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20-oji AABS
Baltų studijų
konferencija
RAMUNE KUBILIUTE
Maždaug 165 žmonės suplaukė į 20-ąją „Association for the
Advancement of Baltic Studies" (AABS) konferenciją George
VVashington universiteto patalpose VVashington, DC, birže
lio 15—17 d. AABS konferencijos vyksta kas dveji metai ir ši,
20-oji, nebuvo kuo nors žymi ar sukaktuvinė. |i buvo jprasta
— mokslinė ir jdomi. Ankstyvesnėse konferencijose dalyva
vusieji tikriausiai pastebėjo naujus AABS valdybos užmojus ir
naujus renginius. Buvo matyti naujų dalyvių, sesijose aptar
tos naujos mokslinių tyrimų sritys. 2006 m. konferencijos te
ma pabrėžė Pabaltijo regiono praeitį, dabartį ir ateitį („ReImagining the Baltic Region: Perspectives on the Past, Present, and Future").

Dalyviai

J

2006 m. konferenciją atvyko
naujų kraštų mokslininkai, pris
t a t ę naujas temas, kurios anks
čiau šioje konferencijoje nebuvo po
puliarios. Kitaip sakant, Baltijos
jūros regionu šiuo metu domisi daug
daugiau žmonių, negu anksčiau. An
ksčiau didelė dalyvių dauguma, kaip
ir AABS narių dauguma, buvo Pa
baltijo k r a š t ų kilmės žmonės — lie
tuviai, latviai, estai.
2006 m. AABS konferencijos se
sijos, kaip ir anksčiau, vyko beveik
be išimties anglų kalba. Kai kuriems
anglų kalba nebuvo jų pagrindinė
gimtoji ar profesinė kalba, tačiau
daug mažiau dalyvių būtų supratę
pranešimus vokiečių ar kokia kita

kalba, kaip būdavo anksčiau. Į 2006
m. konferenciją dalyviai suvažiavo iš
JAV, Kanados, Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Didžiosios Britanijos, Vokie
tijos, Rusijos, Šveicarijos, Švedijos,
Australijos, Japonijos. Keletas pra
nešimų perskaityti nebuvo. Kiti —
negalėjusieji atvykti — matyt, pa
prašė, kad kas kitas perskaitytų
jo/jos pranešimą, j a u įrašytą į konfe
rencijos programą.
Konferencijoje dalyvavo nema
žai jaunesnės kartos atstovų — ma
gistro ir daktaro laipsnių siekiančių
studentų, kurie konferencijoje pris
tatė ištraukas iš savo mokslinių dar
bų. Nemažai studentų atvyko iš University of VVashington, Seattle, ku
riame Baltijos studijų programos
vedėjas yra labai energingas latvių
kilmės prof. Guntis Smidchens. Šis

„Esame kaip šeima, kurios nariai turi
skirtingus tėvus, bet vaikai vis vien
turi daug ką bendro".
SIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE
• 20-oji AABS Baltų studijų konferencija • Alės Rūtos lyrika
• Petro Babicko žemiškų kelionių pabaiga
• A. a. Jeronimas Vytautas Dabrila • Magiškoji dokumentika

Dabartinis AABS prezidentas Thomas Saiumets.

mokslininkas, 2007 m. išrinktas
AABS prezidentu, ne vien moka
savo tėvų (latvių) kalbą, bet yra
pramokęs ir kalba lietuviškai bei
estiškai. Jis dažnai įtraukia vie
tinius Seattle pabaltiečius \ savo
p a s k a i t a s pristatyti studentams
kokią specifinę temą. Prof. Smid
chens taip pat ragina UW studentus
(neturinčius nė lašo pabaltiečių
kraujo) pasirinkti savo moksliniuo
se darbuose tyrinėti Pabaltijo šalis,
nagrinėti tų šalių ekonomiką, gy
ventojų gerbūvį, palyginti litera
tūros sroves, nukeliauti į tas šalis ir
pan.
AABS konferencijose bendrai
būna aptariami Baltų studijų mok
slai, nagrinėjamas didėjantis tokių
programų skaičius JAV. Šioje kon
ferencijoje buvo diskutuojamas „vir
tualus" Baltų studijų magistro laip
snio projektas studentams, kurie
negali išvykti j tolimo miesto uni
versitetą, bet kurie norėtų ir galėtų
atlikti užduotis ir dalyvauti diskusiNukelta j 2 psl.

Nuotr. R. Kubiliutės

Latvių kilmės prof. Guntis Smidchens
iš University of W a s h i n g t o n , Seattle,
2007 m. išrinktas AABS p r e z i d e n t u .
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Konferencija
Atkelta iš 1 psl.
jose elektroniniu būdu, sėdint prie
savo asmeninio kompiuterio.

Temos
C\ f \ f \ £ ? m - AABS konferencijos
^ \J \J KJketvirtadienio
vakaro
specialiojoje sesijoje (JAV Capitol
pastate) dalyvavę mokslininkai ir
diplomatai aptarė dabartines prob
lemas, į kurias Pabaltijo kraštų val
džios ir šių šalių žmonės turėtų at
kreipti dėmesį: masinė tų kraštų
žmonių emigracija, tolimų kraštų ir
skirtingų kultūrų bei religijų žmo
nių imigracija į tuos kraštus, Bal
tijos jūros ekologinės grėsmės, ener
getikos rūpesčiai. Pasinaudojant
šių šalių bendrais istorijos ryšiais,
Pabaltijo kraštai jau pradėjo ieškoti
bendrų kalbų, vedančių prie bendrų
projektų.
Yra daug bendrų interesų —
pasinaudojant tarptautine patirti
mi išugdyti kvalifikuotus j a u n u s
žmones, k a r t u dirbti mažinant ko
rupciją, rūpintis žmonių teisėmis.
Pabaltiečiai gali net pasidalinti sa
vo patirtimi su kitais demokratijos
link einančiais kraštais, pvz., Ukrai
na. Švedijos ir Suomijos diplomatų
atstovai ketvirtadienio vakaro sim
poziume pabrėžė to regiono ir tų
kraštų senus istorinius ryšius ir da
barties bendravimo norus, projek
tus, lūkesčius. Švedijos atstovė tei
gė: „Esame kaip šeima, kurios na
riai turi skirtingus tėvus, bet vaikai
vis vien turi daug ką bendro".
Kiekvienas tame JAV valdžios
pastate vykusiame simpoziume da
lyvavęs mokslininkas galėjo iš pra
nešimų pasisemti naujų minčių. Tą
vakarą priėmime taip pat dalyvavo
Lietuvos Seimo nariai, kurie tuo
metu lankėsi JAV. Parama sureng
tam vakarui atėjo ir iš Lietuvos am
basados, JBANC. Kas norėjo, galėjo
gerti lietuvišką alų ir valgyti lat
viškus šokoladus. Bendrų kalbų ga
lima rasti įvairiais būdais.
Šiemet AABS konferencijoje vy
ravo pranešimai apie ištremtuosius
bei partizanus ir jų prisiminimus.
Irena Blekytė (Seattle) skaitė pra
nešimą apie Lietuvoje išleistą parti
zano Dzūko, Liongino Balkevičiaus,
dienoraštį — ji su kolege Lyana
Holmes šiuo metu baigė vertimo
projektą ir netrukus šie prisimini
mai turėtų pasirodyti anglų kalba.
Julija Šukytė (McGill University)
skaitė pranešimą apie biblioteki
ninkės Onos Šimaitės Vilnių, pasi
naudodama šios moters išlikusia
korespondencija su įvairiais žmo
nėmis. Buvo panašių pranešimų,
perskaitytų latvių ir estų moksli
ninkų.
Vieną vakarą konferencijos da
lyviai turėjo progą dalyvauti doku
mentinio filmo „Gulag 113" prista
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tyme. Torontiškio, esto Markus Kolga filmo pastatymą apie jo senelio,
1941 m. ištremto į Sibirą, sugrįžimą
į tas vietas, kuriose jis ir kiti j a u n i
estai dirbo priverstinius rusų ka
riuomenės darbus, parėmė Kanados
valdžios fondas. Angliškai buvo pri
statytas istorinis kontekstas, p a 
naudota daug istorinės medžiagos
— filmų ištraukų ir nuotraukų, ro
dyti žemėlapiai. Filme visi kalbėjo
savo gimtąja kalba (estiškai, rusiš
kai), tad buvo pateiktas angliškas
vertimas.
Vienoje konferencijos sesijų
apie išeivijos (diaspora) projektus
bei darbus dalyvavo visi latviai ir
vienas estas (kur buvo lietuviai?).
Apskritojo stalo diskusijas vedė
AABS valdybos narė, folkloriste In
te Gaile Carpenter (Indiana Univer
sity — Bloomington). Diskusijose
dalyvavo estas sociologijos profeso
rius Ain Haas (Indiana University
Purdue University — Indianapolis),
Latvijoje gimęs ir augęs rusas (bu
vęs Fullbright stipendininkas JAV)
Sergejs Kruks, JAV latvių sąjungos
(American Latvian Association) 10
metų prisiminimų rinkimo projektų
direktorė Mara Lazda, įvairūs kiti
latviai iš abipus Atlanto.
Išeivijos istorija labai įdomi: a r
tai būtų estų įsikūrimo Toronte ir
Indiana skirtumai, a r latvių j a u n i 
mo suartėjimas, dalyvaujant visą
vasarą vykstančiuose latvių kalbos
kursuose Michigan valstijoje. Įdomu
buvo išgirsti apie prisiminimų rin
kimų projektus Latvijoje, dalyvau
jant Latvijos ir JAV latvių apklausinėtojams. Po šios sesijos buvo gali
ma pagalvoti apie įvairias lietuvių
išeivijos studijų projektų galimybes,
kurias būtų galima įgyvendinti bei
idealius siekius — kuo daugiau ben
dravimo tarp lietuvių, to, kuo pasi
žymėjo broliai/sesės latviai ir estai.
Sesija parodė, kaip gražiai bendrau
ja tų kilmių mokslininkai ir jų etni
nių grupių institucijos.
2006 m. AABS konferencijoje
buvo įvairiausių pranešimų, per
skaitytų skirtingose teminėse sesi
jose — politiniai mokslai, literatūra,
kultūra/kūryba, istorija, lingvistika,
religija, sociologija ir pan. Buvo mo
dernios literatūros aptarimų (pabaltiečių įvaizdžiai ir t a p a t u m a i ,
vaizduojami romanuose ir pan.),
buvo diskusijų apie Baltijos jūros
energetiką bei ekologiją, apie Pa
baltijo kraštų ekonomiką, politiką,
istoriją, apie išeiviją, jos rūpesčius,
apie Pabaltijo kraštų gyventojų so
cialines problemas (AIDS, masinė
emigracija, t a r p t a u t i n ė s vedybos,
turizmas). Buvo ir tradicinių nesen
stančių temų — Pabaltijo kraštų se
novinės religijos, kalbų analizės
specifika (lingvistikos studijos) ir kt.
Keliuose pranešimuose buvo anali
zuojamos imigrantų, grįžusių gy
venti į savo (ar tėvų, senelių) kraš-
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Irena Blekytė (Seattle) ir Daiva Markelytė (Eastern Illinois University) skaitė pranešimus apie savo projektus bei darbus.
Nuotr. R. Kubiliūtės

t u s Pabaltijyje, apklausos, taip p a t
apklausos, kodėl ir k u r pabaltiečiai
keliauja kaip turistai ir t.t.

Paminėjome išvykusius
amžinybėn
O / ^ V / ^ V / ^ m . konferencijoje daly
k i KJ \J O v a v o mažiau po Antrojo
pasaulinio karo imigravusių moks
lininkų. AABS steigėjų gretos retėja.
J u o s pakeičia, kaip anksčiau minė
t a , j a u n i mokslininkai ir studentai,
susidomėję Baltų studijomis. Keliuo
se p r a n e š i m u o s e buvo prisiminti
žmonės, kurie savo mokslo darbais
d a u g nuveikė nagrinėdami Pabaltijo
k r a š t ų problemas. Vienoje sesijoje
prof. Saulius Sužiedėlis perskaitė
konferencijoje negalėjusio dalyvauti
VDU profesoriaus Leonido Donskio
prnešimą apie 1999 m. mirusį poli
tologą Aleksandrą Štromą ir jo ta
lentą įžvelgti politines grėsmes Lie
tuvai, kurių kiti nematė. Prof. Vio
leta Kelertienė savo pranešime vie
noje l i t e r a t ū r o s sesijų prisiminė
2005 m. gruodžio mėnesį į amžinybę
p a s i t r a u k u s į literatūros kritiką,
prof. Rimvydą Šilbajorį. Pranešime
ji pasidalino mintimis apie šio mok
slininko pasiekimus, apie jį kaip
apie asmenį — k a s buvo jo mėgia
miausia rašytoja (Šatrijos Ragana),
jo mėgiamiausi žodžiai, jo jausmai,
išvykimas iš krašto, kuriame kiti
liko kovoti.

Ką reikėtų keisti?
O f \ {\£}m
AABS konferencijoje
ėmė \ ) \ ) v / į v y k o susitikimas su
ambasadoriais, buvo rodomas j a u
anksčiau minėtas filmas. Prieš filmą
vyko knygų paroda/mugė, kurios
m e t u buvo galima įsigyti įvairių
anglų kalba išleistų knygų, susijusių
su konferencijoje gvildentomis prob
lemomis.
Tokie moksliniai renginiai — la
bai girtini ir įprasti profesinėse kon
ferencijose. Ką būtų galima pakeisti
AABS sesijose? Žinoma, buvo nori
m a daugiau laiko skirti norintiems
pasidalinti savo žiniomis. Kai kada
to laiko pritrūkdavo, nes sesijose

Konferencijoje dalyvavo nemažai jaunesnės kartos atstovų —
magistro ir daktaro laipsnių siekiančių studentų, kurie kon
ferencijoje pristatė ištraukas iš savo mokslinių darbų.

būdavo per daug pranešimų. Kartais
sesijai s k i r t a m e kambaryje dėl
gausaus dalyvavimo neužteko vietos
visiems klausytis pranešimų. Kita
pastaba būtų dėl kai kurių pristaty
mų, kurių metu pranešimus skai
tantys laikėsi senovinio paskaitų
skaitymo metodo, kuris gal d a r vis
populiarus Europoje. Pristatytojų
įpročių nepakeisi, tačiau tiems iš
mūsų, kurie esame dalyvavę pana
šiose konferencijose, n e visai priim
tina kai kurių AABS pranešėjų lai
kysena: pranešimus skaičiusieji ne
kreipė dėmesio į auditoriją, pristaty
dami pranešimą visą laiką sėdėjo ir
skaitė pažodžiui iš paruošto teksto
(kartais tuos pačius tekstus n e t pa
dalindavo sesijos dalyviams). Žino
ma, buvo tokių, kurie rėmėsi vien
ekrane rodomu (Power-Point) tek
stu, nieko nepridedami. Tai gal irgi
nebuvo priimtina. Kitaip s a k a n t ,
AABS sesijų lankytojai, kaip ir kitų
konferencijų, dalyvavo pasirinktose
sesijose, n e s temos buvo įdomios ir
norėta nebendrauti su pristatyto
jais. Tad pranešimai, skaityti as
menų, kurie „bijojo" bendrauti su
publika, nebuvo patrauklūs.

AABS
A

A T ) O konferencijoje dalyX \ J L J J 3 k 3 v a v o įvairių mokslo
sričių, išskyrus tiksliuosius moks
lus, atstovai. Didžioji dalis narių dir
ba mokslo institucijose, tačiau yra ir
tokių, kurie dirba valdžios įstaigo
se, ir tokių, kuriems baltų temos yra
šalutinės šalia j ų pagrindinio darbo.
Yra ne vienas ir Pabaltijo regiono
studijų „mėgėjas". Kai AABS konfe
rencijos vyksta VVashington, DC, bū
na rengiami simpoziumai ir priėmi
mai, į kuriuos yra pakviesti Pabal
tijo kraštų ambasadoriai, j ų atsto
vai, kitų pasiuntinybių atstovai bei
JAV valdžios atstovai ir politikai.
Šioje konferencijoje dalyvavo
nemažai Washington, DC gyvenan
čių žmonių, kurie, sužinoję apie kon
ferenciją, užsiregistravo ir' atvyko
bent į kelias sesijas. Buvo matyti ne
mažai VVashington, DC gyvenančių
lietuvių, kurie gal ir nevyktų į kita
me mieste rengiamą AABS konfe
renciją.
AABS leidžia žurnalą
Journal
ofBaltic Studies , kurio redaktorius
nuo 2005 m. y r a prof. David J.
Smith, dėstantis University of GlasNukelta į 5 psl.
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Alės Rūtos lyrika
ŽIVILE GIMBUTAITE
Alės Rūtos eilėraščių rinktinę Taip ir praeina sekmadienis
(Kaunas, Naujasis lankas, 2005) sudarė Danutė Petkevidūtė-Labanauskienė (Mokslų akademijos biblioteka) iš auto
rės rinkinių Be Tavęs (1946, Vokietija), Gyvenimo lašai
(1964, Nida), Tyloj kalbėsi (2002, Santa Monika-Vilnius), iš
neskelbtų eilėraščių (2001-2003) ir eilėraščių, dedikuotų
Bernardui Brazdžioniui, rašytų paskutinę jo gyvenimo savai
tę ir po jo mirties (2002-2004 m.). Knyga skirta autorės a. a.
vyrui, architektui Edmundui Arbui.
irmą kartą skaitant šią knygą,
susidaro gilių jausmų įvairo
vės, patirties bei išminties vė
rinio įspūdis: esminės lyrikos, trau
kiančios skaitytoją tiesiog prie min
ties, nereikalaujančios įrėminimo
kurioj nors tradicinėj turinio ar for
mos kategorijoj. Antra vertus, išaiš
kėja dvi pagrindinės gijos: laikinu
mas ir amžinybė, kurios susipina ir
viena kitą papildo kaip kintantis
simfonijos ritmas, ar kaip laiko di
mensijai būdingos priešingybės (die
na—naktis). Turinio atžvilgiu išryš
kėja struktūralizmas. Knyga galėtų
būti pavadinta Daina ir rauda arba
Gyvenimas ir gedulas, nes eilėraš
čiuose švyti gyvybingumas ir liūde
sys. Tačiau sakinys: „Taip ir praeina
sekmadienis" (eilėraščio „Gyvenimo
lašų" pirmoji eilutė, p. 79) tinkamai
pabrėžia rinkinyje svaresnę laiko di
mensiją ir žmogaus temą.
Kas yra laikinumas ar praeina
mumas, visi žino. „Žadėjo vis mar
gesni žiedai žydėt. / O nejučia biro
lapeliai / Žiedų ir dienų... Viskas
kinta... Viskas kinta" (149). Laiko
dovanos - gyvybė, žydinti gamta,
dienos, daiktai, draugystės, įkvėpi
mas - yra nepastovios, pereinančios
į savo priešingybes, kaip šviesa ir
tamsa. Jos svyruoja tarp teigiamos
ir neigiamos vertės, tuomet prie
šingybės irgi nepastovios. Pvz., nei
giama tyla priešpastatoma dainai
(30), pavirsta teigiama tyla-ramybe
(176), priešinga ūžesiui ir įžūlumui,
pagaliau „brangiausioji tyla" (210).
Dienos yra „tuščiavidurės" ir „turtin
gos" (144); dienų audiniai geri ir
negeri, tiesūs ir kreivi (122). Vėjas
yra „glostantis" (136), o kitur nulankstantis baltąją leliją (36). Aki
vaizdu, kad Alės Rūtos lyrikoje laiki
numas bei priešingybės yra išsako
mos tiesioginėmis žodžių prasmė
mis.
Autorės palyginimai bei metafo
ros irgi išreiškia kintamumą, kar
tais tapdamos paradoksais arba iro
nijomis, t.y. priešingybėmis vietoje
palyginimų. Eilėraščio „Dainuojanti
buitis" a n t r a m e posme „Sparnus
glaudi, sparnus kerpi, / bet skrenda
ji - daina. / Tarytum vynuogė sarti
/žvilgėk, buitie mana!" (28), įsaky
mas buičiai žvilgėti „kaip vynuogė
sarti" yra subtiliai ironiškas, nes ru
duojanti vynuogė silpnai žvilga, kaip
vaizduotė ar mintis, trukdomos kas
dienybės sąlygų. Kitur randame pa
lyginimą tarp gyvenimo lašų ir kir
mino: „kaip kirminas į medį, / jį ar
dydamas, / gyvybėn tavo skverbiasi /

P

gyvenimo lašai" (41). Čia gal reiktų
skaityti, kad gyvenimas tiek ardo.
tiek stiprina gyvybę, arba medį su
prasti kaip meno bei kūrybos sim
bolį - amžiną, todėl priešingą gyvy
bės medžiui. Eilėraštyje JVIuzika"
daug metaforų - „švelni mylimoji",
„gailestinga sesuo", „audringoji jū
ra", „vygė linguojanti". - kurios išrutulioja esminį ritmo ir praeina
mumo p a n a š u m ą t a r p muzikos ir
gyvenimo. Toliau autorė sako: „Kai
muzikos k l a u s a u s , negyvenu, / tik
tai m a t a u gyvenimą" (31). Para
doksas: Ar muzika, kaip gyvenimo
lašai, y r a vaistai ir nuodai? Ar mu
zika p r i a r t i n a m u s prie kūrybos
medžio, tuo pačiu atitolina nuo gy
venimo?
Įdomu pastebėti panašų į „Mu
zikos" nesiderinimą t a r p atskirų
dalių ir visumos eilėraštyje „Kon
trastai": „Metai nuskrieja, kaip aki
mirkos, / o valandos ir dienos - il
gos. / Minios bijai - kaip žvėries glė
bio, / žmogaus - vis ieškai, pasiil
gęs" (33). Viskas yra reliatyvu, prik
lausoma nuo perspektyvos ir kin
tančių sąlygų šiose eilėse. Todėl me
tonimija, metaforos rūšis, kuri įvardija dalį vietoje visumos, negali
būti tiksli ir negalioja. Nepaisant
to, kad Alės Rūtos lyrikoje apstu
vaizdingų metaforų bei palyginimų,
jos poezijos pasaulis n ė r a meta
foromis sujungtas, vieningas, koks
teoriškai y r a simbolistų pasaulis.
Čia daugiau tikrovės mikrokosmas,
su ryškiu gyvenimo ritmu; tačiau,
panašiai k a i p simbolistų lyrikoje
jame y r a d a u g grožio, idealų ir mis
ticizmo. Taip pat tradicinėse eilė
raščių formose ir verlibre yra svar
bios garsinės kalbos priemonės (rit
mas, rimas, asonansas, aliteracija).
T a r p esminių gimimo ir mirties
priešingybių, t a r p laikinumo ir am
žinybės keliauja žmogus. Kaip die
na, vėjas a r tyla, žmogus yra paro
domas t e i g i a m a i ir neigiamai:
„Daug yra gerų žmonių, / o senti
mentalių kvailelių - daugiausiai. /
Daug yra protingų žmonių. / Deja,
gudrių egoistų - daugiau" (115).
Žmogus išsiskiria iš kitų fenomenų
dvilype dvasia: „Kas yra žmogus? /
Ar gėlės k v a p a s malonus, / ar juo-

Alė Rūta Vilniuje.

das žemės gniužulas, / kur auga.
žydi vaisiai - gėlės?" (25). Daugiau,
negu gėlės kvapas ar dulkių sau
jelė, nes žmogus pasižymi ilgalaikiu
žydėjimu, nepasiekiamo troškimu,
idealizmu; amžinybėn išėjęs, žmo
gus gyvuoja mūsų mintyse ir širdy
se. Prisiminimai įkvepia kitus žmo
nes kurti, rašyti ir veikti, pratęsti
išėjusių viltis, kaip „aidas žodžiuose
dainos... trapus tekėjimas dainos
senos", kuris „sujungė—rišo" Aldo
nos Veščiūnaitės eilėse („Aidas dai
noj").

Alė Rūta
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V
mogus Alės Rūtos kūryboje
yra gyvybės medis. Romanuo
se, apysakose, pasakojimuose,
biografiniuose veikaluose, pvz.,
Margu rašto keliu (1987, apie Ber
nardo Brazdžionio gyvenimą) ir Mė
lyno karvelėlio šviesa (1990, apie
Vincę Jonuškaitę-Zaunienę), ji rašo
apie čia pat esantį, augantį, bręs
tantį, mylintį, kuriantį žmogų, o
šioje eilėraščių rinktinėje daugiau
apie žmogų amžinybės skraistėj,
elegiškai. Artimųjų atminimas, bū
tent a.a. sūnaus Arimanto, a.a. vyro
Edmundo Arbo, a.a. poeto Bernardo
Brazdžionio, siejasi su autorės žvil
gsniais į savo praeitą kelią ir su
visuotinėm temom bei motyvais,
ypač tikėjimu, meile, ilgesiu, kūry
ba, draugyste, likimu ir mirtimi.
(Tarp eilėraščių, dedikuotų Bernar
dui Brazdžioniui, parašytieji nuo
2002 liepos 1 iki rugpjūčio 1 yra ele
gijos, skirtos poetui; po jų - dau
giau nei šimtas eilėraščių įvairio
mis temomis.)
Eilėraščiuose iš knygos Tyloj
kalbėsi, skirtos autorės a.a. sūnui
Arimantui (kuris mirė jūroje, ne
laimingai paliestas elektros laidų,
šeimos atostogų metu), yra klausi-

Ž

Knyga galėtų būti pavadinta
Daina ir rauda arba Gyvenimas ir
gedulas, nes eilėraščiuose švyti
gyvybingumas ir liūdesys.

mų apie mirtį ir likimą, pvz., „skau
smingas 'kodėl'?" (48), „kodėl, o ko
dėl jie turėjo ten žengti staiga?" (56),
„kodėl išėjai, sūneli?" (159). Gedulas
išreiškiamas dainos bei raudos tra
dicinėmis formomis ir verlibru. Ja
me aidi senovinės dainos sudvasin
ta gamta, pvz., „Verkia gegužė, už
springdama rauda - / nėra tavęs ir
j a u niekad nelinksma. / Laužia vė
jas žiedelį graudų, / ir sode visos gė
lės nulinksta" („Pasiilgę", 54). Kuo
sunkesnis susitaikymas su netek
tim, skaudesnis gailesys, gilesnis
liūdesys, tuo labiau ieškoma atsa
kymų ir jų randama. Ilgesys palaip
sniui pavirsta teigiama gaida, iš pri
siminimų, ar iš tikėjimo kylančiu
pokalbiu su sūnaus dvasia. Klausi
mas „Jei dar esi - tai kur ilsiesi / to
je tyloje ir sustingime?" (45) tarsi re
torinis įvadas amžinybėje besitę
siančio sūnaus buvimo lyriškam iš
sakymui: „Nes iš Anapus / nežinomu
būdu / e s i " (50), „lieki tylėdamas"
(52), „iš gyvenimo išplėštas, bet ne iš
širdies" (56). „Ir esi tebežydintis
ženklas / to žiedo, kuris netikėtai
Nukelta j S psl.
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Petro Babicko palaikai — urna — nešami į kapines.

Petro Babicko žemiškų kelionių pabaiga
Ilga ir sudėtinga žemiška kelionė baigėsi tėvynėje
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Prozininko, poeto, publicisto, diplomato, fotogra
fijos menininko, dailininko, Lietuvos radijo kūrėjo
ir darbuotojo, keliautojo, keliavusio po Europą, Af
riką, Rusiją, Boliviją, Paragvajų, Argentiną, Petro
Babicko paskutinė žemiška kelionė baigėsi š. m.
birželio 9 dieną tėvynėje, Kauno Petrašiūnų kapi
nėse.

I

š Brazilijos, kur jis ilgokai gyve
no, dirbo Lietuvos pasiuntiny
bės sekretoriumi, kūrė, dėjo pas
tangas Lietuvos laisvinimo labui, ve
lionis, palaikų urnoje, tėvynainių
pastangomis amžinam atilsiui su
grįžo į gimtąją žemę.
Gal jokia kita t a u t a nėra taip
neatspari nostalgijai, tėvynės ilgesio
„ligai", kaip lietuvių t a u t a . Teko
skaityti aušrininko Martyno Jan
kaus dukros Elzės laišką iš Kanados
jaunystės dienų draugei Elenai Kon-

drotavičienei, kuriame ji teigia, kad,
jei būtų išrasti vaistai nuo nostalgi
jos, juos visus išpirktų užsienio lie
tuviai. Tame pačiame laiške draugę
prašo į laiško voką įdėti keletą smil
telių nuo jos motinos kapo Rambyno
kapinaitėse, gal jos padėsiančios
nors kiek įveikti tą „ligą". O keliau
tojas Antanas Poška, tvirtindamas,
kad lietuvių t a u t a yra sėsliausia, pa
skelbė hipotezę, kad ši tauta nuo le
dynmečio traukėsi iki Šiaurės In
dijos, o ledynmečiui pasibaigus, grį

žo į savo senąją tėvynę. Daugelis ste
bisi, kad ieškome Sibire, Amerikoje
bei kituose pasviečiuose tautiečių
kaulelių, kuriuos, kaip brangenybes,
parsigabename, atiduodame Lietu
vos žemei. O iš tikrųjų, atliekame
šventą priedermę patenkinti išėju
siųjų Amžinybėn norą būti nors po
mirties tėvynėje, išreiškiame jiems
deramą pagarbą, apsaugome nuo
užmaršties.
Ne savo noru, o raudonojo tvano
išvarytas, Petras Babickas ilgėjosi
tėvynės, apie ją rašė, kad „Visa žemė
man auksu ten žvilga žydrumoj kriš
tolinio dangaus", kad „Aš, prispau
dęs rankas prie krūtinės, vėl prisie
kiu: Tėvyne, tu - čia!" Jis šventai ti
kėjo Lietuvos išsilaisvinimu. Ir jo vil
tys išsipildė, nepriklausomos Lietu
vos paskelbimo jis sulaukė. Betrūko
poros metų, kad pasitrauktų sovieti
nė kariuomenė, kad Lietuvos sienas
saugotų lietuviai, kad jis galėtų ją ir
vėl išvysti...
P. Babickas išleido apie 16 kny
gų, tarp kurių vaikams ir jaunimui -

Gyvenimas - laimė, Nuostabi
Jonu
ko kelionė, Tra-ta-ta,
Murziukas,
eilėraščių knygas - Geltona ir juoda,
Žmogaus remontas, Toli nuo tėvy
nės, Svetimoj padangėj, prozą — Va
kar, Elada, Gintaro krantas,
Marių
pasakos, ispanų kalba - Lituania antiąua, portugalų kalba Lithuania
iliustrada. Picturesąue Lithuania
anglų, ispanų ir lietuvių kalba. P.
Babicko rašinius spausdino žurnalai
Karys, Židinys, Vairas, Naujoji Ro
muva. Vienas kalbėtojas prie kapo
išreiškė nuostatą, kad Lietuvoje d a r
nepasiekta P. Babicko sugrįžimo pil
natvė, nes tik privačių a s m e n ų rū
pesčiu po nepriklausomybės atkūri
mo tėra išleista viena k n y g a , sudary
ta iš P. Babicko eilėraščių ir kelio
nių po Braziliją apybraižos Toli nuo
Tėvynės. Iš tikrųjų P. Babicko pa
laikų sugrįžimas yra p i r m a s , labai
svarbus žingsnis. Jo įvairialypės kū
rybos atskleidimas visuomenei turė
tų būti kitas, gal d a r svarbesnis
žingsnis, į sugrįžimo pilnatvę.

S

Kapinėse kalba Kauno vicemerė Adelė Echodienė; salia jos — Unė Babickaitė-Milerienė

ovietų okupuotoje Lietuvoje P.
Babicko, kaip „antitarybininko", vardas iš m ū s ų literatūros
ir kultūros istorijos buvo i š b r a u k t a s .
Būta už ką. Jis 1941 m e t a i s Vytauto
Didžiojo Karo muziejuje įsteigė Rau
donojo teroro ekspoziciją, prisidėjo
prie Lietuvių archyvo r e d a g a v i m o ir
leidybos, o, 1944 m. p a s i t r a u k ę s į už
sienį, JAV, Argentinos, Brazilijos
spaudoje skelbė sovietų p i k t a d a r y 
bes okupuotoje Lietuvoje. Dirbda
mas Lietuvos konsulato sekretoriu
mi Brazilijoje, kai mirė S t a l i n a s , ko
respondentų paklaustas apie tokios
žinios poveikį, nors, k a i p diplomatas
ir Lietuvos atstovas turėjo atsakyti
kitaip, n e l a u k t a i i š t a r ė : „Maloni
naujiena!" Tokią Lietuvos atstovo
reakciją išspausdino didžiausias Rio
de Janeiro dienraštis O Globo, Čika
gos Draugas.
Iš už dvylikos t ū k s t a n č i ų kilo
metrų nuotolio Rio de J a n e i r o prie
miesčio kapinių pargabenti P. Babic-
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ko palaikus paskatino radijo aštuo
niasdešimtmečio Lietuvoje proga ra
dijo ir televizijos žurnalistai. Gera
noriškai atsiliepus Kauno savivaldy
bei, skyrus šiai misijai lėšas, grupė,
sudaryta iš žurnalistės D. Budrie
nės, operatoriaus A. Budrio, režisie
rės S. Gužauskienės, Kauno miesto
vicemerės A. Echodienės ir kultūros
skyriaus vyr. specialisto V. Kamins
ko, išskridę gegužės 9 d., sutvarkę
formalumus ir palaikų sudeginimo
reikalus, po dviejų savaičių Petrą
Babicką parvežė. Kauno Vytauto
Didžiojo Švenčiausios Mergelės Ma
rijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje urna
su P. Babicko palaikais buvo padėta
greta čia palaidoto Juozo Tumo
Vaižganto antkapinio paminklo at
sisveikinimui.
Birželio 9 d., gausiai dalyvau
jant P. Babicko gerbėjams bei arti
miesiems ir giminėms, laidotuvių
apeigos prasidėjo šv. Mišiomis, ku
rias laikė ir prasmingą pamokslą pa
sakė kunigas Kęstutis Rugevičius.

DRAUGO
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Po Mišių urną su palaikais jaunimas
tautiniais drabužiais nunešė į automobilį-katafalką. Paskui katafalką
išsirikiavo automobilių virtinė ir,
eismo prižiūrėtojų padedama, be
sustojimų vyko į Petrašiūnų kapi
nes. Ten pasitiko taip pat gausiai
susirinkę P. Babicko gerbėjai, gedu
lingi orkestro garsai. Atsisveikinimo
žodžius tarė Vilius Kaminskas, Adelė
Echotienė, žurnalistas Vytas Mačiu
lis, Kauno radijo stoties kūrėjo Al
fonso Jurskio dukra Snieguolė Jurskytė, Kupiškio Etnografijos muzie
jaus direktorė Violeta Aleknienė, P.
Babicko brolio Vytauto dukra Unė
Babickaitė-Milerienė.
Urna nuleista į duobę, netolimoje
kunigo poeto Ričardo Mikutavičiaus ir
poeto Bernardo Brazdžionio kapų kai
mynystėje. Kunigas ant urnos užbė
rė Petrašiūnų žemę, žemę, atvežtą
nuo P. Babicko tėvų kapų Kupiškio
rajone, užbėrė Violeta Aleknienė.
Petro Babicko ilga ir sudėtinga
žemiška kelionė baigėsi tėvynėje.

Jis šventai tikėjo Lietuvos išsilaisvinimu.
Ir jo viltys išsipildė, nepriklausomos
Lietuvos paskelbimo jis sulaukė.

Urna su Petro Babicko palaikais bažnyčioje.

AABS konferencija
Atkelta iš 2 psl.
gow (Škotijoje). Nuo 2007 m. žurna
las pereis į naujo leidėjo rankas —
Routledge. AABS turi įvairius sti
pendijų fondus, kurie skiria stipen
dijas neseniai mokslinį darbą dirbti
pradėjusiems žmonėms. AABS val
dybos narė leidybos (Publications)
reikalams yra Julija Šukytė, kuri
su-darė komisiją išrinkti geriausią
bal-tų tematika parašytą knygą.
AABS ir lietuviai? AABS konfe
rencijose skaitomi „lietuviški" pra
nešimai apie Lietuvą ir lietuvius.
Pranešimus pristato ir lietuvių, ir
nelietuvių kilmės mokslininkai. Ta
čiau reikėtų paraginti jaunus lietu
vių kilmės studentus ir socialinių
bei humanitarinių sričių mok
slininkus susidomėti AABS ir
„praplėsti" lietuvių kilmės narių gre
tas. S t u d e n t a m s taikoma nario

mokesčio nuolaida.
Susidomėję
AABS, jos leidiniais bei konferenci
jomis gali aplankyti tinklalapį:
www.balticstudiesaabs.lanet.lv. Už
dvejų metų AABS konferencija vyks
Indiana University, Bloomington.
Norintiems sužinoti ir išmokti
daugiau apie Pabaltijo kraštus, jų
kalbą bei literatūrą, nebūtina vykti į
tuos kraštus. Jau daug metų organi
zuojama vasaros programa „Baltic
Studies Summer Institute" (BALSSI), kuri keliauja nuo vieno BALSSI narystę turinčio universiteto į
kitą. Tų pačių universitetų baltų
skyriai, programos, dėstytojai suda
ro AABS narių svarbią bazę, ir jų pa
talpose dažnai vyksta AABS konfer
encijos. 2006 metų BALSSI, pra
dėjusi vasaros sesiją birželio 16 d.,
vyksta Indiana University, Bloo
mington
(www.indiana.edu/~iaunrc/balssi/).
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Alė Rūta
Atkelta iš 3 psl.
nulūžo (57), „Nesvarbu, kur ilsiesi / man visoj žemėj esi" (58), ir t.t.
Pasikartojantis teigimas tartum
keras ar liturgija saugoja Arimanto
atminimą, jį puošia ir įprasmina.
Panašios mintys ir jausmai, įvairiais
žodžiais išreiškiami, atneša vis nau
ją supratimą, kaip matyti eilėraštyje
„Toli, o nepranykęs":
Iš tolumų
negali aplankyti ar prakalbėti.
Ir neapsakomai gūdu,
be galo gūdu,
kad neįžiūrima ir nesuprantama.
O yra vilties:
stebuklas laužo tikrovę...
Išdygai, žydėjai...
Tai kas, kad nulaužė? Bet - neišrovė... (53).
Nors galutinio atsakymo nėra lieka misterija („įsismelkusi mįslė t a r p laikino ir amžino", 57) - yra ti
kėjimas žmogumi ir Dievu. Autorės
išradinga, krikščioniška rauda, t.y.
knyga Tyloj kalbėsi, baigiasi dėko
jimu pasaulio Kūrėjui; pokalbis su
sūnumi, sapnais, laiškais tyloje,
elegijomis tęsiasi vėlesniuose eilė
raščiuose, parašytuose 2003-2004
m. Savo mintimis ir jausmų išlieji
m u Alė Rūta teikia paguodą skai
tytojams, kurie patiria gedulą, bet
neišreiškia jo žodžiais.
Dėkoju kasdien pasaulio Kūrėjui
už spindulį saulės ir žvaigždę,
už mylimuosius
žmones,
kuriuos turėjau
už galią mylėti, priglausti...
Už taką, kad ir akmenuotą, už
gairę auštant ir temstant. Už
sapną,
kur netektuosius
pažįstu...
(„Dėkoju", 63).
Didžiosios šio rinkinio dalies (p.
85-213) dedikavimą
Bernardui
Brazdžioniui galima suprasti kaip
atsidėkojimą už ilgametę, gyveni
mišką ir kūrybišką bičiulystę su po
etu. Užsimezgusi Kaune jų draugys
tė klestėjo Vokietijos stovyklų kultū
rinėj veikloj, Lietuvių rašytojų drau
gijos valdyboje Čikagoje ir Los Ange
les lietuvių veikloje, ypač Dailiųjų
menų klubo ir Fronto bičiulių pobū
viuose. Nuo jaunystės Alę Rūtą ir
Bernardą Brazdžionį jungė atei
tininkų „dešinioji" pasaulėžiūra, aiš
ki judviejų kūryboje. Abiejų teigia
mas Viešpaties pasaulis, pagrįstas
tikėjimu ir meile artimiesiems, vaiz
duojamas žmogaus veržimasis į
šviesą, amžinybės link. Alės Rūtos
žodžiais: „O pasaulis - tik žmogui
vienam užsibaigia.../ Lyg iš kriauk
lės išsineria sraigė" (150). Kitos
bendros temos - tėvynės meilė bei
ilgesys - matyti eilėraščiuose iš Be
Tavęs (1946), laisvės troškimas ir
viltis: „o krante ant griuvėsių jau
želia viltis" (13); „Nukritę žiedai
maitina šimtametes šaknis" (206).
Žmogaus kelionė, pagrindinė tema
judviejų kūryboje, yra labiau asme
niškai gvildenama Alės Rūtos ly

rikoje.
Vėlesniuose eilėraščiuose žmo
gaus veržimasis į a u k š t u m a s , žings
niai pirmyn yra pakeičiami žvilgs
niais į praeitą kelią ir į gyvenimo
esmę bei sielą („Kur esmė ir Siela?",
152). Taikliai pastebimos gyvenimo
ironijos, primenančios anksčiau mi
nėtas priešingybes. Pvz., gėlės y r a
išbarstytos po gyvenimo kelią, bet
dažnai jos nematomos, kol neatsigręžiame atgal į praeitį: „Šviečia jos
ir šviečia / pro nakties tamsą, pro
debesis" (191). Su laiku prablaivėjame, bet „Su metais išeiti t e n k a "
(104). Kai yra laiko, nebėra s ū n a u s .
Tada nebuvo laiko. — / Kalbėtis nei
pasitarti" (180). Norima tylos bei ra
mybės, nes tyloje galima susikaupti,
kalbėti su Išėjusiais ir su Dievu,
gvildenti likimo ir mirties nežino
mybes. „Tyla sujungia vizijas. / Tyla
ilgesį pažadina... / Ir n u r a m i n a "
(180).
Laimės siekimas yra pakeičia
mas išvada, kad „Gyvenimas - laimė
savaime / ir tai, kas baigty pažadė
ta" (209). Gyvenimą lydi „viltis" dažnai pasikartojantis žodis Alės
Rūtos lyrikoje, varžybose su „ilge
siu." Palaidotos viltys p a s i r e i š k i a
sapnuose, kaip gėlės „laikiname ir
amžinam pasauly" (148, plg. 146—7).
Anksčiau pasėtos viltys išdygsta
n e n u m a t y t u laiku, kaip tėvynėje
„ant griuvėsių želianti viltis" (13)
suklestėjo penkiasdešimt metų vė
liau. „Nevilty, n e l a u k t a i / byra
žvaigždės naktin" (29); „Sudygsta
viltys ir bręsta, / bent viena s u k r a u 
na žiedą" (173). Tuščios dienos neša
viltį, naujų, turtingų: „Kiekviena
diena sveikina / naują išauštančią,
nenuspėjamą dieną" (175). P a u k 
štelė sučiulba ir kasdienybės pilku
mą praskaidrina (186).
Jei paguoda teikiama Alės Rū
tos eleginėmis mintimis, tai gyveni
miška jos patirtis bei išmintis duoda
skaitytojams stiprybės pavyzdį ir
netiesioginius patarimus. Jos lyrika
veikia kaip terapija laiko išraižytam
kely. Būtų galima išrinkti p a t a r i 
mus ir patarles iš šios eilėraščių
r i n k t i n ė s ir įrėminti j u o s , k a i p
paveikslėlius—dovanas:
Vien skrydžio grožis Laimėjimas ir žavesys.
Taip drąsūs

paukščių
skrydžiai
Nugali tolimas erdves. (93)

O niekaip savo

prigimties
nepakeisi,
niekur vietoje
stovėdamas
nenueisi,
sapnuodamas negyvensi. (96)
Stiprybė - iš vidaus,
Kaip ir grožis. (110)
Tik pastangos duoti pakylėja
į ramybę ir džiaugsmą. (119)
Tikėk ir lauk... Stipriai
apglėbki viltį. (174).
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A. a. Jeronimas Vytautas Dabrila
1913.09.27-2005.12.14
ANTANAS GIRNIUS

L

iūdnos buvo praeitų metų Kalėdų šventės
Dabrilų šeimai ir visiems bostoniečiams,
netekus šviesaus, tvirtos valios ir jautrios
sielos žmogaus.
Jeronimas 1933 m. baigė Dr. Jono Basa
navičiaus gimnaziją Vilkaviškyje, dirbdamas
stambiame tėvų ūkyje. 1941 m. užbaigė Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) statybos fakultetą.
Labai gerai įvertintas diplominis darbas „Už
tvanka ant Minijos". Daugiau biografinių žinių
apie Jeronimą randame Lietuvių
enciklopedijoje
ir JAV lietuviai.
Okupacijos metais Jeronimas dalyvavo pasi
priešinimo judėjime. Būdamas Vilkaviškio miesto
inžinieriumi, drauge su burmistru įdarbino daug
jaunimo, apsaugodamas juos nuo išvežimo į Vo
kietiją.
1944 m., artėjant frontui, pasitraukė į Vo
kietiją. Ten vėl teko sunkus uždavinys - vykti į
VVuerzburg, surasti Juozą Brazaitį, sužinoti, kur
įsikurs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas (VLIKas). Vidurnaktį anglimis pakrautais
vagonais pasiekė Wuerzburg. Tamsu, miesto griu
vėsiai. Nėra ko paklausti. Dieve gelbėk! Tolumoje
pamatė žiburėlį. Pabeldė. Duris atvėrė Juozas
Brazaitis!
Grįžęs iš VVuerzburg, painformavo apie
VLIKo planus. Vėliau VLIKo ūkiniais reikalais
Jeronimui teko daug dirbti.
Keturis mėnesius Jeronimas buvo išsiųstas
apkasų kasti. Grįžęs pardavė vežimą ir arklius.
Pasirūpino maistu ir, drauge su broliu Zigmu bei
seseria Leokodija su šeima, išvyko traukiniu į
Austriją. Po kelių dienų pasiekė VVblfsberg. Ten
surado dėdes, kurie gyveno kaime. Jie turėjo du
arklius ir vežimą dar iš Lietuvos bei svajojo greit
grįžti į tėviškę. Jeronimas ir Zigmas įsidarbino
vežti rąstus, deja, Suvalkijos lygumų vežimai
netiko Alpių kalnuose.
Kartą, leidžiantis nuo stataus kalno, vežimo
stabdžiai neatlaikė. Vežimas su rąstų kroviniu
pradėjo nesulaikomai riedėti, vos neužmušdamas
Jeronimo. Tik priekinės plieninės ašies lūžimas
sustabdė vežimą.

Marketplace Boston;
1985 m. už Fizikos instituto pastatą Hanover,
NH.
Vienas iš daugelio Jeronimo projektuotų pas
tatų ypač įdomus - 63 m skersmens kupolas
Brown universiteto auditorijai (RI).
Be premijuotų darbų, Jeronimas projektavo ir
prižiūrėjo daugelio mokyklų, ligoninių ir kitų pas
tatų statybas. Bepigu projektuoti ir statyti nau
jus, ant vienodo grunto pastatus. Jeronimui teko
projektuoti statybines konstrukcijas, pratęsiant
esamus statinius. Čia jam pravertė diplominio
darbo - „Užtvanka ant Minijos"' - geodinaminės
žinios.

Premijuota bažnyčia Bostone

B

ažnyčioje įrengta trims šimtams žmonių
šventovė. 50-čiai žmonių koplyčia ir 250
vietų auditorija. Senajame bokšte yra pa
talpa jaunimui, 3 didelės patalpos Dienos rūpes
čių centrui, kitiems tikslams. Požemyje po bažny-"
čia įrengta aikštelė 16-ai automobilių.
Naujojo pastato aukštis - 75 pėdos (22,86 m.).
A. a. Jeronimas Vytautas Dabrila
Pamatams panaudota 350 polių sienoms - skelti
briaunoti blokai, rygeliams — plieninės sijos ir
santvaros, stogo dangai - variniai lakštai.
„ . . . mano tėvelis ramiai
Apskritai pastato konstrukcinė sandara sudė
tinga. Įvairiai nuožulnios denginio plokštumos,
iškeliavo. Jis buvo geras ir
skirtinga plano konfigūracija, gausu peraukštėtiesus žmogus, giliai tikintis.
jimų, laužyto plano balkonai.
J. V. Dabrila prisimena, k a d „...labai sudėtin
Dievas dabar jį laiko savo
gos plieno sijų ir gležbetonio plokščių perdangos
suprojektuotos norinti išvengti balkonus ir vargo
globoje".
nus palaikančių gembių ir suteikti galimybę įren
Dabrilos, išgyvenę daugiau negu pusę metų gti grindis skirtinguose aukščiuose. Projektuojant
buvo daug keitimų iki galėjome statyti. Porą kar
Austrijoje, Alpių kalnais iškeliavo į Vokietiją.
Vokietijoje J e r o n i m a s dalyvavo lietuviškų tų perprojektavome, nes užsakovui vis per didelė
organizacijų veikloje. Dirbo kaip ryšininkas su buvo statybos kaina.
Daug rūpesčių, problemų kėlė tai, kad pasta
vokiečių administracija, tvarkydamas VLIKo ūki
nius reikalus. Kaip buvęs Vilkaviškio miesto inži tas buvo statomas prie esančio klebonijos namo,
nierius, Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Kauno bū kurį reikėjo palikti atskirtą nuo bažnyčios".
Kai 1968 metais ugnis suniokojo buvusią baž
rio vadas, turėjo gerą administracinį patyrimą.
1949 m. Dabrilos persikėlė į JAV. Apsigyveno nyčią ir išliko tik varpinės bokštas bei dalis fasa
dinės sienos, neatrodė, kad j ą galima atstatyti.
Bostone, Dorchester.
B ū d a m a s sudėtingų statybinių konstrukcijų Dabar lankytojui sunku suprasti, kad bažnyčia
projektuotojas, nesitenkino dar
bu laboratorijose. Nuo 1954 m.
J e r o n i m a s pradėjo dirbti Zald a s t a n i Associates konsultantų
firmoje, kurioje išdirbo 36 metus
- b ū d a m a s 77 metų išėjo į pen
siją.
Keli J e r o n i m o statybinių
konstrukcijų projektai buvo pa
žymėti premijomis:
1973 m. už F i r s t Second
Church Boston;
1975 m. už Sherman Fairchild Center Hanover, NH;
1978 m. už F a n u e l Hali
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atstatyta. Senoji jos išvaizda labai pasikeitė, at
sivėrė visai naujas architektūros pasaulis. Da
bar pastatas labai funkcionalus ir elegantiškai
madingas.
Bostono lietuviai čia dažnai rengia koncer
tus, didžiuojasi, kad šios puikios architektūros
pastato visas konstrukcijas suprojektavo tau
tietis Jeronimas Dabrila. Bostono lietuviai šią
bažnyčią vadina tiesiog Dabrilos bažnyčia.
Neatsitiktinai puikus projektuotojų darbas
1973 metais buvo apdovanotas minėta pres
tižine JAV premija: Amerikos Plieno konstruk
cijų instituto „Architectural Awards of Excellence". Iš visų Jungtinių Amerikos valstijų kon
kursui buvo pateikti 123 darbai, o premijuota tik dvylika. Tokį apdovanojimą Bostono projek
tuotojai gavo pirmą kartą.
(Statyba ir architektūra. 2000 m. Nr. 4)
Vyriausia Aldonos ir Jeronimo Vytauto
dukra Aldona Lingertaitienė, sociologė. Jos vy
ras, Norbertas Lingertaitis, linkęs į meną. J ų
vaikai Kristina ir Mantas.
Dabrilų sūnūs - Vytautas ir Linas. Abu in
žinieriai.
Jeronimo seserys - Leokadija Stadalnikienė
(Los Angeles, CA) ir Aldona Pilipaitienė (Kau
ne).
Broliai - Vincas (Vilkaviškyje) ir Zigmas
(Worchester, MA).
Linas ir Jenice Dabrilos augina tris dukras
- Liną, Andrea ir Teresę.
Jeronimo inžinerinius darbus geriausiai ga
lėtų susumuoti inž. Linas Dabrila, ilgą laiką dir
bęs toje pačioje „Zaldastani Associates Consultants" įmonėje.

Dabrilų šeima

M

ano tėvai buvo ūkininkai. Manau, kad
gyvenimas ūkyje iki 20 metų amžiaus
ir Tėvų įtaka man davė daug gyvenimo
patirties ir realistinį galvojimą. Motina irgi ūki
ninko dukra Elzbieta Lazauckaitė (ją vadinome
Mamyte) buvo lankiusi gimnaziją. Tais laikais
retas atvejis. Be lietuvių, ji mokėjo rusų, lenkų,
vokiečių kalbas ir, kai mokiausi gimnazijoje, ga
lėjo padėti ruošiant prancūzų kalbos namų dar
bus.
Tėtis Juozas Dabrila, nors buvo nemažo
ūkio savininkas, ūkio reikalais mažai rūpinosi.
Jis mėgo prekybą ir daug laiko praleisdavo ne
namuose. Motinai teko ir ūkio darbus tvarkyti,
ir šeimą auklėti, ir mokyti. Kai jau buvau gim
nazistas, ūkio darbų tvarkymas iš dalies atiteko
man. Gavau gerą patirtį ir supratimą, kaip svar
bu Įvertinti kitų darbą ir kartu dirbdamas su
visais, mačiau, kaip geriausiąjį atlikti. Tai man
padėjo tolesniame gyvenime.
Žmona Aldona Šaikūnaitė, gimusi ir augusi
Kaune, Lietuvoje baigė gimnaziją. Išvykusi
1944 metais Vokietijoje dirbo mokytoja išeivių
stovykloje Hemingeme, o atvykusi į JAV, j a u be
veik 40 metų Bostono aukštesniojoje lituanisti
kos mokykloje moko lietuviukus, o kartais ir
suaugusius gramatikos. Supažindina juos su
Lietuvos istorija, geografija, papročiais, daino
mis, žodžiu, kas tik siejasi su lietuvybe, kultūra.
Dirba lietuvių skautų organizacijoje, yra skau
tininke.
Duktė Aldona (vyriausioji šeimoje) baigusi
Bostono universitete sociologiją. Turi bakalauro
ir magistro laipsnius.
Sūnus Vytautas, įgijęs mokslą ,,North
Eastern" universitete, dirba transporto kompa
nijoje.
Sūnus Linas tame pačiame „North Eastern"
universitete baigė statybos studijas. Išlaikęs federalinius inžinieriaus egzaminus, turi teisę
dirbti statybos inžinieriumi visose JAV valstijo
se .
(J. V. Dabrila. Statyba ir
architektūra.
2000/5-37)
• • »

Užbaigsiu dukros Aldonos žodžiais: „... ma
no tėvelis ramiai iškeliavo. Jis buvo geras ir tie
sus žmogus, giliai tikintis. Dievas dabar jį laiko
savo globoje".
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Magiškoji dokumentika
Apie žmogaus nuodėmingumą ir tobulybę
Monika Bončkutė

I

ki rugpjūčio 13 d. Museum of Contemporary
Art (MCA) vyksta vieno žymiausių šiuolai
kinių pasaulio fotografų - vokiečių kilmės bri
to Wolfgang Tillmans retrospektyvinė fotografijų
paroda. Ją nesunku pražiūrėti tarp visų vasaro
festivalių, kelionių ir kitų kurortinio sezono už
siėmimų, tačiau ji verta meno mėgėjų dėmesio.
W. Tillmans atveju vartoti žodį „retrospek
tyvinė paroda" yra gana keblu. Nors paroda iš tie
sų sudaryta iš įvairiais fotografo karjeros laiko
tarpiais sukurtų darbų, vis dėlto negalima pa
miršti ypatingo būdo, kuriuo W. Tillmans linkęs
eksponuoti savo nuotraukas. Paprastai jis jas tar
si atsitiktinai išdėsto ekspozicijos erdvėje, veng
d a m a s rėmų ar bet kokios simetrijos, rašaliniu
spausdintuvu spausdintus darbus tiesiog priseg
damas ant galerijos sienų. Toks eksponavimo
būdas W. Tillmans leidžia nuolat perinterpretuoti
savo kūrybą. Jo darbai beveik nėra pavieniai kū
riniai, nekalba patys už save monologu, bet nuo
lat leidžias į kakofonišką polilogą.
Fotografas mėgsta „suporuoti" du iš pažiūros
skirtingus darbus: paprastai vienas jų išreiškia
džiaugsmą ar net euforiją, kitas - liūdesį, nusivy
limą, nelaimę. Panašias opozicijas dažnai sudaro
fotografijos, įkūnijančios grožį bei bjaurumą,
estetiką ir beskonybę, bjaurumo estetiką bei gro
žio trivialumą ir t.t.
W. Tillmans laikomas jaunystės fiksuotoju.
Dažniausi šio menininko fotografijų subjektai —
„neformalūs" jaunuoliai. Fotografas turi ypatingą
talentą viešose erdvėse užfiksuoti intymiausius
žmogaus išgyvenimus. Todėl nenuostabu, kad ne
mažai nuotraukų darytos kavinėse, lauko koncer
tuose, šokių klubuose, protestų bei demonstracijų
metu. Tačiau beveik visuomet W Tillmans su
sitelkia ne į minios beveidiškumą, bet į ją suda
rančių asmenų individualybes, lyg norėdamas ka
tegoriškai paneigti posakį „pilka minia".
Nemažoje dalyje fotografijų vaizduojami as
menys yra W. Tillmans draugai. Fotografas su
gebėjo juos „pagauti" tokiais momentais, kokių
gali pavydėti daugelis fotomenininkų, siekiančių
davo darbuose užfiksuoti nesurežisuotą, „tikrą"
nuotaiką ar individo būseną.
Kita vertus, kritikai pabrėžia, kad negalima
lengvai patikėti tariamu W. Tillmans „autentiš
k u m u " . Fotografas visuomet kruopščiai planuoja,
kaip ir kur bus išdėstytos parodai paruoštos nuo
traukos, nors iš pirmo žvilgsnio nesunku pama
nyti, kad jos ant sienų sukabinėtos atsitiktine
tvarka. Neabejotina, kad W. Tillmans, būdamas
savo amato meistras, yra ne tik puikus išorinio
pasaulio fiksuotojas, bet ir sumanus režisierius.
W. Tillmans yra apdovanotas gausybe meno
pasaulyje žymių apdovanojimų, tarp jų - 2000 m.
j a m įteiktas Britanijoje ypač
svarbus „Turner Prize". Beje,
W. Tillmans buvo pirmasis
fotografas, pelnęs šį prestižini
apdovanojimą.
Bendras parodos įspūdis t a r s i b ū t u m p a m a t ę s gerą
filmą apie Europą. Sunku api
brėžti, tačiau W. Tillmans dar
bai turi kažką iš esmės euro
pietiško. W. Tillmans darbų ko
""- ^**'V "^
liažas iš tiesų atrodo lyg kokio
magiško dokumentinio filmo
kadrai. Ne nudailinta kokios
nors valstybės turistinių ob
jektų reklama, bet sumanaus
gido kruopščiai parengta „mo
komoji medžiaga" - apie amži
ną žmogaus nuodėmingumą ir
tobulybę.
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Fotografas VVolfgang Tillmans
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Nuotraukos Jono Kuprio
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