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Apie Rusijos istoriją 
ir laisvę

Apie okupuotą Lietuvą ir jos 
laisvės sieki per penkiasdešimt 
metų išeivių buvo daug rašyta ir 
svąjota. Gi rusų porevoliuciniai 
emigrantai jau daug ilgiau, 70 
metų, apie Rusiją ir laisvę šnekė
jo, ginčijos ir rašė. Rusų emigran
tai kentėjo ypatingai ir dėl to, kad 
ne svetimi, kaip Lietuvoj, bet jų 
pačių žmonės — bolševikai buvo 
pasigrobę valdžią ir valdę gele
žine ranka, emigrantams išsi- 
barsčius po Europą, net Ameriką. 
Daug buvo mąstyta ir jų spaudoj 
iš visų pusių padėtis apžvelgta ir 
analizuota. Ir tai įdomi medžiaga 
ir mums.

Vienas iš rusų emigrantų, kul
tūrologas, medievistas Georgijus 
Fedotovas (1886-1951), kurio dar
bai pradėti dabar publikuoti So
vietų Sąjungoj, jau 1945 metais 
Novyj iurnal (Nr. 10) i klausimą, 
ar įmanoma Rusijoj laisvės atgi
mimas, straipsniu „Rusija ir 
laisvė” (žr. Pergali 1990 Nr. 10) 
atsakė teigiamai. Tūkstantmetė
je Rusijos istorijoje jis randa 
keturias vystymosi formas. Ki
jeve mato Rusią, priimančią 
Bizantijos, Vakarų ir Rytų įtaką. 
Mongolų jungo laikai yra dirbti
nės izoliacijos ir kankinančio 
pasirinkimo tarp Vakarų ir Rytų 
laikai. Maskva atstovauja rytie
tiškam valstybės ir visuomenės 
tipui, ieško ir suartėjimo su 
Vakarais. Nauja epocha yra nuo 
Petro Didžiojo iki Lenino — Vaka
rų civilizacijos pergalė.

Fedotovo mintys apie laisvę yra 
grindžiamos prielaida, kad praei
tyje rusų sąmonės ir kultūros for
mos buvo atviros atsakomybei už 
pasaulį ir save sampratai. Polinkį 
į prievartą sąlygojo geopolitiniai 
veiksniai: Rusija tarp Vakarų ir 
Rytų. Vakarietiškos įtakos povei
kyje imdavo viršų laisvėjimas. 
Rytų įtakoje (mongolų jungas, 

' Maskvos kunigaikštystė, bolše
vikai) stiprėdavo prievarta ir 
persekiojimai. Rusų sąmonė tad 
apima du tipus: Maskvos tar
nybinio, tradicinio, autoritarinio 
žmogaus ir kito — atitrukusio 
nuo žemės svąjotojo. Šie tipai 
kūrė Rusijos tikrovę — idealizmo 
ir klaikaus barbariškumo. Bet 
šiam procesui dar stigo 50 metų. 
Pertraukė revoliucija.

Rusijoje įsisiūbavo žiauri revo
liucija, smurtas, vertęs Vakarus 
susirūpinti ir ginkluotis. Metų 
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metus Rusijoje menkėjo ir buvo 
smaugiama laisvė. Mažėjant lais
vei, silpo ir kova dėl jos. Laisvė 
išnyko ir iš opozicinių judėjimų 
programų, nors tie judėjimai dar 
gyvavo.

Fedotovui tačiau keista, kad 
net emigrantus rusus šokiravo 
Vakarų laisvė: darbininkų laisvė, 
streikai, lengvas darbo ritmas. 
„Mes milijonus pervarėm per 
konclagerius, kad išmokytume 
dirbti”, sakė sovietinis inžinie
rius, pastebėjęs kažkokią netvar
ką amerikiečių gamyklose. Ru
sijoje vertinama disciplina ir 
prievarta.

Per 200 imperijos metų įstengtą 
sukurti laisvę mylinti rusų in
teligentijos formacija dingo Sovie
tuose be pėdsako. Totalitarinė 
sistema atsakinga už antilibera- 
laus žmogaus sukūrimą. Sovieti
nio žmogaus yra tokie bruožai: 
susitelkęs, gyvena pagal nurody
mus, garbėtroška, abejingas ar
timo skausmui, kaip 16 amžiaus 
tarnybinis žmogus, Nikolajaus I 
tarnautojas ar Petro Didžiojo 
bendražygis. Su panieka žiūri į 
Vakarų pasaulį, nepažįsta jo, 
nemėgsta ir bijo jo.

Po stačiatikybe, patvaldyste, 
maskvietiško tikėjimo simboliu, 
seniau buvo įžiūrimos tokios 
pagrindinės tendencijos: na
cionalizmas, nekenčiąs kita
taučių — žydų, lenkų, vokiečių 
(šiandien lietuvių) ir neapykanta 
inteligentams. Žodis „piktas” dar 
vartojamas teigiama prasme: 
kartais vadinama pikta net rusų 
žemė.

Tad ar evoliucįja Rusijoje pa
sibaigs laisvės atgimimu? Istori
ja atsako gan neigiamai. Mat tik 
krikščioniški Vakarai sukūrė šį 
idealą. Rusija tik užsikrėtė juo ir 
pradėjo savo gyvenimo pertvar
ką. Jei totalitarizme merdintis 
žmogus galėtų būti atgaivintas, 
1945 metais rašė Gregorįjus Fe
dotovas, tai gyvybės vandens vėl 
tektų ieškoti, tik Vakaruose.

Šiandien, po 70 metų priespau
dos religijai, žmoniškumui, at
rodo, atėjo kažkokia Fedotovo 
išsvąjota pertvarka. Bet jei ji 
nepavyks, gali vėl ateiti žlugi
mas, nors gal vėl tik laikinas.

Petras Melnikas
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Vilniaus universitetas: kultūros prasmė ir reikšmė
ROLANDAS PAVILIONIS

Vilniaus universiteto Rek
toriaus profesoriaus Rolando 
Pavilionio atidaromoji kalba 
Septintajame pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziume 
Vilniuje šių metų gegužės 23 
dieną.

Šiandien, kaip ir kitais istorinio 
lūžio Lietuvoje momentais, Vil
niaus universiteto tema sutampa 
su Lietuvos valstybės, jos kultūros 
ir intelektualumo pereinamumo, 
išliekamumo ir perspektyvos 
tema.

Ir nėra geresnės progos tą temą 
aptarti, nei šis Lietuvos ir 
Išeivijos mokslininkų konventas, 
ši Mažvydo, Daukšos, Basanavi
čiaus palikuonių sueiga, krivū
lė, už kurios gražią idėją ir 
išsaugojimą turime būti dėkingi 
mūsų išeivijai, o atsakomybę už 
Lietuvos mokslo ir dvasios reika
lus turime prisiimti patys.

Ypač mes, gens Almae Matris 
Vilnensis, Vilniaus universiteto 
žmonės, istorijos įpareigoti at
sakyti už mokslo ir dvasios 
reikalų Lietuvoje dabartį, o dar 
labiau už jį ateitį.

Vilniaus universiteto tema iš
skirtinė dėl daugelio priežasčių. 
Tiek istorinių, tiek ir nūdienių, 
susįjuBių su universiteto vaidme
niu dramatiškai atsikuriančioje 
valstybėje, jos mokslo ir kultūros 
politikoje, o dabar labiau — 
strategijoje.

Tą vaidmenį būtina priminti ir 
prisiminti jau vien todėl, kad 
šiuolaikiniame pasaulyje, ir tame 
mažyčiame jo kraštelyje, kuris 
yra Lietuva, deja, negausėja 
žmonių, pažįstančių istoriją, 
nedaugėja išsilavinusių žmonių, 
suvokiančių, kad kultūra — tai 
ne tik „daugiau kompiuterių, 
prekių ar pinigų”, bet visų pirma 
— tam tikra verčių sistema, 
turinti savo ištakas, savo šaknis, 
savo judėjimo ir plėtotės kryptį, 
kitaip tariant, savastį, kuriamą, 
išugdomą, puoselėjamą, perduo
damą iš kartos į kartą, galinčią 
sunykti ir, kaip rodo istorija, 
dažnai sunykstančią dėl nepalan
kių sąlygų, dėl svetimų barbarų 
agresijos ar dėl savųjų nemokšiš
kumo, dėl primityvių politinių 
žaidimų, kuriuos žaidžia nepa
žįstantys kultūros žmonės.

Šiuo požiūriu Vilniaus univer
sitetas, jo istorija — ne tik vienas 
retų kultūros tęstinumo pavyz
džių, bet ir unikalus tautos įsi- 
prasminimo kultūroje ir valsty
bingume atvejis.

Nedaug pasaulyje universitetų, 
kuriems būtų tekęs toks vaid
muo. Šiuolaikiniai universitetai 
išvis jo nepažįsta. Neturėdami 
tokių istorinių šaknų, sukurti 
kaip žinių ir specialistų gamini
mo industrijos, savo esme jie nėra

Aldona Skirutytė Universiteto Širdis. Iš triptiko „Vilniaus universitetas”, 1979
Spalvotas linoraižinys, 80 x 45

įaugę į istorinę tautos kultūros 
sanklodą.

Du matavimai — vertikalusis, 
istorinis, arba diachroninis, ir 
horizontalusis arba sinchroninis, 
sąlygoja visų senųjų universitetų, 
tarp jų ir Vilniaus, būtį. Ver
tikalusis yra mūsų šaknys, mūsų 
kultūros tradicija, jos tęstinumo 
pagrindas, neatsiejamas nuo val
stybingumo kaip tautos egzisten
cijos, jos išliekamumo formos. Šis 
matavimas eina per visas istori
nes, politines valstybės metamor
fozes, jas peržengia, išsaugo
damas universitetinės kultūros 
tęstinumą.

Kitas, horizontalusis, universi
tetinės būties matavimas peržen
gia valstybės sienas, sujungda
mas universitetus, kaip tautos 
kultūros sergėtojus, į tarptautinę 
bendriją — šiandien patikimiau
sią atsvarą galutiniam pasaulio 
sumedžiagėjimui, jo dvasiniam 
nuskurdimui, suprimityvėjimui 
ir subarbarėjimui.

Kiekvienas, išėjęs semiotikos 
ar semantikos pradžiamokslį, 
žino, jog aplinka, kurioje gyve
name, kaip visuma mums kažką 
reiškiančių ženklų, mus veikia. 
Dvasios, kultūros istorijoje tie 
ženklai sudaro mus gaubiančią, 
mus dvasiškai formuojančią 
terpę.

! Tokia visuma ženklų daugybei 
kartų Lietuvoje buvo ir yra 
Vilniaus universitetas — kaip 
kultūros sąvoka, kaip konceptas, 

neatsiejamai apimantis visą 
senojo universiteto ansamblį, jo 
sienose skambėjusius žodžius, 
skelbusius tikėjimą ir žinojimą, jo 
profesūrą, garsinusią Lietuvą 
pasauliui ir atvedusią pasaulį į 
Lietuvą.

Šia proga negaliu nepacituoti 
dviejų paliudijimų: vieno, išsaky
to prieš keletą metų, kai univer
sitetui buvo įteiktas vienas 
aukščiausių Europos kultūros 
globėjų apdovanojimų. Panašią 
pagarbą yra pelnęs tik Dublin’o 
Trinity College, toliausiai Vaka
ruose esantis mūsų kontinento 
universitetas, tebepuoselėjantis 
puikų antikinės kultūros in
telektini palikimą ir išlaikęs 
Airijos vienuolynų tradiciją. 
Tuomet įteikdamas garbingas in
signijas profesorius Zygmund 
Swiechowski pasakė:

„Šiandien laureatas yra Alma 
Mater Vilnensis, ilgą laiką to
liausiai Rytuose ir vienintelė 
šioje Europos dalyje buvusi 
universiteto tipo aukštoji mo
kykla, pagrindinis Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės moks
lo ir švietimo centras, besivar
žantis abiejų tautų valstybėje 
su Krokuvos universitetu, o 19 
amžiuje per tris pirmuosius de
šimtmečius didžiausias ir gyvy
bingiausias carinės imperijos 
universitetas, spinduliuojantis 
toli už lietuvių etninės teritorijos, 
apimantis savo įtaka didžiulius 
Baltarusijos, Ukrainos ir Šiaurės 

Lenkijos plotus. Universitetas, 
kuriame dėstė profesoriai, iš
ugdyti žymiausiuose Vakarų Eu
ropos universitetuose. Iš Vilniaus 
keturis šimtmečius trykštančio 
mokslo šaltinio žinių sėmėsi įvai
rių tautų, religijų ir pasaulėžiū
rų atstovai, kur, sutinkamai su 
daugiatautės lietuvių-lenkų vals
tybės programa, mažiau, nei 
daugelyje kitų šalių, juntami 
konfesiniai, etniniai ir klasiniai 
barjerai.

Alma Mater Vilnensis, kitaip 
nei daugelis kitų universitetų, 
nuo pat savo įsikūrimo suvokda
mas prieš jį stovinčių uždavinių 
svarbą, naudodamasis karališko
jo fundatoriaus globa bei vietos 
elito parama, priima tokią urba
nistine, architektūrinę ir kultū
rine koncepciją, kurios mastas 
patenkins šimtmečių poreikius, 
bet ir pareikalaus šimtmečių jai 
realizuoti.

Jėzuitų ordino rektoriai ir ar
chitektai, sumanūs Karolio Boro- 
mėjaus gairių bei pas Romos 
baroko meistrus eitų mokslų 
vykdytojai įkuria Kolegiją, kurią 
netrukus pavers Akademija bei 
Universitetu pačioje Vilniaus 
aglomeracijos širdyje, viduryje 
pagrindinės arterijos, jungiančios 
Gedimino pilį ir Vytauto katedrą 
su Aušros Vartais, netoli vietos, 
kur aiškioje kulminacijoje iškyla 
pagrindinis viduramžių miesto 
sakralinės architektūros pamink
las Šv. Jono bažnyčia. Tuo būdu
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Vilniaus universitetas visam 
laikui tapo sudėtine dalimi, netgi 
centriniu tašku kiekvienam lie
tuviui brangios šventos* miesto 
ašies, kuri atsirado su lietuvių 
valstybingumo pamatais.”

Kitas liudijimas — man labai 
artimo žmogaus profesoriaus Al
girdo Juliaus Greimo: „Sunku 
aprašyti tokį kultūrinį, materia
liai neapčiuopiamą procesą, kuris 
net patiems jo veikėjams nėra 
visai sąmoningas. Išeivija, ‘pasi
traukusi į Vakarus’, paliko Kau
ną; turistinėmis kelionėmis ap
lankydama Lietuvą, ji dabar 
atranda Vilnių, tikrą miestą, 
išpuoštą 16-17 a. puikaus baroko 
bažnyčiomis ir pastatais, įsirašiu
sį į panašių miestų — Lenkijos, 
Austrijos, Kroatijos — grandinę, 
Vakarų Europos avangardą. Pali
kę nusususį vienintelį Konradą, 
jie Vilniuje randa kavines, res
toranus, night club’us, teatrus, 
o arčiau įsižiūrėję, suranda ir 
aktyvų kultūrinį gyvenimą, lie
tuvišką, labai savitos kultūros 
atmosferą.

Tai nereiškia kokio nors sovie
tinio režimo išgynimo. Net ir 
Gorbačiovui aišku, kad .buržua
zinėmis’ sąlygomis visos ,šalies’ 
pažanga būtų buvusi triguba. 
Keista atrodo tik tai, kad Vil
niuje mūrai ir gatvės pakeitė 
žmones, o ne žmonės prisitaikė 
sau gatves ir mūrus. Tuo tarpu, 
kai Lenkijai priskirtoje Rytų 
Vokietijos teritorijoje toliau 
stovyklauja nomadai, kai Kara
liaučiaus srityje ar Rusijai pri
skirtoje Suomijos dalyje — dir
vonai, dykumos ir griuvėsiai, 
Vilnius tapo lietuvišku miestu, 
tikrąja Lietuvos sostine.

Vilnių iš naujo apgyvendin
dami, pusbadžiai lietuviai pasi
juto namie, išjautė atsakomybę 
už Vilnių ir už visą praeitį, 
įrašytą į jo mūruB, kitaip sakant, 
jie prisiėmė naštą būti Lietuvos 
valstybės tęsėjais. Ir tai — 
visiems žinomomis sąlygomis.

Valstybingumo idėja — tai 
tautos ir valstybės sąvokų sutap- 
dinimas. Reikėjo tad įsisavinti 
mintį, kad Vilniaus universi
tetas, net ir pavadintas .didelio 
mokslininko’ Vinco Kapsuko 
vardu, — tai Lietuvos univer
sitetas, Lietuvos valstybės 
įsteigtas ir augintas, kad jo pro
fesoriai — nesvarbu, ar jie buvo 
lietuviai, lenkai, čekai ar 
vokiečiai — savo darbais buvo 
žinomi visoje Europoje, dirbo 
Lietuvos naudai, kad Lietuvos 
studentai šiandien jo aulose ir 
auditorijose — teisėti šeiminin
kai. Universiteto 400 metų 
minėjimas — tai valstybės tęsti
numo simbolis...”.

Šie du paliudijimai patvirtina 
žinomą istorinę tiesą: Lietuvos 
mokslo ir kultūros šaknys, tautos 
intelektualiosios savimonės pa
grindas yra mūsų senoji Alma 
Mater — esmingoji mūsų kultū
ros vertė, nacionalinis tautos tur
tas. Ir ypatingai svarbu — neat
siejama Europos universitetinės 
kultūros dalis. Universiteto pro
fesoriai — svetimtaučiai ir lietu
viai — žodžiu ir raštu skleisdami 
universaliąsias žmogaus ir pa
saulio pažinimo išminties tiesas, 
sukūrė tą kultūros ir dvasios 
tradiciją, kuri įrašė Vilnių ir 
Lietuvą į Europos kultūros 
istoriją.

Nepaisant universiteto uždary
mų, jo laisvės apribojimų ir pa- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus „Lietuvių kalbos istorijos” pirmieji keturi 
tomai: Lietuvių kalbos kilmė, Iki pirmųjų raitų, Senųjų raitų kalba, Lietuvių 
kalba XVIII-XIX a.

Arvydo Tamulio nuotrauka

Zigmo Zinkevičiaus 
lietuvių kalbos istorija

ALEKSANDRAS DUNDULIS

Vilniaus universiteto žymusis 
kalbininkas profesorius Zigmas 
Zinkevičius prieš keletą metų 
pasiryžo parašyti plačią lietuvių 
kalbos istoriją. Labai intensyviai 
dirbdamas, jau iki šiol parašė ir 
išleido keturis šios istorijos 
tomus.

Norėdamas supažindinti su 
šiuo veikalu tautiečius, besido
minčius lietuvių kalba, ir kad 
skaitytojai galėtų suvokti, apie 
ką rašoma tuose lietuvių kalbos 
istorijos tomuose, paeiliui 
nurodysiu tų tomų turinius:

Zigmas Zinkevičius. Lietuvių 
kalbos istorija I. Vilnius: 
„Mokslo” leidykla, 1984. 388 pus
lapiai. Kaina — 2.6 rb. Aplanke 
autorius pasisako: „Ši knyga — 
rašomos didelės lietuvių kalbos 
istorijos pirmoji dalis. (Šis tomas 
pavadintas „Lietuvių kalbos kil
mė”.) Ji skirta lietuvių kalbos iš
takoms aptarti. Taigi joje nagri
nėjama žmonių kalbėjimo konti
nuumo, davusio pradžią lietuvių 
kalbai, raida nuo seniausių 
lingvistine analize pasiekiamų 
laikų iki maždaug VII m.e.a., kai 
išryškėjo kalbinė struktūra, 
kuriai jau galima duoti lietuvių 
kalbos vardą. Visą leidinį 
sudarys dar bent keturios kny
gos. Pirmojoje knygoje bus 
apžvelgta lietuvių kalbos raida 
nuo VII iki XV a. pabaigos, taigi 
iki pasirodant pirmiesiems rašto 
paminklams”. Šiame tome pa
grindiniai skyriai yra: I. Įvadinės 
pastabos, II. Indoeuropiečiai, III. 
Indoeuropiečių prokalbė, IV. 
Indoeuropiečių migracija ir pro
kalbės suskilimas, V. Indoeuro
piečių dialektinė sritis, iš kurios 
kilo baltai, VI. Baltai, VII. Baltų 
suskilimas, VIII. Rytų baltai ir 
lietuvių kalbos ištakos. Kiekvie
name skyriuje yra daug mažesnių 
poskyrių.

Lietuvių kalbos istorija II. 
Vilnius: „Mokslas”, 1987. 305 
puslapiai. Kaina 2.20 rb. Tomas 
pavadintas „Iki pirmųjų raštų”. 
Šiame tome apžvelgiama lietuvių 
kalbos raida nuo VII iki XV am
žiaus pabaigos, taigi iki pasiro
dant pirmiesiems rašto pamink
lams. Knygoje yra šie skyriai: I. 
Pirmosios žinios apie lietuvius ir 
Lietuvos vardas, II. Ribos ir kon
taktai su kitomis baltų gentimis,

III. Ribos ir kontaktai su rytiniais 
slavais, IV. Materialinė ir dva
sinė kultūra, V. Lietuvos valsty
bė ir lietuvių kalba, VI. Kalbinės 
sistemos raida, VII. Fonetika, 
Vni. Sintaksė, IX. Leksika, X. 
Tarminė diferenciacija, XI. Kal
binė integracįja. Yra daug mažų 
poskyrių.

Lietuvių kalbos istorija III. 
Vilnius: „Mokslas”, 1987. 304 
puslapiai. Kaina — 2.70 rb. Šis 
tomas pavadintas „Senųjų raitų 
kalba”. Šiame tome yra šie pa
grindiniai skyriai: I. Raštų kalba 
Prūsijos kunigaikštystėje, II. 
Raštų kalba Lietuvos valstybėje. 
Daug svarbių poskyrių.

Lietuvių kalbos istorija IV. 
Vilnius: „Mokslas”, 1989. 331 
puslapis. Kaina — 3.10 rb. Svar
biausieji skyriai: I. Lietuvių 
kalba paskutiniu respublikos 
laikotarpiu, II. Lietuvių kalba 
carinėje Rusijoje, III. Vakarų 
aukštaičių kalba, IV. Lietuvių 
kalba Mažojoje Lietuvoje.

Visuose jau išleistuose profeso
riaus Zigmo Zinkevičiaus lietu
vių kalbos istorijos tomuose yra 
apstu smulkių poskyrių, iliustra
cijų, susijusių su tekstu, ir ati
tinkamų brėžinių. Tomai įrišti į 
kietus viršelius ir su gražiais ap
lankais.

* * *I
Reikia tikėtis, kad gal greitai 

susilauksime dar kitų profeso
riaus Zigmo Zinkevičiaus lietu
vių kalbos istorijos tomų, nes 
penktasis tomas jau spausdi
namas. Šis tomas skiriamas 
nušviesti lietuvių kalbos raidai 
nuo devynioliktojo amžiaus aš
tuntojo iki dvidešimtojo amžiaus 
ketvirtojo dešimtmečio pabaigos, 
o ir šeštasis tomas jau baigiamas 
paruošti spausdinimui. Šis tomas 
yra skiriamas tolesnei lietuvių 
kalbos istorijai iki mūsų dienų.

Šia proga malonu pažymėti, 
kad profesorius Zigmas Zinke
vičius įvairių kalbotyrininkų — 
mokslininkų tarpe yra labai 
vertinamas, o lietuviai kultū
rininkai jį vadina „mūsų mokslo 
pažiba”. Nenuostabu, nes jis yra 
išrinktas Šveduos Karališkosios 
mokslų akademijos tikruoju 
nariu.

Vilniaus universitetas: kultūros prasmė ir reikšmė
(Atkelta iš 1 psl.)

niekinimų, nesugrąžinamų ir 
neatlyginamų netekčių, dramų, 
išdavysčių, teroro, blaškymų ir 
ardymų, ši tradicija, išgyvenusi 
klestėjimą ir nuosmukius, atku
riama ir vėl visai prislopinta, iš 
esmės niekada nenutrūko. Net ir 
nuožmiausiais laikotarpiais ji 
nenutrūko universiteto patriotų 
protuose ir širdyse. Tik dėl to ji 
galėjo būti vėl ir vėl atkuriama, 
išsaugodama intelektualųjį tau
tos ir valstybės tęstinumą.

Nesuvokti, dar blogiau — ne
paisyti šito, traktuoti Vilniaus 
universitetą kaip vieną iš dauge
lio šiuolaikinių Lietuvos mokyk
lų, kurioms keltini tik tam tikri 
pragmatiški uždaviniai bei reika
lavimai, išplaukiantys iš kon
junktūrinių šios dienos aplinky
bių — reikštų paniekinti šią 
tradiciją, prisipažinti dvasios 
mankurtais ir būti pasmerktais 
ateities Lietuvos kartų.

O jau girdėti balsai tiek savi, 
tiek svetimi, patriotiški ir aiškiai 
antipatriotiški, esą Vilniaus uni
versitetas, kaip Lietuvos uni
versitetas, miręs 1832-ais, ir 
vėliau jau niekad neatgimęs, kad 
esą tikrasis Lietuvos univer
sitetas atsiradęs 1922-ais Kaune, 
arba, kaip iš kitos pusės antrina 
antipatriotai, esą tikrasis buvęs 
Stepono Batoro, t.y. lenkiškosios 
okupacijos universitetas. Ir 
galiausiai abi pusės sutaria, kad 
pastarasis universiteto penkių 
dešimtmečių laikotarpis buvęs 
nei lietuviškas, nei lenkiškas, o 
šiaip koks nonsensas, nieko ben
dro neturėjęs nei su mokslu, nei 
su kultūra. Šitaip savų ir svetimų 
pastangomis susidorojama su 
istorija, iš esmės su Lietuvos, jos 
kultūros ir intelekto istorija.

Žinoma, mes atmetam tokius 
argumentus, kaip pigią, bet labai 
pavojingą Lietuvai demagogiją, 
kaip mūsų istorinės kultūrinės 
atminties išniekinimą. Nes ob
jektyvi tiesa yra ta, kad kaip tik 
dėl Lietuvą ištikusios agresijos ir 
išdavystės, lenkams okupavus 
senąją Lietuvos sostinę, taigi dėl 
bėdos, ištikusios visą lietuvių 
tautą, iš būtinumo Kaune buvo 
atidaryta Vilniaus universiteto 
atšaka, nuostabiai gražiai pražy
dusi, nors trumpai tegyvenusi. 
Objektyvi tiesa yra ta, kad be
sikurianti šiandien Kaune stu
dijų institucija su anąja atšaka 
turi tik bendrą vardą. Mes nuo
širdžiai linkime ir esame pasiren
gę padėti jai įgyti ir anos atšakos 
vertą turinj.

Objektyvi tiesa yra ta, kad per 
visus tuos 50 metų beveik neįma
nomomis sąlygomis, kai dalis 
profesūros pasitraukė į Vakarus, 
o kita buvo sunaikinta ar depor
tuota, kai siautėjo saugumo ir 
partijos kontrolė ir per jėgą buvo 
brukamas absurdiškas „naujo 
tikėjimo” žodis, gens Almae 
Matris Vilnensis sugebėjo iš
saugoti Lietuvai mokslą ir 
kultūrą, lietuvių kalbą ir laisvą, 
nesusitaikančią su prievarta ir 
priespauda mintį ir tikėjimą, ti
kėjimą, kad ateis diena ir vėl 
nuskambės Sarbievijaus kieme 
universiteto Laisvės varpas.

Pagaliau objektyvi tiesa yra ta, 
kad kaip tik remiantis daugelį 
šimtmečių universitete puoselėta 
intelektualumo tradicija, susikū
rė Vilniaus universiteto vardą 
naujai garsinančios matemati
kos, baltistikos, fizikos, medici
nos, biologijos, filosofijos ir kitos 
mokyklos, susikūrė ir pati Moks
lų akademija, tarsi grįžtant prie 
universiteto ištakų, kai jis pras
mingai ir labai pamokančiai da
barčiai vadinosi Alma Akademia 
et Universitas Vilnensis. Ir visi 
žinom, kiek, išsaugodamas ir 
gausindamas šį nacionalinį turtą, 
nusipelnė šiam garbingam posė
džiui pirmininkaujantis Rekto
rius Jonas Kubilius.

Universiteto rūmuose per am
žius ir pastaruosius dešimtmečius 
brendo Lietuvos Atgimimo pro
jektai, universiteto auklėtiniai 

buvo ir yra tų projektų vykdyto
jai visuose Lietuvos visuomenės 
lygiuose ir struktūrose, o Sausio
13-ąją ir pirmieji Tėvynės laisvės 
gynėjai.

Tokia tad yra toji universiteti
nės kultūros ir dvasingumo tra
dicija, kuria remdamiesi ir kurią 
turtindami, kaip buvo būdinga 
visoms universiteto kartoms, 
šiandien pradėjome naują jo 
būties tarpsnį, esminio atsinau
jinimo programą, kurios pagrin
das — ištikimybė autentiškajai 
Vilniaus universiteto tradicijai, 
jos atkūrimas ir plėtojimas nau
jomis intelektualios kūrybos ir 
ieškojimų sąlygomis.

Imdamiesi šios programos, at
kuriame autentiškąsias univer
siteto struktūras, atsisakome jam 
nebūdingų bei kuriame naujas. 
Einant šiuo keliu atkūrėme filo
sofijos bei sociologijos studijas, 
įliedami į jas naują turinį ir 
užmegzdami plačius tarptauti
nius ryšius, pertvarkome ekono
mistų bei teisininkų rengimo 
struktūras, visų studijų turinį ir 
formas, kuriame naujus Lietuvai 
reikšmingus darinius: univer
sitetines klinikas, technologinį 
parką, tarpfakultetines struktū
ras svarbiausių nacionalinių 
programų — tokių, kaip ekologi
ja — vykdymui ir panašiai.

Plečiasi kultūrinės humanisti
nės universiteto orientacijos. 
Vilnius, per amžius garsėjęs 
kultūrų įvairove, jų darna, nuo
stabiu gebėjimu derinti Rytų 
ir Vakarų civilizacijų įnašus, ne 
veltui yra pelnęs ir Šiaurės 
Atėnų, ir Vakarų Jeruzalės var
dus, tuo nė kiek neprarasdamas 
lietuviškojo autentiškumo — at
virkščiai — suteikdamas jam 
tarptautinį kultūros vertę, šian
dien mums ypač aktualią, su
sijusią ne tik sų mūsų išėjimu 
į platesnį pasaulį, bet ir, kaip 
kitados, to pasaulio atėjimu į 
Lietuvą.

Štai kodėl labai rimtai žiūrime 
į Judaikos centro, atidaryto uni
versitete, plėtojimą ir jo peraugi
mą į fundamentalias orientalisti
kos studijas (tam pasitarnaus ir 
mūsų rengiama sutartis su Tel- 
Avivo universitetu).

Atidarome Skandinavistikos 
katedrą — mums labai naudingų 
ir perspektyvių ryšių su Šiaurės 
kraštais pagrindą. Kuriamas Po- 
lonistikos centras — pirmas 
konkretus reikšmingas žingsnis, 
ieškant sandoros ne tik dviejų 
labai artimų akademinių kultū
rų, bet ir dviejų tautų, suartintų 
ir išskirtų dramatiškos istorijos.

Danutė Jonkaitytė-Gediminienė H Vilniaus universiteto istorijos, {kūrimas. 1979
Litografija, 56 x 79

Jūratė Urbienė

Yra žinia iš Prancūzuos, jog ten 
aukščiausiu valstybės lygiu pri
tarta universiteto iniciatyvai 
įsteigti Vilniuje, universiteto 
kaimynystėje ir jam kuruojant, 
Prancūzijos mokslo ir kultūros 
centrą.

Vakarų kultūros sparną neabe
jotinai išplėšime, papildę bendrą
ją universiteto orientaciją ita
liškąja romanų kultūros atšaka 
— Vakarų civilizacijos pagrindu. 
Eidami šiuo keliu ne tik išliksime 
ištikimi istoriniam Vilniaus uni
versiteto vaidmeniui, bet ir nau
jai jį įprasminsime šiuolaiki
niame pasaulyje. Vilniaus uni
versitetas neabejotinai gali ir turi 
susigrąžinti šį strateginį vaidme
nį ir įtaką Rytų ir Vakarų kultū
rų sandūroje. Tą sakydamas, tu
riu galvoje plačiausią kultūros 
sąvoką, apimančią mokslus ir 
menus, politiką ir ekonomiką, 
istoriją ir filosofiją. Nes tokia ir 
yra universaliųjų universitetinių 
studijų ir tyrimų prasmė.

Dedam daug pastangų ir tiki
mės valstybės prielankumo, kad 
universitete egzistuojančių aka
deminių ir mokslo struktūrų 
pagrindu būtų įkurta ypatingai

Alma Mater, 1973
Vilnonis gobelenas, 220 x 200 

svarbi Lietuvos reikalams in
stitucija — Rytų ir Vakarų studi
jų bei tyrimų centras, kuriam rū
pėtų rengti mūsų valstybės pa
siuntinius bei tarpininkus, kaup
ti informaciją ir atlikti Lietuvai 
reikšmingus geopolitinius tyri
mus — kitaip tariant, kurti in
telektinį mūsų valstybės politi
kos pamatą ir fondą. Su pastaruo
ju projektu susijęs ir visos univer
siteto informacinės bazės per
tvarkymas, konkrečiai naujojo 
Komunikacijos fakulteto atidary
mas bei naujosios šiuolaikinės 
bibliotekos projektas.

Į penktąjį šimtmetį įžengusi 
turtingiausia Lietuvos bibliote
ka, kasdien pasipildanti šimtais 
leidinių iš viso pasaulio mokslo ir 
kultūros centrų, jau nebegali 
efektyviai atlikti savo vaidmens. 
Didžiulė jos unikalių fondų dalis 
— beveik 2 mln. leidinių — nepri
einama arba efektyviai nepanau
dojama dėl nesamos šiuolaikinės 
technologijos. Todėl neseniai 
kreipiausi į Pasaulio Lietuvių 
bendruomenę, JAV Lietuvių ben
druomenę, kviesdamas įsijungti į 
vieną prasmingiausių tikros pa
galbos Lietuvai, jos mokslui ir 

kultūrai akcijų — išgelbėti ir 
išsaugoti nacionalinį Lietuvos 
turtą, daugiau nei 5 mln. leidi
nių, unikalių Lietuvos ir pasaulio 
kultūrai.

Tokia biblioteka, įsijungusi į 
tarptautinį informacijos tinklą, 
taptų pagrindiniu Lietuvos infor
macijos banku, kuriuo naudotųsi 
ne tik akademinė Lietuvos ir kitų 
kraštų visuomenė, bet ir kitos 
privačios ir valstybinės, vyriausy
binės ir parlamentinės struktū
ros. Man malonu pranešti, kad į 
mūsų kreipimąsi pradėta at
siliepti: universiteto sąskaita 
Švedijos Stockholm’o banke auga.

Pagarba raštui, minčiai, iš
minčiai nuo seno mūsų tautoje 
suvokiama kaip pagarba dvasin
gumui. Žinojimo ir tikėjimo dar
na daugelį amžių buvo viena 
vertingiausių Vilniaus universi
teto tradicijų.

Ją atkursime, kai netrukus į 
mokslų ir išminties skleidžiamą 
dvasingumą įsilies ir žodžiai, 
skambantys iš sugrąžintos uni
versitetui Šv. Jono bažnyčios.

Ši neatsiejama mūsų aplinkos 
dalis turėtų ne tik grąžinti mus 
istorijai ir amžinybei, bet, 
universiteto poveikyje, suteikti 
tikėjimui intelektualumo, o tuo 
pačiu — gal ir naują pradžią 
Lietuvos Bažnyčiai. Kaune, kituo
se mūsų namuose, Humanitari
niame fakultete padarysime dar 
vieną tokią pradžią liuteronams: 
taip Vilniaus universitetas at
lieps savo prigimtį — kaip įvairių 
tikėjimų ir požiūrių į žmogų bei 
į pasauli darna, organiška jų 
visuma, jų Namai.

Mes norime ir nuoširdžiai 
sieksime, kad Vilniaus universi
tetas būtų — sulig istorijos valia 
— Namais visoms Lietuvos mo
kykloms, kur dalinamasi ir ta
riamasi, kur rūpinamasi kitais 
ir vis — dėl Lietuvos. Dėl tų, 
kurie ateis po mūsų ir gal pa
sakys: jie padarė viską, ką ga
lėjo. Jie gyveno darniai, susi
klausę kaip šeima.

Europos universitetų Magna 
Charta skelbia, jog universitetinė 
misįja — ugdyti dvasią ir intelek
tą, gausinti ir saugoti tautos 
dvasios vertybes, perduoti jas 
palikuonims. Šis procesas turėtų 
būti pastovus, tęstinis, nevaržo
mas politinės ir ekonominės 
konjunktūros.

Tai ir yra universitetinė, 
šimtmečiais ugdoma, iš kartos į 
kartą perduodama laisvės ir 
kultūros tradicija, garantuojanti 
kultūrinį tautos išlikimą, jos 
sąryšį su pasaulio kultūra.

Valstybės gyvybinė priedermė 
ir tauriausia pareiga — užtikrinti 

(Nukelta į 3 psl.)
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New York’o kritikai apie Vilniaus Jaunimo teatrą Balys Auginąs
Vilniaus Jaunimo teatro spek

takliai New York’o Tarptauti
niame festivalyje (vykstantys nuo 
birželio 13 iki liepos 7 dienos) 
padalino kritikus j dvi labai 
skirtingas grupes: entuziastin
gus rėmėjus ir pasipiktinusius 
priešus. Keletą pastarųjų 
papiktino režisieriaus Eimunto 
Nekrošiaus tariama nepagarba 
Čechovui. The Daily News kri
tikas Howard Kissel pavadino 
„Dėdės Vanios” spektaklį 
„bufonada” — paiku juokdaria- 
vimu, be jokio sąryšio ar nuo
seklios raidos, kuris mums nepa
deda suprasti to, ką Čechovas va
dino „provincinio gyvenimo idio
tiškumu”, to gyvenimo patoso ir 
bergždumo.

Su panašia grimasa jauni- 
miečių „Dėdę Vanią” pasitiko 
dienraščio The Neu> York Post 
kritikas Clive Barnes. Neigiamai 
sugretinęs lietuvių spektaklį su 
švedu režisieriaus Ingmar Berg- 
man’o tame pačiame festivalyje 
rodomais pastatymais, kritikas 
Nekrošiaus režisūrą pavadino 
keistai absurdiška burleska, 
pretenzingu ir apsimestai 
„menišku” pjesės iškraipymu. 
„Dėdėje Vanioje” Barnes įžiūrėjo 
politinių užuominų apie Lietuvos 
pavergimą — anot jo, tokios užuo
minos, be abejo, labai paveikios 
Vilniuje, bet New York’e jos 
esančios daug mažiau aktualios. 
Pripažindamas, kad šį spektak
lį daugelis liaupsino visame 
pasaulyje, kritikas tvirtino, jog 
tai esanti Čechovo interpretacija 
žmonėms, kurie nelabai domisi 
Čechovu ir dar mažiau juo tiki.

Dienraštyje The New York 
Times antruoju smuiku grojantis 
teatro kritikas Mel Gussow pava
dino Nekrošiaus spektaklį „eks
centriška adaptacija”, kokios jis 
nėra matęs ir kurios Čechovas ne
būtų galėjęs įsivaizduoti. Režisie
riaus vaizduotė per toli nuklysta 
ir jis ignoruoja Čechovo konteks
tą, rašo kritikas. „Nukrypimai” 
nuo teksto esą neturintys jokio 
aiškaus dramatinio ir politinio 
tikslo. Kritikui atrodo, jog režisie
rius mėgina lyginti profesoriaus 
Sebriakovo pastangas dominuoti 
savo namiškius su Sovietų 
Sąjungos priespauda Baltijos 
valstybėse, bet tie politiniai mo
tyvai nesantys organiški, o 
įbrukti. Aktorius režisierius esą 
nuvedė klystkeliais ir juos apgau
bė „erzacine eksperimentine ap
linka”. Nekrošius Čechovą trak
tuoja kaip koksai „dekonstrukcio- 
nistas” ir jį susmulkina, tvirtina 
Guašo w.

Amerikos teatro menininkai 
nepritarė šiems kakofoniškiems 
balsams. Birželio 18 dieną Ei
muntas Nekrošius drauge su ver
tėju Arūnu Čiuberkiu dalyvavo 
teatralų simpoziume, kuriame 
buvo diskutuojamas New York’o 
Tarptautinis festivalis. Žymūs 
režisieriai — Jono Jurašo bendra-

Eimuntas Nekrošius per Tarptautini teatro festivali Chicago’je 1988 metais. 
Jono Kuprio nuotrauka

darbis Adrian Hali, Hartford’o 
(Connecticut) teatro direktorius 
Mark Lamos, lietuvių kilmės 
JoAnne Akalaitis, vadovaujanti 
New York’o Visuomeniniam teat

rui — vienbalsiai reiškė savo 
susižavėjimą „Dėdės Vanios” pa
statymu. „Nekreipkite dėmesio į 
tuos kritikus — jie kvailiai”, Ne
krošiui kalbėjo JoAnne Akalaitis.

Dalia Overaitė ir Kostas Smoriginas „Kvadrato” spektaklyje. 
Stanislovo Kairio nuotrauka

Scena U „Dėdės Vanios” spektaklio: (iš kairės) Dalia Storyk, Elvyra Žebertavičiūtė, Irena Tamašiūnaitė ir 
Dalia Overaitė.

Stanislovo Kairio nuotrauka

Prie šių balsų birželio 19-ą 
prisįjungė The Viliūge Voice kri
tikė, neseniai Vilniuje viešėjusi 
Alisa Solomon. Nekrošiaus 1986 
metais sukurtas spektaklis jai, iš 
dabartinės perspektyvos, priminė 
tautą buriantį nepriklausomybės 
judėjimo šūkį. Ji abejoja, ar reži
sierius tada žinojo, kad tepraeis 
keleri metai, kai muzikų bei 
menininkų vadovaujami lietuviai 
nepabūgs tankų ir blokadų, 
stengdamiesi atgauti savo istoriją 
ir tautinę tapatybę. Kritikė pa
brėžė, kad tos paralelės su da
bartimi yra daug gilesnės ir sub
tilesnės, negu jas įmanoma įvar
dinti žodžiais. Sis ypatingo grožio, 
širdį perveriantis ir nušviečiantis 
spektaklis spinduliuoja atei
siančios revoliucijos pažadu — 
rašo Solomon.

Panašus buvo Neuisday kri
tikės Linda Winer vertinimas. 
Jos entuziazmas liejosi iš krantų 
— spektaklis jai užburiantis, eks
centriškas, žaismingas, kartais 
primenantis Federico Fellini, bet 
ir giliai jaudinantis ir nuostabus. 
Tikra Čechovo vizija! Kritikė 
spektaklyje įžiūrėjo ir subtilų, ir 
tiesioginį politinį turinį. Anot jos, 
žiūrovai pajunta veikėjų neviltį, 
visuomeninį sustingimą. Puikūs 
aktoriai meistriškai sugeba įkū
nyti tai, kas ne visai aišku, bet 
niekad nėra permatomai pa
prasti.

Linda Winer rašo, kad garsas 
apie Nekrošių ir jo ansamblį eina 
po New York’ą jau nuo 1988 
metų Chicago’s Tarptautinio 
teatro festivalio. Dabar suži
nojom, kodėl apie juos tiek daug 
kalbėta, sako ji: Nekrošius laisvai 
traktuoja tekstą, išlaiko jo vien
tisumą ir fabulą, bet haliucina
cinės magijos kupinose scenose 
atskleidžia ir žodžiais neišsakytą 
jausminę gyvybę.. Prieštarauda
ma The New York Times kri
tikui, Winer tvirtina, kad Nekro
šius „neišmetė” Čechovo, o į jį 
pažvelgė „pro kitą langą”. Nekro
šiaus vizija yra Čechovui iš
tikima, pabrėžė ji.

Birželio 20 dieną Joyce teatre 
įvyko „Kvadrato” prenyera. Po il
gomis ovacijomis palydėto spek
taklio New York’o menų ir spau
dos elitas bei gausus būrys išei
vių lietuvių ir svečių iš Lietuvos 
dar ilgai bendravo su jaunimie- 
čiais šventiškame pobūvyje.

Pirmieji kritikų komentarai 
apie „Kvadratą” irgi žėrėjo ta 
šventiška nuotaika. Nuostabusis 
režisierius Eimuntas Nekrošius 
scenoje atkuria nepaprastai sudė
tingas aistras, suteikia mums re
tų išgyvenimų, leidžia mums 
įžvelgti į pirmines gulaginio 
pasaulio versmes ir suprasti, kaip 
priespauda paveikia sielas — rašė 
Newsday kritikė Linda Winer. Jo 
virš tikrovės pakylančių įvaiz
džių dėka tas tamsusis pasaulis 
kartkarčiais sušvinta nelauk
tomis džiaugsmo properšomis. 
Aktorių Kostą Smoriginą kritikė 
pavadino trijų Amerikos ekrano 
ir scenos žvaigždžių — Kevin 
Kline, Clark Gable ir John Be- 
lushi — deriniu.

Panašiai apie „Kvadratą” kal
bėjo ir The New York Times kri
tikas Wilborn Hampton. Jis 
prisipažino, kad Rytų Europos 
autorių spektakliai apie gulago 
teritoriją vakariečiams kartais 
atrodo nuobodoki, nes jie apie tą 
teritoriją nieko nežino: „Mes 
negyvename apimti baimės, 
nelaukiame, kol vidurnaktį ar 
net vidudienį pasigirs beldimasis 
į duris”. Tą teritoriją, anot kri
tiko, puikiai atkuria „Kvadrato” 
spektaklis. Nekrošiaus pjesė 
esanti ir pavergianti, ir humoris- 
tiška. Spektaklio pasisekimą ga
rantuoja aktoriai, kurių sukurti 
charakteriai žiūrovą įtikina, nes 
juose atsiskleidžia ir smulkiosios 
žmogiškos savybės. Kritikas taip 
pat iškėlė Kosto Smorigino, 
Dalios Overaitės, Janinos 
Matekonytės ir Remigijaus 
Vilkaičio meistriškumą.
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TAIP AUGA ŽEMĖJ ATEITIS
GIRTA MIRTIS

Tarytum išversti iš guolių —
Ilgais plaukais, gyvaplaukiais apžėlė, 
Aludėj linksminos jaunuoliai
Ir girta triukšmą kėlė —

Ir aluje atradę gėri,
Jie žodžiais šaudėsi be saiko, 
Putojančią linksmybe gėrė,
Kol miglose mintis apsvaigo —

Staiga paliko jie alude
Ir dūmais mašiną užpjudė, 
Tartum skalikai leidosi alėjom —
Bet vairas žviegdamas apstulbo, 
įšokės glėbin stulpo: —

Vienas vapėjo lyg pablūdęs,
Ir geso tartum žvakė,
O du — kuršiuos sapnuos gulėjo
Ir negirdėjo,
Ką jiems mirtis girta pasakė —

SAULĖS GRĄŽA

Ekspromtas

Šiandieną ant pečių
Nešiojame svajone — 
Kaip žalią aušrą ateities — 
Su ja mes baigiame kelione,
Lyg varpos byrančių kviečių —

Ant uosto molo akmenų 
įpūtė ugnį, būriam:
Kada pakrantėn žydinčių dienų 
Atplauks mūs vizijų laivai 
Svąįonių burėm —

Ir žvelgiam į miglotą tolį,
Kada išplauksime namolei,
Kada iš tų gyvenimo žarijų 
Gyva buities ugnelė atsibus —
Kada pavasario krauju palijus, 
Tamsiausią žemės vakarą
Žydės žvaigždžių lelijos,
Ir sausmedžiai gimdys žaibus —

Tada vaikai anūkuose matys, 
Kaip auga žemėj ateitis —

RŪPESTIS

Pradžioje buvo Viltis —
Vientulė dukra, 
Turėjusi mūsų sielose 
Meilės lopšį —

Ir buvo Tikėjimas — 
Genties Kraičio Skrynia —
Turtas, rakinamas raktais širdies —

Per gyvenimo raistą 
Žengdavom kūlgrindom —
Slaptu vilties lieptu —

Tikėjome laisve —
Kaip stumbrai lūžtvėse,
Kaip sakalai ąžuolynų aukštybėse —

Daivos Blynaitės nuotrauka

Praeities durpėse nugrimzdo kūlgrindos — 
Nūnai mūsų ainiai
Vaikšto vingulių keliais —

Bef palikę Kraičio Skrynias,
Pakilę dangopi kylančiais tiltais,
Ar išeis jie į vieškelį,
Kuriuo vaikšto laisvė? —

RASA

Žemė žvelgia
Žalių ežerų akimis
I plaukiantį dangų
Ir, kaip mylimoji,
Maldauja:

— Nusileisk pas mane
Iš ankštybių gelmės —
Aš apglėbsiu karštai
Upių virpančiom rankom,
Išvelėsiu erdvės melsvus marškinius, 
Siuvinėtus žvaigždėm ir mėnuliais —

Ir pavakare
Dangus pasidabina
Tamsaus milo liemene,
O debesų bačkose
Trankiai putoja alus —
Jo lašai, kaip žemiškos ašaros, 
Blizga žolėj —

— Neliūdėk (sako žemei naktis) —
Tokie yra jūreiviai:
Jie geria savo ilgesį
Kiekvienam uostamiesty,
Kur jų laukia bučiniai
Ir mylimųjų glėbiai —

Bet plaukdami
Bekraščiais vandenynais,
Jie pasiilgsta žemės
Žydinčios širdies —

Vilniaus universitetas: 
kultūros prasmė ir reikšmė

(Atkelta iš 2 psl.)

šios tradicijos tęstinumą, būti 
universiteto — mokslo ir kultū
ros židinio, susišaukiančio su 
kitais tokiais židiniais visame 
pasaulyje — globėja, mecenate.

Nes kol gyvas Universitetas, tol 
gyva ir Valstybė.

Šiandien mes Vilniaus univer
sitete, kaip ir mūsų šviesieji 
protėviai, stovime prie to paties 
Lietuvos Valstybės įtvirtinimo 
projekto, vėl ir vėl mėgindami

įprasminti mūsų tautos buvimą 
mokslo, kultūros, krikščioniškos 
civilizacįjos pasaulyje.

Išvien su tauta, išvien su tauta, 
išvien su tais, kuriems patikėjom 
mūsų Valstybės vairą gal pačią 
sunkiausią ir dramatiškiausią jos 
likimo valandą.

Išvien su mūsų broliais ir sese
rimis visame pasaulyje.

Telydi mus sėkmė ir santarvė.
Ir tegu Dievas mums visiems 

Buteikia jėgų.

• Aidai (1991 Nr. 2). Kultūros 
žurnalas, leidžiamas keturis kar
tus per metus. Redaguoja Leonar
das Andriekus, OFM. Leidžia Tė
vai pranciškonai, 361 Highland 
Boulevard, Brooklyn, N Y 11207. 
Metinė prenumerata — 20 dole
rių. Atskiras numeris — 5 doleriai.

Antrasis šių metų Aidų žurnalo 
numeris pradedamas Vytauto 
Landsbergio kalba 1990 m. 
rugpjūčio 8 d. Oslo konferencijoje 
„Atmesti neapykantą” (išspaus
dinta ir Draugo priede 1990 m. 
spalio 27 d.). Vertingi Daliaus 
Bensevičiaus, Vinco Trumpos, 
Povilo Rėklaičio straipsniai. 
Maloni staigmena — Bernardo 
Brazdžionio nauji eilėraščiai.
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Nelės Žukauskaitės-Zirnite ofortų paroda
ALGIMANTAS KEZYS

Nelė Žukauskaitė-Zirnite, vieš
nia iš Latvijos sostinės Rygos, 
nuo birželio 7 iki birželio 16 
dienos eksponavo savo ofortų 
parodą Chicago’s Čiurlionio 
galerijoje.

Piešimo meną Nelė pamėgo 
nuo pat vaikystės. Lankydama 
mokyklą, ji taip pat mokėsi 
muzikos ir baleto, bet tik pie
šimas jai išliko nepamainoma 
visos vaikystės pramoga. Meną 
Nelė giliau studijavo Vilniaus 
Dailės institute ir Rygos Meno 
akademijoje. Didelės įtakos jai 
turėjo oforto specialistas Leonas 
Lagauskas, su kuriuo darbais 
mes susipažinome keliose gru
pinėse grafikos parodose, vyku
siose Chicago’je anksčiau.

Nelės ŽukauBkaitės-Zirnitės 
ofortai — tai tarsi nepaprastu 
kruopštumu, didele meile ir 
tobulai išvystyta technika apipa
vidalinti brangakmeniai. Įsižiū
rėkime į švelnius veido bruožus 
vaikučio veide, atkreipkime dė
mesį į smulkmeniškai išbaigtą 
rūbo tekstūrą, pastebėkim, kaip 
iš mažų taškelių sudaryti plotai 
švelniai pereina iš tamsiųjų tonų 
į šviesiuosius. Juk tai nėra 
tapyba ar akvarelė, kur vienu 
teptuko mostu padengiamas iš
tisas drobės ar popieriaus plotas. 
Oforte tamsiosios vietos tokiomis 
tampa, dedant taškelį prie taš
kelio, kaip smulkučius grūdelius. 
Tokį sunkų darbą gali atlikti tik 
auksinės rankos ir pilna meilės 
širdis.

Šioje begalybės taškelių jūroje 
Nelė kuria savo paveikslus ir 
reiškia savo mintis bei jausmus. 
Ankstyvesnieji jos ofortų vaizdai 
rodo miesto peizažus, portretus, 
gamtos idilę. Vėlesnieji — sapnų 
ir svąjonių vaizdai — peržengę 
realizmo slenkstį, atsiduria siur
realistinio stiliaus fantazijose.

\J
Nuomonės ir pastabos

Kąjetono Sklėriaus paveikslų
Čiurlionio galerijoje reikalu

Draugo 1991.IV.20 kultūrinia
me priede išspausdintas įdomus 
Laimos Krivickienės straipsnis 
apie M. K. Čiurlionio galerijos 
Chicago’s Jaunimo centre turtus 
(„M. K. Čiurlionio galerija — 
kultūros židinys išeivijoje”). Bet 
keletas rašinio eilučių mane ap
stulbino! Cituoju: „Yra šešios 
puikios garsaus akvarelės meis
tro, dailininko Kąjetono Šklė- 
riaus (turi būti Kąjetono Sklė
riaus, o jeigu abiem pavardės 
formom, tai Kajetono Sklė- 
riaus-Šklėrio — A.N.) akvarelės, 
daugiausia iš Italijos kūrybos 
periodo. Jas Čiurlionio galerija 
gavo 1982 metais, bet [...] 
nežinomas mecenatas (cituojant, 
abu pabraukimai mano).

Ačiū kultūrininkei Laimai Kri- 
vickienei, kad mecenato reikalą 
iškėlė, ir ačiū Viešpačiui, kad te
besu gyvas, kad nelabai tvarkin
game savo archyve pasirausęs 
suradau tai, ką per dešimtmetį 
Čiurlionio galerijos prižiūrėtojai 
pamiršo.

Taigi skelbiu ir keturių žinomų 
žmonių pasirašyto paveikslų per
davimo akto fotokopįja įrodau, 
kad paveikslų mecenatė buvo 
Kąjetono našlė Elena Sklėrienė. 
O aš, šio laiško rašytojas, Kąjeto
no seserėnas (jo sesers Emilijos 
sūnus), suvaidinau tarpininko 
rolę, nes be manęs paveikslai 
būtų iš Vokietijos, kur dėdienė 
Elena gyveno ir mirė, nukeliavę 
į Kauną.

Paveikslai Čiurlionio galerijai 
perduoti ir aktas pasirašytas ne 
1982 metais, bet 1981 m. birželio 
21 d. Akte nurodžiau, ko mecena
tė pageidavo: kad publikai pa-

Nelės Žukauskaitės-Zirnite parodos afiša Rygoje 1990 metais.

Siurrealistiniai simboliai kyla 
Nelei iš stipriai įelektrintos 
vidinės dvasinės jėgos, atsira
dusios, nežinia iš kur, bet aiš
kiai jaučiamos, priartėjusios 
ir galingai tariančios savo 
paslaptingąjį „fiat”. Mišku 
skrenda žmogus be sparnų, 
dailiais renesanso laikų rūbais 
aprengta figūra vietoj galvos 
nešioja iš metalo atplaišų nukaltą 

veikslai būtų nuolat matomi. O 
ką Čiurlionio galerijos vadovai su 
jais padarė? Jie ištisą dešimtmetį 
guli sandėly, niekada, net ke
lioms dienoms neeksponuojami. 
Jaučiuosi Eleną Sklėrienę žiau
riai apgavęs. Galiu ramintis ne
bent tuo, kad 1972-aisiais, kai 
vieton Kauno ją įtikinėjau rinktis

Kajetono Sklėriaus paveikslu Lietuviu. Čiurlionio galerijai perdavimo

AKTAS

Vykdydamas Elenoe Sklėrienės (gyvenusios 14 Amselsog, 706 Sohomdorf(Vokietijoje, 
mirusios 1980 m. gruodžio 23 d?) testamente bei man rąžytuose laiakuose pareikite 
▼alla, perduodu Lietuviu Čiurlionio galerijai (Lithuanian Art Gallery Čiurlionis, 
Ino. I, (e Įkūrusiai Čikagos Lietuviu jaunino oentre (2345 ’eet 56 th Street,Chicago, 
IL 60656), želia (6) Kajetono Sklėriaus dailės darbus.
Perduodamos penkios (5) akvarelės, remiantis pavadinimais ir Gentine triniais 
ienatarimais, yra Žiooi
1. NEŽINOMOJ SALY (MIRTIS), 45 X 35. be parašo ir be datosi
2. NEAPOLIS - VEZUVIJUS, 1929 m., 46 x 32|
3. CATBI, 1929 45 x 35|
4. CMIOOGIA (BRAGOUI, CAJfAIE 8. LOMBARDO), 1929 45 X 351
5. 0ĖIĖ3, 1931 59 x 47.
Ir vienas (1) grafikos kūrinys, kur( pažymiu nuneriu
6. MIRTIES PIEŠINYS ( TODESZEICHNUNO), be parašo ir bo datos, 25 x 20.

Perdavimo proga randu būtina e( t^ pas1 skinti.
Nusprendusi mirdama keletu paveikslu palikti vlsuamsnei, Elona Sklėrienė etate dri 
sĄlygasi a/ kad juos gavusi galerija tarnautu lietuviams | ir b/ kad Kajetono _ 
Sklėriaus paveikslai negulėtu eapdoliuooe, bet visada butu publikos matomi. Io karto 
buvo maniusi juos palikti LTSR Čiurlionio galerijai Katate, (tikinta, kad Kaune gali 
nebūti pildoma pirmoji sąlyga, pasirinko Čikagą. Vis dėlto, testamente nepažymėjo 
nei galerijos vardo, nei paliekamą paveikslu, akaloiaua. labai nusivylė sužinojusi, 
kad Čiurlionio galerijai Čikagoje sunku (vykdyti antr^j^ e^lyg^. Nujausdama gyvenimo 
gal£, 1980 mett( vidury ėmė dairytis kit^ galeriją. įtikinta, kad Čiurlionio galerijoj 
Jaunino centro tuo tarpu yra tinkamiausia vieta, kad paveikslai bus ton dažnai 
eksponuojami ir kad ateity jie gr|a ( laisva Lietuva, paskutiniame lalŽko, rašytame 
trys savaites prieS mirti, leido paveikslus Čiurlionio galerijai psdikti. Viliuosi, 
jog Elenos Sklėrienės valia ola bus vykdama, klok tik aplinkybės leis.

(vardytus sosio (6) paveikslus perdaviau 
1981 m. birželio mėn. 21 d.

Alfonsas Nakas
1660 Bower« Avenue
Birm1 ngham, M1 48008

t'S 
't,?) 

narvą, vietoj lėkščių ant stalo pa
tiesti laikrodžiai.

Paviršutiniškai pažvelgęs į 
šiuos vaizdus, tūlas žiūrovas 
pagalvos, kad toks fantazmatų 
pasaulis atplaukia čia tiesiai iš 
Freud’o palatų, kur stiprios 
pasąmonės apsėsti pacientai 
išlieja savo perkrautas vaizduotes 
laukan, norėdami jomis atsikra
tyti. Bet tokia prielaida, kad

Chicagą, Kaunas tebetūnojo prie 
Laptevų jūros, o kas įvyks 
1988-aisiais, nė pats Dievas tur
būt nebuvo numatęs... \

Didelė bėda ir gėda, kad Ka
jetono Sklėriaus ir kitų senųjų 
meistrų darbai neeksponuojami. 
Bet didžiausią rūpestį kelia Jau
nimo centro geografinė padėtis. 
Prisimenu 1967-ųjų riaušes 
Detroite ir kitas tokio pat masto 
Los Angeles. Jaunimo centro apy
linkėje panašios ar dar baisesnės 
riaušės bet kada gali įsižiebti iš 
mažiausios kibirkšties. Tuomet 
rūmai su Čiurlionio galerijos ir 
kitais turtais per kelias valandas 
pavirstų griuvėsiais ir pelenais.

Paveiksltm priėmusiojo parašai ir 
einamos Čiurlionio galerijoj pareigos. 

Nelės siurrealistiniai vaizdai 
kyla iš gaivališkai veiklios 
dailininkės pasąmonės, būtų 
netiksli. Nelė nėra Freud’o pa
cientė. Tikslesnis jos darbų po
būdžio apibūdinimas būtų šis: jos 
vaizduotę valdo labiau supra- 
sąmonė, negu pasąmonė. Tai ta 
pasaulyje esanti psichinė jėga, 
kuri nėra susikoncentravusi 
vieno žmogaus dvasios narve, o 
yra plačiai pasklidusi po visą būtį 
ir visą kosmosą. Ji užtinkama ir 
čia pat žmogaus pašonėje esančio
je kasdienybėje, ir tolimuosiuose 
bei neaprėpiamuosiuose padan
gių plotuose, ir juose randamuo
siuose erdvių kūnuose. Tai visai 
kita jėga, negu ta užgniaužtoji 
kurio nors vieno žmogelio dvasio
je. Ši yra pozityvi, dinamiška, 
neskriaudžianti. Tai ta geroji 
Dvasia, kurios reikia ieškoti, su 
ja susidraugauti ir iš jos aruodų 
bandyti semtis žinių apie būties 
paslaptis.

Nelė tiki aukštesniųjų jėgų 
buvimu ir jų poveikiu žmogui bei 
jo kūrybai. Jai visiškai realu, kad 
planetų skrydis nubrėžia žemėje 
esančiam sutvėrimui kelią į erd
ves. Ji žino, kad komunikacija 
tarp būties sukurtų individų yra 
galima ir paslaptingesniais ke
liais, negu paprastais žodžiais ar 
žinomais gestais. Net ir atsi
tiktinai ištartas pažįstamo ar 
nepažįstamo žodelis gali jai turėti 
nepramatytai didelės prasmės 
krūvį. Už tai savame mene kaip 
ir gyvenime Nelė remiasi 
Mokymais, pabūrimais, mis
tiniais regėjimais bei išgyveni
mais. Iš ten ir ateina jos suvokti 
vaizdai bei metafiziniai įvaiz
džiai. Mums jie kartais atrodo lyg 
apreiškimai iš tolimos mūsų 
tėvynės, kurie nors ir netikroviš
ki, bet mums yra artimi, kažkur 
matyti. Nelės sukurti paveikslai 
yra ir pamokymai. Jie yra 
draugiški, malonūs, mandagiai 
kviečiantys kilti aukščiau, gy
venti svariau.

Nesiūlau viską tuoj dabar krau
ti į pirmą konteinerį ir išsiųsti į 
Vilnių ar Kauną, nes nežinia, 
kada kuriuos rūmus ten pleškins 
nužmogėję komunizmo herojai. 
Bet siūlau nedelsiant viską iš 
Jaunimo centro pavėžėti bent į 
Lemont’ą ar į kurią kitą sauges
nę vietą, iki Lietuvoje atmosfera 
praskaidrės.

Alfonsas Nakas 
Sunny Hills, FL

Dėl de jure 
ir de facto

Malonu skaityti visokią 
spaudą, ypač Draugą, kuris 
duoda gerų naujienų ir gerų 
straipsnių. Vieni jų kondensuo- 
tesni, konkretūs, kiti ištęsti lyg 
rašoma už apmokamą eilutę, o 

Pletkauskų, kuris Laimą 
Šulaitytę-Day pakvietė atvykti 
vieną sezoną čia vaidinti. Ji tokį 
pasiūlymą teigiamai priėmė ir 

betęsiant kartais atsitinka ir
netikslumų.

Skaitau ir kultūrinio priedo 
kertinę paraštę... Deja, kartais 
tenka ir nustebti, kai rašeiva a.a. 
11. nesusigaudo, ką rašo.. Pvz., 
Draugas, Nr. 28,1991.II.9, „Kai 
kalbamės savo tarpe” tarp kitko 
rašo......prisiminkime Kongreso
rezoliucijas apie žudynes Tblisi ir 
Baku! Tokia rezoliucija sparčiai 
artina ir Baltijos respublikų de 
jure pripažinimą — projektą, prie 
kurio dirbame jau antri metai...”

Taigi tenka apgailestauti, kad 
a.a. 11. neskiria de jure nuo de 
fakto... O tie, kurie dirba dėl de 
jure pripažinimo, tai dirba nerei
kalingą darbą ir dargi kitus 
klaidina, o patys nežino ko siekia. 
USA, Anglija ir daugelis kitų val
stybių de jure Lietuvai pripažino 
prieš daug dešimtmečių ir to 
pripažinimo niekada neatšaukė. 
Dėl to USA, Anglijoje, Kanadoje 
ir kitur veikia Lietuvos atstovy
bės. Mes siekiame, kad didžiosios 
valstybės ir kitos pripažintų 
Lietuvą de facto.

J. L. Giedraitis
East Northport, NY

Vytautas Juodka Ir Laima Sulaitytė-Day Vilniaus senamiestyje. V. Kapočiaus nuotrauka

Chicago’s aktoriai Lietuvoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Daugiau negu tris savaites 
išbuvę Lietuvoje, į Chicagą 
sugrįžo aktoriai Vytautas Juodka 
ir Laima Šulaitytė-Day. Jie ten 
davė septynis spektaklius — 
Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose. Jų numatytas pir
masis pasirodymas Vilniuje dėl 
pavėluoto nuvykimo negalėjo 
įvykti, tad premjerinis Kosto 
Ostrausko pjesės „Šaltkalvio” 
spektaklis buvo Kaune balandžio 
13 dieną.

Čia į Lėlių teatro salę 
prisirinko daugiau publikos 
negu buvo vietų. Kauno laiko 
laikraštyje Kauno Lėlių teatro 
literatūrinės dalies vedėja Irena 
Dūdienienė apie „Šaltkalvį” ir jo 
aktorius pasirodymo dieną taip 
rašė: „Visų kauniečių a< teatro 
mylėtojų vardu ryžtuosi palinkėti 
mieliems svečiams iš Čikagos, 
taip pat režisieriui Juozui Iva
nauskui sėkmingos gastrolių pra
džios mūsų mieste, malonių 
susitikimų ir šilto priėmimo 
visose Lietuvos scenose. Lai 
skirtingų kontinentų lietuvių 
bendras kūrybinis darbas tampa 
švente mums visiems”.

Kaip pasakoja grįžę iš Lietuvos 
aktoriai, tai iš tikrųjų šios 
gastrolės buvo šventė tautiečiams 
Lietuvoje. Kur tik čikagiečiai ėjo, 
kur vaidino, ten juos lydėjo 
didelis dėmesys. Apie juos rašė 
penkiolika Lietuvos leidinių. 
Daug dėmesio buvo rodoma 
Klaipėdoje, kur dienraštis 
Klaipėda, kuriame dirba buvusi 
čikagietė Snieguolė Zalatorė, 
mūsiškius aktorius plačiausiai 
pažymėjo. O jie buvo sužavėti 
puikiais Klaipėdos teatro pa
statais ir jo direktorium Romu

Ir knygos turi savo likimą!

Siunčiu Jūsų dėmesiui ištrauką 
iš laiško 1991.III.3, rašyto vienos 
mūsų akademikės. Manau, kad 
būtų įdomu paskaityti ir čionai. 
Tenka via žadinti mūsų visuo
menėje domėjimąsi mūsų tragiš
ka, bet ir herojiška praeitim. Juk 
kai šių metų sausio 13-ą be
ginkliai lietuviai gynė savo 
valdžią, tai juk kartojo Kražių 
bažnyčios gynimą — jau buvusią 
tradiciją. Laiškai iš Lietuvos la
bai domina mūsų skaitytojus. 
Štai toji laiško ištrauka.

Prieš pora savaičių buvo progos 
susitikti su labai įdomiais žmonė
mis — kalbėjomės su viena japo
nų korespondente — ją atlydėjo 
jauna moteris lietuvė iš Japonijos. 
Vyras japonas nenorėjo jos, jau 15 
metų gyvenančios ten ir augi
nančios vaikus, išleisti į Lietuvą, 
o ji paaiškino — argi įsivaizduo
ji, kad prie televįjos sėdint yra 
lengviau matyti, kas ten darosi, 
negu ten vietoje būti? Ir išvažiavo. 

ateinančiais metais ją matysime 
tame teatre.

Šiauliuose čikagiečiams teko 
susitikti su buvusia „Vaidilutės” 
teatro aktore Audre Budryte, 
kuri dabar darbuojasi Šiaulių 
Dramos treatre. Laima Šulaitytė 
prieš porą metų kaip tik režisavo 
Vinco Mykolaičio-Putino dramą 
„Daktaras Gervydas”, kurioje 
Audrė Budrytė vaidino vieną iš 
pagrindinių rolių. Panevėžyje 
buvo sutiktas žymusis Lietuvos 
scenos veteranas, režisierius 
Juozas Miltinis.

Po kai kurių spektaklių buvo 
susitikimai su visuomene ar 
kviestiniais asmenimis. Ten 
žiūrovai, teatralai išsakydavo

Naujos knygos

Kazio Veselkos iliustracija Birutės Pūkelevičiūtės eiliuotai knygelei vaikams 
„Kalėdų dovana”.

• Birutė Pūkelevičiūtė. KA
LĖDŲ DOVANA. Eiliuota pa
saka. Iliustravo dailininkas 
Kazys Veselka. Viršelis — daili
ninko Rolando Bilinsko. Vilnius: 
„Alka”, 1990. Kalėdinė Vaikų 
fondo ir Juliaus Janonio popie
riaus fabriko dovana Lietuvos

Mes pasakojome apie J. Vaišnoro, 
grįžusio iš baltųjų meškų krašto, 
atsiminimus. Reikėjo tiems, kurie 
dar girdėjome ir žinome tai, ką 
pasakojo jau miręs Vaišnora, jau 
miręs Lietuvoje žmogus, perduoti, 
kas buvo prašyta mirštančiųjų 
japonų ten, už speigračio — jie — 
atsisakydami savo maisto davinio 
— mirė greičiau, bet gelbėjo kitus 
žmones, jų tarpe ir lietuvį J. Vaiš
norą. Paklausti, kodėl taip daro, 
atsakė, kad jie neturi vilties grįžti 
i tėvynę, ir tuo būdu Japonija 
daro dovaną Lietuvai, o grįžęs 
lietuvis tegu papasakoja, kur ir 
kaip jie mirė. Tad atlikome pa
reigą ir galėjome padėkoti Japo
nijai už dovaną. Ta proga, 
paprašyta, daviau tai moteriai 
„Lietuvos istoriją”, nes jos daug 
klausinėjo Japonijoje apie Lie
tuvoj istoriją. Taip toji knyga 
dabar tarnauja ir Japonijoje. Ha- 
bent sua fata libelli!

V. 

savo mintis apie spektaklius, o 
svečiai iš Amerikos atsakinėdavo 
į klausimus. Balandžio 24 dieną 
buvo viešos diskusijos Vilniuje, 
kur be Laimos Šulaitytės-Day 
dalyvavo ir JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Dalia 
Kučėnienė. Juodvi supažindino 
su lietuvių išeivių Amerikoje 
kultūrine ir specifiškai teatrine 
padėtim, o taip pat atsakinėjo į 
publikos klausimus. Laima Šulai
tytė-Day pasirodė visur, kur tik 
buvo kviečiama: televizijoje, radi
jo pasikalbėjimuose, pokalbiuose 
su laikraščių reporteriais.

Po vasaros pertraukos, atrodo, 
„Šaltkalvis” iš Chicago’s pajudės 
į Floridą ir dar gal kur nors kitur.

vaikams. 40 puslapių. Kaina — 
80 kapeikų.

Prieš 1990 metų Kalėdas Vil
niuje išėjo Birutės Pūkelevičiūtės 
knygutė vaikams vardu „Kalėdų 
dovana” (40 puslapių). Tai eiliuo
ta pasaka apie laiškanešio Ežio 
linksmą nuotykį, kai jam teko 
vežti keistą dėžę Voverytei 
Barborytei, atsiųstą jai Kalėdoms 
iš atogrąžų kraštų. Kalėdų do
vana (viena iš šešių Birutės Pū
kelevičiūtės knygelių vaikams) 
buvo išleista išeivijoje 1,000 
egzempliorių tiražu („Dama”, 
1973). Dabar ją pakartojo Lietu
voje leidykla „Alka”, vado
vaujama Juozo Nekrošiaus, 
100,000 tiražu. Teksto puslapius, 
kaip ir pirmojoje laidoje, puošia 
dailininko Kazio Veselkos dviejų 
spalvų iliustracijos. Naują, 
daugiaspalvį viršelį knygutei 
sukūrė dailininkas Rolandas Bi- 
linskas. Metrikoje pažymėta, kad 
šis leidinys yra kalėdinė Vaikų 
fondo ir Juliaus Janonio popie
riaus fabriko dovana Lietuvos 
vaikams. Spaudė „Spindulio” 
spaustuvė Kaune. Su autore — 
išeivijos rašytoja Birute Pūkele- 
vičiūte — skaitytojus supažindina 
įdėta jos nuotrauka ir įžanginis 
poetės Ramutės Skučaitės žodis.

Maloniu sutapimu, šią pasaką 
pernai suvaidino Toronto Mai
ronio vardo lituanistinės 
mokyklos vaikai savo Kalėdų 
eglutės metu.
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