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Arkivysk. Jurgis Matulaitis ir
KUN, VIKTORAS RIMŠELIS, MIC

Lietuvos Bažnyčia
Tęsinys iš 28 nr.

Vos šiek tiek gyvenimas 
susitvarko ir vėl jį išardo. Daug 
kunigų lenkų, ateinant bolševi
kams, pabėgo; ištisi dekanatai 
likosi be kunigų. Dabar mano 
dųecezųa po trimis valdžiomis. 
Jei lenkai ateis Vilniun, vėl ki
taip viskas virs, kažin ir mane 
ar jis pakęs. Nors aš nesikišu į 
politikas, bet jie vis tiek nepa
kenčia, kad lietuvis Vilniuje 
vyskupauja”.13

Lenkai ir sulenkėję kunigai, 
kuriems labiau rūpėjo varyti 
lenkinimo politiką kaip žmones 
mokyti tikėjimo tiesų, buvo la
bai nepatenkinti lietuviu vys
kupu. Jie pirmieji pradėjo 
šmeižti ir kaltinti savo vyskupą 
nebūtais dalykais. Ne tik Vil
niuje, bet ir Varšuvoje laik
raščiai pradėjo daug rašyti ir 
varyti propagandą prieš Vil
niaus vyskupą. Gožėta Wars- 
zawska 1919 m. rugpjūčio 16 d. 
patalpino 300 eilučių, taigi ilgą 
straipsnj, prieš vyskupą Jurgį. 
Šis straipsnis buvo paruoštas 
daugelio šovinistų lenkų ku
nigų. Kaip Tumas Vaižgantas 
tada rašė, „Kwestja biskupia” 
(vyskupo klausimas) straipsnis 
keliavo per Lenkiją į laikraštį 
ištisą pusę mėnesio ir buvo 
šovinistų lenkų endekų surink- 
tinis darbas.

Tame straipsnyje buvo sudėti 
visokie kaltinimai prieš vys
kupą taip, kaip lenkai anuomet 
lietuviuose nusikaltimus maty
davo. O vyskupas Jurgis buvo 
tik tiek kaltas, kad jis buvo lie
tuvis ir, mylėdamas visa šir
dimi Dievą ir artimą, stengėsi 
ištikimai tarnauti Kristaus 
Bažnyčiai, nesiekdamas politi
nių laimėjimų.

Tumas Vaižgantas „Kwestja 
biskupia” kaltinimus prieš vys
kupą šitaip trumpai aptarė: 
.Vyskupas esąs kaltas, kad 
nesąs endekas, kaip didžiuma 
galutinai apakusių ir griežtai 
sąžinės nebetekusių Vilniaus 
kunigų. Esąs paskirtas, vokie
čiams remiant jo kandidatūrą; 
Smetona paskelbęs jį Lietuvių 
valdžios kandidatu; esąs Vil
niui svetimąs įsitikinimais; 
svetimas tauta, pirmas Vilniuje 
vyskupas — lietuvis; iš Varšu
vos išvažiavęs Kaune konsek- 
ruotųsi, tame lizde visų agita
cijų prieš lenkus, iš rankų atvi
ro, griežto ir atkaklaus len
kystės priešo vyskupo Kerevi- 
čiaus; apsistatęs lietuviais, ka
pelioną pasiėmęs lietuvį, pata
rėju kun. Kuktą; pasišalinęs 
nuo visuomenės, nieko nevei
kiąs, kunigų (suprask: endekų), 
kun. Michalkevičiaus, nesi
klausius patarimų, neprotesta
vęs net kada bolševikai tikėji
mą mėtę iš mokyklų, bet tik 
išlikus paklusniu lietuviams; 
lietuvių automobiliu paradavęs 
po Vilnių”. Taip ir toliau per 
visą didelio laikraščio pus
lapį.14

šiandien mums tokie kaltini- 
mai atrodo graudžiai juokingi, 
bet lenkams jie atrodė tikri nu
sikaltimai, dėl kurių buvo rei
kalaujama, kad vyskupas, jei 
dar turėtų kiek sąžinės, atsisa
kytų iš pareigų. Iš tikrųjų Jur
gis Matulaitis nė nebuvo Lietu
vos valdžios kandidatas į Vil
niaus vyskupiją. Lietuvos valdžia 
siūlė Vilniaus vyskupu kan. 

Alšauskį, kuris atrodė nuncijui 
arkivysk. E. Pacelli per daug 
karingas, todėl anomis Vilniaus 
sąlygomis vyskupu nepriimti
nas. Lenkai endekai darė iš 
vyskupo Jurgio Matulaičio kaž
kokį politinį kovotoją už lietu
vių tautybę, kai jis iki 1918 m. 
didesnę savo gyvenimo dalį 
praleido Lenkijoje. Kielcų kun. 
Beminarįjoje jo ir pavardė buvo 
pakeista iš Matulaičio į Matule- 
wicz. Jis lenkams buvo labai 
geras, kai jis Kielcų kun. semi
narijoje buvo profesorius ir vi- 
cerektorius, kai būrė į draugiją 
krikščionis darbininkus, kai re
dagavo „Pracownik Polski” 
(Lenkų darbininkas), dirbo su 
studentais, jungdamas juos į at
gimimo sąjūdį (Odrodzenie), 
kai vadovavo kunigų apaštališ- 
kąjai vienybei ar tvarkė Švč. 
Jėzaus Širdies tarnaičių vienuo
lyną, bet jis staiga tapo nege
ras, kai buvo paskirtas vyskupu 
į Vilnių. Jis buvo negeras tik 
dėl to, kad buvo lietuvis. Len
kai sakė, kad jis būtų šventas 
vyskupas, bet tik kur nors gi
liai Lenkįjoje, tik ne čia, kur len
kams reikėjo bažnytinio politi
ko lietuvių kalbai ir toliau nai
kinti. Buvo kalbų ir pageida
vimų, kad vysk. Jurgis turėtų 
būti paskirtas vyskupu į Čens
takavą. Šitą pasiūlymą lenkų 
valdžia po konkordato pareiškė 
Šv. Sostui.

Vyskupas Jurgis nebuvo pasi
šalinęs nuo visuomenės ir nie
ko neveikiąs, kaip tas „Kwestja 
biskupia” straipsnis kaltino. Jis 
buvo reto darbingumo ir uolu
mo vyskupas. Laiške kun. Kazi
mierui Rėklaičiui į Čikagą 1923 
m. lapkričio 28 d. jis rašė: „Aš 
taip pat sunkiai ir daug dirbu. 
Keliu 3 arba 4 valandą ryto, ir 
per ištisas dienas dirbu”.13

Nesaugus vyskupo sostas 
dėl tautybės

1920 metais prieš vyskupą 
buvo pravestos agitacijos ir su
kurstytos minios. Tumas Vaiž
gantas tada rašė: „Pereitą sa
vaitę buvo sudaryta kita de
monstracija, jau politinė, jau 
tiesiai prieš vyskupą lietuvį dr. 
Jurgį Matulevičių. Minios slan
kiojo, šaukdamos: 'Šalin lie
tuvį!'16 Gatvėje buvo priimta 
rezoliucija ir telegrama pa
siųsta popiežiui į Romą: 'Jei 
neatsiimsi lietuvio vyskupo ir 
neduosi tautininko (narodowe- 
go), tai mes visi persimesime į 
tautinį tikėjimą’ ”.17 Taigi šo
vinistai lenkai ėmė Šv. Tėvą 
gąsdinti net tautine bažnyčia, 
kad tik išėstų vyskupą lietuvį 
iš Vilniaus.

Tais pačiais 1920 m. kovo 19 
d. į Ameriką kun. Pr. Būčiui jis 
rašė: „Čia be galo sunku dėl 
tautinių kivirčų ir nesusipra
timų, ypač karo metu. Iki šiol 
niekur nepakliuvau, nors užsi
puldinėjimų be galo. Kažin 
kaip bus toliau. Kažin ar ner
vai ir sveikata tesės”.18

Pats vyskupas žinojo, jog nie
kur nebuvo įkliuvęs dėl tauti
nių kivirčų, bet lenkai jį kalti
no, kad jis neprotestavęs prieš 
bolševikus, kai šie uždraudė re
ligiją dėstyti mokyklose. 1919 
m. sausio 5 d. komunistams 
užėmus Vilnių, švietimo komi
saras buvo Vaclovas Biržiška, o 
jo brolis Mykolas Biržiška buvo

Susitikimas geležinkelio stotyje su arkivysk. Jurgiu Matulaičiu, 1926 m. 
birželio 16 d. atvykusiu aplankyti Čikagos lietuvių.

lietuvių gimnazijos direktorius. 
Lenkams skverbėsi pikta min
tis, kad vyskupas pataikavo lie
tuviams, kai komunistai išleido 
priešreliginį mokykloms dek
retą.

Vyskupas matė, kad komunis
tinė valdžia Vilniuje ilgai neiš
silaikys. Iš tikrųjų balandžio 19 
d. Vilnių užėmė lenkų kariuo
menė. O per tą trumpą okupaci
jos metą bolševikai galėjo užda
ryti lietuvių gimnaziją, kurią 
paskui būtų buvę sunku ar net 
visai negalima iš naujo suorga
nizuoti. Mykolas Biržiška tuo 
reikalu savo atsiminimuose ra
šo: „Gyvai dar prisimindamas 
malonų vyskupo kalbos įspūdį, 
nuėjau pas jį pasitarti. Jis nea
bejojo, jog revoliucinė vyriau
sybė pašalins tikybos dėstymą 
iš mokyklos, bet drauge tvirtai 
pareiškė nepaliksiąs vaikų be 
tikybos dėstymo. Jis taip pat 
pritarė mano nusistatymui kuo 
ilgiausiai nevykdyti tikybą ša
linančio įsakymo, bet, kilus pa
vojui mokyklos likimui, vengti 
atviro susirėmimo su revoliu
cine vyriausybe”.18

Iš to laiko vyskupo užrašų 
matome, kaip jis buvo susirū
pinęs ir sielojosi, kad prieš reli
giją bolševikinė valdžia išleis 
dekretą, iš mokyklų pašalins 
kryžius, uždraus kunigams 
dėstyti tikybą.20 Kai Mykolas 
Biržiška, irgi susirūpinęs dėl 
dekreto, kuriuo turėjo būti iš 
mokyklos religija pašalinta, vėl 
apsilankė pas vyskupą pasitar
ti, tai šis jam taip pasakė: 
„Kaip demokratas aš nesiprie
šinsiu, kad ir komunistų nusta
tytai tvarkai, jei jai pritars 
žmonių daugumas, bet kaip 
vyskupas aš nepaliksiu vaikų 
be tikybos mokslo, pavyzdžiui, 
jaunimui jį teikdamas kaip 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse”.21

Vis tiek ką vyskupas darė, ar 
nedarė, kai kurie lenkų laik
raščiai, kaip įmanydami, vys
kupą puolė ir šmeižė, prasima
nydami visokių nesąmonių. 
1923 m., gal kad vysk. Jurgis 
vis dar nesiruošė atsistatydinti 
iš vyskupo pareigų Vilniuje, 
gandai buvo paskleisti, kad vys
kupas gali būti nužudytas. Vie
na moteris vyskupui pranešė, 
kad jį nori nužudyti katedroje. 
1923 m. lapkričio 29 d. laiške 
kun. Pr. Būčiui vysk. Jurgis ra

šė: „Mane lenkų laikraščiai vėl 
ėmė pulti ir teršti ko bjauriau
siai. Nebūtus daiktus prasima
no. Kuopelė kunigų ir daug 
dvarininkų prieš mane varo 
agitacįją. Grasina net nušauti 
ar šiaip užmušti. Dievo valia. 
Kol Šv. Tėvas liepia, aš iš vie
tos nesitrauksiu. Ne kartą tai 
jiems pareiškiau”.22

Iš tos vietos, kuri buvo tokia 
sunki ir nepakeliama, vysk. 
Jurgis nesitraukė tik iš paklus
numo Šv. Sostui. Apie sąmokslą 
nužudyti vysk. Jurgį šiandien 
sunku ką nors su istoriniu tik
rumu pasakyti, bet Vilniaus 
diecezijos istorijoje yra žinomas 
atsitikimas, kad Vilniaus vys
kupas Ignacas Jokūbas Masals
kis 1794 m. buvo Varšuvoje len
kų sukilėlių pakartas. Tai buvo 
Kosciuškos sukilimo metai. 
Vysk. Masalkis, kaip tvirtina 
Zenonas Ivinskis, labai rūpi
nosi diecezijos gerove, o len
kams jis nepatiko dėl jo pas
tangų atskirti Vilniaus vysku
piją nuo Gniezno arkivyskupijos. 
Lenkams sukilėliams atrodė, 
kad jis bendradarbiauja su ru
sais. „Bažnytinėj politikoj jis 
siekė atsiskirti nuo Lenkuos. 
1764 m. seime jo rūpesčiu buvo 
iškeltas reikalavimas įkurti ats
kirą Lietuvos bažnytinę provin
ciją. Tą reikalavimą parėmė 
Vilniaus, Brastos, Gardino, 
Smolensko ir kt. sričių atstovai. 
Pagal jį, Vilniaus vyskupija 
turėtų būti pakelta į arkivysku
piją. o jos vysk, gautų Lietuvos 
primo titulą ir nepriklausytų 
Gnieznui. Tą projektą Masalkis 
kėlė ir 1773 m.”23

Žinoma, vyskupo Jurgio nie
kas negalėjo Vatikane apkaltin
ti nei bažnytine, nei civiline 
politika, tačiau po 1925 m. va
sario 10 d. sudaryto konkordato 
su Šv. Sostu lenkai dar labiau 
sukilo prieš vyskupą lietuvį ir, 
jau remiantis konkordatu, rei
kalavo Vatikane, kad vysk. Jur
gis būtų iškeltas iš Vilniaus. 
Vyskupas Matulaitis pats matė, 
kad ilgiau negalės tesėti ir pra
šė popiežiaus atleisti jį iš Vil
niaus vyskupo pareigų. 1925 m. 
birželio 15 d. iš Vilniaus į Kau
ną kun. prof. Pr. Būčiui jis 
rašė: „Man čia trošku ir be galo 
sunku. Nuolatiniai šmeižtai ir 
užsipuolimai laikraščiuose' ir 
šiaip jau — savo daro. Gal Šv. 
Tėvas pasigailėjęs mane paims 

iš Vilniaus. Dievo valia. Kiek 
čia tenka iškentėti, tai tik vie
nas Dievas mato ir žino”.24

Apaštališkasis vizitatorius 
ir darbai savąjai tautai

Gavęs iš Pįjaus XI nuo Vil
niaus vyskupuos atsisakymo 
priėmimą, vysk. Jurgis apsigy
veno Romoje. Čia jis pradėjo 
kurti tarptautinę marijonų ko
legiją ir manė, kad dabar dirbs 
ir rūpinsis tik dėl vienuolijos 
gerovės. Bet neilgai trukus, pa
keltas Adulio tituliniu arki
vyskupu, buvo paskirtas Lietu
vai apaštaliniu vizitatoriumi. 
Toks popiežiaus pasitikėjimas 
arkivyskupu Matulaičiu paro
do, kad Vatikanas lenkų skun
dams netikėjo.

Apaštalinio vizitatoriaus Lie
tuvai didžiausias darbas ir rū
pestis buvo sudaryti Lietuvos 
bažnytinę provincįją ir konkor
datą su Šv. Sostu. Koks didelis 
laimėjimas visai lietuvių tautai 
yra bažnytinės provincįjos su
darymas nei 1926 m., nei dabar 
nėra tiksliai įvertintas. Tada 
dar visa Lietuva nebuvo atsiga
vusi nuo laisvės kovų ir vis dar 
nespėjo atsidžiaugti laisvės at
gavimu. Žinoma, nepriklauso
mybės pagrindu atėjo ir Lietu
vos bažnytinės provincįjos su
kūrimas, kuris visai tautai reiš
kia religinį, krikščioniškos 
kultūros nepriklausomumą nuo 
kitų tautų. Nuo Lietuvos krikš
to praėjo daugiau kaip 500 me
tų, kol mes gavome bažnytinę 
nepriklausomybę, su kuria bu
vo sustabdytas tautos lenkini
mas per Bažnyčią. Šis įvykis 
yra mums didelės reikšmės is
torinis laimėjimas. O arkiv. 
Jurgis Matulaitis, visai to ne
laukdamas, tapo mūsų tautos 
istoriniu žmogumi.

Arkiv. Jurgis turėjo Vatikane 
didelį pasitikėjimą, ir niekas 
kitas bažnytinės provincįjos kū
rimo darbo geriau už jį nebūtų 
atlikęs. Atrodo, kad ir bula, ku
ria 1926 m. balandžio 4 d. buvo 
paskelbta Lietuvos bažnytinė 
provincįją, buvo suredaguota 
paties apaštalinio vizitatoriaus 
arkiv. Jurgio Matulaičio. Šitai 
matyti iš laiško, rašyto kun. 
prof. Pr. Būčiui 1926 m. kovo 
29 d.: „Diecezijų padalijimo ir 
provincįjos sudarymo dokumen
tas jau beveik visiškai paruoš
tas; tebelieka tik bula para
šyti, kai kas pavyko geriau, tik
sliau ir naudingiau suredaguo
ti, negu kad buvo manyta ir 
norėta. Bet kai kur teko nuro
dytoji forma pakeisti. Iš esmės 
likosi dalykas tas pats, bet jo 
išvaizda kiek pakitėjo. Už tai 
išeis dokumentas be jokios poli
tinės ar tautinės spalvos; mano 
nuomone, bažnytiniu atžvilgiu 
jis bus taip suredaguotas, kad 
geriau vargu begalima”.23

Dar esant Vilniuje, iš laiškų 
Antanui Smetonai, vysk. Anta
nui Karosui, vysk. Pranciškui 
Karevičiui ir kitiems matyti, 
jog vysk. Jurgiui labai rūpėjo, 
kad Lietuva sunormuotų san
tykius su Šv. Sostu, ypač kai 
1925 m. tie santykiai visai nu-i 
trūko. Lietuvos vyriausybė ne
matė reikalo ir naudos sudaryti 
su Šv. Sostu konkordato. Todėl 
tarp daugybės rūpesčių ryšium 

su nepriklausomybės kovomis 
ir naujos valstybės kūrimu tas 
reikalas buvo visai nuošaliai 
paliktas. Bet kai lenkai sudarė 
konkordatą su Šv. Sostu ir Vil
niaus klausimu Lietuvos ne
naudai, tai ir vyriausybei at
rodė, jog neužtenka šaukti ir 
rašyti prieš lenkus bei Vati
kaną.

Niekas kitas geriau negalėjo 
Lietuvos ryšių surišti su Vati
kanu, kaip tik patsai apaš
tališkasis vizitatorius — arkiv. 
Jurgis Matulaitis. Jis tą darbą 
gerai ir sėkmingai paruošė, su
redagavo konkordatą, kuris ir 
kitoms valstybėms buvo rodo
mas kaip pavyzdys, bet Lietu
vos konkordatas buvo pasira
šytas jau po arkiv. Jurgio mir
ties.

Lietuvos valstiečių liaudinin
kų ir socialdemokratų valdžia 
ir net kai kurie kitų partijų vy
riausybės aukštieji pareigūnai 
visą laiką buvo nusistatę prieš 
Vatikaną, žiūrėjo į Šv. Sostą su 
įtarimu ir nepasitikėjimu. Val
džios žmonės buvo nepatenkin
ti, kam vysk. Matulaitis atsi
sakė ir gavo atleidimą iš Vil
niaus vyskupo pareigų. Kai ar
kiv. Jurgis apsigyveno Romoje, 
atrodė, kad jis yra Vatikano 
žmogus. Kun. Justinas Staugai
tis rašė arkiv. Jurgiui į Romą, 
kad, jei jis būtų Lietuvai Kaune 
paskirtas arkivyskupu, tai grei
čiausiai vyriausybė jam ne
duotų vizos. Ruošdamasis va
žiuoti į Lietuvą kaip apaštališ
kasis vizitatorius, 1925 m. 
gruodžio 3 d. jis rašė kun. prof. 
Pr. Būčiui: „Tikiuosi, kad grei
tu laiku gausiu žinią iš P. Čer- 
neckio, ar man duos Lietuva 
vizą. Jei jie man kaipo vizitato
riui neduotų, padarytų didelę 
klaidą. Ir vėl būtų klaida, jei 
mane klampytų į arkivyskupa- 
vimą”.26

Sudarant ir ruošiant konkor
datą su Šv. Sostu, kai jau tauti
ninkai buvo valdžioje, kai kurie 
vyriausybės ministrai žiūrėjo į 
arkivysk. Matulaitį su nepasi
tikėjimu. Galbūt jie bįjojo, kad 
konkordatas per daug nepasi- 
tamautų krikščionių demokra
tų partijai ar gal kad Vatikanui 
nebūtų suteikta per daug teisių 
į naujai sukurtą valstybę. Išli
kęs yra prezidentui Antanui 
Smetonai laiškas, rašytas 1927 
m. sausio 18 d., tik devynias 
dienas prieš mirtį. „Vakar du 
labai gerbtini asmenys, nese
niai kalbėjusieji su kai kuriais 
ponais ministeriais apie Lietu
vos konkordatą, per trečią as
menį pranešė, kad Ministerių 
kabineto viršūnėje esą tokio nu
sistatymo prieš mano asmenį, 
kad dėl to net nenorime daryti 
konkordato su Šventuoju Tėvu.

Tamstai, Aukštai Gerbiama
sis Prezidente, tie nusistatymai 
yra be abejonės tikrai žinomi. 
Tamstos neabejotinai nuošir
dus pareikštasis noras, greitu 
laiku sudaryti konkordatą, su
puola su tokiu pat mano noru. 
Jeigu tat iš tiesų mano asmuo, 
visai to nenorėdamas, tampa 
Apaštalų Sosto ir Lietuvos tai
kos kliūtimi, tai aš esmi pasi
ruošęs pasišalinti, arba derybas 
perleisti kitos tautos asmeniui.

Nedrįstu prašyti, kad Tamsta 
teiktumeis pozityviai suformu

luoti man nepasitikėjimo išraiš
ką, dėl to neatsakymą į šį mano 
laišką paskaitysiu patvirtinimu 
to, ką man teko girdėti iš as
menų, kuriems neturiu pagrin
do netikėti”.27

Atsakymo iš prezidento arki
vysk. Jurgis jau nesulaukė, nes 
tų pačių metų sausio 27 d. 
mirė. Gal šis laiškas iš viso ne
buvo išsiųstas, nes arkivysk. 
Jurgis tuo reikalu trumpai 
prieš mirtį su prezidentu turėjo 
pasikalbėjimą.

Arkivysk. Jurgio Matulaičio 
paskutinieji dveji metai Lietu
vos valstybei ir tautai buvo 
našiausi ir naudingiausi. Apsk
ritai su Lietuva arkivysk. Jur
gis labai susirišo tik nuo 1918 
metų, kai jis tapo Vilniaus vys
kupu. Prieš tai visa jo graži 
veikla buvo ne Lietuvoje, dau
giausia Lenkijoje. Bet visur, 
kur tik teko jam gyventi ar 
dirbti, jis turėjo ryšius su lietu
viais. Jis darė nepaprastą įtaką 
ne tik kunigams, bet ir anų 
laikų mūsų inteligentijai, be
sirūpinančiai tautiniais ir so
cialiniais klausimais. Visų pir
ma jam rūpėjo tautoje skiepyti 
krikščionišką mintį ir krikš
čioniškus idealus. Jis drauge su 
Mykolu Krupavičium 1918 me
tais Vilniuje galutinai sureda
gavo krikščionių demokratų 
programą.

Didelės įtakos socialinei sam
pratai apie nuosavybę bręsti 
Lietuvoje padarė kun. profeso
riaus Matulaičio socialinės pas
kaitos Petrapilyje ir Kaune 
1909 m. socialiniai kursai. Že
mės reforma, kurią M. Krupa
vičius pravedė Lietuvoje, teo
riškai buvo atremta į sveikas 
arkivysk. Jurgio socialines pa
žiūras. Žemės reforma Lietu
voje anuomet buvo didelė so
cialinė revoliucija, kurios ne
norėjo pripažinti net ir arti
miausi kun. M. Krupavičiaus 
draugai. Bažnytinei vyriausy
bei atrodė, kad tai skamba pa
gal socialdemokratų, kurie no
rėjo dvarus ir bažnytines že
mes suvalstybinti, programą. 
Arkiv. J. Matulaitis be kompro
misų visą laiką palaikė M. Kru
pavičiaus nuomonę, kad valsty
bė gali naujakuriams žemę ati
duoti visiškon nuosavybėn.

Pasikalbėjime apie krikščio
niškąją demokratiją Lietuvoje 
prel. M. Krupavičius apie arki
vysk. Jurgį šitaip atsiliepia: 
„Arkivysk. Jurgis Matulevičius 
— partijai nepriklausė, bet dva
sia buvo krikščionis demokra
tas ir jai daug padėjo, ja sielojo
si ir atsidėjęs sekė jos darbus.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Arkivysk. J. Matulaičio 
įtaka Lietuvos Bažnyčiai 
(tęsinys).

„Algirdo Greimo vaikystė”
— ekspozicįja Suomijoje.

Ko važiavome į 
Karaliaučių.

Leidiniai.
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Ekspozicija „Algirdo Greimo vaikystė”
DR, DARIUS KUČINSKAS

Dokumentinė ekspozicija 
„Algirdo Greimo vaikystė”, ku
rią parengė prof. Karolis Rim
tautas Kašponis, 2004 m. spa
lio-lapkričio mėn. buvo su
rengta Paryžiuje, Tarptauti
niame muzikos prasmės kon
grese (ICMS 8), po to perkelta 
į Mokslo apie žmogų rūmus 
/Maison dės Sciences de 
l*Homme). Apie tai jau buvo 
rašyta šių metų pradžioje. Vė
liau ekspozicija veikė Vil
niaus universitete (2005.03.18- 
2005.04.15). Šiuo metu ji yra 
Suomijoje. Prof. K. R. Kašponis 
dalijasi mintimis apie ekspozi
cijos prasmę ir ateities kelius.

- Kur dabar veikia ekspo
zicija „Algirdo Greimo vai
kystė”?
- 2005 m. birželio 11 d. eks

pozicija buvo atidaryta prade
dant Tarptautinės semiotikos ir 
struktūrinių studijų vasaros 
mokyklos programą Imatroje, 
Suomijoje. Šią aukštųjų studijų 
mokyklą kasmet organizuoja 
Tarptautinis semiotikos institu
tas, esantis Imatroje. Tokio po
būdžio institutas, mano žinio
mis, yra bene vienintelis ir jo 
tikslas yra koordinuoti semio
tikų veiklą tarptautine plotme. 
Aukštųjų, studijų vasaros mo
kyklą sudaro: 1. suomių semio
tikos vasaros mokykla (suomių 
kalba); 2. 24-asis Suomijos 
semiotikos draugijos kasmeti
nis susirinkimas; 3. tarptautinė 
semiotikos ir struktūrinių stu
dijų vasaros mokykla. Drauge 
čia vyko Tarptautinės semioti
kos asociacijos tarybos sesjja.

- Kas remia šios vasaros 
mokyklos veiklą?
- Europos socialinis fondas ir 

Pietų Suomijos srities valdžia. 
Dalį išlaidų padengia klausyto
jai.

- Kokios mokyklos darbo 
sąlygos?
- Pagrindinis darbas vyksta 

Kongresų centro rūmuose su 
auditorijomis bei salėmis ir gy
venamosiomis patalpomis, ku
rios sujungtos požemine galeri
ja su Imatros miesto viešbučiu 
„Valtionhotel”. Jame yra ir kon
ferencijų patalpa. Visiškai gre
ta - Imatros krioklys, vienas 
didžiųjų Europos krioklių. Su
kurtas patrauklus kampelis 
mokslininkų sueigoms.
- Kokia yra mokyklos 

struktūra, tematika?
- Pagrindinių temų studijoms 

vadovauja įžymūs mokslinin
kai. Pranešimus skaito profe
sūra iš viso pasaulio - Ameri
kos, Europos, Azįjos, Afrikos, 
Australuos - turinti savo ty
rimų suformuotus originalius 
rezultatus. Tačiau nemaža da
lis pranešimų yra skirti ir da

Kongresų centro rūmai Imatroje — patrauklus suomių architektūros šedevras, simbolizuojantis žmogaus ir 
gamtos harmoniją.

liniams klausimams, net deta
lioms problemoms spręsti, ir čia 
savo darbus pateikia įvai
riausių aukštųjų mokyklų pe
dagogai bei mokslininkai, taip 
pat ir ruošiantys darbus mokslo 
laipsniui įgyti. Yra ir studen
tams skirta sesija. Šių metų pa
grindinės temos: kalbos kilmė, 
globalioji semiotika, neosemio- 
tika. J vasaros mokyklą šiais 
metais atvyko apie 250 žmonių, 
tarp jų iš Kinijos, Afrikos, Ar
timųjų Rytų ir palyginti ne
mažai iš Pietų Amerikos.
- Pietų Amerikos moksli

ninkai domisi semiotika. 
Kodėl?
- Didžiausioje ir labiausiai 

pažengusioje Pietų Amerikos 
šalyje Brazilijoje, pasak brazilo 
prof. Jose Homero, skaičiusio 
pranešimą vasaros aukštųjų 
studijų mokykloje, du semioti
kos centrai yra San Paulo ir 
vienas Rio Grande do Sulio 
valstijoje (administracinis cent
ras - Porto Alegrė). Čia semioti
ka yra kylantis mokslas, o ir vi
soje P. Amerikoje Greimo dar
bai yra plačiai žinomi. Grei
mas, rašydamas apie perujiečių 

Dr. Algirdas Greimas.

mokslininkų grupę, pabrėžia, 
kad Jos pagrindinis uždavinys 
- su semiotikos pagalba surasti 
savo tautinę individualybę, su
prasti savitos kultūros esmę, 
išsiaiškinant ir atstatant seną
ją inkų civilizacijos tradiciją” 
(Greimas A. J. Gyvenimas ir gal
vojimas. Vilnius, 1998, p. 34).

Paminėsime, kad brazilai, 
kurių šalyje yra 95 proc. - tai 
indėnų, europiečių ir afrikiečių 
palikuonys. Jiems irgi aktualūs 
minėti perujiečių uždaviniai, 
kuriuos sprendžia semiotikos 
pagalba. Todėl Brazilijoje, kaip 
ir Prancūzijoje, galima pas
tebėti net kai kurias Greimo 
kulto žymes gerąja prasme. 
Prof. J. Homero parodė Greimo 
veikalą Apie dievus ir žmones: 
Lietuvių mitologijos studijos 

anglų kalba (Čikagoje 1979 m. 
yra išleista ir lietuvių kalba), 
su kuriuo nesiskiria ir kelio
nėje (tarp kitko, kurioje reikėjo 
įveikti per 25,000 kilometrų). 
Žinoma, visiškai natūralu, kad 
jis ypatingai domėjosi stendiniu 
pranešimu-ekspozicįja „Algirdo 
Greimo vaikystė” ir pabėrė eilę 
klausimų, susijusių su intelek
tualiųjų ir emocionaliųjų ženk
lų geneze Greimo biografijoje, 
jo gyvenimo periodu Kupiškyje.

- Semiotikos pradai Lietu
voje, lyginant su kitomis 
šalimis? Ką galėtumėte pa
sakyti apie tai?

- Galiu kalbėti tik bendriau
siais bruožais, dėl labai mažos 
mano kompetencijos šioje sri
tyje, tačiau jaučiu, kad semioti
ka mums reikalinga, kaip ir 
visapusiškai pažengusioms ša
lims, pavyzdžiui, Suomijai ar 
Austrijai. Imkime kultūros sri
tį. Greimo pasakytos mintys dėl 
lietuvių kultūros yra aktualios 
ir šiandien. Greimas rašo, kad 
yra „rimta tautinės kultūros 
dilema: ar geriau išlaikyti sa
vitą kultūrą užsidarius - ir, 
tam tikra prasme, neinant į 
priekį, - ar atsidaryti atviriau 
pasauliui, rizikuojant prarasti 
savo kultūrinį specifiškumą” 
(Greimas A. J. Gyvenimas ir 
galvojimas. Vilnius, 1998, p. 
35). Norint atsakyti į šį klau
simą ir panašius į jį, Lietuvoje 
reikalingas tokio lygmens se
miotikos mokslas, kuris pri
lygtų kitoms išvystytoms mū
suose mokslo šakoms, nes da
bar mes net nesuprantame, ar 
esame užsidarę, ar atsidarę... 
Toks žinojimas yra būtinas bet 
kuriuo atveju, tokį žinojimą tu
rime įgyti semiotikos pagalba, 
nes kitu atveju liksime neži
nioje. Aš visiškai nenustebau, 
išgirdęs šioje vasaros mokykloje 
mintį, kad semiotika, globalioji 
semiotika, neosemiotika, yra 
mokslo avangarde, nes ji prade
da apimti vis daugiau mokslo 
šakų ir, su filosofijos kanonu 
turėdama reliatyviai apibrėžtą 
santykį, gerokai praturtina 
žmogaus galvoseną. Priminsiu, 
kad Tarptautinėje semiotikos ir 
struktūrinių studijų vasaros 
mokykloje Imatroje drauge vy
ko ir Suomijos semiotikos drau
gijos 24-asis kasmetinis susi
rinkimas, kad Austrijoje yra 
semiotikos draugija ir socio- 
semiotikos studijų institutas, 
Ispanijoje yra Ispanijos semioti
kos asociacija. Šį sąrašą ga
lėtume tęsti ir toliau. Šios 
mokslinės visuomeninės, iš da
lies valstybinės organizacijos su
aktyvina semiotikų veiklą ir, 
svarbiausia, padaro šią intelek
tualiosios srities veiklą kryptin
ga, pastovia, veiksminga. Lietu-

Prie ekspozicijos stendų (iš kairės): Tarptautinės semiotikos asociacijos vykdomasis viceprez., sociosemi- 
otikos studijų Instituto Vienoje direktorius, architektas ir semiotikas Jeff Bernard; Helsinkio universiteto 
muzikologijos departamento vadovas prof. Eero Tarastl, prof. K. Rimtautas Kašponis, Brazilijos Rio Grande do 
Sulio valstijos Muzikos universiteto prof. Jose Homero de Souza Pires, Jr.

voje šios mokslo šakos vystymui 
yra plačios galimybės ir porei
kis.
- Dabar jau pastebime su

sidomėjimą ekspozicija tarp
tautinėje plotmėje. Ar reiktų 
ekspoziciją perkelti i leidinį 
ir kokia kalba?
- Taip. Reikia rengti leidinį - 

knygą. Apie tai kalbėjo, pa
vyzdžiui, Tarptautinės semioti
kos asociacijos vykdomasis vice
prezidentas, Austrijos semioti
kos draugijos vadovas Jeff Ber
nard. Tačiau dabar panaudotos 
lietuvių ir prancūzų kalbos ne-

Arkivysk. Jurgis Matulaitis
Atkelta iš 1 psl.
Savo raštais ir paskaitomis apie 
nuosavybę padėjo milžinišką 
žemės reformos darbą atlikti, 
nenuklydus nuo katalikiškos 
moralės dėsnių ir nesuėjus į 
konfliktą su katalikų Bažnyčia. 
Antra, tais savo darbais — bent 
man — suteikė daug padrą
sinimo ir šviesos tą darbą sėk
mingai pravesti ligi galo. Tre
čia, jis yra krikščionių demok
ratų partijos 1918 metų progra
mos coautorius. Tą terminą vi
sai sąmoningai vartoju: jis ją 
papildė, pataisė ir daugelį 
straipsnių naujai suformulavo. 
Vilniuje kelias savaites su juo 
praleidom jo kabinete prie šio 
darbo. Jo pasiūlymų pagrindi
mai buvo man labai naudingos 
paskaitos, kuriomis nemaža 
pasinaudojau ateities darbuose. 
Stebėjausi jo apsiskaitymu tais 
klausimais ir tos rūšies lite
ratūros žinojimu. Arkiv. Jurgis 
Matulevičius — krikščionių de
mokratų pažiba ir garbė’.29

Bažnytinis žmogus į 
Dievo garbę

Kur tik arkivysk. Jurgiui Ma
tulaičiui teko būti ir dirbti, vi
sur jis apie save būrė įtakingų 
žmonių būrelius, organizavo so
cialinį krikščionišką veikimą, 
rikiavo Bažnyčiai, kaip mes da
bar ją po II Vatikano Susirinki
mo suprantame, darbininkus 
su pašaukimu skelbti Evange
liją ir liudyti visu savo gyveni
mu Jėzų Kristų.

Jis atnaujino marijonų vie
nuoliją, kurios įnašas nepri
klausomybės metais Lietuvoje 
buvo labai didelis religiniu ir 
kultūriniu atžvilgiu. Jis įsteigė 
Švč. Mergelės Nekalto Prasi
dėjimo seserų kongregaciją, jos 
seseris pavadinęs vargdienių 
seselėmis. Ką šios dvi vienuoli
jos padarė ar daro, tai yra arki
vysk. Jurgio Matulaičio veiklos 
pratęsimas.

Po* Pirmojo pasaulinio karo 
Lietuvoje visos vienuolijos įsi

visiškai atitinka tarptautinius 
poreikius. Anglų kalbą mokslo 
pasaulyje, atrodo, naudoja 90 
proc. mokslininkų. Greimo gy
venimu domisi daugelis moksli
ninkų, ypač gabumų pradais jo 
biografijoje. Greimui reiškiama 
visuotinė pagarba, kaip semio-
tikos mokslo pionieriui. Lietu
voje dėmesys jam yra, tačiau 
visiškai neatitinka pasaulinei 
jo svarbai...

- Ekspozicija - tai ne pra
nešimas. Ją reikia nuvežti, 
ja rūpintis, parvežti.

- Ekspozicijos keliais rūpi- 

kūrimo metu pas arkivysk. 
Jurgį ieškojo ir rado reikalingų 
patarimų ir organizacinės pa
galbos. Įskaitant ir Lenkuos 
vienuolijas, arkivysk. Jurgis 
penkiolikai vienuolijų pertvar
kė ar parašė visai naujus įsta
tus. Šv. Kazimiero seserinis vi
sai naujai pertvarkė įstatus irgi 
arkivysk. Jurgis Matulaitis. 
1923 m. gegužės 3 d. jis Šv. 
Kazimiero seserims rašė: „Bū
damas Chicago, aš jūsų Kons
titucijas sustačiau lotyniškai... 
Pagal naująjį Kodeksą reikės 
Konstitucijas žymiai pakeisti, 
beveik iš naujo sustatyti. Yra 
tai didelis ir sunkus darbas. 
Bet aš jį jau atlikau”.29

Prisimenant, kiek daug vie
nuolijų arkivysk. Jurgis Matu
laitis atnaujino ir iš naujo suor
ganizavo arba kai kurias įkūrė, 
savaime kyla mintis, kam jis 
būtinai norėjo atnaujinti mari
jonų vienuolįją, kuri buvo 
įkurta 1673 m. Lenkijoje, kai jis 
galėjo įkurti visai naują? Atro
do, lyg tai būtų vis dar gaudy- 
masis lenkų-lietuvių unijos 
bažnytinėje srityje.

Arkivysk. Jurgis buvo, pasa
kytume, Dievo žmogus, jam 
nerūpėjo, kas ir kokios tautos 
veikia Bažnyčioje. Jis, taip ilgai 
gyvenęs ir dirbęs Lenkijoje, ne
jautė tos lenkų-lietuvių įtam
pos, kuri jį labai skaudžiai už
gulė, esant vyskupu Vilniuje. 
Žinoma, marijonų vienuolijos 
atnaujinimas yra tolygus vie
nuolijos įsteigimui, nes reikėjo 
viską iš naujo organizuoti, ra
šyti naujus įstatus, burti nau
jus žmones. Jis kiekvieną vie
nuoliją laikė Bažnyčios dalimi. 
Taigi skaudu jam buvo žiūrėti, 
kad štai po jo akimis išnyks 
Bažnyčios dalis ir dargi jo pa
ties parapijoje Marijampolėje, 
kur paskutines dienas gyveno 
baltųjų marijonų generolas Vin
centas Senkus. Arkivysk. Jur
gis tada matė, kad legaliai gali
ma bus turėti visas senojo 
baltųjų marjjonų ordino privile- 

nasi Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos vadovybė, paremia 
Lietuvos Užsienio reikalų ir 
Kultūros ministerijos, Tarptau
tinė semiotikos asociacija, Lie
tuvos mokslininkų sąjunga. 
Materialiai parėmė Tarptauti
nis semiotikos institutas Ima- 
troje, Sauliaus Karoso labdaros 
ir paramos fondas, Lietuvos 
avialinįjos. Nuolat tariuosi su 
Tarptautinės semiotikos asocia
cijos prezidentu, Helsinkio uni-, 
versiteto muzikologijos departa
mento vadovu prof. Eero Teras
ti, kuris geriausiai žino tinka-

• 'UI,

gijas ir atrodė, kad Šv. Sosto 
akyse yra patogiau vienuoljją 
atnaujinti kaip naują įsteigti. 
Be to, kiekviena vienuolįją ku
riama ne vienai tautai, nes vie
nuolija visada turi paskirtį, 
kaip ir Bažnyčia, plėstis po visą 
pasaulį. Taigi tada arkivysk. 
Jurgiui abejingumo klausimas 
apie marijonų vienuolijos kilmę 
ir iš to sekančios pasekmės vi
sai nekilo.

Žvelgiant į arkivysk. Jurgio 
Matulaičio darbus ir gyvenimą, 
matai, kaip jis visą laiką apie 
save kūrė gražią krikščionišką 
aplinką ir visur savo darbais 
liudijo Dievo ir artimo meilę. 
Jis buvo moderniųjų laikų baž
nytinis žmogus, kuriam Bažny
čia reiškė Dievo tautą. Jis dėl 
Dievo tautos aukojosi iki pasku
tinių gyvenimo dienų.

Krikščioniškojo mokslo švie
soje žemiškasis žmogaus gyve
nimas yra vystymosi ir to
bulėjimo periode ir, atrodo, yra 
įsijungęs į visos regimosios kū
rinijos evoliuciją. Po mirties 
žmogaus dvasia įsijungia į nau
ją gyvenimo tikrovę, kuri nėra 
visiškai atsiribojusi nuo mūsų 
regimojo pasaulio, nes pomirti
nis žmogaus dvasios judėjimo 
periodas tvers iki kūnų iš nu
mirusiųjų prisikėlimo, iki vėl 
dvasia susijungs su savo kūnu. 
Medžiagos pasyvumo netrukdo
mas gyvenimas turi būti pilnas 
gyvybinio judėjimo, apie kurį 
apreiškimas mažai ką sako, o 
patirties apie tai visai netu
rime.

Dievo šventiesiems neberei
kia mūsų žemiškosios garbės. 
Jų garbė yra paties Dievo gar
bė, dėl kurios jie ir toliau vei
kia. Bet mums žemėje reikia 
šventųjų garbės. Mums lietu
viams labai reikia, kad arki
vysk. Jurgis būtų iškeltas į al
torių šventumo garbę šioje že
mėje. Mes laukiame ir tikimės, 
jog jis bus paskelbtas šven
tuoju. Reikia mums tokio šven

miausias eksponavimo kitose 
šalyse vietas, trukmę, informa
cijos tvarką, organizavimą. Jo 
profesiniai, organizaciniai ry
šiai su pasaulio semiotikais tie
siog stebėtini ir vertėtų dau
giau bendrauti mūsų mokslo 
žmonėms tiek su juo, tiek ir su 
Tarptautiniu semiotikos insti
tutu Imatroje, kurio organizuo
jamose vasaros mokyklose gali
ma sužinoti daug mokslo nau
jienų.

- Greta ekspozicijos racio
naliojo poveikio ne mažiau 
svarbus yra ir jos emocio
nalusis įspūdis. Juo daugiau 
šalių pabuvos, tuo bus dides
nis rezultatas, propaguojant 
mūsų kultūrą mokslo įžy
mybe. Kur dar numatoma ją 
surengti?
- Iš Tarptautinio semiotikos 

instituto Imatroje ekspozicija 
numatoma perkelti į Helsinkio 
universitetą, kuriame ji bus iki 
gruodžio mėn., nes lapkričio 
mėn. čia vyks tarptautinis se
miotikų seminaras. Pradėjome 
ketinimų pokalbius su prof. 
Jose Homero de Souza Pires Jr. 
dėl ekspozicijos surengimo Bra
zilijoje. Žinoma, čia reikia tu- 
rėti mintyje didžiulį atstumą, 
kurį tektų įveikti. Malonu, kad 
Lietuvoje yra visa eilė institu
cijų, kurios taip pat pageidauja 
jose surengti ekspoziciją, kai 
kur drauge ir mažas konferen
cijas.

- Ačiū už išsakyta* mintis!

tojo, reikia jo mūsų Bažnyčiai, 
kuri nuo krikšto priėmimo yra 
vis kovojanti už žmogaus teises, 
už savo kalbą savose bažny
čiose, o šiuo laiku už patį Dievą 
ir sąžinės laisvę...
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Ko važiavome į
Karaliaučių

Birželio 17-18 d., Karaliaučiaus 750-ojo jubiliejaus išvakarėse, grupė Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos rengėjų lai kėši anapus Nemuno.

YYTAUTAS KALTENIS

Prie Tilžės tilto susitikome su 
Gerhardu Lepa, kilusiu iš Pa
gėgių apylinkių, dabar gyve
nančiu Vokietijoje. Jis Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos (MLE) 
autorius, be to, yra pateikęs 
vieną didžiausių senų iliustra
cijų rinkinių ir teberenka jas iš 
kraštiečių bei archyvų, kitaip 
mus remia. Jis perdavė laišką 
ir MLE II tomą Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) srities archyvo 
darbuotojui ir kraštotyrininkui 
Anatolįj Batchin.

Kaliningrado Rusijos valsty
binio Imanuel Kant universite
to Filologijos ir žurnalistikos 
fakultete šių metų gegužį ati
darytame Lituanistikos centre 
mus priėmė dekanas dr. Stanis- 
lov Sviridov. Dekanas, be kita 
ko, kalbėjo apie pagerėjusius 
kaimynų santykius, padidėjusį 
visuotinį domėjimąsi praeitimi. 
„Būna metas, kai rašomos en
ciklopedijos, būna, kai jos ne
rašomos, dabar enciklopedijų 
rašymo metas”, - sakė S. Sviri
dov. Jam asistavo katedros dar
buotoja Julija Michailovna ir 
IV kurso studentė, pasirinkusi 
lietuvių kalbos specializaciją, 
Tatjana Bulyčiova. Jos tėvai 
kilę iš Jaroslavl. Centrui 
įteikėme MLE I ir II tomo porą 
komplektų.

Mūsų delegacijos vadovas 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto direktorius Ri
mantas Kareckas pasidžiaugė 
nauju lietuvišku kabinetu, ir 
ypač tuo, kad atsiveria gali
mybė grįžti lietuviškąjai tradi
cijai į Karaliaučiaus universi
tetą. Neseniai, kultūros atašė 
Arvydo Juozaičio iniciatyva ir 

Vleno senojo Karaliaučiaus universiteto-Albertinos (kūrėjų ir lietuvių 
raštijos pradininkų, prof. Albraomo Kulviečio (1510-1545) biustas 
Lituanistikos kabinete. Skulptorius Konstantinas Bogdanas.

Visos nuotraukos Vytauto Kaltenio

pastangomis, būtent Lituanisti
kos centro patalpose atidengtas 
vieno iš Karaliaučiaus univer
siteto - Albertinos įkūrėjų, lie
tuvių raštuos pradininkų, prof. 
Abraomo Kulviečio biustas, au
torius - skulptorius Konstanti
nas Bogdanas, o vienoje Ka
raliaučiaus aikščių Lietuvos 
miestų lėšomis pastatytas pa
minklas Liudvikui Rėzai, 
įrengtas skveras. Skulptorius 
Arūnas Sakalauskas, architek
tas Ričardas Krištopavičius.

Lituanistikos centrui pado
vanojome MLE ir kitų lietu
viškų leidinių, tarp jų akad. 
Zigmo Zinkevičiaus knygą Lie
tuvių kalbos istorijos trumpas 
kursas (lietuviškai ir angliš
kai), šiemet išleistą monografiją 
Lietuvių tautos kilmė.

Akad. Zigmas Zinkevičius ta 
proga priminė pasaulio Litua
nistikos centrus. Jų esama net 
tokiose mums egzotiškose šaly
se kaip Japonija ir Taivanis. 
Vienuose jų tik mokoma lietu
vių kalbos, bet kituose vyksta 
rimti tyrimo darbai, dirba 
žymūs mokslininkai.

Rusijoje veikia keli Lituanis
tikos ir baltistikos centrai. Iš 
svarbiausių - vienas Maskvoje 
Mokslų akademijos Slavistikos 
ir balkanistikos institute, kur 
dirba žymusis prūsų kalbos 
tyrėjas akad. prof. Vladimir 
Toporov, kitas Sankt Peter
burge, vadovaujamas prof. 
Aleksėj Andronov. Abu šie 
mokslininkai laisvai kalba lie
tuviškai.

Ukrainos Mokslų akademįjos 
kalbotyros institute darbuojasi 
mūsų geras bičiulis akad. prof. 
Anatolįj Nepokupn, abi di
sertacijas - kandidatinę ir dak

tarinę - apsigynęs Vilniuje.
Lenkijoje dabar svarbiausi 

Krokuvos, Poznanės ir Var
šuvos Lituanistikos centrai.

Vokietijoje gana stambūs Li
tuanistikos ir Baltistikos cent
rai veikia Berlyn, Westfal, 
Greifswald. Miunsteri universi
tete yra viena didžiausių baltis
tikos filologinės literatūros bib
liotekų. Čia senos lietuviškos 
knygos, periodika, leista Ameri
koje ir kitur. Šiuo metu institu
tas leidžia daugiatomį mokslinį 
leidinį - Jono Bretkūno Biblijos 
(1590) vertimą į lietuvių kalbą, 
vieną svarbiausių lietuvių 
raštijos paminklų. Planuoja 
išleisti nuo 10 iki 20 tomų. Jau 
išleido 8.

JAV daug lituanistinių cent
rų. Moksliniu požiūriu svarbus 
Pennsylvanijos universiteto 
Germanų ir slavų kalbos bei 
literatūros centras, kuriame 
dirba vienas žymiausių pasau
lio lingvistų, baltų kalbotyros 
specialistas prof. Williams 
Schmalstieg. Kai jis atvyko į 
Vilnių, į jo paskaitą susirinko 
daug anglistų, tikėdamiesi pa
siklausyti taisyklingos anglų 
kalbos. O jis skaitė paskaitą lie
tuviškai!

Stiprūs Lituanistikos centrai 
Šveicarijoje, Prancūzijoje, Ven
grijoje, Norvegijoje, Suomijoje, 
Švedijoje ir Latvijoje.

Karaliaučiaus universitetas 
ir ši teritorija, t.y. Rūtprūsiai, 
suvaidino labai svarbų vaid
menį lietuvių kultūrai, kalbėjo 
susitikimo dalyviai.

Karaliaučiuje išleista pirmoji 
lietuviška knyga - Martyno 
Mažvydo Katekizmas (1547), 
pirmoji lietuvių kalbos gramati
ka - Danieliaus Kleino Gram- 
matica Litvanica (1653), Pirma
sis giesmynas - Martyno Maž
vydo parengto giesmyno pirmo
ji dalis (1566), pirmoji lietu
viška grožinės literatūros kny
ga - Johann Schultz parengtos 
Ezopo pasakėčios (1706). Biblija 
į lietuvių kalbą pirmą kartą iš
versta Labguvos (dabar - Po- 
lesk), vėliau Karaliaučiaus lie
tuviškos parapijos kunigo Jono 
Bretkūno 1590 m., bet neiš
spausdinta; pirmasis Evange
lijų lietuvių kalba leidimas 
1579 m., pirmasis viso Šv. 
Rašto leidimas lietuvių kalba 
1735 m. Pirmasis mokslinis 
darbas apie lietuvių kalbą - Pi
lypo Ruigio Lietuvių kalbos 
kilmės ir savybių tyrinėjimas 
(vok., 1745), pirmasis tautosa
kos rinkinys - Liudviko Rėzos 
Dainos (1825), Karaliaučiuje 
išspausdintas pasaulinis še
devras lietuvių kalba Kristijono 
Donelaičio Metai (1818).

Pirmoji lietuvių kalbos kate
dra - Karaliaučiaus universite
to lietuviškasis seminaras, įs
teigtas 1718 m. (Kaune tokia 
katedra pradėjo darbą tik po 
200 metų!), veikė iki 1944-ųjų. 
Mokė lietuvių kalbos busi
muosius lietuviškų parapijų 
kunigus ir mokytojus. Jį lankė 
ne tik lietuviai, bet ir vokiečiai, 
norėję dirbti tarp lietuvių. Se
minarui 30 metų (1810—18409 
vadovavo Liudvikas Rėza, Jur
gis Gerulis (1918-1922, 1935- 
1937). Nuo 1736 m. seminare mo
kėsi Kristijonas Donelaitis, nuo 
1836 m. — Frydrichas Kuršaitis, 
kuris po L. Rėzos mirties iki 
1883 m. buvo seminaro vedėjas.

Susitikimo dalyviai Karaliaučiaus Rusijos valstybinio Imanuelio Kanto 
universiteto Lituanistikos centre. 15 kairės: dr. Martynas Purvinas, dr. 
Stanislavas Sviridovas, Julija Michailovna, Aleksas Bartnikas, akad. 
Zigmas Zinkevičius, kan. Anupras Gauronskas.

Susitikimo dalyviai Įsruties pedagoginio koledžo Lietuvių kalbos kabi
nete. Iš kairės: Algirdas Žemaitaitis, Aldona Stanelienė, dr. Martynas 
Purvinas, Virginija Budrikienė, Aleksas Bartnikas ir Nijolė Dzlndzi- 
liausklenė.

XIX a. šio seminaro vadovai pa
rengė gramatikų, žodynų, tau
tosakos rinkinių.

Netoli Įsruties 1871-1926 m. 
veikė Karalienės mokytojų se
minarija, rengusi pedagogus 
Mažajai Lietuvai. 1882 m. įs
teigtos dar Ragainės ir Įsruties, 
1900 m. - Klaipėdos mokytojų 
seminaruos.

Susitikimo dalyviai kalbėjo 
apie šių tradicijų gaivinimą, 
naujai įsteigto Lituanistikos 
centro paskirtį. Dabar Kara
liaučiaus universitete studijuoja 
apie 50 Lietuvos Respublikos 
piliečių, be to, nemažai stu
dentų, sprendžiant iš vardų ir 
pavardžių, yra lietuviškos kil
mės srities gyventojai.

Pasak srities lietuvių moky
tojų asociacijos pirmininko 
Alekso Bartniko, daugiametės 
pastangos gaivinti lietuvių kal
bą mokyklose pasiteisino. Kara
liaučiuje, Tilžėje (Sovietsk), Ra
gainėje (Nemanas), Gastose 
(Slavsk), Stalupėnuose (Neste- 
rov) ir kitur, ypač palei Ne
muną, veikia klasės su lietuvių 
dėstomąja kalba, lietuvių kal
bos ir etnokultūros fakultaty
vai. Tarp geriausių mokytojų 
paminėti Algirdas Karmila- 
vičius, Rūta Daujotaitė-Leono- 
va, Aušra Trumpickaitė, Jonas 
Glinskis, Anatolįjus Galčevskis, 
Vanda Vasiliauskaitė, Danutė 
Narušytė-Vlasiceva, Angelė Ni- 
kolajeva. Elena Gudavičius, 
Elžbieta Gricienė, Aldona Stoje- 
va, Irena Tiriuba. Gero žodžio 
negailėta Čikagos Mažosios Lie
tuvos Lietuvių draugijai ir jos 
pirmininkui Viliui Trumpjonui, 
bei Mažosios Lietuvos fondo at
stovei Klaipėdoje Rūtai Kėkš- 
taitei-Mačiūnienei, nuolat re- 
miantiems srities besimokantį 
jaunimą, dažnai čia apsilan
kantiems.

Visi prisiminė MLE I tomo 
pristatymą Karaliaučiuje 2001 
m. ir sakė, kad laukė antrojo. 
Aleksas Bartnikas papasakojo 
apie MLE populiarumą. Moky
tojai, pagal dabartinę mokymo 
programą, duoda moksleiviams 
užduotis parašyti apie savo 
miestelį ar kaimą, ir vaikai iš 
lietuvių šeimų, neturėdami ki
tos literatūros, „slebizavoja” 
Mažosios Lietuvos enciklope
diją, verčia straipsnius visai 
klasei.

Reikėtų populiarios knygos 
Karaliaučiaus krašto jaunimui, 
gal net rusų kalba. Atsiranda 
vis daugiau norinčių žinoti apie 
žemę, kurioje užaugo. Kara
liaučiaus centrinėje aikštėje 
miesto jubiliejui baigiamas sta
tyti įspūdingas soboras (jau 
atidarytas jubiliejui), ir tuo me
tu universitetui suteikiamas 
Imanuelio Kanto vardas, „nors 
Kantas ir nebuvo stačiatikis”.

Mažosios Lietuvos fondo var
du dovanojome MLE II tomo 
egzempliorius Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kultūros draugi
joms ir kai kuriems mokyto
jams. Buvo nuoširdus pokalbis 
Šv. Šeimos parapijos salėje, kur 
susirinko Lietuvių bendruo
menės atstovai.

MLE vyriausiojo redakto- 
, riaus pavaduotojas, rengimo 
grupės vedėjas dr. Martynas 
Purvinas, pristatydamas MLE 
II tomą, pabrėžė visos sumany
tos keturtomės regioninės en
ciklopedijos unikalumą. Vie
name tome spausdinami apie 
3,000 straipsnių - ir krašto
tyros aprašymai, ir žinios apie 
gyvenvietes, apie žmones - čia 
gyvenusius ar kitaip susijusius 
su šiuo kraštu. MLE II tome 
yra straipsnis apie žymų rusų 
archeologą Vladimir Kulakov, 
IV tome bus pristatytas jau 
minėtas baltistas Vladimir To- 
porov. Nagrinėjama tiek lietu
vių, tiek senųjų prūsų kalba, 
tarmės, papročiai.

Dr. M. Purvinas kalbėjo: 
„Mes manome, kad Mažosios 
Lietuvos enciklopedija pakanka
mai įdomi, nes ji, be visa ko, 
dar gausiai iliustruota, kiekvie
name tome sudedama apie 
2,000 iliustracijų-nuotraukų, 
žemėlapių, schemų. Nuotrau
kos daugiausia senos, prieš
karinės, MLE apima kaip tik šį 
laikotarpį. Tai liudiju, nes esu 
išvaikščiojęs šio krašto mies
telius ir kaimus, gerokai pa
sėdėjęs Lietuvos ir Vokietijos 
archyvuose bei bibliotekose, be 
to esu kilęs iš mažlietuvių, 
mano giminės mentalitetas ar
timas aprašomajam, o istorijos 
faktai žinomi nuo vaikystės.

Mes norime parodyti XVII- 
XIX a. Mažąją Lietuvą, pamirš
tą per karus ir suirutes. Mus 
kritikavo, kad plačiai rašome 
apie nederliaus metus, kitas 
nelaimes ir vargus bei niekuo 
nepasižymėjusius žmones. O 
juk tai - istorinis faktas. Buvo 
laukininkas, kuris valdė de
šimtis hektarų naudmenų, ne
aprėpiamus plotus užliejamų 
pievų, kur šienaudavo po tris 
žoles, buvo butelninkas, pasis
tatęs ar gavęs trobelę gale 
šeimininko lauko.

Buvo dvaras, buvo ir kumety
nas.

Dabar visa tai lyg ir už
miršta. Norime parodyti tą is
torinį pjūvį, parašyti keturias 
knygas kaip paminklą tam 
kraštui.

Tikime, kad skaitytojai do
mėsis buvusia Mažąja Lietuva, 
kuri, turėdama glaudžius ry
šius su Didžiąja Lietuva, nu
veikė svarbius darbus - išsau
gojo lietuvių kalbą ir tautos pa
pročius”.

Visi kalbėjome apie aukštą 
Karaliaučiaus dangų, kuris te
bėra tyras ir mums tebešviečia. 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto direktoriaus pava
duotoja ekonomikai Aldona 
Stanelienė pasakojo apie lei
džiamą Visuotinę lietuvių encik
lopediją, kitus leidinius, finan
suojamus iš LR biudžeto.

Popietėje, kurią surengė Kali
ningrado miesto L. Rėzos drau
gija (pirmininkė Laima Draz- 
dauskaitė-Meščerekova), daly
vavo srities regioninės kultū
rinės tautinės autonomijos val
dybos vicepirmininkas dr. Eu-

Iš kairės: LR gen. konsulato Kaliningrade kultūros atašė Arvydas 
Juozaitis su enciklopedistals: Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto 
dir. pavaduotoja ekonomikai Aldona Stanelienė, MLE grupės vedėjas dr. 
Martynas Purvinas, Algirdas Žemaitaitis, Nijolė Dzindzlliauskienė, 
Virginija Budrikienė.

genįjus Čajauskas, Karaliau
čiaus krašto lietuvių bendruo
menės tarybos pirmininkas Al
gimantas Augustinas Savickas, 
krašto lietuvių kalbos mokytojų 
asociacįjos pirmininkas Aleksas 
Bartnikas. Mokytoja Rūta-Dau- 
jotaitė-Leonova ir Kazimieras 
Sriubas padeklamavo savo ei
lių, moterų vokalinis ansam
blis „Gabįja” (vadovas Algiman
tas Karmilavičius), seniūnė Re

Leidiniai

Nauji Metmenys: apie 
centrus ir pakraščius

Metmenys. 2005 m. Nr. 85. 
Redaguoja Violeta Kelertienė, 
Rimvydas Šilbajoris. Adminis
truoja Marija Paškevičienė, 
306 55th PI., Downers Grove, 
IL 60516. Viršelio projektas: 
Vytauto O. Virkau. Vieno nu
merio kaina 10 dol. Leidžia 
AM & M Publications nuo 
1959 m.

Vis rečiau ir rečiau bepasiro- 
do vienintelis už Lietuvos ribų 
leidžiamas rimto akademinio 
lygio kūrybai bei jos analizei 
skirtas žurnalas Metmenys. Ne
paisant, kaip spėju, nelengvos 
finansinės situacijos, naujau
sias žurnalo numeris - toks pat 
solidus kaip anksčiau - ir savo 

gina Navickaitė-Kiseliova pa
dainavo. Buvo daug prisimi
nimų, nostalgijos ir juoko.

Pietų stalą palaimino Šv. 
Šeimos parapijos klebonas ka
nauninkas Anupras Gaurons
kas, visą viešnagę mus tėviškai 
globojęs.

Visiems kaliningradiečiams 
tariame nuoširdų ačiū. Ilgai 
išliks toks šventas bendravimo 
džiaugsmas.

apimtimi, ir turiniu. Kūrybos 
skiltyje spausdinama Liūnės 
Sutemos, Julijos Švabaitės, Li
dijos Šimkutės poezįją. Taip pat 
pateikiamas pluoštas Henriko, 
Veros ir Bruno Radauskų laiš
kų Vladui ir Onai Jakučio- 
niams. Laiškai rašyti 1944- 
1945 m. Vokietijoje. Jie gali 
būti įdomūs ir literatūros ty
rinėtojams, ir istorikams, ir 
kultūrologams.

Tačiau, kaip jau įprasta Met
menyse, labiau nei kūryba intri
guojanti yra jos analizė. Aki- 
račiams „emigravus” į Lietuvą, 
Metmenys vis dar rodo sėk
mingo bendradarbiavimo tarp 
abiejose Atlanto pusėse gyve
nančių tautiečių, ypač tai pa
sakytina apie mokslines-kul- 
tūrinės publikacijas.

Straipsnyje „Lietuvių kolabo
ravimas: nacių ir sovietų lai
kai” Egidijus Aleksandravičius 
komparatyvistiniu aspektu na
grinėja skaudžią ir „nedėkingą” 
bet kokiam lietuviui mokslinto-' 
kui temą: lietuvių kolabora
vimą su okupantais. Neabejoju, 
jog netruktų atsirasti teigian
čių, kad lietuvių kolaboravimo 
išvis nebuvo nei vokietmečiu, 
nei sovietmečiu, arba, kad ko
laboravimas su naciais yra kaž
kuo geresnis, labiau pateisina
mas, nei parsidavimas sovie- 
tam8- Nukelta į 4 psl.
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Leidiniai

Didelis įnašas į 
literatūros fondą

Turiu tūkstančio puslapių 
mokslinio pobūdžio knygą. Tai 
Vinco Maciūno Rinktiniai 
raštai, pažymėti kaip Senosios 
lietuvių literatūros serijos XIV 
knyga. Knygą išleido Lietuvių 
tautosakos ir literatūros insti
tutas 2003 m. Vilniuje, LR 
Švietimo ir mokslo ministerijai 
bei LR Kultūros ministerijai 
parėmus. Ją sudarė Šlekys. 
Leidėjų žody pačiu pirmuoju 
sakiniu apie autorių štai kas 
tariama: „Vincas Maciūnas 
(1909-2003) - Vytauto Didžiojo 
universiteto auklėtinis ir dės
tytojas, Vilniaus universiteto 
docentas ir bibliotekos direkto
rius, nuo 1944-jų išeivis Vokie
tijoje, nuo 1949-jų - Jungtinėse 
Amerikos Vaistuose, ilgametis 
Pennsylvanijos universiteto bib
liotekos Filadelfijoje darbuoto
jas, išeivijos kultūrinės ir vi
suomeninės veiklos dalyvis”.

Dr. Vincas Maciūnas.

Vincą Maciūną (toliau jį žy
mėsime inicialais V. M.) nuo 
1949 m. iki jo mirties pažinojęs, 
privalau pridėti: visada ramaus 
veido, niekados nesiskundęs 
darbo apkrovimu, asmeniniuo
se pokalbiuose nepratęs minėti 
savo vykdomų literatūros ty
rinėjimų, mėgstąs pąjuokauti, 
dainuoti turįs gerą balsą, ap
skritai tariant, malonus, nesi- 
didžiuojąs, žmogus kaip rei
kiant. Kad jis tyrinėjimams 
buvo atidavęs tiek triūso, mato
mo jo Rinktiniuose raštuose, V. 
M. pažinojusiems tik iš suti
kimų lietuviškuose renginiuose 
ar susirinkimuose, kur jis be
veik visada dalyvaudavo, sun
ku patikėti. Nepamirštama, 
kad jis vienas suredagavo ir 
bostoniškės Lietuvių enciklo
pedijos XV tomą, skirtą Lie
tuvai. Turi būti suprantama, 
kad pragyvenimui dirbusiam 
universiteto bibliotekoje ir šei
mą auginusiam mokslininkui 
namų reikaluose turėjo stipriai 
talkinti jo žmona Genovaitė.

V. M. nerūkė, negėrė, pobū
viuose nešoko, tačiau nesiste
bėjo, jei kas dūmą pūtė, taurę 
saujoje retkarčiais palaikė, dai
lius tango žingsnius dėstė ar 
net polkoje prakaitavo. Jis pa
siklausydavo gražių anekdotų 
ir pats jų papasakodavo. Nors 
draugijų neieškojo, bet jose bū
davo įdomus. Gal todėl savo ty
rinėjimuose atkreipė dėmesį į 
senojo Vilniaus universiteto 
studentų gyvenimo nuotrupas 
XVII ir XVIII amžiuje (189 
skaitmenys skliausteliuose žy
mi Rinktinių raštų puslapius). 
Mini ir Nenaudėlių draugiją 
(„šubracai”), leistą satyros laik
raštį (206), vilniečių ir že
maičių keistus santykius (342) 
bei kitas linksmesnes keiste
nybes mūsų senoje literatūros 
istorijoje. Tačiau V. M. ypač 

pabrėžė tas jos vietas, kurios 
kalba ir šiandien mums aktua
liais klausimais. Štai Poška 
piktai sušunka:

Lietuviai ir žemaičiai,
ar galvijai esame, 

Argi tėviškos kalbos niekad 
nebemokėsime.

Ar galvijai esame, ar tėvų 
kalbos nemokėsime? Šiandien 
taip pat vienas kitą paklau
siame, tačiau kartais tiesaus at
sakymo nelaukiame. V. M. ga
lėjo šį Poškos klausimą drąsiai 
kreipti į svetur gimusius savo 
vaikus, vaikaičius ir džiaugtis 
jų tiesiu atsakymu: tėvų kalbą 
gerai mokame.

Jis gerbė savo kilmę ir rū
pinosi Lietuvos padėtimi. Ne
buvo prakalbinis patriotas, jis 
Lietuvos okupacinę tragediją 
išgyveno tyliai. Ir nepasidavė 
gundymams iš „anos pusės”, 
nors jų buvo. Prasiskyrę „Ge
ležinę uždangą”, atsirasdavo 
šiame krašte vienas, antras, 
dešimtas aukštos raudonos val
džios įpareigotas ryšininkas, 
tarsi vien tik Pennsylvanijos 
universiteto biblioteką lankyda
mas, ir kalbindavo kultūri
ninkus likti su jais artimame 
kontakte. V. M. desperacijon 
nepuolė, nuo jų išsigandęs ne
bėgo, bet ryšio už grynai moks
linių ribų atsisakė. Iš Rinktinių 
raštų galima nesunkiai atpa
žinti autoriaus, ideologiškai ne
įsipareigojusio mokslininko 
tautinę atsakomybę. Be abe
jo, tai ir jo tėvo, aukštaičio gy
dytojo Juozo Maciūno įtaka. 
Jau nuo gimnazijos laikų caro 
okupacijos metu dalyvavęs lie
tuvių veikloje, šis Papilės mies
telio kuklus gydytojas, vėliau 
net Sveikatos departamento di
rektorius, visą amžių dirbo 
gimto krašto naudai. (842). Aiš
ku, vaikams tai turėjo įtakos.

Rinktiniuose raštuose paste
bime, kad V. M. anksti pradėjo 
mokslinio darbo kelią. Štai 
šiame rinkiny randame 1932 m. 
datuotus darbus (3, 10). Tada 
autorius buvo vos 23 m. am
žiaus.

Didžiulė V. M. knyga nėra 
Aleksandrynas, kur trumpai re
gistruojami kada nors lietu
viškai ar apie lietuvius rašę 
vardai bei juos paminėję doku
mentai. Rinktiniai raštai yra 
kai kurių taškų mūsų lite
ratūroje gili analizė nuo XVI a. 
iki dienų. V. M. rinkosi temas, 
kurios nebuvo kitų literatūros 
istorikų liestos arba tik pa
viršutiniškai aptartos dėl me
džiagos stokos. Jis stengėsi 
duoti „tam tikrą literatūros 
istoriko darbo ‘inside story’ ” 
(373), kapstėsi visuose jam pa
siekiamuose archyvuose, se
nuose raštuose, naudojasi isto
riko nuovoka ir užtiktas žinias 
dėstė patraukliu stiliumi. Skai
tant atrodo, kad V. M. nes
kubėjo nei medžiagą kaupiant, 
nei ją užrašant - toks ramumas 
jaučiamas jo darbuose, o kar
tais ir humoras prasišviečia. 
Autorius mokėjo svetimas kal
bas (ypač lenkų, rusų, vokiečių, 
anglų), tad aptikti šaltiniai jam 
neliko nebylūs. Taip ir keliavo 
V. M. mūsų „Senąja literatūra”, 
„XIX a. liaudį šviečiančia ir 
tėvynę žadinančia”, „XX a. me
ną kuriančia”. Įdomių nauju 
faktų ras ir plačiau su mūsų 
literatūra susipažinęs ir tasai, 
kuris tik prabėgomis ja domisi. 
Štai kad ir ankstyvoji emi

grantų poezija (467). Čia sutin
kame tokius retai girdėtus var
dus, kaip Šimkevičių, jau 1830 
m. buvusį Danijoje, Julių Anu
sevičių, tremtinį Sibire po 1863 
m. sukilimo, lietuvių kalbos 
žodyno sudarinėtoją Andrių 
Ugianskį (474), Kazanės uni
versiteto profesorių apie 1861 
metus.

Prisimindamas autorius pasa
koja apie savo pažįstamus kul
tūrininkus, kaip prof. Joną Pu- 
ziną, prof. Antaną Salį, encik- 
lopedistą Praną Čepėną ir apie 
savo tėvą, Lietuvos nepriklau
somybės 1918 m. budimo dar
buotoją. Yra pluoštas V. M. 
apžvalgų ir recenzijų. Pvz., au
torius, gimtos kalbos didelis 
gerbėjas, nepraleido nepas
tebėjęs Dambriūno, Klimo, Sch- 
malsteigo Introduction to mo- 
dern Lithuanian ir Variakojytės 
Lithuanian Self-Taught, šias 
knygas aptarė ir gerai įvertino. 
Pabaigoje Šlekys, knygos suda
rytojas, rašo plačią autoriaus bi
ografiją (958), kurią seka Bib
liografinės pastabos ir Asmen
vardžių rodyklė.

Ši didžiulė mokslo knyga yra 
išspausdinta patogiais teksto ir 
citatų šriftais, erdviai, nesu- 
grūstai. Kai kurie leidiniai uži
ma kvapą, kai juos atverti. Pa
sijunti lyg esąs minioje, iš visų 
pusių spaudžiamas. Raidės 
skverbiasi nuo puslapių, pusla
piai linksta nuo žodžių gausos, 
sakiniai pinasi, tarsi šabakš
tyne susmigę. Toks susigrū
dimas, gal popierių taupant, 
dažnai vargina kaip tik studi
jinius ir mokslinius darbus. V. 
M. Rinktiniai raštai savo pusla
pių veidais patraukia ir turi
niu, ir stiliumi ne tik litera
tus, ne tik istorikus, bet ir 
„prastuolius”. Atrodo, kad auto
rius čia pat kalba ir pasakoja 
įvairias įdomybes.

Knygoje užtinkame pasikarto
jimų ir ištęsimų. Tačiau juk tai 
nėra vientisas darbas, bet įvai
rių studijų rinkinys. O studijos 
rašytos įvairiomis progomis ir 
įvairiais tikslais, kaip sukakčių 
pažymėjimai, paskaitos suva
žiavimuose, autoriui rūpėję 
klausimai ar naujai aptikti pa
pildomi šaltiniai. Taigi ne vie
na šių temų yra kaimynystėje 
ar net giminystėje su kitomis.

Pavyzdžiui: „Adomas Micke
vičius lietuvių literatūroje” 
(220), „Adomo Mickevičiaus 
vertėjų į lietuvių kalbą biblio
grafija” (246): arba: „Kunigų 
Strazdo ir Valmiko kova su Vil
niaus cenzūra”, (357), „Pluoštas 
dokumentų apie Antaną Straz
dą” (383), „Antano Strazdo pa
saulinės ir dvasinės giesmės” 
(929), „Poeto Antano Strazdo 
bibliografija” (933). Supranta
ma, kad tokioje temų artumoje 
pasikartojimai yra net būtini. 
V. M., atrodo, labai domėjosi 
Antanu Strazdu, nors Kostas 
Korsakas 1953 m. Lietuvoje 
rašė: „Buržuaziniai istorikai, 
norėdami nuslėpti nuolatinius 
Strazdo persekiojimus, kuriuos 
jis patyrė iš bažnytinės vyriau
sybės,z netyrinėjo archyvų ir 
neieškojo ten žinių apie Straz-

Turime naują žodyną
Birželio 21 d. Lietuvių kalbos 

institute buvo šventė - Lietu
vos visuomenei ir Vyriausybei 
pristatytas naujas Lietuvių kal
bos žodynas. Tai dar 1940 
metais pradėto leisti žinomo
20-ties tomų leidinio elektroni
nis variantas, patalpintas In
ternete. Žodyno elektroninis 
adresas - www.lkz.lt.

Naujas Žodynas nėra tiksli 
„knyginio” varianto kopija - iš
taisyta aibės netikslumų ir ne
priimtinų lietuvių kalbai sovie
tinės praeities ideologinių re
liktų (pavyzdžiui, Dievo vardas 
jame rašomas iš didžiosios rai
dės, atsisakyta sovietinės ideo
logijos terminų). Be to, tarmių 
ir senųjų raštų žodžiai bei jų 
formos pataisytos pagal naujau
sius kalbotyros tyrimų rezulta
tus.

Naųjąjam Žodynui buvo skir
ta mokslinė konferencija, ku-( 
rioje buvo perskaityti instituto 
mokslinių bendradarbių pra
nešimai apie jo šaltinius, apie 
jo reikšmę baltų istorijai ir et
nogenezei, apie lituanistikos 
raidos politiką, apie daugelio 
žmonių darbą, kuriant žodyną.

Dr. Zofija Babickienė, WU 
Baltistikos ir bendrosios kalbos 
katedros docentė, man pasako
jo, kaip 15 metų dirbo su Žo
dynu. Viską teko daryti vienu 
metu - dirbti, auginti ir auklėti 
vaikus, įsisavinti visiškai naują 
- leksikografijos - specialybę. 
Jai visam gyvenimui įsiminė 
Vitoldo Doroševskio žodžiai: 
^Žodyno rašymas yra irklavi
mas prieš vėją. Darbas labai su
dėtingas, reikalaujantis aukšto 
profesinio meistriškumo, tinka
mo pasirengimo, didelės iš
tvermės, išmanyti tarmes, se
nuosius kalbos paminklus ir jų 
rašybą, senųjų kalbos formų 
raidą”. Ji šiltai prisiminė se
nuosius kolegas, sakė, jog darbo 
aplinka buvo labai draugiška, 
nors darbo sąlygos nelepino - 
nedideli atlyginimai, viename 
kambaryje tekdavo sutilpti net 
dešimčiai mokslinių bendradar
bių. Galima įsivaizduoti tą 
ankštybę, kai visi stalai buvo 
apkrauti šūsnimis žodyno kor
telių, kartotekų dėžutėmis. O 
vasarą dar ir karštis kankinda
vęs tokioje ankštumoje. Tačiau 
jauni žmonės, pamėgę savo 
darbą, į sunkumus mažai te
kreipė dėmesio.

Prof. dr. Vytautas Antanas 
Vitkauskas, Žodynui paskyręs 
visą savo laiką, pasakojo, jog 
pirmasis tomas buvo spaudai 
paruoštas dar 1940 metais. Ta
čiau sovietų valdžia jo leidimą 
sustabdė, kadangi naujai ideo
logijai nebuvo tinkamas nei jo 
turinys, nei jo tautinė dvasia. 
Darbas buvo tęsiamas jau vo
kiečių okupacijos metais, 1942 
metais išėjo I tomas. II tomas 
buvo paruoštas spaudai tuoj pat 
po pirmojo ir buvo išleistas jau 
pasikeitus okupantui - 1947 
metais, sovietų valdžiai neap
sižiūrėjus ir cenzūrai nepatik
rinus. II tome paliktas Dievo 
vardas iš didžiosios raidės, ja
me nebuvo sovietinės ideologi
jos štampų. Jam pasirodžius, 
kilo baisus triukšmas, daugelį 
„nepatikimų” bendradarbių su
ėmė ir išvežė į Sibirą. Tuomet 

dą..! (380). „Tarybinis istori
kas” K. Korsakas kaip tik pasi
naudojo archyvuose V. M. ras
tomis žiniomis, tačiau 1944 m. 
skubant į Vakarus nespėtomis 
V. M. pasiimti.

Į Vakarus nuo bolševizmo 
pasitraukusiems kultūrinin
kams dažnai būdavo Lietuvoje 
priekaištaujama, kad jie nusto
jo galimybių tęsti kultūrinį 
darbą. V. M. knyga įrodo, kokie 
neteisingi buvo tie bolševikiniai 

lietuvių kalbai tvarkyti pagal 
sovietų valdžios direktyvas iš 
Maskvos buvo atsiųstas specia
lus emisaras Larin. Jis žiau
rumu nepasižymėjo, žmonių ne
persekiojo, bet naudos iš to 
buvo nedaug, nes jam svarbiau
sia buvo M. Gorkij suformuota 
taisyklė: „Literatūros kalba - 
graži ir sutvarkyta, liaudies 
kalba - netvarkyta”. Mūsų tau
tos turtas - senieji raštai ir 
tarmės - jo akimis jokios vertės 
neturėjo.

Profesorius yra daug dirbęs 
su įžymiu lietuvių kalbininku 
prof. J. Balčikoniu. Jis gerai 
prisimena, kaip 1952 metais 
prof. J. Balčikonis buvo atleis
tas iš darbo, - tuomet už tokį 
sprendimą balsavo visi komu
nistai: Kubilius, Churginas, Mi
ronas, Kabelka, Grimaveckie- 
nė. Tada Lietuvių kalbos insti
tutas ir Lietuvių literatūros in
stitutas buvo sujungti į vieną. 
Tuo pačiu buvo į vieną sujung
tos ir abiejų institutų bibliote
kos. Neįmanoma patikėti, bet, 
atkūrus Lietuvių kalbos insti
tutą, jo ankstesnieji bibliotekos 
fondai nebuvo grąžinti, institu
tas iki šiol bibliotekos taip ir 
neturi...

„Netikėkite komunistams, kai 
jie jums sakyB, kad į partiją sto
jo todėl, kad pagelbėtų tautai. 
Tai netiesa, aš, tuomet dar jau
nas studentas, nuėjau į tą susi
rinkimą ir viską stebėjau, visi 
komunistai balsavo už tai, kad 
prof. J. Balčikonis būtų atleis
tas iš darbo”, — sakė profeso
rius. Vėliau, 1959 metais, po to, 
kai M. Lukšienė ir kiti jos ben
dradarbiai buvo pašalinti iš 
WU lietuvių kalbos ir litera
tūros katedros, galutinai nete
ko darbo ir prof. J. Balčikonis.

Dabar dirbti taip pat nėra 
lengva. Nedideli atlyginimai 
tiesiog vyte išveja iš instituto 
išugdytus jaunus ir talentingus 
mokslininkus. O darbo labai 
daug - reikia važiuoti į kaimą, 
rinkti žodžius, studįjuoti tar
mes. Lietuvoje yra nemaža vie
tų, kur jokia ekspedicija dar 
nėra apsilankiusi. Trūksta lėšų 
ekspedicįjoms, o seni žmonės, 
vienintelis tikras kalbos šal
tinis, išsineša mūsų kalbos lo
bius Anapilin. Deja, tautos kul
tūra apleista, jos tyrinėtojai 
laukia paramos, bet parama 
neskuba ateiti. Mokslininkai 
neturi nei verslo, nei reklamos 
įgūdžių, nėra sąlygų visuome
nei painformuoti apie tautos 
kultūros problemas.

Profesorius dar turi daug jė
gų ir atkaklumo dirbti širdžiai 
mielą darbą. Jis pasisakė, jog 
labai daug širdies įdėjo į 
Žodyną, - ruošiant elektroninį 
variantą peržiūrėjo visą žody
ną, ištaisė daug klaidų ir ne
tikslumų. Darbą žadėjo tęsti ir 
toliau, vien šiemet Žodynui yra 
surinkęs 100 naujų žodžių.

Zita Šimėnaitė, leksikografi
jos centro vadovė, mane pakvie
tusi į Žodyno pristatymą, sakė, 
jog Žodyną redagavo Gertrūda 
Naktinienė (vyr. redaktorė), Jo
nas Paulauskas, prof. Vytautas 
Antanas Vitkauskas, dr. Jolan
ta Zabarskaitė. Ruošiant elek
troninį variantą, buvo stengtasi 
išsaugoti senojo („knyginio”) va
rianto turinį. Dirbant su senuo- 

priekaištai. Pagaliau kaltini
mus, priekaištus, net panieki
nimus ar nutautėjimo prie
kaištus kultūringu žodžiu at
meta pats V. M.: Jr svečioje 
šalyje gyvendamas gali, jei 
nori, likti Lietuvoje” (904). V. 
M. po mirties liko Amerikoje, 
bet savo heroišku triūsu gyvena 
Lietuvoje ryškiau, kaip ten už 
pakenčiamus atlyginimus dirbę 
tarybiniai literatūros istorikai.

Vytautas Volertas 

ju variantu, visas darbas buvo 
dirbamas su kortelėmis, o su 
naujuoju darbas pasikeitė iš pa
grindų, - visas darbas buvo dir
bamas kompiuteriu, didelę dar
bo dalį atliko programuotojai 
Evaldas Ožeraitis ir Vytautas 
Zinkevičius.

Pristatymo metu Žodyną ir 
susirinkusius sveikino Jonas 
Ohman, lietuviškų knygų ver
tėjas į švedų kalbą, iš viso yra 
išvertęs 7 lietuvių autorių kny
gas. Gražiai kalbėjo lietuviškai, 
susirinkusiems parodė savo iš
verstą J. Lukšos knygą Parti
zanai. Ši knyga, išleista 13,500 
egz. tiražu, per rekordiškai 
trumpą laiką Švedijoje buvo 
visa išpirkta. Dabar ruošiamas 
antrasis, ir, galimas dalykas - 
trečiasis leidimas. J. Ohman 
trumpame mudviejų pokalbyje 
pasisakė pirmą kartą Lietuva 
susidomėjęs 1989 metais, susiti
kęs lietuvius Lenkijoje ir iš jų 
išgirdęs, jog Lietuvoje vyksta 
„kažkas įdomaus”. Tuomet jis 
pradėjo suprasti pokyčius Lie
tuvoje ir nusprendė prie jų 
prisįjungti. 1993 metais atvy
kęs į Lietuvą ir pradėjęs dirbti 
Liuteronų bažnyčioje, po pusės 
metų jau laisvai kalbėjo lietu
viškai. Lietuvoje su pertrauko
mis yra gyvenęs jau puspenktų 
metų. J. Ohman pristačiusi in
stituto direktorė dr. Jolanta Za

Naujas Metmenų numeris
Atkelta iš 3 psl.

Žodžiu, tema, vos įvar
dinta, iš karto „apauga” tam 
tikromis išankstinėmis nuosta
tomis, tikrais ir tariamais pa
triotiniais argumentais, ir 
panašiai. Nors parašytas itin 
korektiškai ir daugiau ar ma
žiau neutraliu moksliniu stiliu
mi bei remiantis „intelektua
linės lietuvių istorįjos doku
mentais”, straipsnis, manau, 
neabejotinai išprovokuos vie
nokias ar kitokias diskusijas. O 
kalbėtis šia, kaip ir artimai 
susijusia holokausto tema, 
mums, lietuviams, itin sveika.

Artūras Tereškinas eseis- 
tinėje-sociologinėje provokaci
joje Jieterotopinės geografijos: 
apie Vilniaus erdviškumą, sek
sualumą ir performatyvumą” 
tęsia tai, ką Jurgis Kunčinas ir 
Ričardas Gavelis darė kito 
žanro - prozos - rėmuose: su 
sadomazochistine meile klai
džioja po tam tikras miesto erd
ves, į kurias daugelis turistų, o 
taip pat ir vietinių gyventojų, 
mieliau renkasi neužsukti. 
Arba, kartą kitą (ne)tikėtai at
sidūrę, stengiasi apsimesti, kad 
nemato šiose erdvėse vykstan
čio veiksmo, net jeigu jis inten
syvus savo statiškumu. Eseis
tinė bravūra A. Tereškino teks
te puikiai derinama su rimto
mis mokslinėmis įžvalgomis, te
orinis objektyvumas - su prak
tiniu, išgyventu subjektyvumu. 
Akin krito vienas paragrafas: 
„Kaip jautiesi, kai tavęs ne
įleidžia? Kaip jaučiasi tas, ku
ris neįleidžia tavęs? Šie asme
ninio gyvenimo nutikimai yra 
aliuzija į tai, apie ką dažnai 
svarstau savo teoriniuose raši- 
nuose, ir metafora to, kas lau
kia tų, kurie nesame įtrau
kiami centrų. Kurių kartais 
neįsileidžia. Kurių istorijų nie
kas nenori klausytis. Tų, kurie 
esame išcentrinti, neįleidžiami, 
tačiau ar dėl to nuskriausti?”

Nors visas A. Tereškino 
tekstas tarsi „visai ne apie tai”, 
bet, kaip stebėtojas iš šalies, ne
galiu nesusilaikyti neišreiškęs 
vieno pastebėjimo: gausiame 
lietuvių literatūros kritikų, 
kultūrologų, kultūros sociologų 
ir pan. teoretikų chore A. 
Tereškino tekstai dažnai atrodo 
daug solidesni už kai kurių 
kitų davatkišką pseudomokslą 
ar save kartojančią egocentrinę 

barskaitė susirinkusiems iš
davė „paslaptį”, pasakiusi, jog 
pas jį namuose Švedįjoje matė 
visus 20 Žodyno tomų, ji taip 
pat pabrėžė, jog J. Ohman yra 
didelis Lietuvos ir lietuvių kal
bos bičiulis.

Dr. Jolanta Zabarskaitė sa
kė, jog sunku nebuvo, nes žmo
nės matė darbo prasmę. Darbas 
su naujuoju Žodynu buvo atlik
tas per pustrečių metų. Tai yra 
savo srities rekordas, nes rei
kėjo peržiūrėti apie 22,000 pus
lapių, kas sudaro apie 2,200 au
torinių lankų. Institute pradėjo 
dirbti 1985 metais, baigusi Vil
niaus valstybinį universitetą. 
Su Žodynu dirba nuo raidžių Š 
ir T. Institutui vadovauja nuo 
2003 metų gruodžio mėnesio. 
Ankstesnis direktorius Gied
rius Subačius dirbti mokslinį 
darbą išvyko į Ameriką. Kolek
tyvas labai draugiškas, visus 
vienija idealizmas, praktiškasis 
interesas skalsesnės duonos 
ieškoti išsiskubina kitur. Direk
torė pasidžiaugė, jog gerai pa
vyko Žodyno pristatymas Vy
riausybės posėdyje, finansų mi
nistras žadėjo pagerinti institu
to finansavimą. Instituto laukia 
dar daug darbų, pristatytas 
Žodynas yra tik gera didelio 
darbo pradžia.

Jonas Kazimieras Burdulis

eseistiką „kepančių” korifėjų 
darbus. Deja, išcentrinimo ma
šina dabartiniuose Lietuvos hu
manitariniuose moksluose vei
kia nepriekaištingai. Ir čia la
bai vykęs A. Tereškino retorinis 
klausimas, ar tie, kurie yra 
išcentrinti, iš tiesų yra nus
kriausti. Manau, kad ne. Bet 
vis dėlto...

Tame pat numeryje spausdi
namas kitas intriguojantis Sta
sio Goštauto tekstas apie Pietų 
Amerikos rašytoją Jorge Luis 
Borges. Tiesiog smagu skaityti, 
kaip S. Goštautas, lygiai kaip ir 
A. Tereškinas, netiesiogiai, 
kaip mediumą naudodamas J.
L. Borges, provokuoja tam tik
ras „užsistovėjusias” Europos ir 
Lietuvos kultūrinio elito nuos
tatas, neva Europos literatūra 
yra vienintelė, nepakeičiama ir 
svarbiausia. Straipsnis „Borges 
tarp Bostono brahminų ir kitų 
demonų” - apie netikėtas lite
ratūrines įtakas ir sustaba- 
rėjusio mąstymo demonus.

Galiausiai Daiva Litvinskaitė 
žaismingai ir taikliai aptaria 
keturias lietuvių literatūros is
torijas anglakalbiams: Antano 
Vaičiulaičio Outline History of 
Lithuanian Literature, Tomo 
Venclovos Lithuanian Litera
ture: A Survey, Vytauto Kubi
liaus Lithuanian Literature bei 
Rimvydo Šilbąjorio A Short His
tory of Lithuanian Literature. 
Pasak autorės, „Straipsnio pa
vadinimas ‘Sotus vilkas ar svei
ka avelė* slepia keletą pro
blemų: pagal kokius kriterijus 
autoriai, rašydami literatūros 
istorijas užsieniečiams atsiren
ka kūrinius, ar nenukenčia nuo 
to literatūros istorįjos; ar krei
piamas dėmesys į užsienietį 
skaitytoją”... Nora D. Litvins
kaitė, trumpai išanalizavusi * 
minėtąsias literatūros istorijas, 
išvadas daro gana atsargias, 
tačiau ir iš jų aišku, kad darbo 
būsimiems lietuvių literatūrų 
rašytojams anglų kalba yra pa
kankamai, o esamos literatūros 
istorijos dėl vienų ar kitų prie
žasčių toli gražu nėra be trū
kumų.

159 Metmenų puslapiuose tel
pa daug daugiau, nei pristatyta 
šioje apžvalgoje, todėl visus, 
kas domisi lietuvių kultūra ir 
įžvalgia jos analize, nuoširdžiai 
raginu įsigyti naujausią žur
nalo numerį.

Vladas Krivickas

http://www.lkz.lt
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