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Kaunas. R. Požerskio nuotrauka. 

Išgyvenimai žmogų švarina ir gerina 
• r^o-vir^-l-i e i i I i^f- r\c ^'r\'i %n r\rr\'e±\s+ D o l —Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po šimto metų? Ko-

Tę S i a m e p a Z i n ų S U „ L i e i U V O S Ž i n i ų p r O J e K I U „ b a i - kje visuomeninės raidos principai (ar įstatymai) galėtų 

toji anketa". Šio projekto tikslas - atskleisti taip 
pat ir tas gyvenimo spalvas, kurias neretai truk

do pamatyti kasdieniniai rūpesčiai ar politinio gyve-
nimo skandalai. Šįkart Juozo Apučio mintys. 

padėti to siekti? 
Ką nors tiksliai ir išmintingai čia sunku pasakyti -

Lietuvos, kaip ir viso pasaulio, ateitis ne tik po šimto, 
bet ir po dešimties metų priklausys nuo daugybės atsi
tiktinumų ir būtinybių. Ne racionaliai, o nuojautomis 
man ateityje driekiasi tokia pasaulio eigos perspektyva: 
jei neatsiras ypatingos prigimties, ypatingo proto ir ypa
tingos valstybinės ar visuomeninės padėties žmonių 
(kaip Sovietijoj Sacharov), išdilsiančių pasipriešinti sa
vo laiko sukurtiems globalizacijos ir standartizacijos 

stabams, gali ištikti baisi katastrofa, kurios sulaukusi didžiuma pasaulio 
žmonių gal šito net ir nesuvoks, tiktai paskiri individai spindinčiomis akimis 
galės gręžtis \ praėjusių laikų (t.y. mūsų laikų) istoriją, kai žmoguje dar ru
seno grožio, natūralios darnos, atjautos jei ir ne visai tvirti pavidalai, tai 
bent tų pavidalų ilgesys. 

Mes, lietuviai, dabar panašiai ieškome senųjų ir šventųjų ugniaviečių ar 
bent kokios iš anų laikų išlikusios ąžuolo šaknies. Pasaulio žmogus dabar 
panašiai žiūri į buvusiuosius Atėnus. 

Toms šalims, tarp jų ir Lietuvai, visuomenei, kur dar šiek tiek užsilikę 
autentiškumo, gali pagelbėti tik pastangos kuo tvirčiau spirtis prieš stan
dartizaciją ir prieš savo pilvus glostančių išminčių sukurtus gyvenimo mo
delius. Juk dabar labiausiai perša būtinybę kuo greičiau kaip kokią naują 
religiją priimti ir materialinio (ir dvasinio!) gyvenimo standartus tie, kurie 
iš to į kišenes kraunasi šėtoniškas standartų išmokas! 

Nukelta į 2 psl. 

|uo7as Aputis 
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Išgyvenimai žmogų švarina ir gerina • Dirbęs Lietuvai 
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Juozas Aputis 
Atkelta iš 1 psl. 

Paremti savigarba, ne standartizuoti, iš savo 
krašto patirčių išvyniojami įstatymai ir sprendi
mai tikrai galėtų sužadinti, sujudinti visuomenės 
kraują. 

Lietuva po šimto metų? Kai pradėjome naują 
tūkstantmetį, esu sau, o gal ir viešai prasitaręs, 
kad Europos Sąjunga tvers neilgai, jeigu globali
zacijos „bombų" kūrėjai neatsikvošės ir patys tų 
„bombų" nepradės laidoti, kaip tai darė Sacharov. 
Jei vadinamasis civilizuotasis pasaulis vidumi 
nepajus, kad jis yra kaltas dėl kasdien iš bado 
mirštančių dešimčių tūkstančių žmonių, dėl žu
domų tų, kurie tokios civilizacijos pasaulio nepri
pažįsta ir mirtinai nekenčia, ištiks dar klaikesnė 
katastrofa už tą, kurią lydėtų civilizacijos ir glo
balizacijos pergalės. 

Jei lydės pastarosios pergalės po šimto metų 
gal tik kas dešimtas žmogus galės suprasti (ir 
mokės perskaityti), kas parašyta dabartiniame 
didžiajame Lietuvių kalbos žodyne. 

— Ar jaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės na
rys? Ar galėtumėte su pasididžiavimu ištarti — 
„Aš esu lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi'' ir ko
dėl? 

- Jaučiuosi esąs nemažos dalies bendruo
menės narys, didžiuojuosi, kad daug kam skau
da dėl tų pačių dalykų, dėl ko skauda ir man, di
džiuojuosi, jog ir tarp jaunų žmonių dar yra to
kių, kuriems irgi skauda, kad tiesiog gėdingai, 
kvailai, tamsuoliškai, ubagiškai, vergiškai klau
piamės prieš standartus, džiaugiuosi, kad yra 
žmonių, kuriems brangi dar kol kas apyšvarė ko
kia upė ar ežeras, kuriems iš paskutiniųjų norisi 
išsaugoti tai, ką grobuoniškai puola naikinti pirš
tu į civilizuotąją Europą - kaip į pavyzdį - rodan
tys įvairaus plauko biznieriai. 

Išnaikinusi daugybę savo paveldo arba iš jo 
sukūrusi tik imitacijos iškamšas, toji Europa, ne
maža dalis jos žmonių rankas prie žandų susidėję 
(kai atvyksta pasidairyti po ką tik žemėlapyje 
pamatytą „laukinę" Lietuvą) žiūri į kokias nors 
Varėnos Zervynas, nekalbant j au apie Neringą, 
bet mūsų valstybės aukščiausi pareigūnai, neiš
skiriant prezidento, kur kas aistringiau puola 
ginti ar taikyti tai , kas Europoje jau tapo stan

dartais , apie kuriuos 
minėjau. 

Ką kalbėti apie že
mesnio rango Lietuvos 
pareigūnus - antai dul
kėse ir per naktis ausis 
užtrenkiančioje „muzi
koje" kuo toliau, tuo la
biau gramzdinamas Zer-
vynų kaimas (architek
tūros paminklas!) turi 
gintis ne tik nuo tos in
vazijos, bet ir nuo Dzū
kijos nacionalinio parko 
(kurio priedermė to
kiais kaimais rūpintis, 
padėti jiems kuo ilgiau 
išsilaikyti), kuris tą in
vaziją remia. 

Tikrai jaučiuosi esąs 
dalies savo krašto bend
ruomenės narys! 

— Ar jus tenk ina Lie
tuvos valstybės kultū
ros polit ika? Kas joje, 
jūsų nuomone, keisti
na? 

- Gal negražu, bet 
kad nedaug ką apie tą 
kultūros politiką žinau. 
Aš tik matau, kokia kul
tūra Lietuvoj veržiasi ir jau įsiveržė į dienos (ir 
nakties!) šviesą. Esu ne vienam sakęs, taip pat ir 
Amerikos lietuviui - kaubojiška! Jei kokie šokiai 
(net mažučiai vaikai mokykloje taip mokomi), tai 
tempas ir r i tmas tiesiog siaubingas, atitinkantis 
filmuose kūlvirsčiais viens per kitą arba nuo bai
siausių skardžių lekiančias mašinas ar plėšikų 
bei policininkų kūnus. Dėkui Holivudui. Jei jau į 
kokią Euroviziją nusitaikėme - tai vėl taip „tai
komės", kad net koktu. Bet juk tokio meno tai 
Eurovizijai ir tereikia! Tad ką daryti? Protingai 
žiūrint - spjauti ir nemėtyti banalybėms pinigų. 
Seniai pats sau juokiausi, kad atėjo laikas Euro-
vizijoje pasirodyti tiems, kurie sukurs kokį nors 
kankaną - kokį nors „Eik tu na... Euroviziją" 

Kaunas. R. Požerskio nuotrauka. 

...Šiemet Mikutavičiaus bičai gerai ir padarė, 
drąsiai pareikšdami viešai, ką neviešai pareiškia 
daugelis... 

Tas čia šiaip sau. Man gražus yra, bijau pa
sakyti, didžiosios kultūros vaizdas: orkestrai , 
teatrai, pagaliau - festivaliai (liaudies muzikos 
ansamblių) parodos (gaila, kad Šiuolaikinio meno 
centras taip dažnai toks tuščiaviduris), ganėtinai 
gausiai remiama knygų leidyba, kitokie kūrybi
niai projektai. 

Nesmagu dėl dailininkų, nes jų kūrybos val
stybė įsigyja mažai, o gal ir visai kokiais metais ne
įsigyja. Kas nors dėl to, ką pasakysiu, užsigaus, 
bet pernelyg esame pamėgę pompastiškus, gran
diozinius renginius. J au net mokyklose silpsta 
kameriniai, j aukūs rašytojų susitikimai su moks

leiviais. 
Nelabai daug ką apie kultūros 

politiką girdėjęs, bet žinodamas, kad 
kultūrai , vis dėlto skir iama nemažai 
pinigų, manyčiau, jog šioje srityje la
biausiai re ikėtų nepaisyt i r inkos 
dėsnių, vals tybės pinigus tu rė tų 
skirstyti sąžiningų, išmanančių žmo
nių komisijos, kurios imtųsi atsako
mybės kuo labiau remti kultūrą, ne 
paklūstančią kokiems nors standar
tams ir dėl to greitai investicijas su
grąžinantiems, o tą, kur i bylotų sa
vastį, savitumą - investicijos į ją at
sipirktų ne ta ip greitai, užtat ambi
cingai. 

— Ar jus tenk ina Lietuvos valsty
bės šviet imo pol i t ika? Kas jo je, j ū 
sų nuomone , keist ina? 

- Kiek mačiau, anūkė mokosi iš 
ne vieno verstinio vadovėlio. Nege
rai. Arba ne visai negerai. Standar
tai mokykloje kenksmingiausi , ypač 
pritaikyti iš svetur. Moksleivį stan
dartizuoja televizoriai, kompiuteriai, 
eurovizijos, teisių (rūkyti už mokyk
los kampo!) iškėlimas ir pareigų per 
silpni reikalavimai. 

Apskritai mūsų gyvenime daug 
išskydimo. Pareiga netampa būtiny
be, savastimi, o vien kaži kokiu te
oriniu, abstrakčiu, miglotu taisyklių 
žinojimu ir šiokiu tokiu pritaikymu. 

Žiūrint iš auklėjimo, moksleivio 
ugdymo taško reikėtų padidinti mo
kytojo teises, t a ip pad id inan t jo 

Nukelta į 8 psl. 
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Dirbęs Lietuvai 
Moksline konferencija „Kultūrinė emigracija" Vilniuje 
pažymėtos dailininko Antano Tamošaičio g imimo 1 00-sios metinės 

Dr. LIjANA SATAVICIUTĖ 

Iš Suvalkijos lygumų nubėga kelias, 
Pavirsdamas punktyrais debesų,, 
Link tolimo svajingo Montrealio, 
Kanados upių, ežerų melsvų. 

V 

Š
iomis vilnietės liaudies audė
jos ir poetės Bronės Staskony-
tės eilėmis gegužės 18 dieną 

Vilniuje, Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių galerijoje „Židinys", prasi
dėjo dailininko Antano Tamošaičio 
gimimo šimtmečio pagerbimo cere
monija. Ji prasidėjo po pietų, pasi
baigus oficialiajai daliai - tą dieną 
galerijoje surengtai mokslinei kon
ferencijai „Kultūrinė emigracija. 
Istorinės pat i r tys ir aktualijos", 
skirtai dailininkų Antano Tamo
šaičio ir Viktoro Petravičiaus šimto-
sioms gimimo metinėms. Konferen
cijos rengėjai - Vilniaus dailės aka
demijos Dailėtyros insti tutas ir 
Tamošaičių galerija „Židinys" -
tikėjosi ne t ik pagerbti iškilius 
dailininkus, bet ir pagilinti frag
mentiškus lietuvių išeivių kultūros 
tyrinėjimus Lietuvoje. 

Konferencijoje perskaitytuose 
dešimtyje pranešimų jų autoriai -
mokslininkai iš Vilniaus, Kauno ir 
Šiaulių - naujai nušvietė išeivijos 
dailininkų A. Tamošaičio, V. Petra
vičiaus, Kazio Varnelio, Miko Šilei-
kio, Prano Gailiaus, Algimanto Ke-
zio ir Prano Domšaičio biografijos, 
kūrybos ir kultūrinės veiklos fak
tus . Apie A. Tamošaičio veiklą emi
gracijoje kalbėjusi menotyrininkė 
Lijana Natalevičienė dailininko gy
venimo kelio pavyzdžiu apibendrino 
kultūrinės emigracijos patirtį inte
gralioje lietuvių kultūros istorijoje. 
J auna mokslininkė Rasa Januške
vičiūtė perskaitė pranešimą apie V. 
Petravičiaus kūrybos įtaką šiuolai
kinei lietuvių grafikai. 

Šiaulietis prof. Vytenis Rimkus 
praskleidė istorijos uždangą, dengu
sią Sibiro tremtinių ir kalinių kūry
bą, o dr. Dalia Ramonienė pristatė 
po Antrojo pasaulinio karo Freibur-
ge (prancūzų zona Vokietijoje) vei
kusio Lietuvių dailės instituto kul
tūrinę veiklą. Dr. Dalia Kuizinienė 
apibūdino tautinės tapatybės ieško
j imus įvairių laikotarpių išeivių li
teratūroje. 

Nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo, t.y. kiek daugiau nei 
dešimtmetis, į lietuvių išeivijos kul
tūrą pradėta žiūrėti kaip į neatsie
jamą XX a. antros pusės visos lietu
vių tautos egzistencijos reiškinį. 
Platesniems visuomenės sluoks
niams iki šiol nėra gerai žinoma, 
kaip gyveno lietuvių menininkai 
laisvanoriškoje tremtyje, kokias 
adaptacijos ir įsiliejimo į pasaulio 
kultūrą problemas jie išgyveno. 
Diskusijose konferencijos dalyviai 
pažymėjo, kad naujo žvilgsnio rei-

,,Židinio" galerijos vedėja Laimutė Lukoševičienė (dešinėje) kartu su projekto „Tautinių drabužių audimas pagal XIX-XXa. 
1 pusės rinkinius" vykdytojomis Rasuole Dindaite ir Violeta Gudaite. Gedimino Zemlicko nuotrauka. 

Platesniems visuomenės sluoksniams iki šiol nėra gerai 
žinoma, kaip gyveno lietuvių menininkai laisvanoriškoje 

tremtyje, kokias adaptacijos ir įsiliejimo į pasaulio 
kultūrą problemas jie išgyveno. 

kalautų visam laikui į Lietuvą grį
žusių žymių išeivijos dailininkų -
ne tik A. Tamošaičio, bet ir Kazi
miero Žoromskio, Vytauto Kazimie
ro Jonyno, Kazio Varnelio, Janinos 
Marks-Monkutės indėlis į tautinę 
kultūrą, jų nuveiktų darbų, dova
notų rinkinių, atidarytų dailės ga
lerijų įvertinimas. Per nepriklauso
mybės laikotarpį pasirodę kelios 
monografijos apie išeivijos kultūros 
veikėjus, surengtos išeivių dailinin
kų darbų parodos neišsprendė visų 
emigrantų kultūrinio palikimo ty
rinėjimo aspektų. 

Konferencijos antroji dalis, 
kaip jau minėta, buvo skirta A. Ta
mošaičio pagerbimui. Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius Ro
mas Vaštokas parodė savo susuktą 
filmą apie A. Tamošaičio viešnagę 
Lietuvoje 1993 m., po penkiasde
šimt emigracijoje praleistų metų, o 
Tamošaičių galerijos vedėja Laimu
tė Lukoševičienė pristatė kartu su 
vyru istoriku Alvydu Lukoševičiumi 
1989 m. kino juostoje įamžintą savo 
viešnagę Tamošaičių namuose 
Kingston. 

Tamošaičių galerijoje audžian
čios poetės B. Staskonytės eilėmis, 
skirtomis dailininko šimtmečiui, į 
susirinkusius prabilo galerijos „Ži
dinys" vedėja L. Lukoševičienė. 
Mintimis apie dailininką pasidalijo 
jo dukterėčia, kaunietė tekstilinin
kė Aldona Tamošaitytė-Varnaus-
kienė. Šiltai dailininką paminėjo 
Vilniaus zanavykų draugijos pir-

Nukelta j 7 psl. 

Dr. Lijana Satavičiūtė-Natalevičienė apibendrino Antano Tamošaičio kultūrinę 
veiklą emigracijoje. G. Zemlicko nuotrauka. 
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Poetiškos Juliaus Kaupo pasakos apie Kauną 
LAIMUTE TIDIKYTE 

„ - Šios slaptos kronikos yra la
bai retos ir reikšmingos, nes jose su
rašytos įvairios pasakos, taigi daly
kai, kitose, mažiau slaptose kroni
kose retai kada teminimi. Peržiū
rėjęs visą archyvų kambarį, aš, tie
są sakant, neradau nė vienos kro
nikos, kuri būtų tinkamą dėmesį 
atkreipusi į pasakas, tą vienintelį 
dalyką, dėl kurio ver ta gyventi. 
Toks šaltas gyvenimo aprašymas, 
žinoma, nepilnas, nes svarbiausia 
gyvenimo dalis ir yra pasaka. Visi 
mes mylime pasakų karalaitę, visi 
ieškome neatrandamų pasakų pilių 
ir mirštame su pasakų šalimis aky
se". („Jžangos žodis") 

Pakartotinio j . Kaupo 
pasakų leidimo Lietuvoje istorija 

Nekasdienis įvykis literatūros 
pasaulyje - pirmąkart Lie
tuvoje pasirodė visas Ju

liaus Kaupo (1920-1964) pasakų 
rinkinys Daktaras Kripštukas pra
gare ir kitos nemažiau įdomios pa
sakos, surašytos slaptose Kauno 
miesto kronikose. Džiugu, kad dau
gėja žmonių, įvertinančių išeivių 

rašytojo, l i teratūros kritiko, dai
lininko, gydytojo psichiatro J. Kau
po kūrybą: pasakas, noveles ir kriti
kos bei publicistinius straipsnius. 
Su šio autoriaus kūrybiniu paliki
mu galima susipažinti 1997 m. Či
kagoje išleistuose Jul iaus Kaupo 
Raštuose. 

Šiais metais išskirtinę Juliaus 
Kaupo pasakų knygą Daktaras 
Kripštukas pragare išleido leidykla 
„Versus aureus", vadovaujama di
r ek to r i aus Artūro Mickevičiaus. 
Šios knygos sumanytojai išsaugojo 
autent išką 1948 m. Freiburge pasi
rodžiusios Jul iaus Kaupo pasakų 
knygos tekstą. Redaktorė Margari
ta Dautar t ienė minimaliai redaga
vo pasakas , tik kur ne kur paaiškin
dama pasenus ius žodžius. Daili
ninkė Agnė Dautartaitė-Krutulienė 
sukūrė viršelį, bet jis neprilygsta 
nepakartojamoms pirmojo pasakų 
dailininko Adolfo Vaičaičio grafikos 
iliustracijoms... Šiuo metu Australi
joje gyvenančio 91 m. dailininko įs
pūdinga A. Vaičaičio paroda veikia 
M. K. Čiurlionio muziejuje, kur ga
lima pasigrožėti elegantiškais gra
fikos darbais, puošusiais freiburgiš-
kę J . Kaupo pasakų knygą. 

Norite paprieštarauti , kad šio 
išeivio rašytojo Jul iaus Kaupo pasa
kos j a u buvo išleistos Lietuvoje 

„Vagos" leidyklos 1984 m.? Taip, 
sovietmečiu J. Kaupo rinktinę iš ap
sakymų, esė ir pasakų buvo sudaręs 
Vytautas Kazakevičius. Tačiau to 
meto rinkinyje buvo „atsisakyta" 
dviejų pasakų: „Tuktuko burtų laik
rodis", nes pasakojama apie Tris 
karalius, ir „Raudonbarzdžio žydo 
karoliai", nes minimas žydas. Šio 
leidimo redaktorė Vanda Šatkuvie-
nė išsaugojo „J. Kaupo knygos 
Daktaras Kripštukas pragare re
dakcinės komisijos posėdžio, įvyku
sio 1983 m. lapkričio 23 d. protoko
lą" (asmeninis Vandos Šatkuvienės 
archyvas), kuriame vienas iš redko
legijos narių Alfonsas Bieliauskas 
siūlo: „Tekstai nenukentėtų, re
daguojant sumažinus tokių detalių, 
kaip antai: totoriaus kioskas, vaikai 
grįžta iš bažnyčios, žydas karčemi
ninkas ir pan. O tų kūrinių, kuriuo
se tokios atributikos itin gausu, 
geriau visai nedėti - pasakų Tuk
tuko burtų laikrodis', 'Raudonbarz-
džio žydo karoliai', apsakymo 'Su
grįžimas į vaikystės pasaulį'. Tik 
drąsios ir sumanios redaktorės V. 
Šatkuvienės dėka skaitytojai galėjo 
skaityti nekupiūruotą pasakų teks
tą. 

Nuotaikingas 
knygos pristatymas 

Gegužės 22 d. popietę istorinė
je LR Prezidentūroje, Kau
ne, rinkosi Juliaus Kaupo 

pasakų mylėtojai pasidžiaugti pa
kartotiniu Juliaus Kaupo pasakų 
knygos Daktaras Kripštukas praga
re leidimu. Knygos pristatyme daly
vavo literatūrologės dr. Dalia Kui-
zinienė ir dr. Laimutė Tidikytė, lei
dyklos „Versus aureus" direktorius, 
istorikas dr. Artūras Mickevičius 
bei aktorius Egidijus Stancikas. 

Leidyklos direktorius Artūras 
Mickevičius prasitarė, jog suma
nymą išleisti Juliaus Kaupo pasa
kas brandino gana seniai. Vaikys
tėje jis buvo skaitęs apiplyšusią J. 

Kaupo knygą, iš kurios jam ypač 
įsiminė pasaka „Kaip profesorius 
Murmilius į Krekenavos karčemą 
važiavo". Du šiol išsaugojęs profeso
riaus įvaizdį, susikurtą iš šio kūri
nio. Kaupo pasakų knyga jau seniai 
buvo paruošta spaudai, gaila, kad 
rašytojo žmona Dalia Kaupienė-Au-
gūnas ilgai dvejojo dėl šios knygos 
pasirodymo... Vis dėlto knygai iš
ėjus, belieka džiaugtis! 

Monografijos Julius Kaupas: gy
venimas ir kūryba autorė L. Tidiky
tė pristatė spalvingą rašytojo, litera
tūros kritiko, dailininko, psichiatro 
Juliaus Kaupo asmenybę ir supažin
dino su svarbiausiais jo gyvenimo 
įvykiais. Klasikinėmis tapusios J . 
Kaupo, gimusio, brendusio ir gyve
nusio iki lemtingų 1944 m. Kaune, 
pasakos iš kitų literatūrinių lietuvių 
pasakų išsiskiria miesto gyvenimo 
vaizdavimu. Iki jo kiti rašytojai, kilę 
iš sodžiaus, mėgo kurt i pasakas, pri
sodrintas kaimo realijų. Julius Kau
pas gimė 1920 m. kovo 6 d. Kaune fi
nansininko Ju l iaus Kaupo ir Emili
jos Gedgaudaitės-Kaupienės šeimo
je. 1929-1938 m. būsimasis rašyto
jas baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, 
kur turėjo puikias sąlygas skleistis 
menininko talentui: kūrė laikraštė
lius, vaidino spektakliuose, subūrė 
plunksnos draugus į draugiją DMIR 
(Draugija in te l igentams mokslei
viams remti). 1939 m. baigė Karo 
mokyklą, o 1944 m. - Medicinos fa
kultetą VDU. Labai daug skaitė 
knygų anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis. Inteligentiška Kaupų šei
ma atžaloms sudarė puikias sąlygas 
lankyti kino tea t rus , dailės parodas. 
Pasak brolio Algio Kaupo, gyvenan
čio California, j i s , sesuo Birutė ir 
brolis Julius augo labai savarankiš
kai. Julius Kaupas, dar gimnazis
tas, norėdamas užsidirbti, pradėjo 
rašyti informacines žinutes į spau
dą, piešė plakatus. Pirmuosius kū
rinėlius publikavo 1943-1944 m. 
žurnale Žiburėlis, dalyvavo prozos 
antologijoje „Kas girdėti kalnuose" 
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(1943 m.). 
Be li teratūrinės kūrybos, ra

šytojas itin mėgo piešti. Susido
mėjęs Pablo Picasso, nu tapė drau
go Leono Narbuto - la Picasso 
portretą. Vokietijoje, pristigęs ap
mušalų sienoms, išdekoravo jas E. 
T. A. Hoffmann kūrinių persona
žais ir brangių draugų - Henriko 
Nagio, Alfonso Nykos-Niliūno 
portretais. Ju l ius Kaupas daug 
kam atrodė keistokas žmogus, nes 
dažnai buvo paskendęs svajonėse 
ir tarytum, pasak giminaitės Ka-
zimieros Galaunienės, „ne šio pa
saulio žmogus", ideal is tas . Nuo 
mažens mokėjo gyventi linksmai 
ir nuotaikingai. Kasdienybėje su
gebėjo kurtis pasaką: surasdavo 
dingstį pabėgti iš nesvetingos ap
linkos, tai „amžinas plunksnas" 
pardavinėdavo, nors nieko neuž
dirbdavo; mėgdavo „skolintis" sve
timus dviračius, „pasiraškyti" vai
sių iš nepažįstamų sodų... Dar la
bai kaupiška ypatybė - būdamas 
mediku, nepaisė savo sveikatos. 
Sirgdamas cukriniu diabetu, pa
miršdavo vartoti re ikiamus vais
tus. Tik rūpestinga žmona Dalia 
Galaunytė-Kaupienė primindavo 
apie juos. Deja, Ju l i aus Kaupo ne
rūpestingumas buvo ir jo anksty
vos mirties priežastis... 

Literatūrologė dr. Dalia Kuizi-
nienė supažindino su Ju l iaus Kau
po pasakų geneze, pr is ta tė jų ypa
tybes. Dėl nepalankių istorinių 
aplinkybių atsidūręs Vokietijoje, 
rašytojas ilgėjosi Lietuvoje liku
sios šeimos, d raugų , numylėto 
miesto ir ilgesį išsakė stebuklų ku
pinomis pasakomis Daktaras 
Kripštukas pragare. Šiomis pasa
komis Julius Kaupas pelnė miesto 
pasakų pradininko vardą lietuvių 
literatūroje. Įdomiausia, kad rašy
tojas Kauną, kaip jo mėgstamiau
sias vokiečių r o m a n t i k a s Hoff
mann sugebėjo paverst i magišku 
miestu ir apgyvendinti jame fan
tastinius personažus — velniukus, 
raganas. Šie, pasak dr. Dalios Kui-
zinienės, bendrauja su tikro
viškais miesto gyventojais - bur
mistru, kepėju, iškepusiu miestui 
žvaigždes, teisėju, s tuden tu ir pan. 
Šiomis netradicinėmis pasakomis 
pasakininkas geba supasakint i is
torines ir kasdienes Kauno erdves. 
Realybė ir pasaka susijungia nau
joje - stebuklinėje - erdvėje. Kau
nas rašytojui J. Kaupui t ampa pa
saulio centru. Literatūrologė at
kreipė susirinkusiųjų dėmesį ir J. 
Kaupo kritikos, publicist inius 
straipsnius. 

Kalbas apie žaismingą Jul iaus 
Kaupo asmenybę, nuotykius ilius
travo aktoriaus Egidijaus Stanci
ko ekspresyviai skaitomos „Įžan
gos žodis" ir pasaka „Kaip velnias 
Juoduodegis blogais keliais nu
ėjo". Nuo susirinkusiųjų veidų ne
dingo šypsenos ir juokas , besiklau
sant rašytojo pasakų, kupinų neti
kėtų sugretinimų! S 

Daktaras Kripštukas pragare 
( I š t r a u k a ) 

JULIUS KAUPAS 

Vieną šiltą vasaros vakarą daktaras Kripštukas 
sėdėjo savo kambary ir, atsidaręs langą, skaitė 
pasakų knygą. Buvojau vėlu. Ant ištuštėjusio ša

ligatvio tik kartas nuo karto nukrisdavo šlamantis la
pas nuo užmigusio kaštono, o po to vėl tylu būdavo gat
vėje. Daktaras Kripštukas skaitė pasakas iki pat vidur
nakčio, kol rotušės bokšto laikrodis ėmė mušti dvyliktą 
valandą. 

Bet vos tik spėjo paskutinis varpo dūžis nuskrieti 
oru, lauke pasigirdo keistas sparnų šlamėjimas, — ro
dos, jog ten skrenda didelis ir neregėtas paukštis. Spar
nų šlamesys vis artėjo ir ūžė vis garsiau, tik prie Kripš-
tuko namo jis ėmė staiga ir nutilo. Gatvėje blykstelėjo 
bauginanti raudona šviesa, nejaukiai nušvietusi na
mus, bet po akimirkos ji vėl užgeso. 

Susidomėjęs ir kiek nusigandęs Kripštukas priėjo 
prie lango. Nieko gatvėje nesimatė, tik sieros kvapas 
dar plaukiojo ore. 

— Tikrai keista! — sumurmėjo jis sau ir vėl grįžo 
prie stalo baigti pasakos apie velnius. Bet nespėjo jis nė 
kėdėn atsisėsti, kai kažkas ėmė stipriai stuksenti į jo 
duris. 

— Kas gi galėtų belstis taip vėlai? - neramiai su
raukė kaktą daktaras. — Patį vidurnaktį! 

Jis atidarė duris. 
Slenkstyje pasirodė keistas tamsiaveidis žmogus, 

apsivilkęs juodais neregėtais rūbais, atlape įsisegęs di
delę raudoną gėlę. Jis pamažu įžengė į kambarį ir tarė 
dusliu balsu: 

— Ar čia gyvena garsusis daktaras Kripštukas? 
— Taip čia... — atsakė sumišęs daktaras. — Aš pats 

esu... Nors ir nesu toks garsus, kaip jūs kad sakote. 
— Nebūkite kuklus! — šyptelėjo mįslingas svetys. 

— Kuklumo mes nemėgstame. Jūsų garsas yra jau net 
ir mus pasiekęs... net ir mus! — pakėlė jis pirštinėtą 
ranką. 

Čia svetys netikėtai nutilo, pažvelgė į Kripštuką sa
vo juodom akim ir vėl tęsė: 

— Aš esu nuo savo valdovo atvykęs. J is dabar 
sunkiai serga ir prasėjus nuvykti jo apžiūrėti. Valdovas 
nenori sakyti savo vardo, dėl to aš pats pas jį jus nuly-
dėsiu. 

Kripštukas neramiai pažvelgė į savo svetį, kuris 
uostė raudonąją gėlę, po to dirstelėjo į vaistų spintelę ir 
tarė: 

— Na, gerai... aš esiu. Niekam dar nesu atsisakęs 
padėti! — ir jis, paėmęs vaistų dėželę, išėjo su svečiu 
pro duris. 

Jie žingsniavo aptemusia gatve tarp tyliai šlaman
čių kaštonų, netardami nė žodžio. Praėję ledų krautuvę 
ir vaistinę, jie pasuko siaurom kreivom gatvelėm link 
Nemuno. 

Nepažįstamasis sustojo prie vieno niūraus namo 
Gardino gatvėje ir ėmė raustis kišenėse. Tai buvo aukš
tas, raudonų plytų namas su žalvariniais virbais ant 
langų, matyt, visai negyvenamas. Svetys įkišo sidabrinį 
raktą į juodo medžio duris, ir jos girgždėdamos atsidarė. 

Abu įžengė vidun. 
Šalta drėgmė dvelkė tame tamsiame kambaryje, 

kurį nušvietė tik kelios žvakės iš sidabro žvakidžių. 
Nuo lubų karojo nejaukūs voratinkliai, o kampuose žė
rėjo švento Jono vabaliukai. 

— Dovanokit, kad čia tokia netvarka pas mus... to
liau bus geriau, — atsiprašė nepažįstamasis ir ėmė leis
tis juodo marmuro laiptais gilyn į rūsį. 

Kripštukas pasekė jį. 
Ilgai jie taip leidosi. Juo žemiau jie lipo, tuo karš

čiau darėsi aplinkui, ir daktaras vis dažniau šluostėsi 
prakaitą balta nosine. 

Pagaliau jie prilipo galą. Svetys ėmė rakinti kaus
tytas duris, o Kripštukas tarė: 

— Na, ir prikūrenta čia pas jus... kaip pragare!.. 
Nepažįstamasis gi kažkaip keistai nusijuokė ir ati

darė duris. 
Jie pateko į didžiulę, bet žemą salę, kur buvo nepa

prastai karšta. Įkaitusiose sienose, išmuštose raudona 
medžiaga, kabojo suodini veidrodžiai ir senoviški pa
veikslai, vaizduoją velnius su ilgom uodegom ir mažais 
ragiukais. Pasieniuose gi stovėjo dideli juodi katilai, po 
kuriais kūrenosi ugnis. Įjuos atremtos stovėjo tridantės 
šakės, tokios, kokių Kripštukas dar niekad nebuvo 

matęs. 
Kol daktaras apžvelgė tą salę, jo svetys ėmė mautis 

pirštines. Tuoj pasirodė plaukuotos jo rankos su kum
pais nagais, paskui jis nusiėmė skrybėlę, ir pasimatė du 
maži ragiukai jo kaktoje. 

— Palaukite truputį, daktare, — tarė jis Kripštu-
kui, — aš pažiūrėsiu, ar valdovas jau gali jus priimti, — 
ir jis nušokavo per salę, mosuodamas ilga savo uodega, 
pasirodžiusia iš po skverno. Jis tuoj dingo už sunkios, 
nublukusios aksomo užuolaidos. 

Kripštukui gi net šaltas šiurpas per nugarą nuėjo. 
— Juk tai pragars! — sušnabždėjo jis sau, pasi

traukdamas drebančiomis kojomis kelis žingsnius at
gal. 

Pečiais jis nejučiom atsirėmė į vieną katilą. Jo dan
gtis nusmuko žvangėdamas ant akmeninių grin
dų. Iš katilo pakilo garas, ištiško verdančio van

dens lašai, ir tuoj susivėlęs vyras iššoko iš katilo ant 
grindų. 

— Pagaliau išsprukau.! — tarė jis sau ir ėmė purtyti 
vandenį nuo garuojančių rūbų. Staiga j is stabtelėjo ir 
pažvelgė į daktarą Kripštuką. 

— Daktare! — sušuko jis tada. —Daktare, kaipgi 
jūs į pragarą patekote? 

— Juk tai vaistininkas Čičiukas! — šūktelėjo ir 
daktaras, purtydamas jo ranką. — Tai j ū s dabar praga
re? Kaip tai atsitiko? 

— Per tikrą apsirikimą, daktare. Per klaidą! — ėmė 
pasakoti vaistininkas, linguodamas galva. — Vos tik 
spėjau aš numirti, į mano kambarį pro kaminą sulindo 
velniai ir nusitempė mane pragaran. Tvirtina, kad aš 
jiems savo sielą pardavęs. 

— Nejau iš tiesų? — nusigando daktaras . 
— Visiškai netiesa! — atsakė jam vaistininkas. — 

Visiškai netiesa! Sielos aš jiems nesu pardavęs — tą aš 
tuoj jiems pasakiau. Bet velniai netiki. Tuoj atšokavo 
vienas rašaluotas velnias, nešdamasis rankoj storą, ap
driskusią knygą. Ten surašyti vardai visų, kurie tik yra 
savo sielą pardavę velniams. Na, ir rado ten kažkokią 
neaiškiai įrašytą pavardę: ne tai Čičiukas, ne tai Čičins
kas. 

Vaistininkas net atsiduso iš tos daugybės rūpesčių. 
—Tikriausiai ten buvo įrašyta Čičinskas, — tarė 

vaistininkas. — Bet manai, kad velniai yra mokslus 
ėję? Ar kad rašyti gražiai moka? Nieko nemoka! — mos
telėjo jis ranka. 

Po to vėl tęsė toliau. 
— Aš, žinoma, ginuosi, kiek galėdamas. O velniai ir 

Nukelta į 7 psl. 
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Jaučiau pareiga aprašyti 
Lietuvos okupacijos vargus o 

Marijona Venslauskaitė-Boyle. John Hughel nuotrauka. 

Knygos Search for Freedom autore 
Marijona Boyle atsako į 

Petro Petručio klausimus. 

Jūrų kapitono Jono Pleškio pa
sitraukimas iš okupuotos Lie
tuvos sulaukė išeivijos lietu

vių dėmesio. Taip pat domimasi 
čiagimės Marijonos Venslauskai-
tės-Boyle parašyta knyga Search 
for Freedom. Šioje knygoje aprašyta 
Jono Pleškio jaunystė, pasitrauki
mas iš Lietuvos ir jo tolimesnis gy
venimas Švedijoje, JAV, Gvatema
loje, Meksikoje bei kitur. 

Knygos autorė šiuo metu gyve
na Portland, Oregon. Ją paprašėme 
papasakoti apie savo tėvus, gimti
nę, ankstyvesni ir dabartinį gyveni
mą. 

— Mano tėvas gimė ir augo Lie
tuvoje. 1914 metais per Hamburgą 
(Vokietija) atvyko į Baltimore, MD. 
Vėliau apsigyveno Pennsylvania 
valstijoje, netoli Shenandoah mies
to. Čia gyveno pas savo tėvo ir moti
nos brolius. Visi jie dirbo anglių ka
syklose. Visi jie mirė pakirsti vadi
namosios „Black lung" plaučių li
gos, kurią vietiniai žmonės vadin
davo „angliakasių astma". 

Mano mamytė, Magdalena Ži
linskaitė, gimė JAV-se. Jos tėvai ki
lę iš Suvalkijos. Aš užaugau lietu
viškoje „kolonijoje". Namuose kal
bėdavome tik lietuviškai. Mūsų St. 
Francis of Assisi parapijoje buvo aš
tuonių klasių pradžios mokykla. 
Mokytojavo seselės kazimierietės. 

Aš studijavau Pennsylvania 
State ir University of Pennsylva
nia. Studijavau rusų ir vokiečių 

kalbą. Taip pat Rusijos istoriją ir 
Sovietų Sąjungos santvarką. Daug 
metų dėsčiau vokiečių kalbą 
Swarthmore, PA. Ištekėjau ir užau
ginau šeimą (du sūnelius — dabar 
turiu ir daug anūkų). 

Prieš keliolika metų pradėjau 

rašyti 
a t s i m i n i 

mus , eilėraštu
kus ir t.t. Dabar gy

venu „pensininkų ben
druomenėje", kur i vadinas i 

Rose Villa. 

— Papasakokite savo pažintį su kny
gos Search for Freedom herojumi 
Plėškių. Kas daugiausia paskatino 
parašyti ir išleisti šią knygą? 

— 1990 metais gavau iš Lietu
voje gyvenančios pusseserės laišką. 
Mano pusseserė ir jos šeima 15 me
tų praleido Sibiro tremtyje. Aš su
pratau, kas buvo laiške parašyta , 
bet nesugebėju jai parašyti atsaky
mo lietuvių kalba. Ką gi, buvo pra
ėję beveik 40 metų nuo tų laikų, 
kuomet aš lietuviškai kalbėjau. Tuo 
metu nebeturėjau jokio ryšio su ki
tais lietuviais. 

Vieną kartą pasiskundžiau sū
nui Deividui. Sūnus pasakė, kad jo 
darbovietėje „American President 
Lines", Oakland, CA, yra kažkoks 
lietuvis, kuris galėtų pagelbėti laiš

ką parašyti . Tas lietuvis buvo Jonas 
Pleškys. J is man padėjo parašyti 
penkis laiškus. Taip aš suradau vi
sus savo giminaičius Lietuvoje. 

ūdama labai dėkinga už pa
galbą, aš jį pakviečiau pas sa
ve p ie tums. Taip prasidėjo 

mūsų draugystė. J i s (Jonas Pleškys) 
trejus metus , ypač per didžiąsias 
šventes, buvo mūsų laukiamas sve
čias. Dažnai pasikalbėdavome tele
fonu. J is labai mėgo kalbėti su mano 
vyru apie Antrąjį pasaulinį karą, 
apie savo j aunys tės dienas, tėvų 
tremtį Sibire ir t.t. Man buvo labai 
gaila to žmogaus. J is buvo vienišas 
ir beveik visuomet blogai nusiteikęs. 

Vienu metu pas Joną Pleškį sve
čiavosi iš Lietuvos atvykusi jo sesutė 
Eugenija. J is atsivesdavo ir ją kartu. 
Kuomet mirė Jonas Pleškys, aš daž
nai susit ikdavau su Eugenija Pleš
kyte. J i man daug papasakojo. Visa 
tai mane labai sudomino ir pradėjau 
rašyti . Vėliau pati keliavau į Lietu-

Lankydamasi archyvuose, sura-
vdau įvairių dokumentų. Taip pat 

.Lietuvoje (Telšiuose, Klaipėdoje) 
sus ipaž inau su savo giminai

čiais. 
Jonas Pleškys buvo uždaro bū

do. J i s mums nieko nesakydavo apie 
savo pabėgimą iš okupuotos Lietu
vos. Apie jo praeitį daugiausia suži
nojau, perskaičiusi mirties praneši
mus San Francisco ir Oakland laik
raščiuose. Prieš tai aš nieko nežino
jau , kad j is buvo Tom Clancey kny
gos The Hunt for Red October ir 
filmo to paties pavadinimo prototi
pas. Beje, Tom Clancey nesiteikė at
sakyti į mano j a m parašytą laišką. 

— Teko nugirsti, kad Jūs knygą ne 
tik parašėte, bet išleidote savo lėšo
mis. Ar tai tiesa? 

— Tiesa. Knygos rašymas ir iš
leidimas pareikalavo daug darbo bei 
laiko. Aš s tengiausi kiek galima 
daugiau aprėpt i . Jaučiau pareigą 
aprašyti ir Lietuvos okupacijos var
gus, kančias, išgyvenimus. Aš ra
šiau angliškai, norėdama pasiekti 
angliškai kalbančiuosius. Norėjau 
juos supažindinti su nepriklausomy
bę praradusiais ir ją atgavusiais lie
tuviais. Esu labai patenkinta, kad 
bent maža Lietuvos istorijos dalis 
t rupu t į paaiškėjo, man berašant 
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Jono Pleškio gyvenimo istoriją. 

— Ponia Marijona, Jūs, parašydama 
ir išleisdama šią knygą, atlikote di
delį ir vertingą darbą. Priimkite mū
sų sveikinimus ir linkėjimus. 

— Ačiū. Aš labai norėjau išleisti 
knygą lietuvių kalba. Dabartinis 
Lietuvos jaunimas labai mažai žino 
apie skaudžią savo tėvynės praeitį, 
todėl tiksliai nesupranta ir neįverti
na esamos padėties. 

— Negaliu iškęsti nepaklausęs, ar 
mūsų veiksniais vadinti organizaci
niai vienetai žinojo apie Jono Pleš
kio pasitraukimą iš okupuotos Lie
tuvos? O jeigu žinojo, tai kodėl jie 
nesiteikė turimų žinių paviešinti? 

— Kiek žinau ir kiek suprantu 
Jūsų klausimą, tai turėčiau pasaky
ti, kad anais laikais nebuvo daug 
žmonių, kurie žinojo, kas jis ir koks 
jis yra. Pleškys buvo uždaras žmo
gus (kaip daugelis žemaičių). Jis bu
vo priverstas rūpintis savo saugu
mu. Jis ilgai buvo sekamas KGB 
agentų, todėl slapstėsi ir dažnai kei
tė gyvenamąją vietą. Jis, kaip anks
čiau minėjau, buvo nekalbus ir ven
gė reklamos. Nesidomėjo nei veiks
niais, nei kokiomis mūsų organiza
cijomis. 

— Negalima nutylėti Jono Pleškio 
sesers Eugenijos, Vilniaus Jaunimo 
teatro aktorės, slapto susitikimo su 
broliu jonu. Sakykite, kur ji dabar 
gyvena ir ką beveikia? 

— Eugenijai 1990 metais pavy
ko antrą kartą atvykti į JAV. J i iš
tekėjo už amerikiečio ir 10 metų gy
veno Tiburon, CA. Jos vyras pernai 
mirė. Ji labai ilgisi Lietuvos, ilgisi 
savo brolio, sesers ir kitų artimųjų. 
Eugenija rengiasi grįžti į Lietuvą. 

— Minėjote, kad rašote prisimini
mus ir kuriate poeziją. Prašytume 
apie tai plačiau papasakoti. 

— Aš labai mėgstu rašyti eilė
raščius. Daugiausia rašau tik sau 
pačiai. Rašau angliškai. Vienas 
eilėraštukas, išverstas į lietuvių 
kalbą, atsirado Vilniuje leidžiama
me Dienovidyje. Aš turiu daug me
džiagos apie savo gimtinę, tėvus, sa
vo šeimą, keliones ir t.t Mano gyve
nimas gan ilgas ir baisiai įdomus. 
Labai mėgstu keliauti. Mano vienas 
sūnus gyvena Taivane. Mane domi
na kiniečių kalba. Norėčiau kada 
nors pasiekti Australiją ir jai prik
lausančią Tasmaniją. Norėčiau at
vykti į Čikagą, aplankyti savo pažįs
tamus. 

— Šią vasarą pasirodys knygos 
Search for Freedom laida lietuvių 
kalba. Sakykite, kas atliko vertimą? 
Ar bus galima knygą įsigyti JAV? 

— Inga Matac, kuri dirba ^Eg
lės" leidykloje, Klaipėdoje, gerai at
liko knygos vertimą. Pagal „Eglės" 
leidyklos direktoriaus P. Stanevi
čiaus informaciją, knygos lietuvių 
kalba, kuri pavadinta Laisvės be
ieškant, sutiktuvės bus š.m. liepos 
12 d. Vilniuje. Atrodo, kad knygos 
sutiktuvės bus ir Klaipėdoje. Aš da
bar rengiuosi kelionei į Lietuvą. 

— Kažin, ar dar kas nors nepasaky
ta apie Jono Pleškio pasitraukimą ir 
jo gyvenimą laisvajame pasaulyje? 
Ar neprireiks papildomo rašymo? 

— Yra daug tuščių vietų. Jas 
reikėtų užpildyti. Aš ieškojau, bet 
nesuradau atsakymų į daugelį klau
simų. Ypač man trūko žinių iš CIA 
šaltinių. Jonas Pleškys, kaip ameri
kiečiai sako, buvo „on the run" 

(buvo bėglys). J is slapstėsi Meksi
koje, Peru ir kitur. Gal ateityje dau
giau kas paaiškės. Reikėtų pasakyti, 
kad Maskvos archyvuose yra daug 
informacijos. Gal kas iš lietuvių ga
lėtų pasiteirauti ir gautomis žinio
mis su mumis pasidalinti. Būtų įdo
mu. 

— Drjsčiau pasiteirauti ir apie kalbi
ninką Antaną Klimą. Kokį vaidmenį 
jis atliko, rašant knygą Search for 
Freedom? 

— Antanas Klimas yra mano ge
ras draugas. Jis man beveik giminė. 
Jo te ta buvo man krikšto mama ir 
mano mamos artima draugė. Mudu 
susipažinome studijų metais. Laikui 

bėgant, mudviejų ryšiai buvo nu t rū 
kę. 1990 metais, kai aš, norėdama 
pagerinti savo lietuvių kalbą, lan
kiau kursus Berkeley universitete, 
buvau labai nustebinta, kai į mano 
rankas pateko puikiai parašyta kny
ga Introduction to Modern Lithua-
nian. Šią knygą parašė Klimas, 
Dambriūnas ir Schmalstieg. Taip 
galų gale susiradome vienas kitą. 
Turiu pasakyti, kad per 10 metų, 
kuomet rašiau knygą Search for Fre
edom, jis man buvo patarėjas. J i s 
mane skatino rašyti, mokė ir atski-
nėjo į mano klausimus. Aš esu j a m 
labai dėkinga. 

— Ačiū už malonų pasikalbėjimą. 

Marijona Venslauskaitė-Boyle. 
Search for Freedom. The Man From 
Red October. Išleido leidykla „Eg
lė", Klaipėda. 2005 m. Knyga 288 
psl., kietais viršeliais su aplanku, 
papuoštu Jono Pleškio nuotrauka 
ir rusiško dokumento faksimile. 
Knygoje yra ir daugiau doku
mentų faksimilių bei nuotraukų. 

Anglų kalba knyga Search for 
Freedom jau gaunama Draugo kny
gynėlyje. Šį rudenį knygą — Lais
vės beieškant — bus galima įsigyti 
ir lietuvių kalba. Beje, anglų kal
ba knygos kaina 25 dol., už per
siuntimą paštu reikia pridėti 5 dol. 
Teirautis Draugo administracijoje. 

Atkelta iš 3 psl. 

mininkas Albinas Vaičiūnas, apie jo 
indėlį į tautinio kostiumo tyrinėji
mus kalbėjo menotyrininkas Vytau
tas Tumėnas. 

Visiems daro didelį įspūdį, kad 
dailininkas neišsklaidė savo rinki
nių svečiose šalyse, nepardavė jų už
sienio muziejams, svajodamas su
laukti tos dienos, kai tautodailės lo
bius galės grąžinti Lietuvai. „Židi
nys", įsikūręs jaukioje senamiesčio 
Dominikonų gatvėje, bene vienintelė 
vieta Vilniuje, kur galima prisiliesti 
prie gyvo tautodailės proceso - ne 
tik susipažinti su vertingais liaudies 
meno rinkiniais, bet ir išgirsti XLX a. 
audimo staklių poškėjimą, savo aki
mis išvysti, kaip centimetras po cen
timetro s taklėse gimsta liaudiški 
raštai, audžiami pagal Tamošaičių 
rinkinio pavyzdžius. Turbūt ta i ge
riausias paminklas dailininko atmi
nimui. S 

Dirbęs Lietu 

Pranešimą apie Sibiro tremtinių ir kalinių kūrybą skaito menotyrininkas prof. 
Vytenis Rimkus iš Šiaulių. Gedimino Zemlicko nuotrauka. 

Daktaras Kripštukas 
Atkelta iš 5 psl. 

sako: „Jeigu taip, tai parašyk laišką šventam Petrui į 
dangų. O kol gausi atsakymą, tai sėdėsi čia, pragare". O 
žinai, dabar dangus su pragaru labai retai tesusirašinė-
ja. Taip velniai man ir pasakė: „Laiškai dabar retokai iš 
pragaro į dangų eina. Palauksi vieną kitą šimtą metų, 
gal ir išsiųsime". Taip ir vargstu čia jau ištisus metus, o 
dar bent 99 reikės laukti. 

— Ir visą laiką šitam katile? — baisėjosi daktaras. 
— Bet kur tau! — nusijuokė vaistininkas. — Kai tik 

Belzebubas nemato, jie tuoj mane kortom lošti išleidžia. 
Manai, kad pragare yra kokia tvarka? Velniai tik kor
tom lošia ir smalą geria, nė ugnies po katilais kaip rei
kiant nepakuria. O suka jie belošdami! Užtai ir lošiam 
dažniausiai „Melagį". Bet velniai beveik visuomet iš
lošia, nes kas gi gali geriau meluoti už velnią? 

— Tai tas mano vadovas irgi tikras velnias? — vėl 
paklausė nusigandęs daktaras. 

— Žinoma! — paaiškino Čičiukas. — Matai, jis yra 
pats baisiausias velnias visame pragare. Todėl jį visuo
met ir siunčia žemėn visokiausiais reikalais, kad tik iš
laikytų joje blogą pragaro vardą. 

Taip jiems besišnekant, prasiskleidė juodoji užuo
laida ir vėl pasirodė Kripštuko vadovas. 

— Mano valdovas Belzebubas nekantriai laukia jū
sų! — nusilenkė jis daktarui. — O tu kur išlindai? — 
piktai šūktelėjo jis, pamatęs vaistininką. — Marš tuoj 
atgal į katilą! 

Šis jau ir būtų tuoj atgal šokęs, tik dr. Kripštukas 

sugriebė jį už rank 
— Palaukit! -

vaistininkas. J i s , n 
prityręs ir galės p 
reikalingas. 

— Na, gerai! -
dun! 

Jie įžengė į pt 
kių, visą aps ta ty t 
Suskilusiuose mai 
donos gėlės, o aplir 
jas smala. Pačiam< 
voje gulėjo Belzebi 
karūną, ir garsiai 

— Gerai, kad s 
tęs Kripštuką. — I 
atsitiko! Kai kelia 
cine kelionę ir apž 
nias Juoduodegis t 
šis nukrito man tie 
uodegą, taip, kad 
man ją dieną ir na 

— Hm! Hm! -
akinius į jo uodegą 
matuosim tempera 

Pamatavęs pa 
— Turit šimtą 

velniui, tai visai 
Pagydyti galėsiu, 
ga... H 

Dirbęs Lietuvai 

Daktaras Krip 
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sako: „Jeigu taip, tai parašyk laišką šventam Petrui į 
dangų. O kol gausi atsakymą, tai sėdėsi čia, pragare". O 
žinai, dabar dangus su pragaru labai retai tesusirašinė-
ja. Taip velniai man ir pasakė: „Laiškai dabar retokai iš 
pragaro į dangų eina. Palauksi vieną kitą šimtą metų, 
gal ir išsiųsime". Taip ir vargstu čia jau ištisus metus, o 
dar bent 99 reikės laukti. 

— Ir visą laiką šitam katile? — baisėjosi daktaras. 
— Bet kur tau! — nusijuokė vaistininkas. — Kai tik 

Belzebubas nemato, jie tuoj mane kortom lošti išleidžia. 
Manai, kad pragare yra kokia tvarka? Velniai tik kor
tom lošia ir smalą geria, nė ugnies po katilais kaip rei
kiant nepakuria. O suka jie belošdami! Užtai ir lošiam 
dažniausiai „Melagį". Bet velniai beveik visuomet iš
lošia, nes kas gi gali geriau meluoti už velnią? 

— Tai tas mano vadovas irgi tikras velnias? — vėl 
paklausė nusigandęs daktaras. 

— Žinoma! — paaiškino Čičiukas. — Matai, jis yra 
pats baisiausias velnias visame pragare. Todėl jį visuo
met ir siunčia žemėn visokiausiais reikalais, kad tik iš
laikytų joje blogą pragaro vardą. 

Taip jiems besišnekant, prasiskleidė juodoji užuo
laida ir vėl pasirodė Kripštuko vadovas. 

— Mano valdovas Belzebubas nekantriai laukia jū
sų! — nusilenkė jis daktarui. — O tu kur išlindai? — 
piktai šūktelėjo jis, pamatęs vaistininką. — Marš tuoj 
atgal į katilą! 

Šis jau ir būtų tuoj atgal šokęs, tik dr. Kripštukas 

štukas pragare 
sugriebė jį už rankos. 

— Palaukit! — sušuko jis. — Palaukit! Čia mano 
vaistininkas. J i s , matyt, bus pragaro reikaluose gerokai 
prityręs ir galės padėti vaistus virti. Jis man būtinai 
reikalingas. 

— Na, gerai! — susiraukė velnias. — Eikit abu vi
dun! 

Jie įžengė į puošnų kambarį, nušviestą juodų žva
kių, visą apsta tytą sidabrinėmis velnių statulėlėmis. 
Suskilusiuose marmuro vazonuose augo didelės rau
donos gėlės, o aplink vaikštinėjo maži velniukai ir laistė 
jas smala. Pačiame gi kambario viduryje, minkštoje lo
voje gulėjo Belzebubas, užsidėjęs an t galvos surūdijusią 
karūną, ir garsiai dejavo. 

— Gerai, kad atėjai, daktare! — nudžiugo jis, pama
tęs Kripštuką. — Gerai, kad atėjai! Baisi nelaimė man 
atsitiko! Kai keliavau per pragarą, darydamas inspek
cinę kelionę ir apžiūrinėdamas, ar katilai nekiauri, vel
nias Juoduodegis taip nevikriai nuvožė vieną dangtį, jog 
šis nukrito man tiesiai ant uodegos. Baisiai suslėgė man 
uodegą, taip, kad ramybės visai negaliu rasti, skauda 
man ją dieną ir naktį... 

— Hm! Hm! — tarė dr. Kripštukas, pažvelgęs pro 
akinius į jo uodegą. — Iš tiesų, gerokai suplota. Tuoj pa-
matuosim temperatūrą. 

Pamatavęs pažvelgė termometran. 
— Turit šimtą laipsnių karščio, — tarė jis. — Kaip 

velniui, tai visai nedaug, kraujo užkrėtimo dar nėra. 
Pagydyti galėsiu, bet tik su viena sąlyga! Tik su sąly
ga... • 
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imsime alsuoti pasiti
kėjimo, bendrumo, viršūnių ir apačių santarvės 
ir supratimo oru. Bet ar taip kada nors bus? 

Jei sutiksime, kad žmonijos persimaišymo 
neišvengsime, neišvengsime ir emigracijos, ir 
imigracijos. Tiek politikams, tiek mokytojams, 
tiek kultūrininkams šiuo požiūriu grėsmė didėja. 
Tai nujausdami politikai visomis išgalėmis iš 
anksto prie tų grėsmių taikosi, kaip ką tik kal
bėjome - taikosi menai, taikosi literatūra, pasi-
gimdžiusi kaži kokį euroromaną. Sovietų laikais 
sąjunginiai literatūros kritikai (tokie ten ir kriti
kai!) džiūgaudavo, jei kokiame armėno, gruzino 
ar lietuvio romane rasdavo daug bendrybių - tai 
buvo laikoma sovietines ideologijos laimėjimu. 
Dabar šit ir vėl kaži kas panašaus! Tad nėra čia 
ko pernelyg verkti ir dėl jaunuomenės krausty
mosi - ar taip, ar kitaip - tas pats velnias! Būtų 
geriau, kad jie čia užsiliktų ir paleistų į svietą 
(vėl - į svietą!) vaikų... Bet toliau matau dar bai
sesnių klausimų. 

— Lietuva dažnai įvardijama kaip šalis, pir
maujanti pagal savižudybių skaičių. Kodėl taip 
yra ir ką daryti, kad būtų kitaip? 

_ Ar klausiama dėl žudynių, ar dėl savižu
džių? Žudynes skatino ir skatina tai , ką anksčiau 
pavadinau tam tikrų įstatymų, prievolių pa
viršutiniškumu. Nėra aiškaus, žmonių daugu
mos aprobuoto įstatymo taikytojo ir vykdytojo. 
Nesusikurta ir iš esmės nekuriama bet kokios 
niekšybės nepakenčianti aplinkuma. Ir kur j i 
bus, jei gana aukšti pareigūnai, net policijos vir
šūnės nerausdami daro kas mažesnes, kas di
desnes niekšybes - ir jau vien dėl to aišku, kad 
toks žmogus negali būti iki pašaknų nepakantus 
ir neatlaidus kito niekšybei. Taip, tarsi koks 
snarglys, ir t įsta baisiausių niekšybių šleifas. 
Padeda ir vėl toji pati kaubojiška drąsos, kito 
žmogus sutrypimo, sumenkinimo filosofija, sklei
džiama visokiais regimais ir girdimais kanalais. 

O savižudybes skatina neviltis. Vis dažniau 
nepaleidžia mintis, kad šitą baisybę, šalia kitų, 
nuo pat naujųjų Lietuvos laikų pradžios skatino 
ir lengvabūdiškas visokių homo sovieticus etike
čių lipdymas, tos pačios sovietinės materialinės 
sistemos griovimas (ne visada taip skubėtinai 
būtinas), pagaliau - taip sparčiai prieš daugelio 
akis stojusi šiurpoka kapitalistinio gyvenimo bū
do pamėklė: negailestingai nustumti ar suminti 
silpnesnį, pagaliau iš jo paties taško atsiradusi, 
niekada nematyta turtinė nelygybė, ypač kai 
dažniausiai dar čia pat, dar tebesančių žmonių 
akimis buvo regėta tos nelygybės pradžia, niek
šinga, kartais ir krauju apšlakstyta turto atsir
adimo įžanga. Tai žmones varė ir tebevaro į tam
sią neviltį - reikės keleto šiukšlynų gyventojų 
kartų, kol dabartiniai akis badantys pavyzdžiai 
taps gyvenimo norma... 

Juozas Aputis. J. Tamulaičio nuotrauka. 

atsakomybę, kad su didesnėmis teisėmis jis ga
lėtų tvirčiau jaust is šalia mokinio ir drąsiai stoti 
skersai kelio jauno žmogaus niekšybei, melui, bet 
kokiai bjaurasčiai. Tokios teisės padidintų moky
tojo, mokyklos vadovo autoritetą. Ne tik mokyto
jo gerovę, bet ir jo autoritetą pakeltų smarkiai 
padidintas atlygis už ypač sunkų, ypač nervus 
graužiantį darbą su ypač sunkiais šiuolaikiniais 
vaikais, taip sparčiai mai t inamais anksčiau 
minėtaisiais supermeniškais kaubojiškos kultū
ros vaisiais. 

Nesu kategoriškai t ikras, bet ar mokymo 
programų sudarinėtojai ir tvirtintojai (tas ypač 
taikytina gimtosios kalbos, literatūros ir istorijos 
mokymo programoms) nebus kar ta is pernelyg 
persiėmę ne savo, o svetimais standartais , o jeigu 
pažiūrėsime į gimtosios literatūros programas, 
ar nepamatysime čia ir ne vien švietimo, bet ir 
tikrosios politikos, manyčiau, visiškai be reikalo 
eliminuojančios iš programų kai kuriuos auto
rius ir jų kūrinius. Petro Cvirkos Cukriniai avi
nėliai, be abejo, yra neprilygstamas beletristikos 
kūrinys, bet ar bent kelios jo novelės ir Žemė 
maitintoja nėra tie kūriniai, kuriuos mokykloje 
reikėtų aptarti? Žinoma, metai pagimdo vis dau
giau kūrėjų, jų a t r anka mokyklų programose ne
išvengiama. Gal tas programas galima būtų su
daryti tam tikrais tarpsniais - vienos moksleivių 
kartos susipažintų su vienais, kitos su kitais sa
vo gimto krašto autoriais. O gal taip jau ir daro
ma? 

— Kokių permainų Lietuvos valstybės strategi
joje reikėtų pageidauti, norint susigrąžinti ma
siškai i Vakarus emigruojančia jaunąją Lietu
vą? 

- Nežinau tokių kategoriškų permainų. Kad 
reikia didesnių uždarbių Lietuvoje, kiekvienam 
aišku. Tai bent kiek padėtų. Bet a r ne labiausiai 
padėtų ne tokie akivaizdūs ir kasdieniški 

- Ar Jus tenkina tai, kaip Lietuva suvokia ir pa
teikia save žiniasklaidoje ir televizijoje? 

- Nei pati Lietuva pateikia, nei pati suvokia 
- pateikia Lietuvos ir ne Lietuvos žmonės. Ap
link gyvenimas toks bjaurus ir purvinas (o gal 
toks jis atrodo iš dalies ir dėl žiniasklaidos kal
tės?), kad dažnam rūpi ne tas pateikimas ar su
vokimas, o pati esatis. 

Kita vertus - kur yra Lietuvos pateikimo ir 
suvokimo įnagis, toji žiniasklaida? Visi dirba ma
terijos ir dvasios rinkai! Liūdniausia, kad ir tos 
žiniasklaidos vartotojai, bent j au nemaža jų da
lis, nieko kito ir nebenori, tik tokio pašaro, kurio 
pagamina čia minima žiniasklaida. Gal čia tiktų 
ir nugirstas pokalbis: „Teisybės nėra kur dėti". 

- Kokios lietuvio nacionalinės savybės Jums at
rodo gražiausios, o kokios ne? 

- Lietuvos žmonių moralė, sąmoningumas ir 
patriotizmas: diagnozė ir perspektyvos. Savųjų 
niekada pernelyg negiriu, o papeikti (ir pasipeik-
ti) galėčiau dėl negražaus mūsų žmonių patai
kavimo svetimiems, svetimoms madoms - štai 
dar dėl ko sunku (jei istorija nepamėtės sukrėti
mų) įsivaizduoti ką nors panašaus į Lietuvą po 
šimto metų. Pikta, kad nemažai visiškų bestu
burių yra tarp jaunuomenės: mėgdžioja svetimus 
tiesiog... susiriesdami (nesakau čia kito žodžio!), 
tik žvilgtelkim, kokiomis žodžių baisybėmis 
aplipome pagyvenę „po ruskiu", o kad šiandien 
persiimame netgi svetimomis eisenomis, galime 
pamatyti akį metę į bet kurį kokios nors ministe
rijos klerkelį ar kokios užsienio firmos parankinį: 
jie vaikšto ne kojų pėda, o kulnu, dėl to kojos at
rodo kaip iš vieno kaulo... 

Liūdna, bet šiandien, galima nujausti, pat
riotizmo daugiau parodytų tie, kurie geruoju mi
ni sovietinius laikus - jų ligonines, sanatori
jas, dykai gautus narvus daugiabučiuose. Tiems, 
kurie vaikšto ant kulnų - patriotizmas nusako
mas ne anglišku, o rusišku žodžiu, prasidedančiu 
priešdėliu po... 

- Lietuvos kultūros, istorijos ar visuomenės 
veikėjas, kuris Jums yra autoritetas? Ir kodėl? 

- Darius ir Girėnas. Todėl, kad jų poelgio 
prasmingumą ir grožį suvokiau pačioje vaikystė
je. Be galo prasminga beprasmybė. Nenuginčija
mas pavyzdys, kad mirtis, kaip sakė Rilke, iš tik
rųjų didi. Ir kad didžiausi, gražiausi darbai lieka 
tų, kuriuos ponas Dievulis laiku pasiima. 

- Kokiais moraliniais principais vadovaujatės 
savo gyvenime. 

- Viską užsidirbk savo penkiais pirštais! Ne
stingu didesnių ar mažesnių nuodėmių ir, kaip 
koks Dostojevskij herojus, dėl jų išgyvenu. Išgy
venimai žmogų švarina ir gražina, bet ar nuo to 
geriau aplinkiniams? 

Paruošė 
Vytautas V. Landsbergis 
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