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Globalizacija, tautiškumas ir tapatybė 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Į ž a n g a 

Dabar, paskut in ių dešimtme
čių bėgyje, yra pasaulyje įvykę 
didelės permainos, iš kurių vie
na yra vadinamoji globalizacija, 
dėl kurios vyksta žmonijos su
vienijimas polit inėse, ekonomi
nėse ir socialinėse sistemose, 
siekiant pašal int i šalių sienas 
ir sudaryti sąlygas dalintis sa
vo talentais, pasiekimais ir 
ekonomika. Globalizacija dabar 
yra žodis, naudojamas visur ir 
kasdien, nors j is ne tu r i griežto 
apibrėžimo, ir y ra palyginti ga
na naujas. Žodynuose šis termi
nas pradeda a t s i ras t i tik apie 
1980 m. Pr ie veiksnių, kurie 
prisidėjo prie globalizacijos pri-
gijimo bei plėtojimosi, priklau
so naujai išvystytos komunika
cijų ir t ransportaci jų technolo
gijos, žmonių kėl imaisi iš vieno 
krašto į kitą, t a rp tau t in ių rin
kų augimas bei plėt imasis , ir 
kai kurių didžiųjų kalbų išsi
šakojimas. Ekonominėje plot
mėje yra s iekiama suvienyti vi
sas rinkas ir padary t i visą pa
saulį viena bend ra rinka. Kal
bų srityje visos technologijos 
terminologijoje anglų kalba yra 
tapusi pagrindine elektroninėje 
komunikacijoje. Neseniai išleis
tame Universitas Vytauti Magni 
žurnale (2004, 88, 5) prof. Kęs
tutis Pūkelis, svarstydamas 
įvairių kalbų naudojimą, galvo
ja, kad „ateityje bus viena tau
ta, vardu žmonija", o VDU filos
ofijos katedros vedėjas prof. 
Leonidas Donskis pastebi, kad 
„anglų kalba yra tapusi vieni
jančia kalba, be kurios neįma
nomas ta rp tau t in i s intelektua
linis gyvenimas? Globalizacija 
yra palietusi visą žmoniją ir 
mus visus: ir Lietuvoje, ir už
sienyje. Nėra abejonės, kad šis 
procesas yra labai svarbus, tie
siog nesustabdomas, dėl to ver
ta mums jį paanal izuot i ir, nus
tačius jo te ig iamas bei neigia
mas savybes, mėginti rast i vie
tą savo tau ta i ir sau šiame besi
vienijančiame pasaulyje. 

G l o b a l i z a c i j o s f o r m o s 

Žvelgiant į žmonijos istoriją, 
galima rast i pasakojimų apie 
jos pradžią iš vienų tėvų ir 
gyvenimą, ka ip viena tauta . Pa
gal Senąjį Tes tamentą „Žemė 
tuomet turėjo vieną kalbą ir 
vienokius žodžius (Pr. 11, 1). 
Bet, didelių ambicijų vedami, 
šie žmonės n u t a r ė statyti mies
tą su bokštu, kur io viršūnė pa
siektų dangų ir Dievą. Dievui 
šitai nepatiko. J i s leido jiems 
sumaišyti savo kalbą, kad vie
nas kito nesupras tų . Ir taip jie, 
liovęsi s ta tyt i miestą ir bokštą, 
išsisklaidė po visą pasaulį. Tas 
bokštas, buvo pramintas Babe
liu, nes tenai buvo sumaišyta 
visos žemės kalba" (Pr. 11, 9). 
Ir taip pagal šituos pasakoji
mus, a ts i rado šalys, įvairūs 
kraštai ir įvairūs žmonės, kurie 
jungėsi į a t sk i ra s grupes ir vie
ni nuo kitų atsiribojo. Nežiū
rint, šimtmečių bėgyje žmonija 
vis rodė norų susivienyti, susi
jungti ir grįžti lyg į tą prieš ba-
belinę tautą, bet tai niekuomet 
nepasisekė. 

J ė g a 

Bene anksčiausi susivieniji

mo metodai buvo pagrįsti pa
pras tu jėgos naudojimu, sie
k iant priversti skirtingą žmo
nių grupę priimti pavaldumą 
galingiesiems ir tapti , tarsi, pa
vergėjų tautos dalimi. Šituos 
metodus naudojo ir Babilonas, 
ir Egiptas , ir graikai, ir romė
nai . Militarinius metodus nau
dojo vėliau ir viduramžių kara
liai bei kunigaikščiai, naudojo 
juos ir krikščionys, norėdami 
vieni kit iems savo pažiūras pri
mesti. Jėga buvo pavergiamos 
tautos , ir jėga jos dėl išsilais
vinimo kovojo; pasauliniai ka
rai taip pat daug žalos žmonijai 
darė; kai kurios tautos buvo nu
galėtos, pavergtos, bet suvieny
ti jų niekas nepajėgė. 

Taip kilo ir griuvo galybės: 
griuvo carų karalystės ir Hitle
rio režimas; griuvo ir Otomano 
imperija, griuvo ir labai išsiplė
tusi Sovietų Sąjunga, kuri net 
savo himne sakė, kad „pasaulį 
visą užvaldysim". Nepaisant, 
jog istorija aiškiai rodo, kad 
jėga ir pavergimu žmonijos su
vienyti niekuomet nepasiseks, 
vis dėlto ir šiandien mes gyve
name kare, kuriuo vieni nori 
ki tus teroru valdyti, o kiti nori 
tą terorą sunaikinti bet rezulta
tai nieko gero nerodo. Karinė 
globalizacija niekuomet pasau
lio nesuvienijo. Tiesiog su ma
lonumu galėjome neseniai ste
bėti olimpinių žaidimų atidary
mo ceremonijas Atėnuose. Buvo 
susirinkę per 202 tautų atsto
vai ir visi buvo su entuziazmu 
priimti, kaip lygūs, garbingi 
žmonės, atvykę sporto varžy
boms. 

Komu n ikac ij a 

Šalia kovų ir jėgos vartojimo, 
žmonija jau nuo senų laikų yra 
mėginusi rasti bendrą kalbą 
ekonominėse srityse, ir tai, at
rodo, j au per šimtmečius duo
davo neblogų rezultatų. Bet, 
deja, ir čia valstybės, kuriam 
laikui susitarę, kartais pasijus
davo nekantrios ir pradėdavo 
sau laimėjimų prievarta ieš
koti, kas vėl vesdavo prie nesu
tarimų. 

Per paskutinius dešimtme
čius pasaulyje vyksta elektroni
kos revoliucija, kuri yra pra
laužusi valstybių sienas ir pra
dėjusi jungti pasaulį į žmonijos 
vienetą. Tai yra naujosios glo
balizacijos proceso padariniai. 
Anksčiau tik didžiosios valsty
bės su svaria ekonomika vieni
josi, naudodamos internetą, bet 
dabar viskas keičiasi. Pagal tu
r imas statistikas, 2002 m. inter-
neto naudojimas padidėjo 132 
milijonais ir tuo būdu visų nau
dojančių skaičius pasiekė 620 
milijonų. Apskritai, manoma, 
kad internete esanti informaci
j a yra 17 kartų didesnė, negu 
visų spausdinių skaičius, esąs 
JAV Kongreso bibliotekoje. Ir 
šitaip auga kiekvieną dieną, de
dan t maždaug vienos, akademi
nio tyrinėjimo bibliotekos, tu
rinį. Pagal A. T. Kearney/ 
Foreign Policy Globalization 
Index" JAV elektroninėje ko
munikacijoje yra pasiekusi sep
tintą vietą pasaulyje, kai tuo 
tarpu Airija, Šveicarija, Austri
ja , Suomija, Olandija ir Danija 
užima pirmas šešias vietas. 

Dr. Vytautas Bieliauskas. 

Ryšiams telefonu 2002 metais 
pasaulyje buvo sunaudotos 135 
mln. minučių, arba daugiau 
kaip 21 min. kiekvienam žmo
gui šioje planetoje per metus. 
Naujai besivystantieji kraštai, 
kaip P. Afrika, Timor, Afganis
tanas ir kt. labai pagerino ry
šius, naudodamiesi bevieliais 
telefonais; tas pat galima sakyti 
apie buvusias sovietų pavergtas 
respublikas, kuriose bevielis 
telefonas yra labai išsiplėtęs ir 
net pigesnis, negu vielinis, ku
rio užlaikymas kainuoja dau
giau. Kompiuteriais ir interne
tu galima komunikuoti įvai
riomis kalbomis; jau yra kom
piuterių, kurie gali automa
tiškai išversti tekstus iš vienos 
į kitą didžiąją kalbą, taip, kad 
naudotojai gali komunikuoti su 
kitą kalbą naudojančiu, patys 
tos kalbos net nemokėdami. 
Neseniai, naudodamasis kom
piuteriu, parašiau tekstą ir per 
klaidą paspaudęs kažkokią ko
mandą, gavau užklausimą ang
lų kalba: „ar nori šį tekstą per
siųsti japonų kalba?". Tai tie
siog nuostabus dalykas. Mano
ma, kad netrukus kompiuteriai 
galės tekstus perduoti 60-čia 
kalbų. 

Tai yra keli pavyzdžiai tech
nologinės globalizacijos, pavyz
džiai, bet, manau, jų pakanka 
susidaryti įspūdžiui pasikei
timų ir pažangos šioje srityje. 

P r e k y b a 

Komunikacijos globalizacija 
tiesiogiai veikia į mokslo ir ži
nių globalizaciją. Pasaulio eko
nomika, rinkos ir prekyba yra 
tapusi labai paprastais susiri
šimais, kurie galimi visame pa
saulyje sekundžių greičiu. Da
bar visas pasaulis yra tapęs 
vientisa rinka, kurioje daiktai, 
patarnavimai, kapitalas bei 
darbo jėga yra dalijami ir kei
čiami visur. Nėra abejonės, kad 
globalizacija gali duoti neapsa
komai didelę naudą daugeliui 
kraštų ir žmonių. ^Bet ar tas 
„naudos didumas" atneša tei
giamus, ar neigiamus, rezulta
tus, yra klausimas, kurį mėgin-
sim atsakyti vėliau. Pirmiau
sia, šio proceso dėka, dabar 
vyksta masinis augimas ir di
dėjantis efektyvumas ekonomi
koje. Šio augimo panaudojimu 
ekonominis plėtimas įjungia vis 
daugiau kraštų, kurie šiaip bū
tų likę nuošalyje. Su augančia 
ekonomika yra atidaromos vals
tybių sienos, kas palengvina 
prekių ir darbo jėgos pasikeiti
mus. Tuo būdu daugiau žmonių 
randa darbą ir daugiau prekių 

randa pareikalavimą. Bene ge
riausiai organizuota dalintis 
globalizacijos procesu yra Euro
pos Sąjunga, kuri ne tik stip
riai pakėlė ekonominę gerovę 
visuose to žemyno kraštuose, 
bet taip pat suvienijo juose poli
tines, teisines ir socialines sis
temas, įvesdama visiems bend
rą valiutą - euro ir taip pat net 
sudarydama tarptautinį visos 
Europos Parlamentą. Dabar ten 
galima keliauti iš krašto į 
kraštą norint susirasti darbą, 
progą tęsti savo studijas ir da
lyvauti kultūriniuose rengi
niuose. 

Kituose žemynuose taip pat 
labai aktyviai reiškiasi globali
zacijos procesas. JAV yra ta
pusi daug tampresniu ekonomi
niu vienetu, negu tai buvo 
prieš 20 m. Moderniosiomis ko
munikacijos priemonėmis gali
ma tart is , planuoti, prekes ga
minti ir jas į rinkas pristatyti. 
Darbo r inka ir čia yra stipriai 
padidėjusi. Ir į čia atvyksta — 
legaliai a r nelegaliai - darbi
ninkai iš įvairių šalių, ypač P. 
Amerikos, kurie ne tik sau 
darbą randa, bet taip pat pade
da pakilti viso krašto ekono
miniam aktyvumui. Jdomus yra 
taip pat taip vadinamasis „out-
sourcing" („išskirstymas"), ku
riuo naudojantis, darbo jėga, 
žinios ir sistemų kontrolės yra 
gaunamos iš svetur, žmonėms 
net nepersikeliant į šį kraštą. 
Mūsų kompiuterių patarnavi
mai gali būti atliekami Indijoje, 
suteikiant mums patarnavimą 
arba telefonu, arba per inter
netą. Prekių paruošimas gali 
būti atliekamaą Kinijoje, Indo
nezijoje, Taivvane ir t. t. o jų 
naudojimas gali pasiekti visą 
pasaulį. Tiesa, šitokį išskirs
tymą vykdo ir kiti kraštai, nu
kreipdami savo prekybą į JAV, 
pvz., Japonijos ir taip pat vo
kiečių automobilių fabrikai jau 
prieš daugelį metų gamina čia 
viską, naudodamiesi šio krašto 
darbo jėga. Šiaurės Amerikos 
be tarifinės prekybos programa 
(NAFTA) yra taip pat labai pa
gyvinusi ekonominius bei žinių 
pasikeitimus tarp JAV, Kana
dos, Meksikos ir kai kurių kitų 
P. Amerikos kraštų. 

Be abejo, negalima užmiršti 
ir masinio prekių gaminimo bei 
jomis pasikeitimų, vykstančių 
tarp JAV, Kinijos, Indijos, Ja
ponijos, kitų Azijos kraštų ir 
Australijos. Dėl viso to pradeda 
tarp šių kraštų pasireikšti so
cialinių bei teisinių sistemų 
globalizacija. Kinijos komuniz
mo sistema yra daug pasikeitu
si ir ji turbūt keisis dar dau
giau. Indijoje gerovė kyla ir 
pragyvenimo standartai gerėja. 
Indonezijoje, Tailande ir kt. 
vyksta taip pat matomi eko
nominiai pagerėjimai. Atrodo, 
kad globalizacijos įtakoje tautos 
sugeba lengviau rasti bendrą 
kalbą ir tuo būdu išvengia ne-
susitarimų. 

Problemos 

Nepaisant teigiamų globaliza
cijos rezultatų, negalima nepas
tebėti taip pat nemažų prob
lemų, kurios atėjo su šiuo pro
cesu. Bene viena dažniausiai 
pasitaikančių apraiškų, surišta 
su globalizacija, yra tai, kad šis 
procesas tik remiasi technologi
ja, ekonomika ir komunikacija. 
Jis nėra surištas nei su bet ko

kiomis aukštesnėmis vertybė
mis, nei su morale. Dėl to ne
reikia stebėtis, matant, kad vi
suose, globalizacijos paliestuo
se, kraštuose vyksta korupcija: 
suktybės, vagystės, išnaudoji
mas ir neretai žmogaus teisių 
laužymas. Globalizacija domisi 
technologija, bet neskiria dė
mesio kultūrai ir jos vertybėms. 
Tereikia tik pažvelgti į taip 
stipriai globalizacijos paveiktas 
JAV. Per keletą paskutinių me
tų prasidėjo iškilti viešumon 
masinės suktybės, kaip tai įvy
ko su Enron, Tyson, Stanley 
Morgan, Halliburton ir kt. fir
momis. Be šių didžiųjų skan
dalų, galima rasti mažesnių, 
įvykusių ar vykstančių kiekvie
noj valstijoj ir kiekviename 
mieste. Technologija sąžinės 
neturi, bet tenka apgailestauti, 
kai matome, kad kai kurie, ja 
besinaudojantys, taip pat jos 
neturi. Laura Folding News-
week, 2003, Nov. 30) rašydama 
apie globalizaciją, sakė: 
„globalizacija turi labai didelius 
gerus ir blogus rezultatus. 
Sprendimas dėl jos gerumo ar 
blogumo priklauso nuo jūsų 
vertybių (sistemos)". 

Vertybės, kultūra, žmogaus 
teisių gerbimas priklauso ne 
nuo technologijos, bet nuo tau
tų ir individų, kuriuose visa tai 
formuojasi. Globalizacijos pro
cesas, paliktas vienas sau, ga
lės suniveliuoti kultūras, su
naikinti tautas, ypač mažąsias, 
ir padaryti „žmonijos tautą, 
kuri gal ir kalbės viena kalba, 
bet ji bus bespalvė, amorali ir 
antihumaniška. Tokiai tautai 
beliks laukti vėl Babelio bokšto 
nesutarimų, kad žmonės išsi
sklaidę galėtų susirasti savo 
vertybes ir savo tapatybę. 

Tau t i š kumas 

K J. Čeginskas, norėdamas 
rasti , apibrėžiančią tautą, pas
kyrė Lietuviškoje Enciklopedi
joje (9964, 30, 427-432) šiam 
tikslui 5 puslapius ir iš esmės 
griežto apibrėžimo nesurado. 
Dažnai vartojami žodžiai: tauta, 
tautiškumas, tautybė, tautinė 
sąmonė ir t. t., atrodo, reiškia 
tą patį. Iš esmės tauta yra 
„Žmonių grupė, siejama bendro 
krašto, dvasinės giminystės ir 
vienos idėjos bei siekimų". Ar
ba: „kilme, tradicija, kalba, 
bendru likimu susieta žmonių 
bendruomenė su būdinga dva
sia". St. Šalkauskis galvojo, kad 
tautą galima įsivaizduoti, netu
rinčią nei teritorijos, nei vals
tybės, ir net savo kalbos, bet vis 
dėlto jis manė, kad negali būti 
tautos be šiokios tokios, lygia
teisės, ar siauresnės, sutelkti
nės individualybės, kuri išski
riamai ją charakterizuoja. Iš 
tiesų yra labai sunku įsivaiz
duoti tautą be savos teritorijos 
ir be savos kalbos. Toks viene
tas galėtų būti tautos dalis, gy
venanti kur nors svetur, vis 
dėlto jai reiktų turėti kokį nors 
ryšį, istorinį ar dabartinį, su 
tautos kamienu, gyvenančiu sa
vo krašte. Kiekvienu atveju, pa
grindiniai tautos bruožai įjun
gia savo bendruomenę, savo 
bendrą kalbą, bendrus pa
pročius, bendrą istoriją ir savo 
kultūrą. Pasaulio žmonija susi
deda iš įvairių tautų, kurios 
turi daug panašumų, bet kurių 
kiekviena yra tarsi individu
alūs deimantai, radę sau vietą 

didžiajame pasaulio rutulyje. 
Tauta turi savo vertybes, savo 
gyvenimo taisykles ir tarpusa
vio bendradarbiavimo nuosta
tus. Jaunimas augdamas iš
moksta iš savo tautos tradicijų 
ir vertybių dorovės principus, 
artimo meilės svarbumą, savo 
paties vertę ir teisę laisvei, pa
garbai. Be abejonės, normalus 
žmogus, mylėdamas savo tautą, 
išvysto pagarbą kitų tautų 
žmonėms, išmoksta dalintis su 
kitais savo idėjomis. Būtina 
priimti, kad kitos tautos turi 
savo kultūras, kurios irgi yra 
vertingos ir iš kurių galima mo
kytis ir jų dvasinėmis vertėmis 
gėrėtis. 

T a u t i š k u m a s i r 
globalizaci ja 

O kaip su tautiškumu ir glo
balizacija? Globalizacija tautiš
kumo atžvilgiu yra neutrali, o 
gal tuo net nesuinteresuota. 
Kaip jau esame minėję, globali
zacijoje ieškoma vienos kalbos 
arba net bekalbinęs komunika
cijos. Kad geriau ir lengviau 
komunikuoti, visi privalo iš
mokti terminus, kurie daugiau
sia yra angliški. Geresniam su
sivienijimui reikia naudotis 
bendrai priimtomis politinėmis 
ar ekonominėmis sistemomis. 
Dabar, globalizacijos paskatin
ti, visi jaunesnieji žmonės yra 
priversti išmokti bent vieną 
svetimą kalbą, kuri, be abejo, 
priklausys vienai didžiųjų kal
bų. Ekonominiams pasiseki
mams pasiekti bus svarbiau 
naudoti, sakysim, anglų kalbą, 
paliekant lietuvių kalbą nuo
šaliai. Paskendus interneto ma
sinėje informacijoje, gali neatsi
rasti laiko nei savo istorija, nei 
savo kalba, nei savo vertybėmis 
domėtis. Kaip tada bus galima 
išlaikyti tautišką individualy
bę? Ar iš vis bus tai galima, o 
gal mažosios tautos išnyks glo-
balizmo niveliacijos burbule? 
Kaip matėme, šiuo klausimu 
jau yra gana stipriai domimasi 
Lietuvoje, šis klausimas yra 
vertas ir mūsų dėmesio. 

T a u t i š k u m u i reikia augti 

Tauta, tautybė bei tautiš
kumas yra įgimtos vertybės, bet 
jos negali pasilikti tik kaip 
DNA charakteristika: joms rei
kia augti, plėstis ir tvirtėti 
kiekviename individe. Savo 
krašte tautiškumą išlaikyti ir 
praplėsti turėtų būti lengva, 
bet ir ten tautybės išlaikymas 
turi būti surištas su sąmo
ningomis pastangomis tai dary
ti. Tautiškumas nėra tik proce
sas; jis yra žmogaus tapatybės 
ženklas: jis yra vertybė, kurią 
reikia gerbti ir puoselėti. Ne
reikia užmiršti, kad Lietuva 
buvo okupuota beveik 50 m., 
kad okupacija padarė ir paliko 
stiprią įtaką lietuvių tautiniam 
identetui. Sovietai fizine ir psi
chologine jėga vertė žmones pa
keisti savo tautiškumą iš lietu
viško į sovietišką. Ten nuo ma
žens buvo mokoma rusų kalba, 
rusiški - komunistiški papro
čiai ir duodamas specialus pri
pažinimas tiems, kurie vykdė 
persiorientavimą j „sovietišką 
lietuvybę". įvestas net „sovie
tinio žmogaus" terminas, kurio 
tikslas buvo pakeisti visų ten 
gyvenančių tautinę tapatybę į 
naujai kuriamos „sovietų tau

tos" tapatybę. Lietuvių kalba 
merdėjo ir lietuviška kultūra 
buvo sąmoningai performuoja
ma. Žinoma, krašte vis tebebu
vo pasipriešinimas prieš tokią 
„sovietinę globalizaciją", ir to 
priešinimosi dėka lietuviškas 
tautiškumas negalėjo būti su
naikintas. Bet jis smarkiai nu
kentėjo. Lietuvai atsistačius ne
priklausomybę, prasidėjo tauti
nis atgimimas, bet jis greitai 
pateko į antrą vietą, nes vi
siems buvo labai svarbus eko
nominis ir socialinis atgimi
mas, kurie vyko gana sunkiai. 
Ir taip, vykstant kovai už būvį, 
nebuvo teikiama reikiamo dė
mesio į tautinio sąmoningumo 
ir tautinės savigarbos stipri
nimą. Tuo pačiu metu pasau
lyje vykstantis globalizmo pro
cesas palietė gana stipriai ten 
žmones, ieškančius savo gyve
nimo standarto pakėlimo. Ne
galėdami susirasti tinkamų pra
gyvenimo sąlygų savo karste, 
daugelis ėmė jų ieškoti užsie
nyje. Prasidėjo emigracija, su 
kuria taip pat vyko „smegenų 
nutekėjimas", kai gabūs, gerai 
išsilavinę žmonės dideliais skai
čiais pradėjo vykti svetur. Ir šis 
procesas padidės daug labiau 
dabar, kai Lietuva tapo ES na
re. 

Atrodo, negalima laukti, kad 
šis emigracijos procesas ateityje 
sumažėtų. Bet vis dėlto, mano 
nuomone, reiktų dėti sistemin
gas pastangas suradimui būdų 
savo tautiškumui išlaikyti. Gar
susis Pablo Casal yra pasakęs, 
kad „Savo šalį mylėti yra 
natūralus dalykas. Bet kodėl ta 
meilė turi sustoti prie krašto 
sienų?" Savo šalį galima mylėti 
ir užsienyje gyvenant; joje savo 
šaknis ir savo kultūrinius pa
grindus galima atrasti, net ir 
jos kalbos nemokant. Žinoma, 
kalba yra labai svarbus dalykas 
savo tautiškumo išlaikymui, bet 
jai išmokti ir naudoti reikalau
ja sąmoningų pastangų. 

Atėjo laikas Lietuvoje įvesti 
gerai paruoštas programas tau
tiniam sąmoningumui skiepyti. 
Reikia būtinai sustiprinti lietu
vių kalbos mokymą ir jos ži
nojimą. Labai naudinga sve
timų kalbų mokytis, bet niekas 
jų gerai neišmoks, jei jis savo 
kalbos gerai nežinos. Savo 
kalbą gerai žinant, ir svetimas 
kalbas yra lengviau išmokti. 
Reikia paruošti Lietuvos istori
jos vadovėlius, pagrįstus tikrais 
istoriniais faktais, o ne pusiau 
išgalvotomis svajonėmis apie 
mūsų tėvynės garbingą praeitį, 
apie mūsų galingus karalius, 
kunigaikščius ir valdovus. Jau
nimui reikia pavyzdžių, reikia 
her°Jų- Nukelta į 3 psl. 

TURINYS 

Ar lietuvio tautinei 
tapatybei gresia išnykimas. 

Alfonsui Tyruoliui 95—eri! 
Iš operų pasaulio išskrido 
„Butterfly" 

Pokalbis su dr. S. Gaižiūnu 
apie prof. KazĮ Pakštą. 

Ukmergėje liepos mėnesį 
buvo „akmens amžius". 
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Kaip greitai, kaip greitai... 

Alfonsas Šešplaukis Tyruolis 

Kai žmogų pažįsti kone visą 
savo gyvenimą, kai jį nuolat 
matai savoje aplinkoje — rengi
niuose, suvažiavimuose, simpo
ziumuose, net įvairiose vasaros 
išvykose — apie jo metų naštą, 
pamažu besikraunančią ant pe
čių ir nejučiomis paliekančią sa
vo ženklus, nepagalvoji. Kol 
staiga kažkas pasako: jam jau 
95-eri! 

Vienas tokių yra Alfonsas 
Šešplaukis, geriau visiems 
žinomas Alfonso Tyruolio slapy
vardžiu. Jį pažįstame nuo 1949 
m., kai atvyko iš pabėgėlių sto
vyklos Vokietijoje ir apsigyveno 
Čikagoje. Nors vėliau keleriems 
metams persikėlė į New Yorką, 
bet vėl grįžo Čikagon, kur ir da
bar tebegyvena. 

Ramus, truputį linktelėjęs, 
žilstelėjusiais, kiek praretėju
siais plaukais (bet jis, rodos, 
visuomet toks buvo!), maloniai 

besišypsantis kiekvienam sutik
tam tautiečiui, Alfonsas Tyruo
lis už to „kuklaus fasado" slepia 
nuostabius sielos lobius. J i s ir 
pedagogas, ir lingvistas, rašy
tojas, recenzentas, poetas, ver
tėjas, antologijų sudarytojas... 
Alfonso (Šešplaukio) Tyruolio pa
vardė puošia net 23 knygų 
viršelius (kai kurios knygos su
silaukė daugiau negu vienos lai
dos)! O tai jau nemažas vieno 
žmogaus pasiekimas, nors ir 
per 95-erius gyvenimo metus. 

Beje, pati vėliausia knyga — 
eilėraščių rinkinys Rudenio 
saulėj — išleista 2003 metais. Ir 
tai geriausias įrodymas, kad 
žmogaus — kūrėjo — sielos nie
kuomet neįstengia palenkti me
tų našta. 

Alfonsas (Šešplaukis) Tyruo
lis gimė 1909 m. rugsėjo 10 d. 
Linkuvoje, Šiaulių apskr. Bai
gęs pradžios mokyklą bei gim-

Alfonsas Tyruolis 
VĖLYVOJI ROŽĖ 

Kai rudenio lietingą, šiurpią dieną 
Nebetikiu, kad dar žydėt galėtų rožė 
(Taip vasara išlepino ne vieną, 
ir tikim, kad tik vasarą jos gožia), 

Randu ją žydinčią, o sunkūs dangūs 
Lyg stebis, kaip ji rodytis išdrįso. 
Lietaus lašai joj sidabru nusenka, 
Balti lapeliai tartum snaigės tviska. 

Žavioji drauge astrų,orchidėjų, 
Kurios budės jau su vaškinėm žvakėm, 
Vėlyva viltimi tu sužydėjai 
Tam, kurs jau vasarai sudiev pasakė. 

Šiapus ir anapus saulės, 
Chicago, 1989. 

AKIS UŽBŪRĖ GROŽIS 

Akis užbūrė grožis, saulės duotas, 
Kai su šviesiu pavasariu žydėjo: 
Žiedai pabiro takuose ir soduos, 
Gėlėms begožiant saulėje be vėjo. 

Kartojau šviesią, ilgesingą maldą 
Pavasario žiedais nupiltai šventei 
Už skaisčią rožę, kuri žiedus gvaldo, 
Kad būtų skirta saulėj jai gyventi 

Ligi rudens, gal lig žiemos baltosios. 
Bet man graudus tik atminimas lieka 
Ir nuolatos jį širdyje nešiosiuos. 

Ir čeža lapai man take pabirę: 
Čia grožio amžino nerasi niekad, 
Sujojo ilgesiu ir rožė mirė... 

LIETUVOS LAISVĖS RYTAS 
Vytautui Landsbergiui 

Sveika, laisva Kovo Vienuoliktoji, 
Išaušusi po siaubo ir pavojų! 
Vasario tu Šešioliktosios sese, 
Kurios liks žaros amžiais neužgesę. 

Sveiki jūs, laisvės vėliavos nešėjai, 
Pro penkdešimtmečio angas praėję! 
Jus vedė tas, kuris ryžtingai žengė 
Į laisvės rytą, debesims jį dengiant. 

Garbė Jums, naujo atgimimo Vade, 
Kai laisvėn veržėsi tauta bežadė, 

Kai išmaniai šventas jos teises gynėt 
Prieš tuos, kurie grėsmingai jas pamynė. 

Dėkoki, laisvėn išvestoji tauta, 
Už ją. herojišku ryžtu išgautą, 
Ir tiems, kurie gyvybe dėjo 
Prie TV bokšto, smurtą nugalėję. 

Vėl į tautų gretas įstojus, 
Nesyk nugainiojus grėsmės pavojus, 
Ramybes, šviesesnių dienų panūdus, 
Vaikams tu savo sek gerovės grūdus. 

Atminę praeities žaizdas skaudžiąsias 
Ir sielvartą, kurio širdy dar rasis. 
Mes tikime, kad po šiurpių verpetų 
Aukščiausias siųs tau ir palaimos metų. 

Rudenio saulėj. Čikaga, i.. 

MERGELĖ MARIJA VIDUDIENĮ 
Paul Claudei 

Vidudienis. Matau — bažnyčia atvira. Užeit turiu. 
Ne melstis, Jėzaus Kristaus Motin, aš čia įeinu. 

Aš nieko neturiu aukoti nei prašyt. • 
Aš tik einu jus, Motin, pamatyt. 

Jus pamatyt, iš laimės verkt, žinot tiktai, 
Kad jūsų aš sūnus, kad esat jūs čionai. 

Tik valandėlei, kai nurimsta visa kas. 
Vidudienis! 
Tik būti su jumis, Marija, ten kur esat jūs. 

Ir nekalbėt, tiktai giedot, nes per pilna širdis, 
Kaip strazdenos, kuri staigia giesme pragys. 

Dėl to, kad esat jūs graži, kad esat jūs nesutepta, 
Jūs moteris malonėje iš naujo sukurta. 

Jūs sukurta pirmykštėje garbėj, baigminėje šviesoj, 
Išėjusi iš Dievo rytmety jo spindesio darnoj. 

Kaip Jėzaus Kristaus Motina neišsakytai neliesta, 
Jūs to, kuris jūs viltis, jūs vaisius, jūs rankose tiesa. 

Dėl to, kad esat moteris ir Rojus, užmirštas senajam gražume, 
Dėl to, kad esat Marija, dėl to, kad esat vien, kad esat amžinai, 
Kaip, Motin Jėzaus Kristaus, nedėkoti man! 

Aušros žvaigždė, Roma. 1954 

RANKA, PASIRAŠIUSI RAŠTĄ 
Dyian Thomas 

Griovė miestą ranka, pasirašiusi raštą, 
Dusino pirštai penki, suvereniški, 

Sėjo dvigubą mirtį, perskėlė kraštą, 
Žudė karalių karaliai penki. 

Galinga ranka į tą petį taikė, 
Kurs palinkęs, kalkės traukė pirėtus; 
Žąsies plunksna žudymus baigė, 
O žudymai ir žodžius. 

Ranka, pasirašiusi sutartį, blogį 
Sėjo skėriais, ligom ir badu; 
Galinga ranka, kuri valdo žmogų 
Greitom parašytu vardu. 

Karaliai penki numirusius skaito, 
Tik nesaldo žaizdų ir neglosto kaktos; 
Ranka valdo gailestį kaip dangų patį, 
Ir ašaros neplūs išjos. 

MIRĘS ASTRONOMAS 
Francis Thompson 

Aukso lyra, Chicago, 1990 

Žvaigždžių mylėtojau, į jąsias 
Išėjęs — ko gi nūn žvalgaisi? 
Tau prasivėrus aukso sodą, 
Žvaigždžių valdovė pasirodo. 
Ant antakių delčia lenktų jai 
Septynios žvaigždės spinduliuoja, 
Septynios šviesos už kančias jos. 
Ji kaip tavo paukščių takas 
Vien liustrų skaistybės dega. 
Astronome, ką sakei tu? 
Kai ten jąją pamatei tu? 
Teleskopą kai paleidai, 
Pamatei Gražiausią Žvaigždę. 

naziją, Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune studijavo germa
nistiką ir lituanistiką. Studijų 
tikslais taip pat lankėsi Vokieti
joje, Šveicarijoje, Čekoslovaki
joje, o 1944 metais, kaip ir dau
gelis lietuvių šviesuolių, nuo 
artėjančios antrosios bolševikų 
okupacijos pasi t raukė į Aus
triją. 

Tačiau A. Tyruolio siela stie
bėsi į mokslą, kaip augalas į 
šviesą: germanistikos ir anglis
tikos studijas tęsė Innsbruck 
universitete, kur apgynė diser
taciją „J. G. Herder und die bal-
tischen Voelker" ir gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. 

Atvykęs 1949 m. į Čikagą, 
1951-aisiais persikėlė į New 
Yorką, kur ne tik dėstė St. 
Francis kolegijoje, bet kar tu gi
lino literatūros ir lingvistikos 
studijas Columbia universitete. 
Jo pastangų dėka Columbia 
universitete buvo įvesta lietu
vių kalba, kurią j is ten dėstė 
nuo 1952 m. 

Tačiau A. Tyruolis visą savo 
gyvenimą yra pašventęs lite
ratūrai. J i s ne tik l i teratūrą 
studijavo, į ją gilinosi, nagrinė

jo, bet ir pats sukrovė nemažą 
įnašą į lietuvių li teratūros aruo
dus . Pradėjęs spaudoje bendra
darbiaut i nuo 1923 m., spausdi
no eilėraščius, noveles, recen
zijas, apsakymėlius vaikams. 
Rašė periodiniuose ir neperiodi
niuose leidiniuose, bendradar
biavo daugelyje laikraščių ir 
žurnalų, dar gyvendamas Lietu
voje, vėliau — Vokietijoje, o taip 
pat , atvykęs į Ameriką. Lietu
voje buvo išleistas A. Tyruolio 
eilėraščių rinkinys Pavasario 
saulėj (1935 m.). Vėliau pasi
rodė kiti eilėraščių rinkiniai jau 
svetur: Kelionė (1950), Laukų 
liepsnos (1953), Sacra via 
(1961), Metų vingiai (1963, 
1993), Diemedžio paunksmėje 
(1974), Šiapus ir anapus saulės 
(1989), Rudenio saulėj (2003). 

Išleisti šie A. Tyruolio poezi
jos vertimai: Goethe. Gyvenimas 
ir rinktinė poezija (1932, 1999), 
Schiller. Giesmė apie varpą 
(1936), Aušros žvaigždė (1954), 
Eliot. Pelenų diena (1957), Sha-
kespeare. Sonetai (1964), Dante. 
Naujasis gyvenimas (1966), 
Schondoch. Lietuvos karaliaus 
krikštas (1976, 1991), Novalis. 
Himnai nakčiai (1979), Aukso 

lyra (1990, 1992), Schiller. Bal
adės (1993), Tagore. Paklydę 
paukščiai (1998, 1999). 

O štai gražus sąrašas A. Ty
ruolio paruoštų antologijų: Ma
rijos žiedai (1933), Marijos žemė 
(1958), Nemarioji žemė (1970, 
1992), Žvaigždynų sonatos 
(1981, 1997), Vainikas, kryžius, 
lelija (1984). 

Simboliška, kad pirmasis A. 
Tyruolio eilėraščių rinkinys 
pavadintas Pavasario saulėj, o 
vėliausias — Rudenio saulėj. 
Nors autorius tvirtina, kad tai 
tarytum jo kūrybos užsklanda 
ir daugiau eilėraščių nebekur-
siąs, bet norime tikėti, kad taip 
neatsitiks. 

Sveikiname Alfonsą Tyruolį 
su 95-uoju gimtadieniu (kurį iš 
esmės šventė vakar — rugsėjo 
10), linkime jam dar daug kū
rybingų, sveikų ir šviesių me
tų. Tarp „pavasario ir rudens 
saulės" juk dar yra ir vasara, ir 
žiema, tad mūsų iškilusis Poe
tas, taip pamėgęs saulės, reli
ginius, tėvynės meilės, laisvės 
motyvus, dar gali praturtinti 
lietuvių literatūrą savo kūryba. 

Ilgiausių metų! 
D.B. 

Iš operų pasaulio išskrido „Butterfly" 
PETRAS PAIYS 

Iš Japonijos operos sąjungos 
sužinota, kad į pasaulines ope
rų erdves aukštai iškilusi, pa
čiame pajėgume, išgyvenusi vos 
51-ius metus, į Amžinybę iške
liavo operos dainininkė, sopra
nas Yoko VVatanabe. 

Yoko kelias į operos sceną bu
vo įvairus ir su nemažai vingių. 
Ankstyvoje vaikystėje pradėjo 
mokytis japoniškus šokius, o 
gretimai ir baletą. Tačiau, su
laukusi 6 metų, su šokio studi
jomis turėjo atsisveikinti. Jos 
šokių mokytoja pasakė, kad tap
ti profesionalia baleto šokėja 
jokios vilties nesą, nes ji esanti 
per aukšta, ir jos pečiai per pla
tūs. Atsisveikinusi su šokiu ir 
nusišluosčiusi ašarotą veidą, 
sėda prie fortepijono. Puikiai 
sekasi. Po kelių metų „bičiu
lystės" su fortepijonu, ją jau, 
kaip pianistę, įvairiose koncer
tinėse salėse, lydi gausūs klau
sytojų plojimai. Žino tur int i ne
blogą balsą. J i dar tokia jauna 
— tik 18 metų. Žavisi opera. 
Slapta pasvajoja ir apie operos 
sceną. 

Yoko VVatanabe gyvenimas 
iš pagrindų pasikeičia, ji pirmą 
kartą pamačiusi Puccini operos 
„Madam Butterfly" pastaty
mą. „Aš staiga pajutau troški
mą tapti operos dainininke", — 
1988 m. prisipažino New York 
Times dienrašty. Uždangai nu
sileidus, ji nuskubėjusi į užku
lisį ir, susitikusi su toje operoje 

Yoko Watanabe 

Cio-Cio-San vaidmenį atlikusią 
Kuniko Kozono, maldavusi, kad 
ji taptų Yoko dainavimo moky
toja. K. Kozono sutiko. Tęsėsi 
intensyvios dainavimo studijos. 
1976 m. vokalo konkurse lai
mėta pirmoji vieta. Tolimes
nėms balso studijoms Yoko at
vedė į Milan „La Scala"( Itali
ja). 

Vienas po kito laimėjimai vo
kalo konkursuose, jai pravėrė 
duris ir į operos tea t rus . 1978 
m. Trevis teatre (Italija) Yoko 
debiutuoja Leoncavallo operoje 
„Pagliacci", at l ikdama Nedda 
vaidmenį. 1985 metais ji jau 
La Scala operos teat re . Ten 
Puccini operoje „Turandot" — 
ji Liu. Ir taip, šalia kitų Pucci

ni operų, per 20 metų pagrindi
nes soprano partijas dainavo 
Mozzart, Verdi, Gounod ir Bi-
zet operose. 

Bet labiausiai Yoko sušvytėjo 
ir liks neužmirštama „Madam 
Butterfly" operoje, atlikdama 
Cio-Cio-San vaidmenį, kuriame 
atskleidžiamas tragiškas geišos 
likimas, kai jos vyras, Amerikos 
laivyno karininkas Cio-Cio-San 
apleidžia. Su tuo vaidmeniu 
1983 m. Yoko debiutavo Royal 
operos teatre Londone. Po trijų 
metų Lyric Opera, Čikagoje, o 
1987 m. ir Metropolitan ope
roje, New Yorke. 

New York Times muzikos kri
tikas, iškėlęs jos „už širdies 
griebiantį" balso perteikimą pa
stebėjo, jog jos didelei sėkmei 
daug reikšmės turįs sugebėji
mas vaidmenis balansuoti tarp 
Vakarų ir Japonijos stiliaus. 

„Aš esu japonė, ką patvirtina 
ir mano figūra", - sako Yoko 
VVatanabe,— bet opera itališ
ka. Ją atlikdama aš bandau 
negalvoti apie tuos judesius, 
kurie yra naudojami Japonijos 
teatre. Mes vaikščiojame ma
žais žingsneliais ir mažais ju
desiais. Aš manau, kad tai tin
kamai neatskleistų Butterfly 
charakterio. Pagaliau ši opera 
yra labai dramatiška." 

Operos dainininkė Yoko VVa
tanabe, 1999 m. sukrito scenoje 
ir po to, paklausius gydytojo 
patarimo, operoje nebedainavo. 
Jos gyvybę pakirto vėžio liga. 

Paslapčių atskleidimo vakarėlis 

\ušros žvaigždė, Roma. 1954 

„Best Art Shop Gallery" yra 
Čikagos priemiestyje, Naper-
ville, apie 30 min. į vakarus nuo 
Lemonto. Rugsėjo 18 d., šeš
tadienį, 6:30 vai. vak., šioje ga
lerijoje ruošiamas susipažini
mas su lietuve dailininke Nele 
Zirnite, atvykusia iš Latvijos. 
Nelė jau daug metų dalyvauja 
parodose įvairiose Europos val
stybėse, Brazilijoje, Australijo
je, Japonijoje ir Izraelyje. Nebe 
pirmą sykį ji savo paslaptinga 
grafika žavi ir Amerikos pub
liką. 

Nelė ilgą laiką vadovauja Ry
gos grafikos centrui, todėl susi

pažinimo vakare ji galės at
skleisti paslaptis ne tik apie sa
vo simbolinę kūrybą, bet ir apie 
įvairias grafikos technikas. 
..Best Art Shop" galerijos savi
ninkė Daina Pakalniškienė ma
loniai kviečia Čikagos ir apylin
kių lietuvius atvykti į šį įdomų 
vakarėlį. „Best Art Shop Gal
lery" adresas yra: 4 Eas t Jeffer-
son, Naperville, IL; tel.: 630-
548-4003 Galerijos valandos: 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio 11 v. r.-5:30 vai. popiet; ket
virtadienį: 11 v. r.-7 vai. vak., o 
šeštadienį — 10 v.r.-5 v.p.p. 

Taura 
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Kazio Pakšto atvirlaiškis iš St. Louis, MO, broliui 

Jonui Pakštui. 

Globalizacija, 

tskai is Vilniaus 
Kelerai 

Pokalbis su dr. Silvestru 
Gaižiun u 

— Tryliktus metus vado
vaujate vienintelei Lietuvo
je tokio pobūdžio instituci
jai — Baltoskandijos akade
mijai. J ū s ų ir jūsų instituto 
veikla pripažinta ne tik Lie
tuvoje, bet ir Baltijos bei ki
tose šalyse: esate kviečia
mas i daugelį konferencijų 
ir kitų projektų Latvijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Dani
joje, Vokietijoje, Šveicarijo
je, Amerikoje. Prašyčiau 
trumpai pristatyti akademi
jos veiklą. 

— Baltoskandijos akademija 
įkurta 1991 m. lapkričio 17 d., 
remiantis Vokietijos akademijų 
pavyzdžiu, kaip atviros, demo
kratinės visuomenės ugdymo, 
mokslinės komunikacijos ir ty
rimų centras, kuris reguliariai 
vienija Baltijos ir Šiaurės šalių 
mokslininkus. Akademijos for
mą lėmė renesansinė tradici
ja (Florencijos akademija būtų 

mums artimi tie K. Pakšto pro
jektai, kuriais jis bandė suar
tinti Baltijos ir Šiaurės šalis, 
jo darbai, vienijant Europą. 
Profesoriaus veikalo Baltoskan
dijos konferencija idėjas mes 
bandėme perkelti į šiuolaikinę 
plotmę. 

Akademija yra sukaupusi ne
mažai medžiagos apie profeso
rių (jo palikimas juk išsklaidy
tas po pasaulį) 2003 m. su lei
dykla „Pasviręs pasaulis" išlei
dome J. Ereto knygą Kazys 
Pakštas. Tautinio šauklio odi
sėja. Šia knyga pradėjome 
„Baltoskandijos tiltų" seriją. 0 
2004 pradžioje pasirodė K. 
Pakšto raštų rinkinys Kultū
ra. Civilizacija. Geopolitika — 
pirmasis profesoriaus rinkinys 
Lietuvoje. 

— Gal g a l ė t u m ė t e plačiau 
apibūdinti parengtą K. 
Pakšto darbų rinkinį . 

— K. Pakšto darbai iki šiol 
ryškiausias pavyzdys), turinį '- buvo išblaškyti periodikoje ir 
didžiųjų lietuvių humanitarų 
K. Pakšto, M. Šalčiaus, J . Ereto 
ir kitų humanitarinė, kultūrinė 
bei politinė veikla. Akademija 
nuo įsikūrimo yra suorganiza
vusi 130 konferencijų bei semi
narų, valstybinių Baltijos ir 
Šiaurės šalių švenčių minėji
mų. Aspazijos dienos, Ibseno 
seminarai yra tradiciniai kas
metiniai akademijos forumai. 
Žymiausi Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Norvegijos, 
Islandijos, Danijos, Švedijos, 
kitų šalių mokslininkai yra 
skaitę originalius pranešimus 
apie iškiliuosius Baltoskandi
jos šalių rašytojus — Ibseną, 
Strindbergą, Hamsuną, Ander
seną, Skalbę, Rainį, Aspaziją, 
Poruką, Pumpurą, Blaumanį, 
Šeinių, Savickį. Basanavičių, 
Tamsarę ir kitus, apie Šiaurės 
šalių literatūras ir baltų bei 
skandinavų literatūrinius, isto
rinius ryšius. 

Baltoskandijos akademija sa
vo veikloje (konferencijose, se
minaruose, spaudiniuose ir t.t.) 
nuosekliai formuoja Šiaurės 
šalių įvaizdį Lietuvoje ir Balti
jos šalyse, Baltijos įvaizdį Šiau
rės šalyse ir Europoje, aktyviai 
dalyvauja kultūrinės ir politi
nės Baltijos šalių integracijos 
Europoje procesuose. 

— Kodėl Jūsų akademiją 
domina Kazio Pakšto veikla, 
jo asmenybe? 

— Baltoskandijos akademija 
savo įkvėpėju ir dvasiniu tėvu 
laiko profesorių Kazį Pakštą. 
Tryliktus metus profesoriaus 
vardas, jo kūrybinis palikimas 
bei geopolitinės idėjos yra tar
si mūsų veiklos vėliava. Ypač 

Dr. Silvestras Gaižiūnas. 

atskirais leidiniais. Toks rinki 
nys išėjo pirmą kartą. J knygą 
pasistengėme sudėti programi
nius straipsnius bei studijas 
kultūros, civilizacijos ir geopo
litikos temomis. Į rinkinį pa
teko darbai, parašyti 1924 — 
1960 metais. Čia galima rasti 
tokius profesoriaus iškilius 
straipsnius, kaip „Kultūrinės 
santaikos galimumai", „Gyven
kime 'Grand Life'", „Lietuva 
eikumenos erdvėje" ir kitus. 
Pirmą kartą lietuvių kalba 
spausdinama studija Baltos
kandijos konferencija, kuri 1942 
m anglų kalba pasirodė Čika
goje. Kaip iškilus romantinių 
vizijų pavyzdys šiandien atro
do ir K. Pakšto laiškai iš Britų 
Hondūro, kurie pirmą kartą 
buvo spausdinti Draugo laik
raštyje, o dabar pasirodo pirmą 
kartą knygos puslapiuose 
(„Ekspedicija 'Dausosna'"). 

— Koks K. Pakš to rezonan
sas š iuolaikinėje visuome
nėje? 

— K. Pakšto rinkinys nema
žo dėmesio susilaukė Lietu
voje. Knyga buvo pristatyta vi
suomenei Vilniuje, Kaune ir 
Panevėžyje. Kaune į knygos 
pristatymą buvo susirinkęs 
gražus būrys iš Užpalių krašto 
kilusių kauniečių, susibūrusių 
į „Dausuvos" draugiją. Su šia 
knyga pasiryžome apkeliauti 
tas pagrindines vietas, kuriose 
gyveno ir dirbo K. Pakštas. 
Rugsėjo 10 d. planuojame kny
gos sutiktuves Stokholme. Ket
virtį amžiaus profesorius gy
veno Amerikoje. Čikagoje 1915 
m. jis pradėjo studijas. 1940 m. 
įkūrė Lietuvių kultūros insti

tutą. Vašingtone buvo susitel
kęs K. Pakšto bendraminčių 
būrys (vadinamoji „Žalioji dia
spora"), palaikęs antrosios Lie
tuvos idėją. Beje, iš Čikagos 
prieš dešimtmetį parsivežėme 
archyvinės medžiagos, kurią 
įdėjome į K. Pakšto rinkinį. 
Taigi, neatsitiktinai rugsėjo 19 
d. planuojame Kazio Pakšto 
knygos sutiktuves Čikagoje, Le-
monte, o 23 d. Vašingtone, Lie
tuvos ambasadoje. 

Už galimybę atvykti į Čikagą 
su K. Pakšto rinkiniu esame 
dėkingi JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybai ir jos 
pirmininkei Marijai Remienei, 
kuri sutiko mūsų renginį 
įtraukti į bendruomenės rengi
nių programą ir nuoširdžiai rū
pinosi priėmimu Amerikoje. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
Lietuvos ambasados antrajai 
sekretorei Renatai Ališauskie
nei, kuri knygos šventę rengė 
Vašingtone. Apskritai, labai 
džiaugiamės, kad vis daugiau 
Lietuvos diplomatų susidomi 
Pakšto idėjomis ir mato jų per
spektyvą. 

Tikimės, kad susitikimai Či
kagoje ir Vašingtone suburs 
mūsų tautiečius, kurie buvo ir 
yra neabejingi Kazio Pakšto 
idėjoms bei žygiams. Norėtųsi 
suburti draugėn (gal ir į drau
giją) Kazio Pakšto šalininkus, 
gyvenančius šiapus ir anapus 

Atlanto. 
— Ar turite kokių planų, 

susijusių su K. P a k š t o pali
kimo ir idėjų tyrinėjimu 
bei įamžinimu? 

— Dausuva — paskutinė 
reikšminga K. Pakšto vizija. 
Taip profesorius pavadino kolo
niją Britų Hondūre, kurioje 
norėjo sutelkti lietuvius, iš
blaškytus svetimuose kraštuo
se. Neprarandame vilties ka
da nors į šį egzotišką kraštą 
surengti ekspediciją ir apke
liauti antrajai Lietuvai numa
tytas vietas. 

Be to, laukia nemažas darbas 
toliau leidžiant jo raštus, prisi
minimų rinkinį. 

— Kokie dar moksliniai ir 
kultūriniai ryš ia i jus sieja 
su Amerika? Kokios proble
mos iškyla? 

— 1944 m. dalyvavome Bal
tijos studijų dienose Čikagoje, 
esame rinkę medžiagą K. Pakš
to archyve, o praėjusiais metais 
dalyvavome Tarptautinėje Ib
seno konferencijoje New York 
valstijoje, Long Island universi
tete. Pirmą kelionę rėmė So
ros foundation Lietuvoje, antrą
ją — JAV Ibseno draugija (už 
tai esame dėkingi profesorei 
Joan Templeton). Džiugu, kad 
kontaktai su Amerika plečiasi, 
kad mūsų idėjos ir darbai ran
da atgarsį anapus Atlanto. 

Kalbėjosi 
•Julius Kclorus 

tautiškumas ir tapatybė 
Atkelta iš 1 psl. 

Bet mes tur ime žmo
nių, t ik reikia juos 
visiems pristatyti . Lietuva tu
rėjo ir tur i mokslininkų, me
dikų, rašytojų, muzikų, sporti
ninkų ir menininkų, bet jiems 
reikia duoti daugiau dėmesio ir 
daugiau pripažinimo. Mums 
reikia pradėti gerbti savo pačių 
intelektualinį t u ^ ^ ir juo di
džiuotis. Mūsų j a u s m u i reikia 
įsisąmoninti savo pačių vertę 
ir ja didžiuotis. Kiekvienas už
sienin išvykęs lietuvis turi 
žinoti, kad Lietuva yra jo 
kraštas, kad laukia jo grįžtant, 
ir su juo nori turė t i tamprius' 
ryšius. 

Buvęs laikinasis prezidentas 
Paulauskas, prieš palikdamas 
savo postą, ragino Lietuvos vy
riausybę įvesti specialų depar
tamentą užsienio lietuvių rei
kalams. Tai buvo tikrai geras 
pasiūlymas, kuris turėtų būti 
kuo greičiau vykdomas. Daž
nai atrodo, kad Lietuva savo 
tautiečius, kurie išvyksta į 
užsienį, „nurašo" ir jų net nepa
geidauja. Tai yra labai apgai
lėtina elgsena, kur i tur i būti 
sąmoningai keičiama. Lietuva 
turi džiaugtis, kad jos žmonės 
ieško naujų kelių savo gyve
nimą pagerinti , ir j iems rodyti 
pagarbą. Savo šalį galime my
lėti ir užsienyje gyvendami, bet 
sava šalis taip pat turėtų my
lėti ten esančius savo tau
tiečius. 

Labai įdomu, kad užsienyje 
gyveną lietuviai, ypač seniau 
emigravę, yra sukūrę gana 
gerai organizuotas bendruo
menes, kurios duoda progos sa
vo tautiečiams susitikti , paben
drauti ir rūpint is lietuviškumo 
išlikimu užsienyje. Visame pa
saulyje yra Lietuvių Bendruo
menės skyriai, yra šeštadieni
nės mokyklos ir bažnyčios; 
daugelyje vietų veikia sporto 
klubai, chorai, ruošiamos sto
vyklos ir konferencijos. Užsie
nio lietuviai tur i savo spaudą, 

internetus, radijo ir televizijos 
programas, ir t. t. Visa tai rodo, 
kad lietuviai, gyvendami užsie
niuose, savo tėvynės nepamiršo 
ir jos nepamirš , ypač jeigu 
tėvynė jų nepamirš. 

T a u t i š k u m o d i n a m i k a 

Žiūrint į tautiškumą, kaip 
vertybę ir gėrį, neturime už
miršti, kad taut iškumas turi 
savo dinamiką, kas reiškia, kad 
jis niekuomet nestovi vietoje, 
bet savyje turi augimo, brendi-

Dr. Silvestras Gaižiūnas (pirmasis iš kairės) su 2000 m. Baltijos asamblėjos premijos laureatais Rygoje. 

mo, ir keitimosi veiksnius. Isto
rija rodo, kad tautos gali didėti, 
mažėti ir net visai išnykti. Pa
prastai tautos stengiasi susi
grupuoti savo valstybėse, ku
rios duoda joms pilietinį ryšį. 
Bet pylietybė pažymi valstybinę 
narystę, kuriai gali priklausyti 
įvairių tautų žmonės. Pavyz
džiui, JAV savo tautos neturi, 
bet ji turi pilietybę, kuri mus 
visus, nepaisant mūsų tautinės 
kilmės, sujungia. Tačiau šioje 
pilietinėje valstybėje yra pra
dėjusi vystytis nauja, vadina
moji .Amerikos tautybė", nes 
čia, per daugelį kartų gyvenda
mi, žmonės daro vienas kitam 
įtaką, dalinasi savo iš kitur at
sineštomis vertėmis ir kultū
riniais turtais . Kaip matome, ir 
čia j au yra išsivysčiusi savo
tiška amerikietiška kultūra, 
kuri tur i priemaišų iš viso pa
saulio, bet ji jau darosi savita. 

Paskutiniuose JAV apklau
sinėjimuose jau 30 proc. atsakė 
į klausimą apie jų tautybę, kad 
jie yra amerikietiškos tautybės, 
nes jei ir jų protėviai čia gimę, 
su kitokia tautybe nesiidentifi-
kuoja. Panašus reiškinys maty
ti Kanadoje bei Australijoje, 
kur daugumą gyventojų sudaro 
imigrantai, jų vaikai ir vai
kaičiai. Šis faktas yra labai 
svarbus, nes tokiose sąlygose 
galima daug lengviau „sutirpti" 

ir pasidaryti naujos besiformuo
jančios tautos dalimi. Iš esmės į 
tai nereikia žiūrėti tik iš nei
giamo taško, nes čia kiekvienas 
gali priklausyti ir savo gimtajai 
tautai , ir šiam kraštui. Bet 
išlaikyti tautiniam identitetui 
čia visuomet reiks sąmoningo 
pasiryžimo. 

Tapatybė 

Tautos tapatybę nusprendžia 
ją sudarantieji individai. Aplin
ka, socialinė bei politinė atmos
fera formuoja individus ir pade
da jiems išvystyti savo kogni-
tyvinį stilių, kuris gauna pa
grindus ankstyvoje vaikystėje 
ir kuris lengvai nesikeičia. Aps
kritai, kalbėdami apie kognity-
vinį stilių, mes kalbame apie 
kiekvieno žmogaus asmenybę. 
Asmenybė gi yra žmogaus tapa
tybės visuma. Asmenybė yra 
taip pat dinamiškas reiškinys: 
ji priklauso nuo įgimtų savy
bių, bet jos auga, plečiasi, tvir
tėja arba net silpnėja, ir nyksta 
aplinkos, kurioje gyvename, 
įtakoje. Asmenybę nulemia bio
loginiai paveldėjimai; aplinkoje 
duodamos sąlygos žmogaus vys
tymuisi ir realizavimui verty
bių, kurios perduodamos iš kar
tos į kartą. Ir čia bene vienas iš 
svarbiausių bruožų atsiranda iš 
ryšio su savo tauta, jos ver
tybėmis ir jos dvasia. 

Nors kiekvienas žmogus yra 
atskiras individas, bet yra tam 
tikrų asmenybės bruožų, kurie 
dažnai pastebimi įvairiose žmo
nių grupėse, kaip šeimoje, mo
kykloje, ir tautoje. Tautiniai 
bruožai, be abejo, pasireiškia 
per individus, bet jie turi ne
mažai reikšmės žmonių ry
šiams. Neretai, norėdami indi
vidus lengviau suprasti, žmo
nės naudoja tautinio charakte
rio stereotipus, kurie reiškia 
per didelius apibendrinimus, 
bet yra faktas, kad jie egzistuo
ja. Štai kaip paprasti apiben
drinamai nusako žmonių, pri
klausančių tam 'ikrai tautai, 
charakteristiką: vokietis yra 

griežtas ir piktas; lenkas yra 
pataikūnas ir „saldliežuvis", 
i talas yra jausmų žmogus, 
amerikietis - verslininkas, žy
das - apsukrus žmogus, anglas 
- persemtas išdidumu, ir t. t. O 
mes, lietuviai, gal neturime vie
no žodžio, bet turime epitetus 
ir žemaičiui, ir aukštaičiui, ir 
suvalkiečiui, ir dzūkui charak
terizuoti. Kaip minėjau, tokie 
apibendrinimai daugiausia yra 
per platūs, nors jais naudojasi 
ne tik liaudis, bet ir inteligen
tai. Gavojama, kad tuo būdu 
yra palengvinamas tarpasme
ninis bendradarbiavimas, bet iš 
esmės tai jį tik pasunkina. 

Tiek individai, tiek tautos turi 
daug bruožų, kurių į vieną žodį 
suvesti neįmanoma. Kiekvieno 
žmogaus tapatybė yra savita, 
asmeniška ir net komplikuota. 
Kaip žmogaus asmenybė laikui 
bėgant gali daugiau a r mažiau 
pasikeisti, o su ja keičiasi ir jo 
tapatybė. Bet savo tautiniu 
priklausomumu ir savitoje ap
linkoje yra lengviau išlaikyti 
savo tapatybės pastovumą. Vis 
dėlto asmenybės aukštesniam 
lygiui išlaikyti reikalingas ver
tybių įsisavinimas, moralinių 
principų priėmimas ir savęs bei 
kitų gėrimas. Turint teigiamą 
tautinę tapatybę, yra visuomet 
lengviau išlaikyti savo asme
nišką tapatybę arba išlikti tuo, 
kuo norima būti. Nutautėjimas 
arba tautinio identiteto prara
dimas ne retai yra susijęs su 
savo vertės praradimu. Bet ne
reikia galvoti, kad tautinės tap
atybės išlaikymas savaime ga
rantuoja žmogui jo asmenišką 
vertę. Tautinis ir asmeniškas 
identitetas reikalauja sąmonin
go apsisprendimo, daug pas
tangų tai pasiekti. Sakoma, kad 
lėčiausiai nutautėją žmogaus 
skrandis, ir dėl to kai kurie gal
voja, kad paprasta liaudis gali 
geriau išlaikyti savo tautybę, 
nes ji labiausiai skrandžiu do
misi. Galimas dalykas, kad 
žmonės artimai prisirišę prie 
žemės, jos gamtos ir jos gyvių 
daug tvirčiau jungia savo tapa
tybę su savo aplinka ir savo 
tauta, ir pasilieka visam tam 
daugiau ištikimi. Bet tautos 
tapatybė iš tiesų priklauso 
žmogaus protui, dvasiai, jo 
jausmams ir dėl to intelektuali
nis jos priėmimas garantuoja 
pastovesnį tautiškumo išlai
kymą bet kokiomis sąlygomis. 

Pabaiga 

Globalizacija, tautiškumas ir 
asmeniška tapatybė yra veiks
niai, kurie šiais laikais lemia 
žmonijos ateitį. Kai visa žemė 
yra visiems prieinama ir kai 
elektroninė komunikacija bai
gia nugalėti kalbų bei papročių 
skirtumus, kyla klausimas, ar 
visa žemė tikrai netaps viena 
tauta ir ar tarpsmeniniai žmo
nių ryšiai taps t ik mechani
niu žinių pasikeitimu? 

Bet nereikia užmiršti, kad 
globalizacija yra procesas, ku
ris neturi nei dvaro kultūros, 
nei savos moralės, nei artimo 
meilės principų. Globalizacija 
yra procesas be turinio. Turinį 
gi gali rasti tautinėje ir asme
niškoje tapatybėje. Bet tam tu
riniui išlaikyti reikia asme
niškų, nuoširdžių pastangų. 
Tam reikia tarpusavio bendra
darbiavimo, ištikimumo savo 
vertybėms gyvenimo moralinių 
principų ribose. Globalizacija 
bus geras procesas, jei mes jam 
duosime gerą turinį, o tas tu
rinys esame mes, žmonės. 

http://fwwJi.S-.tp
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Ričardas širvelis pr ie savo darbo „Nerštas". 
• Vaidas Ramoška prie savo „Plūdės". 

Ukmergėje liepos mėnesį buvo 
„ akmens amžius" 

RIČARDAS ŠILEIKA 

Liudiju, kad seniausiame Lie
tuvos mieste, Ukmergėje, yra 
geros prabos kul tūros . Meninin
kai yra užėmę nemažus dva
sinės veik(lo)s plotus, kuriuose 
materializuojasi vis naujų dar
bų. Šiemet j au septintąmet pa
eiliui vyks vienintelis Lietuvoje, 
tačiau galbūt ir Europoje lino 
pleneras, kur iame menininkai 
kuria tik iš lietuviško lino ir Jo 
medžiagų (apie šį plenerą Drau
go kultūros priedo skaitytojai 
buvo informuoti, regis, prieš 
dvejus ar trejus metus). 

Lietuviško granito skulptūrų 
simpoziumas Ukmergės padan
gėje vyko j au antrąmet . Jo su
manytojas ir spiritus movens 
ukmergiškis skulptorius Ričar
das Širvelis. Oficialus šio meno 
vyksmo pavadinimas toks: „Ak
mens ir vandens sintezė skulp
tūroje". Penkiolika dienų triūsė 
penki menininkai. Tai jau mi
nėtas idėjinis vadas Ričardas 
Širvelis, Ju l ius Zareckas.Vaidas 
Ramoška, Anicetas Vambutas, 
Dimitrijus Jakimčiukas. Simpo-
zininkai darbavosi Vidiškiuose, 
Alvydo Pučinsko akmens dirb
tuvėse. Alvydo patirtis, įvai
riausi patar imai gelbėjo kiek
vieną dieną. Kaip patikino Ju
lius Zareckas, be Alvydo ir pa
čių skulptūrų pasta tymas nu-
matytosna vietosna būtų už
trukęs kur kas ilgiau ir kelio
lika kar tų sunkiau. Akmen
tašių atmintyje ilgam išliks 
skaidrus materialinio ir ypač 
moralinio guru paveikslas ir jo 
pasakyti teisingai naudingi 
žodžiai. UAB „Versmė" nepa
gailėjo pilno KAMAZ (tai toks 
galingas tarybinis sunkvežimis) 
akmenų, kurie, liudininkų tiki
nimu, neabejotinai svėrė dešimt 
tonų. Automašiną skulptūroms 
atgabenti ir autokeltuvą joms 
pastatyti davė UAB „Statybos 
montavimo darbų" vadovas Pet
ronis. O nakvotų meno darbi
ninkėliai pargrįždavo Ukmer-
gėn. Patalėlį Kultūros centro 
keturių žvaigždučių viešbutyje 
paklodavo ir pakedendavo mie
los ir susirūpinusios moterys 
Rasa ir Eugenija. Apartamentai 
buvo nuostabūs, nes kiekvienas 
gavo po lovą ir po palovį. Tik 
per klaidą menininkai neturėjo 
rankšluosčių. Bet nesiskundė. 
Nusiprausę sėkmingai nudžiū-
davo. Simpoziumo iškilmingas 
uždarymas ir meno darbų vie
šuomenei pr is ta tymas įvyko lie 
pos 23 dieną vakarop. Julius 
Zareckas pradžių pradžioje 
jvykdė, anot jo paties, personi
fikacijos aktą. Tai yra visiems 
dailininkams ir jų patronams 
„pafundijo" mėlynspalvius 
marškinaičius su simpoziumo 
simbolika 

Akmens skulptūros jau turėjo 
savo vietas. Keturios buvo įsta
tytos į Vilkmergėlės upelį, o dar 
dvi sukomponuotos šalia, prie 
kranto. Vilkmergėlės upelis, 
prasidedantis iš nieko netoli 
Obelių ir Kunigiškių, prateka 
per senamiestį, ties piliakalniu 
pasisuka dešinėn ir įsilieja į 
Šventąją. Prie šio upelyčio pa
prastai vyksta ir poezijos, ir 

įmanoma. Tik ką grįžęs iš Pietų 
Prancūzijoje vykusio simpoziu
mo „Static — Mobil", kur kūrė 
dalykus iš medžio ir žolės, išsyk 
atkako Ukmergėn. Čia per be
veik penkias dienas pagamino 
skulptūrą „Vandens keliai". 
Skulptūra sudaryta iš dviejų 
dalių — grioveliu tekanti srove 
vėl upelėn sugrįžta iš vertika
liosios skulptūros dalies. Tai 

Lietuviško granito skulptūrų 
simpoziumas Ukmergės padangėje vyko 

jau antrąmet. Oficialus šio meno vyksmo 
pavadinimas toks: ffAkmens ir vandens 

sintezė skultūroje" 

teatrų, ir dainų ar šokių pa(si)-
reiškimai. Nuo tilto, kuriuo ke
liaujama nuo centro į ligoninę 
ar autobusų stotį, labai puikiai 
regima visutėlė naujųjų skulp
tūrų panorama. Žinoma, nega
lėjau nepakalbinti kilniadvasės 
simpoziumo vyrijos, kurios 
mandagiai teiravausi, kas jie 
tokie ir ką gyvendami veikia. 

Anicetas Vambutas ligi stu
dijų gyveno Juknaičiuose, Šilu
tės rajone. J i s ir jo broliai Gra
cijus ir Vitalijus yra mokęsi 

Klaipėdos E. Balsio menų gim
nazijoje (tik broliai muzikos, o 
Anicetas — menų). Dabartiniu 
metu broliai išlėkę į užsienius 
užsidirbti. Pats Anicetas sako 
norįs studijuoti užsienyje, nors 
ten gyventi nepasiliktų. Dabar 
jis jau Vilniaus dailės akademi
jos būsimasis trečiakursis 
skulptorius. Anicetas manąs, 
kad, jeigu yra talentas, noras ir 
siekis, tai iš meno pragyventi 

pasakojimas apie vandenį kaip 
visuotinės gyvybės dėmenį. 

Vaido Ramoškos gimtinė yra 
Želvoje (Ukmergės r.), Vaišučio 
14a — 3. Jo tėvas yra dirbęs 
Želvos vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoju ūkio 
reikalams. Vaidas turi keturio
likmetę seserį Skirmantę. Vai
das šiemet baigė Vilniaus dailės 
akademiją ir įgijo skulptūros 
magistro laipsnį. Ukmergėje 
per tris dienas padirbtiną kū
rinį pavadino „Plūde". Ji svera 
110 kilogramų. Anot paties Vai
do, plūdė, kablys, blizgė yra vi
siems labai žinomi simboliai. 
Darbo esmė yra ironiškas po
žiūris į save ir savo meną. Ka
dangi šita akmeninė plūdė yra 
visiškai antifunkcionali: ji ne 
plūduriuoja, o skęsta. Vaidas 
sako, kad su jo plūde gali žve
joti kas tik geidžia, ir pagauti, 
ką tik geidžia. Dar priduria 
sąmojį, kad plūdė upelėj yra 

tokia didelė, o žuvytės, kurias 
įmanoma pagauti vienu ypu, 
yra itin mažiukės. Jo „Plūdė", 
žinia, yra pakankamai atvira 
nuoroda į tam tikrus sociali
nius reiškinius. Pats Ramoška 
irgi mėgstąs pasėdėti su meš
kere Siesartyje, tačiau tik vasa
ros metą. 

Dimitrijus Jakimčiukas iš 
Daugpilio (Latvija) — ne naujo-

. kelis, ma t Ukmergėje jau me-
nininkavo praėjusiais metais. Jį 
bičiuliai neoficialiai vadina Vol
kovu, kadangi tokia motinos, 
kuri yra žinoma skulptorė, pav
ardė. Nuo pat vaikystės mokėsi 
savo mamos dirbtuvėje. Būda
mas septynerių pagamino pir
mąją skulptūrą „Nykštukas". 
kurią kažkas pasisavino. Di
mitrijus, arba paprasčiau, Di-
ma, tikina, kad jo darbus gana 
dažnai nugvelbia. 

Kalba rusiškai, supranta lat
viškai. Mėgsta vakarais išgerti 
alaus bokalą ir sužaisti kelias 
bilijardo partijas. Labai myli 
savo žmoną Nadieždą, kurią ve
dė 1995 metais. Žmona filologė 
ir psichologė, labai mėgsta alpi
nizmą. Dimitrijus mano, kad jo 
sūnus, kuriam greit bus devy
neri, irgi bus kūrėjas. Dima tar
navo tarybinėj armijoj Šiaurės 
Urale, buvo pažangus telefonis
tas, laipiojo po stulpus. Rytais 
keliasi devintą valandą ir iki 
vakaro krapštosi dirbtuvėje. 
Dirba viską, kas siejasi su 
skulptūra. Nesvarbu, ar ta me
džiaga yra medis, akmuo, ar 
bronza. Daro sodo skulptūras, 
antkapinius paminklus. Dabar 
jo laukia užsakymas restauruo
ti seno namo puošybos elemen
tus. 

Akmens simpoziumo Ukmergėje dalyviai. Visos nuotraukos Ričardo Šileikos. 

Julius Zareckas yra universa
lus menininkas — tapytojas, 
skulptorius, grafikas. Ukmer
gės Kambario teatro steigėjas ir 
vyriausiasis režisierius, lino 
plenerų sumanytojas, organiza
torius ir išradingas linų minky
tojas. Jis dar išgarsėjo tuo, kad 
miestui suprojektavo patranką. 
Ją išliejo AB „Vienybė", ir da
bar per Ukmergės šventes toji 
patranka iššauna vieną ar net 
kelis kartus. Regis, nuo 1966 
metų Julius vadovauja — esu 
girdėjęs, kad nebiurokratiškai 
— Ukmergės rajono savivaldy
bės Kultūros skyriui. Anot uk
mergiškio dailininko ir poeto 
Egidijaus Darulio, Julius Zarec
kas yra labai atsakingas žmo
gus, visomis priemonėmis ir iš
galėmis besistengiantis page
rinti ir pagražinti Ukmergės 
veidą. Juliaus tapytas paveiks
las „Ivano Susanino ir Matotau-
pos dvikova Suzdalės fone" net 
įrašyta į miesto meno raudoną
ją knygą. 

Julius Zareckas šiuosyk pa
darė du meno eksponatus, ku
riuos pavadino „Išmestas tink
las" ir „Stulpas , arba kuolas 
laivams pririšti". 

Ričardas Širvelis, anot jau 
minėto jo kolegos E. Darulio, 
yra tylus menininkas, mylintis 
Buda, mokantis vaikščioti žari
jomis. Labai daug kapojantis 
akmenį. Ir dirbantis valdišką 
darbą akmenų kapotoju. Be to, 
jis gyvena sėkmingai ir turi tė
vus. Nieko neveikdamas jis juo
du tušu (su vos kitų spalvų ak-
centėliais) daro ir grafikos lakš
tus. Ričardas tikina, kad pažint 
akmenį yra menas. Ir priduria: 
akmuo yra ne materija, akmuo 
yra forma. Aišku, — toliau min
tija Ričardas — labai reikalin
gos žinios. 

Egidijus Darulis savo dvirati ,,paverčia' laikina skulptūra. 

Ričardas Širvelis padirbino lė. Čia kramsnodavo 
žuvį, o šį darbą pavadino 
„Nerštas" — tai tam tikra per
spektyva, kad kažkas prasidėjo, 
kad vyksta. Bet, anot Ričardo 

gardžiai 
keptą duonelę, ją suvilgydami 
gausiu ir visokiu alumi. Vaidas 
Ramoška bičiuliui Anicetui 
rengdavo kultūrines nemoka-

Širvelio, palikim viską išspręsti mas ekskursijas po senamiesčio 
laikui. 

Simpoziumo dienomis bei 
naktimis būta ir laisvalaikio, 
ir tam tikrų atrakcijų. Įvyko 
netradicinio valgio (išbandy
mas. O būtent: vynuoginių srai
gių patiekalas. Prie Nuotekų 
esančiame specialiame sode su
rinktas pusšimtis sraigių buvo 
ypač vitaminingos ir riebios. 
Jas su ypatingais prieskoniais 
ir lakia fantazija paruošė Ri
čardo Širvelio žmona Sonata. 
Išmušus sutar tai valandai, vi
si skrandžiai sulaukė netikėtų 
malonumų. Ir kas netikėčiau
sią, nė vienas neprotestavo, o 
priėmė vaišes už gryną pinigą, 
tai yra už, tarkim, jautienos 
kepsnį. 

Vakarais menininkai neveng
davo susibėgti „Piliakalnio" ka
vinėn, kurios pašonėje vasariš
kai čiurleno negausi Vilkmergė-

retai lankomas ar išvis slaptas 
vieteles. 

Vieną vakarą akmenoriai ma
loningai pildė prarastas jėgas 
archajiškoje pirtyje Bugeniuose 
ar Bugenėliuose. Patikimai 
įkaitę puldavo Šventosios glė
bin. Išsiropštę šiek tiek nepas
tebimai pasislinkusian krantan, 
plėšė dainas apie mergužėlę ir 
žirgelį. Kitą kartą narsiausi 
simpoziumo žmonės — Julius 
Zareckas, Anicetas Vambutas ir 
Dimitrijus Jakimčiukas — Vol
kovas ryžosi beveik trisdešim
ties kilometrų kelionei kanoja 
Šventosios vaga — nuo Vidiš
kių iki pat Veprių. Trisdešim
ties kilometrų atkarpa nepra
ėjo veltui. Prisikvėpavo jonizuo
tu oru, pasidalijo vaikystės ir 
pirmosios meilės laikų įvykiais. 
Tuotarp pro jų kanojos pirma
galį praurleno plaukiančių vie
tos gyvačių bendruomenė. 

Aniceto Vambuto skulptura ..Vandens keliai" I u liaus /.areck* 


