatymu: „La
bai trapi, emocionali J. Bi
liūno kalba”, pastebėjo M. 
Macijauskienė. „Vienas žodis, 
viena frazė kaip deimantas!”, 
— tokia autorės kurso draugo 
Justino Marcinkevičiaus lite
ratūrinės kalbos charakteristi
ka. Ir protrūkis: „Mūsų pasiu
tęs lituanistų kursas! Išalkę 
mokslo, šviesos, pasiryžę gim
tajai žemei atiduoti visas 
jėgas... visi atėjome į universi
tetą jau pradėję rašyti”. Tal
pioje memuarų knygoje Lyg 
visa Lietuva kultūros istorikės 
pasakojimai, fotografijos, laiš
kai iš Lietuvos rašytojų, kom
pozitorių, aktorių, dailininkų 
gyvenimo.
Autoriniame vakare dalyva

M. Macijauskienės kūrybą skaito aktorė Laima Rupšytė-Straz- 
dauskienė. R. Šaknio nuotrauka.

Rušytoja poetė Marija Macijauskienė ir jos kūrybą pristutęs poe
tas Robertas Keturakis. Ričardo Šaknio nuotrauka.

vęs, poetas R. Keturakis 
apžvelgė M. Macijauskienės 
kūrybos lauką. Jame ypač pa
garbiai buvo sutiktas gimto
sios kalbos, tėviškės žemės ju
timas, atplaukiantis iš pa
sakas sekančios motinos lūpų, 
Suvalkijos krašto tautosakos 
ritmų. Ši pasaulėjauta leido į 
savo kūrybą subėgti patiems 
srauniausiems kalbos upe

liams. R. Keturakis akcentavo 
neišsemiamus mūsų kalbos 
klodus P. Orintaitės kūryboje: 
„Tokia turtinga, tokia žodinga, 
kad lig šiol stoviu apstulbęs”. 
M. Macijauskienė atsiminimų 
knygoje Lyg anglys pelenuos 
pagarbiai prisiliečia prie pane
munių dukros P. Orintaitės 
kūrybos.

Pačios M. Macijauskienės 
kalbos žavesį pajutome, klau
sydamiesi aktorės Laimos 
Rupšytės Strazdauskienės ei
lių iš lyrikos knygos Kaip riks
mas prabėgantis medžių vir
šūnėm. Gerumo banga nuvil
nijo klausantis J. Gruodžio 
konservatorijos studentų D. 
Račiaus, D. Steponavičiaus, V. 
Radzevičiaus birbynių melo
dijų. Vakaro „Iš to paties 
žvaigždyno” metu rašytojos 
Marijos Macijauskienės dėka 
buvo tarsi iš naujo atrasti Vin
cas Mykolaitis Putinas, Jonas 
Biliūnas, Pranas Mašiotas, 
Justinas Marcinkevičius, Pet
ronėlė Orintaitė, Sergejus 
Jeseninas. Dėkingumo ki
birkštėlės kačerginiečių akyse 
buvo skirtos autorei už su 
meile išsaugotą kultūros at
mintį.

Lai amžinai virš mūsų ta
rytum sietuva šviečia Mari
jos Macijauskienės kūrybos 
žvaigždynas.

L. Sinkevičienė

Nuo praeities nepabėgsi
Juo, labiau, jei esi dailinin

kas, — praeitis nuolat žygiuo
ja iš paskos. Ir, jei paprašytas, 
sutinki surengti vienadienę 
savo kūrybos parodą, atsi
gręžti į mielą praeitį ir iš tu
rimų sankaupų tempi tai, kas 
dar liko geriausio.

Praeities darbai buvo labai 
parankūs Rasai Arbaitei, kai 
Los Angeles ateitininkai pa
prašė surengti jos dailės pa
rodą spalio 28 dieną Šv. Kazi
miero salėje. Kaip tik tie, 
prieš keliolika metų sukurti, 
didesnio formato, pusiau abs
traktūs ekspresionistiniai pa
veikslai, su fovistinių spalvų 
žėrėjimu, ir suteikė parodai 
svorį. Tada Rasa (toks dabar 
jos profesinis vardas) buvo 
menininkė pasiruošusi nepa
klusti malonėms stereoti
pams, bet drąsiai kurti kažką 
nauja, įspūdinga. Tam ji pa
kankamai turėjo lakaus įgim
to talento. Ir entuziazmo.

Gimė Detroite. Su tėvais, ar
chitektu Edmundu Arbu ir 
rašytoja Ale Rūta, seserimi ir 
broliu 1958 metais atsidūrė

Anatolijus Kairys
PASKUTINĖ MARGIRIO KALBA

Artinas siaubas — žvėrys ir plienas,
Mes pražūsime jų nasruose!
Pasiruoškite kovai, pilėnai,
Arba mirčiai ugnies liepsnose.

Paramos mes nelaukim iš nieko,
O vergais — niekados, niekados!
Te ugnis kuo plačiau nusidriekia —
Mirtimi mes įveiksime juos!

O kai mūšis jau bus pasibaigęs —
Su liepsna mes pakilsim aukštai!
Ir žygiuosim per amžiną laiką
Kaip nemarūs tėvų pelenai.

UŽSIENIO LIETUVIU 
DOVANOS LIETUVOS

MUZIEJUI

Atkelta iš 3 psl.
— Siunčiame laiškus įvairių 

valstybių lietuvių bendruo
menėms ir atskiriems žmo
nėms. Anglijoje labai padėjo 
rašytojas Kazimieras Barėnas, 
Europos lietuvyje išspaus
dinęs straipsnelį, parengtą pa
gal muziejaus laišką. Po šio 
kreipimosi atsiliepė ne vienas 
Anglijos lietuvis. Steponas 
Vaitkevičius atsiuntė J. Basa
navičiaus skautų draugovės 
pokario metų Vokietijoje foto
grafijų bei asmeninių doku
mentų, Juozas Maslauskas — 
fotografijų ir leidinių iš Euro
pos skautų veiklos.

Šiemet Steponas Vaitke
vičius vėl atsiuntė dovanų •— 
dvi skautiškas palaidines. Vie
na jų ypač unikali — pasiūta 
1945 m. Vokietijoje. Siuntoje 
buvo paties S. Vaitkevičiaus- 
Lietuvių skautų sąjungos Eu
ropos rajono vado (1981-1990) 
apdovanojimai.

Kaupiant skautijos rinki
nius, daug pagelbėjo Anglijoje 
ir JAV viešėjusi vilnietė, Lie
tuvos skautų organizacijos 
atkūrėja, vyr. skautininke Ali
na Dvoreckienė. Ji perdavė ne 
vieną dovaną. Per ją gavome 
Skautų aido 1934-1940 m. 
komplektą. O Kazimieras Ba
rėnas šią vasarą atsiuntė 
dešimt leidinio Lithuania nu
merių (1984-1993) kopįjų. Lei
dinį angliškai kalbančiam lie
tuvių jaunimui parengė Ma
rija Barėnienė.

— Ką pirmiausiai minė- 
tumėt iš šią metų dovano
jimų?

— Pirmiausia paminėsiu 
Cleveland, OH gyvenusio ir 
1998 m. mirusio lietuvių 
skautų veikėjo Vlado Bace
vičiaus palikimo sugrįžimą į

Santa Monica, Calif. Aštuo- 
nerių metų būdama, su
rengė pirmą parodą. Meno 
profesoriai stebėjosi jos neeili
niu pojūčiu menui: gebėjimu 
įsižiūrėti į gamtą ir regimus 
objektus savitai perkurti pa
veiksluose, improvizuoti. Vie
nas profesorius pavadino ją 
„prodigy”. Dailės dėsnius stu
dijavo Long Beach universi
tete. Ėmė reikštis kaip gra
fikė, tapytoja, knygų iliustra- 
torė. Turėjo ar ne per 30 solo 
parodų, dalyvavo 10-yje grupi
nių. Jos paveikslus yra įsigiję 
privatūs amerikiečiai, ben
drovės, žymūs viešbučiai, tau
pymo įstaigos, mokslo ir pra
monės muziejai. Jos piešinius 
spausdino keli amerikiečių ir 
lietuvių žurnalai. Žodžiu, me
no baruose dirbo visapusiškai. 
Ir taip ilgainiui nukrypo į 
pragmatiškąją pusę, kurioje 
galima pelnyti duoną. Entu
ziazmas nepriklausomai ori
ginaliai grafikai ir tapybai 
prigeso.

Manau, be reikalo Rasa į 
savo ankstyvesnius vaikiškus

tėvynę. Jį muziejui perdavė 
velionio sesuo kaunietė Ge
novaitė Brilinkevičienė ir jos 
dukra Regina Giedrienė. V. 
Bacevičius skautų organizaci
jai priklausė nuo 1930 m. 
Vėliau, gyvendamas išeivijoje, 
fotografavo skautų sueigas, fo
tografijas spausdino Drauge ir 
kituose lietuvių leidiniuose. 
Pats apdovanotas Lelijos, Pa
dėkos ordinais, turėjo įvairių 
pareigų skautų organizacįjoje. 
Per ilgus veiklos dešimtme
čius kruopščiai sukaupė dau
gybę fotografijų, ženkliukų, 
emblemų, atvirukų, vokų, paš
to ženklų. Visa tai (apie 1,000 
vienetų) bus saugoma muzie
juje, eksponuojama parodose, 
tyrinėjama. Mūsų numizmatai 
labai susidomėjo dviem šim
tais ženkliukų, prisegtų prie 
Vlado Bacevičiaus šiaudinės 
skrybėlės. Bet jų nenuimsime, 
saugosime kartu su skrybė
le. Kolekcijoje yra sidabrinis 
šaukštelis, atsivežtas iš Lietu
vos, tarnavęs V. Bacevičiui iki 
pat mirties jo kukliuose na
muose Dievo Motinos parapi
jos pensionate Clevelande.

— Neseniai Vilniaus 
Rotušėje fotografijų pa
rodą „Čikagos lietuviai” 
surengęs Jonas Tamulaitis 
taip pat lankėsi muziejuje 
su dovanomis?

— Taip, Jonas Tamulaitis, 
atvykęs į Vilnių rengti paro
dos, dovanojo muziejui 160 fo
tografijų, kuriose įamžinti Či
kagos lietuvių gyvenimo vaiz
dai, politiniai įvykiai, įžymių 
Lietuvos žmonių viešnagės. 
Tai ne pirma J. Tamuląičio do
vana. Susirašinėjome ir anks
čiau, jau buvome gavę pluoštą 
fotografijų, kuriose užfiksuoti 
ir skautų renginiai, nes auto
rius taip pat yra skautų veik
los dalyvis.

— Minėjote Kanados lie
tuvio Antano Suprono pa-

darbus žiūri skeptiškai, ne
seniai juos pavadinusi „klec- 
kais”. Postmodernizme bet ko
kie patiekalai atsiduria galeri
jose ir sulaukia liaupsių, net 
filosofinių analizių. Ir dabarti
nis Rasos praktiškasis amatas 
irgi yra susijęs su daile. Ji 
pasidarė gera dizainerė — pa
gal užsakymus kuria gyvena
mo namo ir išorės — kiemo, 
gėlynų, sodo — estetiką, anot 
jos, namų atmosferos ir aplin
kos grožio vienovę. Parodoje 
galima buvo pavartyti didžiulį 
tokių atliktų projektų albumą. 
Juos erdviau iškabinus, būtų 
kur kas patogiau žiūrintiems. 
Ir ispūdingiau.

Neseniai su malonumu skai
čiau Lietuvoje leidžiamo žur
nalo Stilius bendradarbės Lai
mo Žiūkienės-Lavastės po
kalbį su Rasa. Čia įdomiai su 
iliustracijomis aptariamas jos 
šiųmetinis monumentalus pro
jektas verslininko Juozo Ka
zicko Vilniuje restauruoto na
mo, primenančio dvaro rūmus, 
išpuošimą — vidaus ir kiemo. 
Pašnekesyje išaiškėja Rasos 
darbo metodas: išlaikyti emo
cinį ryšį su žmogumi-už- 
sakovu, surasti jam ir jai arti-

vardę. Ar jo dovanos irgi 
skautiškos?

— Antano Suprono dovanos 
susijusios su sportine veikla. 
Pernai per savo seserį, kau
nietę Budreikienę, perdavė 
pabėgėlių stovykloje Vokieti
joje laimėtų varžybų diplomų 
ir Kanados lietuvių sportinių 
leidinių. O šiemet nustebino, 
kai pats atnešė keliasdešimt 
fotografijų iš Hanau išvietin- 
tųjų asmenų stovyklos „Per
kūno” sporto klubo veiklos.

— Išeivijos lietuviai, ma
tyt, tikisi, kad tai, ką jie 
dovanoja, ne vien gulės 
fonduose, bet laikas nuo 
laiko bus* eksponuojama 
parodose?

— Nemažai eksponatų ir da
bar yra ilgalaikėse parodose. 
1995 m. buvo surengta paroda 
„Išeiviai perkeltųjų asmenų 
stovyklose”. Ji paskatino už
sienio lietuvius bendrauti su 
mūsų muziejumi. Dabar gal
vojama apie parodą, skirtą 
didžiosios emigracijos bangos 
(1944) 60-osioms metinėms. 
Tai bus 2004 metais.

— Gal, kaupiant rinki
nius, kurio nors laikotar
pio eksponatų labiausiai 
stinga, norint visapusiškai 
atspindėti vieno ar kito lai
kotarpio lietuvių emigraci
jos veiklą?

— Jeigu apie Lietuvių skau
tų sąjungą turime sukaupę 
nemažai muziejinės medžia
gos, tai apie kitą didelę jauni
mo organizaciją — Ateitinin
kų federaciją, atgaivintą trem
tyje 1945 m. rudenį, žinių tėra 
labai mažai. Taip pat nedaug 
fotografijų, dokumentų tetu
rime apie Lietuvių sąjungos, 
VLIKo, Raudonojo kryžiaus, 
Lietuvių tremtinių bendruo
menės ir įvairių partijų bei 
profesinių draugijų (rašytojų, 
dailininkų, žurnalistų, teisi
ninkų, paštininkų ir t.t.) 
veiklą, ypač pokario Vokieti
joje. Šios tematikos rinkinių 
lauktume iš tų, kurie galbūt 
ką nors išsaugojo, paveldėjo 
iš tėvų ar senelių.

— Prašyčiau priminti pa
vardes tų žmonių, kurie ar
timai bendrauja su muzie
jumi ar anksčiau perdavė 
ypatingos svarbos rinki
nius, atskirus eksponatus?

—' Artima muziejaus bičiulė 
yra iš JAV į Lietuvą sugrįžusi, 
Vilniuje gyvenanti Ona Mi
kulskienė. Ji dovanojo garsiojo 
„Čiurlionio” ansamblio ar
chyvą, bylojantį apie šio meni
nio kolektyvo įkūrėjo Alfonso 
Mikulskio ilgametę muzikinę 
veiklą, čiurlioniečių koncertus

mo grožio derinius. Tai nėra 
kokia naujovė. Antikos ar Re
nesanso laikais dailininkai 
stengdavosi įtikti mecenatui. 
Nėra tai lengva, bet ir ne itin 
sunku, jei nesi pasišovęs 
šokiruoti žmogų su jam nepa
tinkančiais kurjozais. Iš dalies 
pasiduodama . laikmečio vė
jams, Rasa nei kiek nesivaržo 
į projektų kompozicijas įterpti 
didokas praeities šedevrų imi
tacijas. Visa, kas tinka, prisi
deda prie visumos grožio. Pra
vartu pabrėžti ir jos subtilumą 
tapyti gėles. Jų yra daug pro
jektuose. Deja, parodoje ji ne
išstatė pačių geriausių pavie
nių gėlių paveikslų. Kad ir to 
1989 m., Brentwood galerijoje 
regėto, „Madonos danguje” (le
lijų), ar tų, puošiančių tėvų 
svetainę. Atseit, į ekspoziciją 
visko nesugabensi.

Pastaruoju laiku Rasa domi
si ir fotomenu. Kai matai vie
na ir kita tema sutelktas nuo
traukų serijas, lyg ir girdi 
įvairiai apie save kalbančius 
vaizdus: debesų, lietuvių kai
mo pastatų, vidaus įrangos, 
daiktų... Žiūri ir mokaisi: fo
tografijos daug pasako.

Pranas Visvydas

Vokietijoje, vėliau JAV. O Mi
kulskienė ir dabar vis ką nors 
nauja padovanoja, nes na
muose turi jai brangių, daug 
ką primenančių daiktų. Ji pati 
buvo ansamblio kanklių or
kestro vadovė, šaulių sąjungos 
veikėja. Jau gyvendama Lie
tuvoje išleido knygą Čiurlio
nio ansamblis. 1940-1949, pa
rengtą pagal savo dienoraš
čius. Ponia Ona Mikulskienė 
kupina norų ir energijos toles
niems darbams.

Visada su dėkingumu mi
nime šviesaus atminimo foto
grafą Vytautą Augustiną, ku
ris vienas pirmųjų susisiekė 
su muziejumi, grįžęs iš JAV 
perdavė 500 prieškario Lietu
voje ir pokario pabėgėlių sto
vyklose fotografuotų negaty
vų. Iš jų surengėme jubiliejinę 
autoriaus fotografių parodą. 
Vytautas Augustinas mirė 
1999 m. rudenį Vilniuje, pali
kęs neįkainojamos vertės ko
lekciją, kuri ir po daugelio 
metų domins ne tik istorikus 
ar fotografus.

Turime neseniai JAV miru
sio Jurgio Gimbuto dovanotų 
istorinių fotonegatyvų, ku
riuose įamžintas gyvenimas 
pabėgėlių stovyklose, atsisvei
kinimo su gimtine akimirkos.

— Muziejaus fondas va
dinamas „Tremtis ir išeivi
ja”. Ar tai reiškia, kad emi
gracija ir Sibiro tremtys 
laikomos tuo pačiu reiški
niu? Vargu, ar, Sibiro var
gus patyrę, lageriu siaubą 
regėję, žmonės sutiktą su 
tokiu vertinimu, nes tiek 
anksčiau, tiek ir dabar 
vieną bei antrą gyvenimo 
sąlygos labai skirtingos?

— Muziejus, kaupdamas 
rinkinius, į šiuos reiškinius 
žiūri kaip į neatskiriamą visos 
Lietuvos istorijos dalį ir nesi
ima vertintojo, kas daugiau 
išgyveno, vaidmens. Savo sun
kią lemtį teko išgyventi ir vie
niems, ir antriems.

— Kur turėtą kreiptis 
užsienio lietuviai, norintys 
perduoti Lietuvos naciona
liniam muziejui savo ar 
tėvą, seneliu paliktus rin
kinius, daiktus, fotografi
jas?

— Lietuvos nacionalinio mu
ziejaus adresas Vilniuje — Ar
senalo g. Nr. 1. Galima kreip
tis laišku, skambinti telefo
nais 62-77-74, 61-76-12, 60- 
96-58 arba tiesiog ateiti, 
viešint gimtajame krašte. 
Kiekvienam būsime dėkingi.

— Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi

Jadvyga Godunavičienė
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