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Keturios naujos knygos, skirtos kraštotyrai
JURGIS GIMBUTAS
Neseniai rašiau Drauge (žr.
Draugo kultūrinio priedo 1991 m.

Vaclav Havel aptaria
dabarties problemas
iš rezistencijos ir kalėjimo
Vaclav’as Havel’is žengė tiesiai į
prezidentūrą. Po Čekoslovakijos
„aksominės revoliucijos”, kaip
lietuviai po savo „dainuojančios
revoliucijos”, jis susidūrė su
šiurkščia ir „rėkiančia” tikrove.
Kaip tie žingsniai ir pasikeitimai
paveikė jo galvojimą? Į šį ir kitus
klausimus prezidentas Havel’is
atsako Prahos žurnale Mlady
Svet išspausdintame ir į kelias
kalbas išverstame pasikalbėjime.
Anot Vaclav’o Havel’io, įžengęs
į „galingųjų pasaulį”, jis suprato,
kaip svarbu yra politikų asmeny
bės, jų būdo bruožai, tarpusavio
santykiai bei priešiškumai, ir
kaip jų geros ar blogos savybės
gali paveikti milijonų žmonių
gyvenimus. Tai buvo jam didžiau
sia staigmena.
Ar naujoji politinė padėtis at
ėmė iš menininkų jų svarbiąsias
temas? Havel’is nesutinka su
tais, kurie tvirtina, jog dabar
nebesą apie ką rašyti. Jo many
mu, naujoji era atvėrė begalę
nauju temų. „Jei tik turėčiau
laiko ir sugebėčiau susitelkti”,
liūdnai pažymi jis.
Prezidentą Havel’į ypač domina
Čekoslovakijoje kylanti praeities
baimė. Slaptoji policija buvo visą
tautą įspraudusi į savo tinklą.
Tas tinklas jau suplėšytas, sako
Havel’is, bet dabar atsirado nau
ja baimė — ar aš nesu buvusių ko
laborantų ar kandidatų į kolabo
rantus sąraše?
0 kaip su Slovakįjos problema,
kuri gąsdina tiek piliečių? „Pasi
priešinti bet kurios tautos ambici
joms — tai ne mano vaidmuo”, at
sako Čekoslovakijos prezidentas.
„Aš nemanau, kad Slovakija nori
visiškos nepriklausomybės. Jei
taip būtų, ji turi pilną teisę būti
nepriklausoma. Tačiau Slovaki
jos piliečiai turės tai nuspręsti,
laikydamiesi Konstitucijos ir
demokratišku būdu”.
Hradčin’o pilyje sėdi vizionierius, bet už jos sienų piliečiai
draskosi: ar prarąja tarp jūsų
idėjų ir tikrovės ne per gili? —
klausia žurnalistai.
„Kaip tik todėl aš turiu žmo
nėms priminti dvasines vertybes
ir pabrėžti moralinius kriterijus”,
tvirtina Havel’is. Nors nenorėda
mas savęs lyginti su Masaryk’u,
jis nurodo, kad pirmieji keleri
metai po Čekoslovakijos respubli
kos įkūrimo 1918-aisiais buvo pa
našūs į dabartinį laikotarpį. Bet
Masaryk’as nepasitraukė. Nors
kai kuo bjaurėdamasis, jis nesi
liovė teigęs, kad žmonės ilgainiui
supras moralinių idealų vertę. Ir
todėl Masaryk’as turėtų būti pa
vyzdžiu šiandienai.
Pasak čekų žurnalistų, buvusie
ji saugumiečiai dabar bombar
duoja bulvarinę spaudą savosio
mis istorijos interpretacijomis. Ir
nors dauguma žmonių jais netiki,
jiems pavyko pasėti abejonių sėk
las. Ar neatrodo, kad šiandien
viršų pradeda imti demagogai ir

Čekoslovakijos prezidentas rašytojas
Vaclav Have)

savanaudžiai, kurie nesigėdija
šūkauti, meluoti ir apgaudinėti?
Atsakydamas i ši klausimą,
Havel’is tvirtina, jog, nepaisant
įsivyravusio pavydo, įtarinėjimo
ir egoizmo, tai tesanti laikina
fazė, kurią reikia praeiti. Griovi
mas vyko keturiasdešimt metų,
kalba jis — to negalima ištrinti
per keletą dienų. Prezidentas
primena, kad intensyviaisiais is
torijos momentais jo tautiečiai
sugebėjo „sumobilizuoti” huma
niškumo, tolerancįjos ir padoru
mo tradicijas.
Į klausimą, ar iš totalitarinės
praeities verta bandyti ką pasilai
kyti, Havel’is atsako teigiamai:
„Sistema mus dusino”, kalba jis.
„Ir tai žmonėse pažadino tam
tikras galimybes, kurios negalėjo
būti taip ryškiai išreikštos nor
maliai veikiančiose demokrati
jose”. Toli pažengusi Vakarų de
mokratija dabar pergyvena verty
bių krizę. Olanduos ministras
pirmininkas Havel’iui neseniai
pasakojo, kad jo valstybėje dauge
lis žmonių yra praradę gyvenimo
prasmės jausmą; ypač jaunoji
karta reiškia nepasitenkinimą,
nes ji viską turi.
„Kadangi mes neturėjome dau-

liepos mėn. 20 d. numerį) apie
keliolika kraštotyrinių brošiūrų
ar studijinių straipsnių, paskelb
tų Lietuvoje 1989-1991 metais.
Dabar supažindinsiu skaitytoją
su keturiais stambesniais veika
lais, išspausdintais 1990-1991
metais. Lietuvos Kraštotyros
draugijos užsakymu „Minties”
leidykla Vilniuje išleido 1990
metais monografįją Kudirkos
Naumiestis. Atsakomasis re
daktorius — Mindaugas Tamo
šiūnas. Knyga turi 348 puslapius
ir 62 nuotraukas nenumeruotose
įklijose, yra keli piešiniai tekste.
Tiražas — 5,000, kaina — 3.20
rubliai. Kaip ir anksčiau išleis
tose šios serijos monografijose, ši
knyga turi schematinį apylinkės
žemėlapį priešlapiuose, pieštą
dailininko Rimvydo Kunsko.
Šįsyk žemėlapiukas jau turi gra
finį mastelį, iš ko matyti, kad
Kudirkos Naumiesčio — paties
miestelio — plotas yra maždaug
vieno kvadratinio kilometro.
Miestelis įspraustas į Šešupės
vingį, o iš rytų beveik siekia
Širvintos upelį. Knygon sudėta
30-ies autorių 32 straipsniai gam
tos, istorijos, liaudies švietėjų,
kalbos, liaudies buities ir tauto
sakos tematika. Kas nesiims
išstudijuoti visą veikalą, ga
lės . pasirinkti sau artimesnius
dalykus. Mane domina jau prieš
dešimtmetį parašytas etnografo
Izidoriaus Butkevičiaus pakan
kamai iliustruotas straipsnis
„Liaudies architektūros savi
tumai Kudirkos Naumiesčio
apylinkėse”. Panašu į mano ka
daise tyrinėtą Lekėčių kaimą
už 45 kilometrų. Vacys Milius
nagrinėja derliaus nuėmimo ir
kūlimo įrankius, malimo įrengi
nius 19-ojo amžiaus pabaigoje —
20-ojo amžiaus pradžioje. Regina
Mąrkienė kiek išsamiau gilinasi
į gyvulių priežiūrą žiemą tuo
—4
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gelio dalykų, kuriais buvo perte
kę u laisvų, pasiturinčių kraštų
žmonės, mes išvengėme tų krizės
apraiškų, kurias sukelia visuoti
nis turtas” — aiškino Čekoslova
kijos prezidentas Vaclav Havel.
r

Knygos viršelis — stulpinė skulptūra. III takšt pr. Kr..
Medis. Aukštis 170 cm, skersmuo 8J cm. Šventosios gyvenvietė prie Palangos.

sk.

pačiu laikotarpiu. Prisimenam,
kad ši Lietuvos Mokslų akademi
jos etnografė prieš dvejus metus
paskelbė stambų veikalą Gyvu
lių ūkis XVI a. — XX a., kurį ap
tariau šių metų Aidų Nr. 1.
Negalint plačiau ištęsti šios
apžvalgos, tenka pasitenkinti,
paminint dar nors penkis Kudir
kos Naumiesčio monografijos
autorius: č. Kudaba, M. Lukšie
nė, V. Landsbergis (17 pbI. studi
ja apie pirmąjį lietuvių muzikos
varpelį), M. Miliuvienė, A.
Vyšniauskaitė. Veikalas yra pir
mas didesnis kraštotyrinis lei
dinys apie Užnemunės arba
Suvalkijos dalį.
Lietuvos istorijos paminklai yra
liuksusinis albumas, gausiai
iliustruotas objektais iš Lietuvos
Istorijos ir etnografijos muziejaus
Vilniuje rinkinių. Sudarė Birutė
Kulnytė, fotografas Arūnas Baltėnas, dailininkas Eugenijus
Karpavičius, redaktorė Ramutė
Macienė. Išleido „Mintis” Vilniu
je 1990 metais. „Spindulio”
ofsetinė spauda su 280 spalvotų
iliustracįjų, tiražas — 40,000,
kaina — 35 rubliai. Puslapiai
nenumeruoti, tad tenka duoti
knygos storį: 13 mm tarp kietų
viršelių. Iš 375,000 muziejuje
sukauptų eksponatų šiame albu
me parodyta maža dalelė, tačiau
reprezentacinė. Veikalą sudaro
trys dalys: archeologija (su dvie
jų puslapių Rimutės Rimantienės
tekstu), istorįja (su taip pat trum
pu Antano Tylos komentaru) ir
etnografija (su kondensuotu
Vacio Miliaus apibendrinimu).
Sudarytojos Birutės Kulnytės
keturių puslapių įvadas pateikia
muziejaus istoriją nuo jo įkūrimo
1855 metais. Pridėti visų tekstų
sklandus vertimai į anglų kalbą,
atlikti Algio Geniušo. Iliustra
cijų sąrašai su moksliškai su
tvarkyta metrika duoti tik ang
lų kalba. Lietuviška metrika iš
spausdinta čia pat su iliustraci
jomis, Tokia redakcija palengvi
na suvokti paveikslų turinį ir
datavimą, kai nereikia to viso
ieškoti knygos gale. Šio veikalo,
tikriau albumo, svoris glūdi jo il
iustracijose. Ojos iš tiesų pirmos
rūšies: tobula fotografija, skonin
gas išdėstymas po vieną, dvi ar
tris lape, pusiau matinis ne

14 „Lietuvos istorijos paminklų” — apeiginė lazda su briedės galvute, m tūkst pr. Kr. Ragas. Ūgis 43 cm, galvutė
js x 2.7 cm. Šventosios gyvenvietė prie Palangos.

U „Lietuvos istorijos paminklų" — medžio raižinys blaivybės (vedimui paminėti. 1868. Keturių lentų atspaudas.
Paspalvintas popierius, 68 x 53 cm.

blizgantis popierius. Ką gi rodo
tos iliustracijos? Priešlapyje per
du puslapius paskleista Trakų
vaivadijos 16-ojo amžiaus vėliava
su Lietuvos Vyčiu trijų spalvų
fone: raudona, žalia, geltona.
Įvade tarp kelių istorinių fo
tografijų matome miniatiūrišką
J. K. Vilčinskio Vilniaus albumo,
spausdinto Paryžiuje 19-ojo am
žiaus viduryje, spalvotą viršeli
su Vyčiu ir Didžiosios Lietuvos
kunigaikštijos karūna. Erelio
nėra. Archeologijai skirta 92
paveikslai, parodantys dažniau
siai meniškus kaulo, medžio,
žalvario, geležies ir molio bui
tinius daiktus arba papuošalus.
Istorinėje albumo dalyje sudėtos
103 iliustracijos. Jų tematika
plati: graviūros, žemėlapiai, mo
netos, portretai, rankraščiai, ar
chitektūrinės detalės, puošnūs
indai, audeklai, monstrancijos.
Etnografijai teko 85 paveikslai,
parodą kaimo buitinius ir meno
kūrinius. Čia matome medinių
drožinių, tošies, medžio ir
pintinių indų, spalvotos kera
mikos, audeklų ir mezginių,
verbų, kaukių ir margučių, pri
mityvios grafikos, tapybos ir
skulptūros kūrinių. Albumas
užsklendžiamas spalvota šv.
Jurgio su slibinu skulptūra iš
Pakruojo. Drobiniai viršeliai
aplenkti tamsiu aplanku su mo
derniškai stilizuotos, tačiau be
galo senos, net trečiojo tūkstant
mečio pr. Kr. medinės galvutės
skulptūra iš Šventosios, palei
Baltiją. Kita aplanko pusė rodo
klasicistinio stiliaus spalvotą

koplytėle su šv. Roku iš Raudėnų kaimo, Šiaulių rajono. Toks
albumas žavingai papildo istorijos ir kraštotyros vadovėlius ir

turėtų būti kiekvienoje šeštadieninių mokyklų bibliotekoje,
Taip pat puiki vestuvinė dovana,
(Nukelta į 4 psl)

U „Lietuvoe iatorįjoa paminklų*’ — Kauno pilies 14-ojo amžiaus vaizdas U Teo
doro Narbuto „lietuvių tautos istorijos” IV t (spaudinys lenkų kalba, Vilnius,
1838).
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Mažoji Lietuva šaukiasi
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidentą ir parlamentą
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas yra svarbiausias įvykis
kiekvieno lietuvio gyvenime, kur
jis begyventų. Dideliu rūpesčiu
lieka faktas, kad svetimųjų nuteriota Mažoji Lietuva tebėra
genocido būklėje. Mažlietuviai,
veikliai reiškęsi Lietuvai laisvės
siekiant, jaučiasi apvilti. Mažo
sios Lietuvos likimas užmirš
tamas, Lietuvai keliantis nepri
klausomam gyvenimui. Mažlie
tuviai todėl šaukiasi lietuvių
tėvynėje ir plačiąjame pasaulyje
sutelkti visas pastangas sugrą
žinimui Mažosios Lietuvos j ben
dros valstybės gyvenimą.
Vilniuje leidžiamas Gimtasis
kraštas šių metų rugpjūčio 1-7
dienos savo parlamentinės veik
los apžvalgoje rašo: „Mažosios
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio
vadovas Algis Regis iš parla
mentinės tribūnos paragino de
putatus „neišskirti Mažosios
Lietuvos pastangose j nepri
klausomybę, nes Mažoji Lietuva
yra dalis visos Lietuvos. Mes
jaučiame dideli skausmą ir
liūdėsi, kad ji neturi tiek daug
dėmesio laisvės planuose”, pa
reiškė Algis Regis.
Mažlietuvių pastangos ypač
ryškėja Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio kreipimesi i
prezidentą Landsbergį ir visą
lietuvių tautą. Šių metų rugsėjo
23 dieną Lietuvos Respublikos
prezidentui Vytautui Landsber
giui pasiųstas šis pareiškimas:

Įsrutis (vokiškai — Insterburg, rusiškai — Čemiachovsk) pagal seną raižini. Ii Broniaus Kviklio „Mūsų Lietuva” IV t

dalinis. Mažosios Lietuvos gy
venimo erdvė prie Baltijos,
tūkstančius metų priklausiusi
lietuviams ir jų artimoms gen
tims, tebėra svetimųjų sukurtoje
genocidinėje būklėje.
Mažosios Lietuvos žmonės
Antrojo pasaulinio karo genocidiškos smerkties tebėra išblokšti
iš savo tėvynės. Tėviškės ilgesio
stiprinami, net ir tolimiausiuose
Didžiai Gerbiamas Pone
kraštuose jie jungėsi į bendrą
Prezidente:
veiklą, kad laisvąjame pasaulyje
Mes skaudžiai pergyvename, galėtų prabilti už visapusiai
kad Lietuvos atstatymas tėra tik nuteriotą kraštą ir ištremtus bei

išžudytus žmones. Keli šios tijoje, remdamasi 1918 metų Til
veiklos pavyzdžiai:
žės Akto deklaracįja, paskelbė
pareiškimą, reikalaujantį Sovie
1945 metų rugpjūčio mėnesį, tų Sąjungos administruojamą
karui vos pasibaigus, Amerikos Mažąją Lietuvą įjungti į atstaLietuvių Taryba (ALT) įteikė tytiną Lietuvos valstybę. Šis
Amerikos Jungtinių Valstybių pareiškimas, kaip VLIKo memo
vyriausybei memorandumą, pro randumo priedas, 1949 metais
testuodama dėl Karaliaučiaus ir buvo įteiktas Didžiosios Brita
kitų gretimų sričių pavedimo nijos, Prancūzijos ir Jungtinių
Sovietų Sąjungos laikinai admi Amerikos Valstybių vyriausy
nistracijai.
bėms, prašant rasti būdų Lie
tuvos suverenumui atstatyti.
1946 metais Mažosios Lietuvos
1954 metais Mažosios Lietuvos
Tautinė taryba Vakarų Vokie

Lietuva ir
Kaliningrado sritis

Tautinės tarybos pirmininkas
asmeniškai įteikė Washington’e
Jungtinių Amerikos Valstybių
Užsienio reikalų ministerijai
memorandumą, pakartojantį
lietuvių tautos aspiracįjas, kad jų
Galima teigti, kad reikalai Ryt
būtų paisoma, Rytų Europos prūsiuose pajudėjo. Juos spartina
tautų santykius iš naujo per Rusįjos ir Lietuvos pasirašytas
tvarkant.
susitarimas dėl Kaliningrado
1983 metų liepos 4-5 dienomis srities. Kultūrinio bendradar
vykusiame pasauliniame Mažo biavimo problemas pavyko per
sios Lietuvos Rezistencinio są kelti iš visuomenės į valsty
jūdžio suvažiavime Chicago’je bių lygmenį. Mažosios Lietuvos
mažlietuviai priėmė rezoliuciją reikalų taryba prie Aukščiausio
su įsipareigojimu visiems „laisva sios Tarybos tapo patariamąja in
jame pasaulyje tęsti senųjų prū stancija, sprendžiant šio regiono
sų ir lietuvių dvasinį palikimą — klausimus valstybės struktūrose.
nenuilstamai kovoti ir skelbti Prūsos ir Mažosios Lietuvos
pasauliui, kad tai yra mūsų tau fondas remia Kaliningrado sri
tos žemė ir kad ji turi grįžti į tyje besikuriančias lietuviškas
bendrą naujai prisikelsiančią visuomenės organizacijas, rūpi
nepriklausomą Lietuvos valsty nasi Mažosios Lietuvos kultūros
ir visuomenės veikėjų atminimo
bę”.
įamžinimu. Neseniai Kaliningra
1989 metų gruodžio 21 dieną do srities Nemano valdžia sutiko
Mažosios Lietuvos Rezistencinis pradėti Ragainės bažnyčios tyri
sąjūdis motyvuota komunikacija mo ir projektavimo darbus.
kreipėsi į Sovietų Sąjungos pre Kultūros ir švietimo ministerija
zidentą Michailą Gorbačiovą, parengė Mažosios Lietuvos kul
kartu pateikdamas Maskvos tūros, mokslo ir švietimo pro
Mokslų akademijos to krašto gramą 1991-1995 metams, pasiū
lė Kaliningrado sričiai sudaryti
etninio lietuviškumo įrodymą.
dvišalę ekspertų komisiją jai įgy
1991 metų liepos 30 dieną vendinti. Liepos vidury įvykęs
Mažosios Lietuvos Rezistencinio ekspertų komisijos posėdis patvirsąjūdžio pirmininkas, kalbė
damas Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos darbo
sesijoje Vilniuje, pareiškė maž tinis likimas šaukiasi gyvosios
lietuvių didelį susirūpinimą, lietuvių tautos ir jos valstybinių
kad be Mažosios Lietuvos vadovų atnaujinto ryžto viso
įjungimo į Lietuvos valstybės ri mis galiomis vykdyti savo patribas, Lietuvos nepriklausomybė monįjos teisę Baltijos erdvėje. Tai
nebus pilnai įmanoma. Į kelerio išžudytųjų lietuvių ir jų genčių
pai praplėstą Karaliaučiaus uos prailgusių kovų testamentas ir
tą, kaip pramoninę bei komercinę gyvosios tautos ateities laidas.
Plačiąjame pasaulyje išblaškyti
Baltijos bazę, masinis veržimasis
iš Rusijos ir kitų plataus užnu lietuvninkai, sveikindami atsta
gario slavų kraštų žalos Lietuvos tytą Lietuvos valstybę, tikisi,
teritorijos demografinį stabilumą kad'tolimesniuose gyvenimo
keliuose ji’ vadovausis lapkričio
ir valstybinį suverehumą.
Prūsų Lietuvą ištikęs holokos- 30 dienos Tilžės Akto ir Vasario

tino šio darbo reikalingumą.
Komisijoje — žymūs abiejų šalių
mokslininkai, kultūros veikėjai.
Mažosios Lietuvos kultūros,
mokslo ir švietimo programa
pasirodė priimtina Kaliningrado
sričiai. Lieka, jog programą
patvirtintų Lietuvos Vyriausybė
ir Kaliningrado srities vykdo
masis komitetas.
1992 metų rudenį numatyta su
rengti Kaliningrade konferenciją
krašto istorijos ir etninės kultū
ros klausimais. Į ją bus pakviesti
Vokietijos bei Lenkijos atstovai.
Aptartos Pabėčių, Ragainės,
Valtarkiemio bažnyčių ir Vydūno
namo atstatymo finansavimo ir
panaudojimo galimybės. Keti
nama kitąmet pastatyti pamink
lą Martynui Mažvydui Ragainėje,
paminklinį akmenį Herkui Man
tui Norkyčiuose. Susitarta dėl
knygų mainų tarp bibliotekų ir jų
platinimo knygynuose.

Virginija Kondratienė
(Ištrauka iš Gimtojo krašto,
1991 m. rugpjūčio 1 d.)

16 dienos Vilniaus Akto im
peratyvais.
Mažosios Lietuvos
Rezistencinio sąjūdžio Taryba

Algis A. Regis, .
pirmininkas

Ramūnas Buntinas
Dr. Karina Srugytė
Vilius A. Trumpjonas
Kurtas Vėlius
Jurgis Lampsatis
A. P. Bagdonas

Algirdas Kurauskas (1923 - 1986) apie kūrybą
ALGIMANTAS KEZYS
Prisimename dailininką Algir
dą Kurauską (1923-1986) kaip
šviesų eruditą, besisielojantį
išeivių dailės kokybe, daug
rašantį ir dirbantį tos dailės ly
giui pakelti, teoretiką ir meni
ninką, sukūrusi nuostabios ele
gancijos grynosios ir taikomosios
grafikos darbų.
Kurauskas — būdingas išeiviško likimo auklėtinis, turėjęs
tarpkontinentinį dailės mokyklų
patyrimą, neįsipilietinęs jokiame
svetimame krašte, iki paskutinio
atodūsio išliko atsigrįžęs visa
savo būtimi ir kūrybine energija
į gimtojo krašto ištakas. Studijas
pradėjo Kauno Dailės institute,
pokario metais baigė Freiburg’o
Ecole dės Arts et Metiers mo
kyklą Vokietijoje, studijas tęsė
fecole Nationale dės Beaux Arts
ir Academie Julienne Paryžiuje.
Atvykęs į Ameriką lankė In
stitute of Design ir Chicago’s
Meno instituto mokyklas. Duoną
pelnėsi, dirbdamas taikomosios
dailės srityje, o laisvalaikiu kūrė
savo meną.
Nors jo darbų technika buvo
įvairi — jis ėmėsi tapybos,

Algirdas Kurauskas

skulptūros, sieninės tapybos,
scenos dekoravimo ir net akto
rystės — tačiau geriausiai
jį pažįstame kaip grafiką. Jo
grafikos diapazonas irgi platus:
nuo spaudos kaligrafijos, poli
grafijos ir ekslibrių iki linoraižinių ir monotipįjų.
Šiame straipsnyje perteiksiu
Algirdo Kureusko pažiūras į
meną, kurias jis yra išreiškęs
savo rašiniuose apie lietuvių išei
vių dailę ir pasisakymuose apie
savo kūrybą. 1962-1964 metais
Algimanto Mackaus reda
guotame Margučio žurnale Ku
rauskas buvo nuolatiniu meno
parodų recenzentu, pasirašinė
damas Andriaus Ašmenos slapy
vardžiu. Slapyvardis teikė jam
pilietinės drąsos reikšti tikrąją
savo nuomonę, kartais negailes
tingai atšiaurią recenzuojamos
parodos ar įvykio atžvilgiu. Bū
damas labai jautrus spaudos
kultūros pažeidimams, dažnai
kėlė balsą prieš nevykėlius
leidinių sudarytojus, knygų
viršelių kūrėjus, išeivių spaudos
poligrafijos niveliuotojus. Parodų
rengėjams jis kėlė aukštus rei
kalavimus, aiškindamas jiems,
kad paroda nėra Jovalas”, kad

nenusimanančių rengėjų nesu
gebėjimas neatleidžia jų nuo
atsakomybės parodą gerai supla
nuoti, apmąstyti, atrinkti darbus,
vaizduojamą idėją tinkamai pa
brėžti (Margutis, 1962 gruodis).
Recenzento Andriaus Ašmenos
plunksnai nepritrūkdavo šmaikš
čių žodžių, „sulyginančių su
žeme” netgi populiaraus daili
ninko darbus. Tik prisiminkime
Česlovo Janušo tapybos darbų
parodą, vykusią Čiurlionio galeri
joje, Chicago’je, 1964 metais.
Vertinant ją parduotų darbų
kiekiu, ji, rodos, buvo laikyta
pasisekusia. Iš principo neneig
damas realistinės dailės sampra
tos, Ašmena negailestingai pliekė
„falšyvo” realizmo apaštalus,
primygtinai pabrėždamas, kad
populiarusis pasisekimas ne
visada kalba apie esminę kūrinio
vertę. Janušo jūros bangų peiza
žuose recenzentas pasigedo ir
piešiamų objektų meninio vaiz
davimo, ir paties dailininko
individualybės bei kūrybiško
matymo, pasižyminčio atranka,
reikšmingų detalių pabrėžimu ir
kitų tikrosios dailės požymių vys
tymu (Margutis, 1964 lapkritis).
Ir pats Viktoras Petravičius

Be pavadinimo
Tušas

gavo „barti” už savo abstrakčios
tapybos darbų parodą, vykusią
Čiurlionio galerijoje, Chicago’je,
1964 metais. Savo straipsnį
Ašmena pavadino „Petravičius
versus Petravičius”, tuo norė
damas pasakyti, kad Petravičius,
rodydamas šiuos jo ankstyvesniajai kūrybai nebūdingus darbus,
atsisakė „petravičiškų savybių”
ir tarsi išėjo į kovą prieš save
patį. Anot Ašmenos, tai buvo be
ne didžiausia klaida, kokią Petra
vičius kada nors buvo padaręs.
Po tokios recenzijos Petravičius
niekad negrįžo prie minėtoje pa
rodoje pademonstruoto „naujojo”
Petravičiaus stiliaus (Margutis,
1964 gegužė).
Teigiamo įvertinimo susilaukė
dailininkai Vida Krištolaitytė,
Giedrė Žumbakienė, Rita Žukai
tė, Romualdas Bukauskas, Henri
kas Blyskis, Jonas Strungys, Vy
tautas O. Virkau, Audronė Skuodaitė, Telesforas Valius, Alfonsas
Dargis, Antanas Mončys, Juozas
Bakis, Kęstutis Zapkus ir kiti. Iš
spausdinusi teigiamą Kęstučio
Zapkaus parodos apžvalgą, Mar
gučio redakcija pasigyrė savo
sprendimo teisingumu, pa
brėždama, kad vėliau beveik
tokiomis pačiomis kategorįjomis
Zapkaus darbus įvertino ir meno
kritikas Franz Schultz, davęs
Zapkaus menui amerikinio pri
pažinimo štampą (Margutis, 1962
liepa-rugpjūtis).

Kas gi, anot Kurausko, sudaro
tikrąją meninio kūrinio vertę?
Svarbiausia — individualus
matymas: „Meno kūryba glūdi
pačiame menininke. Jis kuria
individualiai ir kalba pats už
save. Nėra tokio dalyko, kaip
kolektyvinis menas. Kūrybingas
žmogus ir talentas — štai kur yra
tautos genįjaus esmė. Kūrėjui yra
svarbu turėti dovaną įžvelgti
pasaulyje naują viziją. Ir tai yra
jo originalumas” (Varpas, 1969
Nr. 9). Nors meno kūrinį galima

Algirdu Kurauakaa

Šv. Pranciškus, 1961
Mišri technika

Algirdas Kurauskas

vertinti įvairiais aspektais — is deda iš daug elementų: kom
toriniais, socialiniais, psicholo pozicijos, pavidalų (formų), linįjų,
giniais, estetiniais ir t.t., Ku spalvų, proporcijų, intervalų,
rauskas labiausiai linko akcen mastelio, kontrastų, grynos ir
tuoti estetinį. Jo žodžiais tariant, užpildytos erdvės, judesio, erdvės
meno kūrinys nepiešia daiktų padalinimo ir paskirstymo ir t.t.
fizinės tikrovės, o išreiškia jų Menas, kaip pasakė vienas
esmę. Šitaip dailininko ranka autorius, yra įtikinantis per
sukuria savitą gamtą, perleistą tvarkymas, transformavimas,
per jo paties estetinę prizmę, perdirbimas ar pergrupavimas
įkūnytą visai naujame audinyje neišdirbtų .žalių’ apraiškų. Tai
tapybos, grafikos ar kitų tech savotiška kulinarija, kur
ninių priemonių pagalba. „Tas .nevalgoma’ tampa valgoma. Ši
audinys”, taria Kurauskas, „susi taip žiūrėdami į paveikslą, prade

Muslkantas, 1964
Medžio raižinys

dame suprasti ir lengviau gėrėtis
dailininko intuicija, sugebėjimu
ir talentu operuoti aukščiau var
dintais elementais” (Draugas,
1967 m. spalio 7 d.). Kitur Ku
rauskas papildo šią mintį, saky
damas: „Nuo pat žmonįjos pra
džios dailininko talento dėka
negyvos uolienos virto dievų
buveinėmis, nejudrus marmuras
įgijo sparnus, iki tol negyvos me
džiagos sužėrėjo ir suliepsnojo ne
regėta deginančia ugnimi. Per
(Nukelta į 4 psl)
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(įUR’ANO ATŠVAITAI

Pranas Bagdas (1912 -1991)
— gydytojas ir rašytojas

Lietuvos musulmonams bei musulmonėms pagerbti

JUOZAS MEŠKAUSKAS

1 aura: Atidarymas
Pranas Bagdanavičius-Bagdas
gimė 1912 metais Slavikuose,
Sakių apskrityje. Jo motina
Petronėlė Bagdanavičienė yra
Bučytė, arkivyskupo Prano Bučio
sesuo. Pranas Bagdas baigė Ma
rijampolės gimnaziją 1932 metais
ir tais pačiais metais įstojo j
Vytauto Didžiojo universiteto
Medicinos fakultetą, medicinos
skyrių. Baigęs Medicinos fakul
tetą ir tapęs gydytoju, turbūt
1938 metais pradėjo dirbti akių
ligų klinikoje pas profesorių P.
Avižonį asistentu. Pranas Bagdas
nuo pat gimnazijos pradinių kla
sių priklausė ateitininkų orga
nizacijai ir buvo aktyviu jos na
riu. Tapęs studentu, iš pradžių
buvo įstojęs į „Kęstučio” kor
poraciją ir kiek vėliau perėjo
į „Gajos” korporaciją. Būdamas
studentų ateitininkų medikų
„Gąjos” korporacijos nariu, buvo
aktyvus ir dažnas valdybos na
rys. Bagdas buvo plačiai apsiskai
tęs, gilus savo krikčioniškąja ide
ologija ir pasišventęB gydytojo
profesijai. Jo asmenybė buvo plati
ir turtinga daugeliu atžvilgių. Jis
koncentravosi prie tiesos, laisvės,
socialinio teisingumo ir moralės
problemų.
Baigęs medicinos mokslus ir
pradėjęs dirbti akių klinikoje,
Bagdas ir toliau mėgo mokslą ir
turėjo tyrinėtojo palinkimą. O
akis medicinoje, jos istorijoje ir
mene turi ypatingą reikšmę. Akis
ilgą laiką buvo ne tik terra incognita, bet taip pat ir mystica.
Oftalmologijos istorija yra istori
ja didelio konflikto tarp mistinio
prietaringumo ir praktiško reika
lingumo, ir šis konfliktas paly
ginti neseniai išsilygino, kuomet
akis pradėta studįjuoti moksliš
kai. Tik nuo Leonardo da Vinci
laikų akies tyrinėjimas perėjo į
naują erą. Tuomet pradėta studi
juoti žmogaus akis anatomiškai,
fiziologiškai ir funkciškai. Leonard’ui da Vinci akis buvo sielos
langas, kaip jis aprašo savo
veikale Codex Atlanticus. Ir jam
akis buvo anatomiškai galeniška
ir fiziologiškai aristoteliška. Kaip
gydytojams, taip ir menininkams
tuo metu buvo didelė misterija
santykis tarp akies ir žvilgsnio,
kuris gali būti džiaugsmingas,
liūdnas, rimtas ar žiaurus.
Bagdui akis, jos struktūra ir jos
tyrimų istorija, matyt, buvo
įdomi, ir jis pradėjo toje srityje
dirbti, vertindamas ir kitus tos
srities tyrinėtojus. Apie profe
sorių P. Avižonį, parašiusį platų
akių ligų vadovą, kuris buvo
išverstas į kitas kalbas ir plačiai
vertinamas, Pasaulio lietuvių
gydytojų sąjungos suvažiavime
Bagdas skaitė labai įdomią pa
skaitą. Bagdas akių klinikoje ko
legų ir pacientų buvo mėgiamas.
Didelių suiručių Antrojo pasau
linio karo metu akių klinika
turėjo savo modemiškas patalpas
apleisti ir persikelti į daug
prastesnes ir mažesnes patalpas.
Dr. Bagdas, savo ar ne savo noru,
turėjo atsiskirti su akių klinika
ir su oftalmologija.
Prasidėjus Sovietų Sąjungos ir
Vokietijos karui ir Lietuvą
okupavus vokiečiams, okupacijos
pradžioje organizuojant toliau
medicinos fakultetą Vilniuje, dr.
Pranas Bagdas paskiriamas jau
nesniuoju asistentu į chirurginę
katedrą, kuriai vadovavo dr.
Stasys Stonkus. Čia Bagdas ran
da labai plačią savo veiklai dirvą.
Jis buvo gailestingųjų seserų kur
sams chirurgijos dėstytojas; jį
mokinės mėgo ir chirurgija do
mėjosi. Jis ne tik savo mokinėms
chirurgįją dėstė, bet ir dalyvavo
kultūrinėje veikloje ir su jomis
dažnai lankydavosi pas kunigą
Alfonsą Lipniūną, kur Vilniuje
tuo metu buvo lietuvybės ir
kultūros centras - židinys. Pranas
labai gražiai suderino krikščio-

Vardan Dievo, gailestingojo, pasigailinčiojo.
Garbė Dievui, pasaulių Viešpačiui, gailestingajam,
pasigailinčiąjam,
Teismo dienos Valdytojui
Tave garbiname.
Tavo pagalbos prašome:
vesk mus tiesiu keliu —
keliu tų, kuriuos savo malone apdovanojai,
o ne Tavo pykti užsitraukusiųjų
ar klaidžiojančiųįų.

*

2 aura 255: Sostas
Dr. Pranu Bagdas-Bagdanavičius (1912-1091)

nybę su tautiškumu. Jam abi ver
tybės buvo lygiai svarbios ir
reikšmingos. Jis yra iš šeimos,
kur jo dėdė (jo motinos brolis)
buvo arkivyskupas, o jo brolis yra
kunigas. Todėl nenuostabu, kad
jis su savo mokinėm lankydavosi
pas kunigą Lipniūną, kuris už
savo katalikišką ir lietuvišką
veiklą buvo vokiečių ištremtas į
koncentracijos stovyklą, kurioje
ir žuvo.
Krikščionybės pradžioje religi
ja ir medicina buvo labai tamp
riai susirišusios. Nuo Romos im
perijos sugriuvimo iki 13-ojo
šimtmečio daug kunigų buvo kar
tu ir gydytojai. Kol Bažnyčia
išlaikė dvasininkiją, kunigai,
kartu būdami ir gydytojais, galė
jo gydyti be atlyginimo. Gydymas
yra šventas aktas, reikalaująs
švarių rankų ir švarios širdies.
8-ajame šimtmetyje tarp medi
cinos ir religijos prasidėjo kon
fliktas. Jį pradėjo Hoffmann’as ir
jis tęsėsi iki 19-ojo šimtmečio. Po
piežius Pijus VII 1805 metais
Paryžiuje po Napoleono Bonapartės karūnacijos priėmė jauną gy
dytoją Rene Theophile Hyacinthe
Laeneck ir pasakė: „Pamaldus
gydytojas yra gerbtinas”.
Laeneck buvo katalikas, tapęs
žymiu gydytoju ir žymiu moksli
ninku. Užsikrėtęs tuberkulioze,
jis mirė, būdamas palyginti jau
nas. O tuo metu stipriai reiškėsi
Voltaire ir Diderot ateistinės nuo
taikos, kurias Laeneck pradėjo
keisti.
Chirurginėje klinikoje dr. Bag
das savo profesinį gydytojo darbą
galėjo plačiai, pagal savo pasi
ruošimą ir sugebėjimus, vystyti.
Savo dramoje „Varpinė” Bagdas
vieno iš personažų, daktaro, lū
pomis sako: „Dar vaiku būnant,
jau mane žavėjo, kas yra gyva,
jau tada aš žinojau, kad medicina
yra mano pašaukimas”.
, Aš noriu būt daktaru” yra ma
giški žodžiai. Jaunas žmogus,
tuos žodžius tardamas, dažnai
nežino, ką tai reiškia. Jis dar
nežino, kad turės žinoti ir bus
saistomas labai plačios ir labai
spalvingos medicinos istorijos,
kad bus iš jo reikalaujama didelio
idealizmo, gilios išminties, dide
lio pasišventimo, daug žinių, žmo
gaus Bupratimo, kad diena iš die
nos jam reikės būti nauju, dau
giau žinančiu ir daugiau pasi
šventusiu kovoje su žmogaus ir
žmonijos negerovėmis. Kasdien
atsiveria nauji langai, pro ku
riuos gydytojas turi sekti naujus
laimėjimus medicinos moksle ir
mene. Medicinos mokslas dabar
yra toks kompleksas, kad žmogus
gali pažinti tik jo mažą dalį. Bet
ir tai mažai dalelei gerai pažinti
reikalinga gera orientacija vi
same kolosališkame komplekse.
Būti gydytoju reiškia būti pil
nutiniu žmogumi, galinčiu išlai
kyti integralumą ir įvykdyti rei
kalavimus profesijoje, moksle, pa
reigose. Gydytojas trigubu savo
reiškimusi — kaip profesionalas,
kaip visuomenės narys ir kaip
žmogus — visais amžiais gelbėjo
žmogui fiziškai, protiškai ir socia-

liškai. Būti gydytoju reiškia daug
daugiau negu prirašyti tablečių
ar kapsulių, susiūti žaizdas ar
padaryti kokią nors operaciją.
Felix Martin Ibanez sako, kad
būti gydytoju reiškia būti tarpi
ninku tarp Dievo ir žmogaus.
Todėl gydytojo profesija yra
universali ir jo darbai yra
universalūs. Mus, išeivius, pats
gyvenimas padarė daugiau ar
mažiau universaliais, universa
liais savo darbe, savo galvoseno
je. Gydytojo darbas prasideda
Hipokrato priesaika, ir niekuo
met nebuvo didesnio gydytojo ir
jo profesijos pažeminimo ir
medicinos mokslo išniekinimo
kaip kad vertimas gydytoją duoti
priesaiką komunistų partijai
vietoj Hipokrato priesaikos, kaip
kad buvo Sovietų Sąjungoje.
Dr. Pranui Bagdui visos tos
idėjos, gydytojo pašaukimas ir gy
dytojo uždaviniai buvo gerai
žinomi. Jis mėgo mokslą, buvo
idealistas, tobulino žinias, buvo
pasiruošęs gydyti žmogų ir jo ne
geroves.
Pranas Bagdas vedė Jonę Ra
manauskaitę, kuri baigė Saulės
gimnaziją ir yra buvusi valstiečių
liaudininkų žinomo veikėjo Na
vicko sekretorė ir gerbėja. Gy
dytojo gyvenime žmona vaidina
labai svarbų vaidmenį. Moteriai
ištekėti už gydytojo reiškia
ištekėti už jo profesijos, už jo
pareigų, ir daugeliu atžvilgių
savo pareigas atlikti be jokio at
pildo ar įvertinimo.
Vokiečiams karą pralaimint ir
Lietuvą vėl okupuojant Sovietų
Sąjungai, Bagdas savo darbą
chirurginėje klinikoje nutraukia
ir su žmona pasitraukia iš Lietu
vos, laiveliu pabėgdamas į Švediją.
Gyvenimo pradžia čia labai sun
ki. Bagdas tampa didelio švedų
laivo gydytoju ir jūromis padaro
dvi dideles keliones.
Turint galvoj keliones, yra ke
liautojų — ieškotojų ar tyrinėtojų
ir yra tokių, kurie tik keliauja.
Tikras keliautojas stebi, džiau
giasi ir gėrisi gamta ir įvykiais,
vaizdais. Tas, kuris tik keliauja,
turi galvoje tik distanciją ir
patogų viešbutį bei gerą, pagal jo
skonį, maistą. Daugelis klasikų
gydytojų, nuo Hipokrato iki ne
nuoramos Paracelsaus, daug ke
liavo ir ieškojo ligų priežasčių
ore, vandeny ir žemėje. Felix
Martin Ibanez pataria gydyto
jams daug keliauti su susidomė
jimu, meile ir atviromis akimis.
Visais amžiais gydytojai yra
keliavę ir buvę keleivių ir
keliautojų patarėjais. Kartais
- žodis kelionė turi plačią prasmę.
Prancūzas Romain Rolland yra
pasakęs, kad svarbu yra keliauti
po save patį ir rasti savyje jėgų
šaltinį, dvasinės energijos ir jėgų,
kurias galėtum panaudoti žmoni
jos gerovei. Graikų argonautai,
kurie gyvenimo simboliu laikė
buriavimą, sakė: „Pagrindinis
dalykas yra ne gyventi, bet
buriuoti, buriuoti per gyvenimą”.
Atrodo, kad Bagdas tose dviejose
kelionėse laivu buvo tikras
(Nukelta į 4 psl)

Dievas! Nėra kito Dievo, tik Jis,
gyvasis, amžinasis.
Mieguistumas Jo negriebia, nei miegas.
Jam priklauso tai, kas yra danguose ir kas yra žemėje.
Kas tad yra tas, kuris prieš Ji užtaria, išskyrus su Jo
leidimu?
Jis žino, kas yra prieš juos ir kas yra už jų,
ir jie nieko nesupranta apie Jo žinojimą, išskyrus tai,
ką Jis leidžia.
Jos sostas apima dangus ir žeme, ir juos išlaikyti
Jo neapsunkina.
Jis yra Aukščiausias, Galingiausias.

16 sura 68-59: Bitė
Ir tavo Viešpats įkvėpė bitei:
pasirink namus tarp kalvų ir medžių
ir tame, ką jie pastato.
Tada valgyk visų vaisių ir vaikščiok Viešpaties taku
palengvintu.
Iš jų vidaus išeina gėrimas, spalva įvairus;
jame vaistasžmonijai.
Štai, tai tikrai ženklas žmonėms, kurie mąsto.

Lietuvos musulmonu mečetė Kaune

Edmundo Katino nuotrauka

Beveik šešis šimtus metų Lietuvos žemėje gyvena islamą išpažįstantys
totoriai, 1930-aisiais — Vytauto Didžiojo metais — buvo nutarta Kaune vie
toj medinės mečetės pastatyti naują. Lietuvos vyriausybė mečetės statybą
parėmė lėšomis. Tarybiniais metais iš šios šventovės išguiti totoriai rinkosi
melstis į kitą vietą, tačiau iki šių dienų jų atmintyje išliko prarastos meče
tės grožis — puikūs vitražai, Petro Rimšos sukurtas kunigaikščio Vytauto
bareljefas...
Kauno mečetė restauruota ir grąžinta musulmonams. Vakar į atidarymo
iškilmes susirinko totoriai iš visos Lietuvos, svečiai iš Lenkijos, Baltarusi
jos, Lietuvos vyriausybės nariai. Mečetę pašventino iš savo rezidencijos Ufoje atvykęs vyriausiasis musulmonų dvasininkas, muftįjus chazratas. Talgatas Tadzudinas. Po pašventinimo buvo vidudienio pamaldos.

Elena Baltrušaitytė

24 aura 35: Šviesa
Dievas yra dangų ir žemės šviesa. Jo šviesa panaši į nišą
sienoje;joje lempa; lempa stikliniame inde; stiklinis indas
kaip šviečianti žvaigždė. Ji yra uždegta palaimintu medžiu,
medžiu nei iš rytų, nei iš vakarų. Jos alięjus beveik savaime
sušvinta, nors jokia ugnisjos nepaliestų. Šviesa ant šviesos.
Dievas veda į savo šviesą, ką Jis nori, ir Dievas padaro
palyginimus žmonėms. Ir Dievas visus dalykus žino.

30 sura 22-27: Ženklai
Ir tarpe Jo ženklų yra dangų bei žemės sutvėrimas, jūsų
kalbų irjūsų spalvų įvairumas. Štai, šie tikrai yra ženklai
tiems, kurie žino.
Ir tarpe Jo ženklų yra jūsų miegojimas naktį bei dieną
ir jūsų ieškojimas Jo malonės. Štai, šie tikrai yra ženklai
žmonėms, kurie girdi.
Ir tarpe Jo ženklų yra tai, kad Jis jums parodo žaibą
— baimę bei viltį, — ir Jis nusiunčia iš dangaus vandenį
ir taip juo atgaivina žemę po jos mirties. Štai, šie tikrai
yra ženklai žmonėms, kurie supranta.
Ir tarpe Jo ženklų yra tai, kad dangus ir žemė tvirtai
stovi Jo įsakymu. Tada, kai Jis jus šauksmu iššauks iš
žemės, tada iš jos išeisite.
Ir Jam priklauso visi danguje ir žemėje. Visi klusnūs
Jam.
Ir Jis yra tas, kuris sukeldina tvarinįją, tada ją
atstato, ir Jam tai labai lengva, ir Jam priklauso aukščiau
sias tapatumas danguje bei žemėje, ir Jis yra Galingasis,
Išmintingasis.

33 sura 35: Gentys
Štai1 Musulmonams bei musulmonėms [Dievui
pasidavusiems bei pasidavusioms] ir tikintiesiems bei
tikinčiosioms,
klusniems bei klusnioms, teisingiesiems bei teisingosioms,
kantriems bei kantrioms, nuolankiesiems bei
nuolankiosioms,
išmaldą duodantiems bei duodančioms,
pasninkaujantiems bei pasninkaujančioms,
kūnu kukliems bei kuklioms,
Dievą dažnai prisimenantiems bei Dievą dažnai
prisimenančioms —
jiems Dievas yra paruošęs atleidimą ir didelį atpildą.

94 sura: Ar neatidarėme
Vardan Dievo, gailestingojo, pasigailinčiojo.
Ar netiesa, kad Mes atidarėme tau tavo krūtinę,
nuėmėme nuo tavęs tavo naštą,
kuri laužė tavo nugarą,
ir iškėlėme tavo vardą?

Tiesa, 1991 m. liepos 6 d.

Taip, iš tikrųjų, su sunkumu palengvinimas,
iš tikrųjų su sunkumu palengvinimas.
Todėl, kai esi užbaigęs, būki uolus
ir savo Viešpaties tada maldauki.

97 sura: Galia
Vardan Dievo, gailestingojo, pasigailinčiojo.

Štai! Šitai nusiųsdinome Galios Naktį,
Ir kas tave pamokys, ką reiškia Galios Naktis?
Galios Naktis geresnė už tūkstantį mėnesių.
Tą Naktį angelai ir dvasia leidžiasi, Viešpaties leidimu,
su visais rlurodymais,
Esti taika iki aušros kėlimosi.

109 sura: Kitatikiai
Vardan Dievo, gailestingojo, pasigailinčiojo.

Sakyk: O jūs, kitatikiai!
Negarbinu to, ką jūs garbinate,
ir jūs nesate garbintojai to, ką aš garbinu.
Ir aš nesu garbintojas to, ką jūs garbinate,
ir jūs nesate garbintojai to, ką aš garbinu.
Jums jūsų tikėjimas, ir man mano tikėjimas.

113 sura: Apyaušris
Vardan Dievo, gailestingojo, pasigailinčiojo.

Sakyk: Ieškau prieglobsčio apyaušrio Viešpatyje
nuo Jo tvarinių blogio
ir nuo išsiskleidusias tamsumos blogio
ir nuo burtininkių blogio
ir nuo blogio pavydaus pavydinčiojo.

114 sura: Žmonija
Vardan Dievo, gailestingojo, pasigailinčiojo.

Sakyk: Ieškau prieglobsčio žmonijos Viešpatyje,
žmonijos Karaliuje,
žmonįjos Dieve
nuo blogio gundytojo, pasislėpusiojo,
kuris kužda i žmonių krūtines,
nuo džinų ir nuo žmonių.

(Iš arabų kalbos vertė Hartford’o seminarijos islamo skyriaus
studentės Marija Stankua-Saulaitė ir Elizabeth Miel.)
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Vakaronė su rašytoju
Eugenijum Ignatavičium
1953 metais Šilutės vidurinės
mokyklos jaunuolis už antisovietinio turinio eilėraščius sua
reštuojamas ir Kaune KGB
teismo nuteisiamas dešimčiai
metų laisvės atėmimo. Po dvejų
metų lagerio ir kalėjimo,
Chruščiovui atėjus j valdžių,
jaunuolis buvo amnestuotas ir
grįžęs Lietuvon vėl tęsė mokslus.
Tai buvo rašytojas Eugenijus
Ignatavičius, didelių gabumų
žmogus, kuris šiuo metu lankosi
Chicago’je.
Po minėtų įvykių jo gyvenime
jis baigė Vilniaus Valstybinės
konservatorijos Teatrinį fakul
tetų. Po to, dirbo Lietuvos TSR
Valstybiniame radijo ir televizi
jos komitete aktorium, redakto
rium savaitraščio Literatūra ir
menas redakcijoje, Kultūros mi
nisterijoje, Meno reikalų kole
gijoje, dvejus metus — nuo 1970
iki 1972 metų. KGB persekio
jamas, Vilniuje daugiau darbo
negavo ir jam teko dirbti Kau
no Dramos teatre literatūros
skyriaus vedėju. Šiuo metu
Eugenijus Ignatavičius dirba
Lietuvos Kultūros ir švietimo
ministerijoje Teatro sektoriaus
vadovu.
Pirmieji Eugenijaus Igna
tavičiaus apsakymai Lietuvos
spaudoje pasirodė 1961 metais.
Nuo to laiko jis išleido penkias
novelių knygas: Sekmadienio
pieva, Pradalgių tyla, Sidabrinės
skyrybos, Ir namų amžinoji Švie
sa, Chrizantemų autobusas,
pjesių rinkinį vaikams Šyvio
dalia. Su režisierium Juozu Vait

kum parašė pjesę apie Čiurlionį
„Svąjonių piligrimas”. Parašė
pjesę „Šuo danguje”, tris viena
veiksmes pjeses ir septynetų
pjesių lėlių teatrui, scenarijų apie
M. K. Čiurlionį telefilmui „Žalčio
karūna”. Inscenizavo Kazio
Borutos „Baltaragio malūnų”.
Kaip publicistas ir kritikas
spausdino nemažai apybraižų ir
straipsnių bei teatro spektaklių
recenzijų. Aktyviai dalyvavo
Sąjūdžio veikloje nuo pirmųjų jo
dienų, tapdamas Sąjūdžio Seimo
nariu.
Vakaronė su rašytoju Eugeni-

Eugenljiia Ignatavičiui

jum Ignatavičium įvyks Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje,
Chicago’je, ateinantį penkta
dienį, spalio 4 dienų, 7:30 vai.
vak. Vakaro programos pirmoje
dalyje bus rodomos ištraukos iš
videofilmo „Lietuviai prie Lapte
vų jūros”. Tai 1989 metais pa
gamintas filmas apie ekspedicijų
iš Lietuvos į Laptevų jūros
pakraštį, Lenos žiotyse, kur 1941
metais buvo ištremti pirmieji
lietuviai. Šioje ekspedicijoje daly
vavo kai kurie ten vaikystę
praleidę buvusieji tremtiniai,
kartu ir rašytojas Eugenijus
Ignatavičius. Jie aplankė bu

Jono Tamulaičio nuotrauka

vusias gyvenamąsias vietoves,
antkapiais paženklino Arktikoje
palaidotų lietuvių tremtinių
kapus. Iš ledo kasė kai kurių
tremtinių palaikus pervežimui į
Lietuvų ir pagerbė visus trem
tinius, pastatydami koplytkryžius.
Antroji vakaro programos dalis
bus paskirta Eugenijaus IgnatavičiauB kūrybai. Apie jų kal
bės literatūros mokslininkė,
University of Illinois at Chicago
Lituanistikos katedros profesorė,
dr. Violeta Kelertienė. Savo
kūrybos skaitys pats autorius.
K.

Pranas Bagdas (1912 - 1991)
(Atkelta iš 3 psl)
keliautojas ir, pagal Romain Rolland, gal jis keliavo ir po save.
Vėliau jis pasitraukia iš laivo
gydytojo pareigų ir pradeda dirb
ti anestezijos srityje, pasidaro
anestezijos specialistu.
Susidarius sąlygoms, tėvams
marijonams tarpininkaujant ir
padedant, Bagdas palieka Švedija
ir atvyksta į Jungtines Amerikos
Valstybes. Čia jis atlieka prak
tikos stažų, išlaiko valstybinius
egzaminus ir pradeda verstis kaip
gydytojas bendra privačia prak
tika. Privačioje praktikoje jis dir
bo neilgai. Greit jis pereina dirb
ti į vienų ligoninę New York’e
anestetistu, kur jis ir išdirbo visų
likusį savo amžių.

* * •
Amerikoje dr. Pranas Bagdas
pasireiškė ne tik kaip gydytojas,
bet ir kaip rašytojas, dramatur
gas. Plačiausios, reikšmingiau
sios, kai kas sako — kilniausios,
yra trys profesijos: gydytojo,
rašytojo ir auklėtojo. Jeigu
turime gydytojų ir rašytojų
viename asmenyje, tai lyg ir būtų
lauktina, kad gydytojo profesijos
uždaviniai, pareigos ir savybės ir
rašytojo pareigos, uždaviniai ir
savybės susipintų kartu ir iš to
pasidarytų lyg ir dvilypė profesi
ja. Taip nėra. Tos dvi profesijos
tik viena kitų papildo ir darbo
rezultatas gali būti pilnesnis ir
tobulesnis. Medicina, kaip ir

literatūra, turi tų pačių temų:
žmogus ir jo gyvenimas. Viena
neišsenkanti tema kaip medici
noj, taip ir literatūroj, yra
žmogus. Gražus, nuotaikingas,
išraiškus, nuoširdus, paguo
džiantis ir dinamiškas žodis yra
niekuo nepakeičiamas kaip me
dicinoj, taip ir literatūroj. Todėl
suprantama, kad daug gydytojų
yra buvę ir rašytojai.
Gydytojų - rašytojų randame
visose literatūros šakose. Vienas
iš žymiausių dramaturgų yra gy
dytojas Friedrich von Schiller, pa
rašęs dramų „Plėšikai”. Kiek
vienas rašytojas, rašydamas, turi
ne tik idėjų, veikalo turinį,
personažus ir formų, bet ir moty
vus, dėl kojis rašo. Rašytojas gali
būti lyg ir revoliucionierius, jei jis
kelia gyvenimo ydas, nepasiten
kinimus ir sugestįjuoja jiems
sprendimus. Arba rašytojas gali
būti realistas, lyg ir istorikas, jei
jis dinamišku žodžiu ir gražia for
ma fiksuoja istorinius įvykius,
žmonių nuotaikas ir pergyveni
mus. Gydytojų raštuose turbūt
motyvas yra stipriausiai jaučia
mas, nes jie geriausiai pažįsta
gyvenimų, jo trūkumus, visuome
nės bei paskirų individų ydas ir
bėdas. Yra daug žinomų garsių
gydytojų, mokslininkų, kartu ir
rašytojų. Iš tokių minėtini: Oliver
Wendell Holmes, S. Weir Mitchell, Arthur Conan Doyle, A. J.
Cronin, William Somerset Maugham, poetas John Keats, Thomas
Browne ir daug kitų.
Žodis yra dinamiškiausias įran

kis kaip medicinoje, taip ir
literatūroje. Jis yra gydymo,
kūrybos ir kontakto įrankis. Čia
įeina ir menas kalbėti bei rašyti.
Žmogus yra žmogumi tik dėka
žodžio. Paleistas, ypač rašytas,
žodis tai kaip strėlė, nešanti min
tis, idėjas, rūpesčius į erdvę, į gy
venimų, į vienų ar kitų k -aštą, į
epochų. Kartais ta strėlė pasiekia
taikinį, kartais nukrinta nepa
siekus, o kartais laikom erdvėje ir
atitinkamu laiku bei atitinkamo
mis sąlygomis tų taikinį pasiekia.
Taip mes veikalus, jų mintį ir
reikšmę kartais atrandame po
daugelio metų.
Kiekvienas žmogus savo gyve
nime, nežiūrint, kokios jis rasės,
spalvos ar krašto bebūtų, palei
džia žodžių kaip strėlių į erdvę, į
gyvenimų. Jie gali būti kūrybiš
ki, pozityvūs, entuziastingi,
šukelių žmoguj* pasigėrėjimų,
džiaugsmų, gali būti i gatyvūs,
šukelių pasipiktinimų, audras,
gali būti istoriški, vaizduoju realų
gyvenimų, žmonių klaidas ir
žiaurumus.
Savo sakytame ar rašytame
žodyje įkūnyti gylį ir grožį yra
nelengva. Žodis turi turėti
tikrumų, aiškumų, skambesį,
melodijų ir turi drebinti idėjų,
temų ar problemų, kurių jis
išsako. Tokiais žodžiais mūsų
vadai kūrė ir nepriklausomybę.
Tokiais žodžiais Lincoln’as Ame
rikoje išlaisvino vergus.
Mūsų tautoje mums gerai
žinomi gydytojai - rašytojai yra:
Vincas Pietaris, Jonas Basanavi

Knygos, skirtos
kraštotyrai
(Atkelta iš 1 psl.)

Šeštadienis, 1991 m. rugsėjo mėn. 28 d.

žemaičių - lietuvių kalbų žodyno,
autorius čia pat pateikia ir lie
tuviškus tų virvių ar vadelių var
dus. Iš fotografijų itin įdomios
Sodelių kaimo audinių fabriko
• Andrius Norimas. GYVE
1936 metų nuotraukos: puošniai
NIMO DULKĖS. Novelės ir apy
apsirengę darbininkai su dau
braižos. Chicago: Literatūros my
gybe dviračių, atvykę į šventę.
lėtojų talka, 1991. Leidinys
Paskelbtos Maironio sesers K.
Nr. 2. Autoriaus viršelis. 200 pus
Lipčiuvienės sodybos ir jų gi
lapių. Kaina — 8 doleriai. Knyga
minių 1926 bei 1989 metų nuo
gaunama „Drauge”.
traukos. Kraštotyros knygų seri
ja pradėta 1963 metais. Sukaupta
daug lietuviškos etnografinės ir
istorinės medžiagos, kitados
atiduodant duoklę ir politinei
okupanto propagandai. Nuo
23-iojo tomo, 1989 metų, jau ne
bėra komunistiškai politizuotų
rašinių.

Naujos knygos

lapių. Spaudos darbas Morkūno
spaustuvės Chicago’je. Kaina
nepažymėta.

Lietuvos Kraštotyros draugija
kasmet išleidžia per „Minties”
leidyklų Vilniuje po Kraštotyros
straipsnių rinkinį. 24-asis tome
lis išleistas 1990 metais. 132
puslapiuose randame 21 straips
nį, iliustruotus 25 fotografijomis
16 puslapių įklijoje. Rašoma apie
Vilkijų 15-uoju • 17-uoju amžiais,
švietimo tradicijas Šiluvoje nuo
1592 metų, spaudos draudimų
Suvalkų gubernijoje. Kiti straips
niai nagrinėja mūsų laikų, 20-o
amžiaus temas: numizmatikų,
etnografių, tris biografijas. Nau
jiena Kraštotyros knygose yra
Stasio Biržiškio straipsnis apie
„baltukus” pašto ženklus Lietu
voje 1918 metų pabaigoje ir 1919
metais. Pateikti jų tikslūs tiražai
ir falsifikatų bandymas. įklijoje
duotos tų ženklų iliustracijos.
Kitos įdomios fotografijos: Ši
luvos mokyklų mokiniai su mo
kytojais 1910 ir 1914 metais,
Šiluvos progimnazijos 1922-1923
metų viąjetė (tai pirmoji laida),
Marijos Pečkauskaitės 1927-1928
metų fotografijos. Knygutė už
sklendžiama Juozo Aidulio
(1910-1983) užrašytų patarlių ir
vaizdingų posakių atranka, pa
vyzdžiui: „Daug kalbėdamas,
sumeluosi ir nenorėdamas” (užra
šyta Dūkšte). Šio tomelio tiražas
-6,000.
25-asis Kraštotyros tomelis
išleistas 1991 metais. 144 pusla
piai, taip pat su 25 fotografijomis
16-os puslapių įklijoje, 6,000 eg
zempliorių tiražo. Atsakomasis
redaktorius — Alfonsas Eidintas.
Pasakojama apie 1831 ir 1863
metų sukilimų atgarsius Vilkijo
je, Šiaulių gimnazijos veiklų 1863
metų sukilimo metu, skelbiami
buvusio Klaipėdos krašto guber
natoriaus „mažlietuvio” Viktoro
Gailiaus laiškai E. Jagomastui į
Tilžę 1914-1915 metais, duodama
etnografįjos iš dviejų Rokiškio ra
jono kaimų, atsiminimų apie
Maironį, Tumų-Vaižgantų. Trys
rašiniai skirti tautosakai ir du
kalbai. Konstantinas Bružas rašo
apie virves Žemaičių Kalvarijos
apylinkėje. O vijo jas visokias ir
davė skirtingus vardus: votegs,
sospronds, vadės, pakonkte, seits,
sparas ir kt. Kad nereiktų ieškoti

visus amžius dailininkas davė
pavidalų idėjoms, praturtin
damas žmonijos regėjimo aki
račius" (Draugas, 1963).
Nemažiau svarbus Kurausko
meno sampratoje buvo ir
problematiškasis meno indi
vidualumo ir universalumo san
tykis, privedęs jį prie jam rūpimo
klausimo apie meno etnografiškumų bei lietuviškumų.
„Meninė tiesa”, rašo jis,
„nepažįsta etnografinių ar
tautinių ribų. Didžiųjų talentų
sukurtas menas yra visoms tau
toms ir visoms žmogaus gentims
priklausanti nuosavybė" (Drau
gas, 1963). Tačiau „negalima
samprotauti”, toliau dėsto Ku
rauskas, „kad kultūra yra
kažkur šalia individo. Mes
gyvename toje kultūroje, kuri
mus supa. Nuo jos mes negalime
pabėgti ir su tuo faktu reikia
skaitytis” (Varpas, 1969, Nr. 9,
psl. 208). „Mūsų pasąmonė ir
sųmonė išlaiko kai kuriuos
kūdikystėje, vaikystėje ir bren
dime užfiksuotus .idėjinius’ vaiz
dus... Joks dailininkas, muzikas,
poetas ar kuris kitas menininkas
nepąjėgs sąmoningai ištrinti to iš
savo pasąmonės gelmių — jis
visada liks savo dvasia .lietuviš
kas’ ” (Akiračiai, 1975 rugsėjis).
Kurausko darbai, eksponuoti
šioje parodoje, aiškiai byloja, kad
jų autoriui, nors ir fiziškai atskir
tam nuo savo etnografinės a.

Knygutė išspausdinta dideliu
šriftu ir gražiai apipavidalinta:
gausu žemėlapių, senų raižinių,
piešinių, fotografių. Viršelis —
spalvota sausio 13-osios nakties
Vilniuje nuotrauka, kurioje vyrai
bando sulaikyti tankų, jau
užvažiavusį ant jaunos moters.
Knygutės tekstas sklandus ir
lengvai skaitomas. Kalba gera,
tik kai kur reikėtų tikslesnio
žodžių naudojimo (pvz., p. 69 „deduct” aiškiai turi būti „deduce”).
Autorius centrine tema ima slavų
skverbimųsi į baltų apgyventas
žemes. Tokiu būdu nuošalyje
pasilieka Lietuvos tautinių
mažumų klausimai, kurie tokio
je knygutėje gal ir būtų buvę
naudingi turėti: pavyzdžiui —
kokia
Lietuvai
skriauda
padaryta vokiečių okupacijos
metu, kai buvo išžudyta baisus
skaičius Lietuvos piliečių žydų,
kurių protėviai gyveno taikoje su
Knygutėje spausdinami aštuoni lietuviais nuo senovės laikų. Gal
apsakymai: Keliuočio rytas; Aly- tai autorius paminės antroje
tis; Ramovėje; Šunų tvarkytojas; knygelės laidoje, nes šioji bus
Grynoji Rasa; Gyvenimo dulkės; greitai išgraibstyta — ji labai
Olimpinis sprendimas; Lemties tinka angliškai kalbančiam skai
pakopos. Pasakojimai vyksta la tytojui, kuris domisi Lietuvos is
bai skirtingose aplinkybėse: Min torija.
daugo laikų Šiauliuose, Montrealio olimpiniuose žaidimuose, ne
• V. Lukoševičius-Lukšys.
priklausomybės kovų metu, at KAMPINIS BOKŠTAS. Eiliuo
gimstančioje Lietuvoje. Autorius ta apysaka iš 17-ojo amžiaus
mėgsta melodramų ir pasakojimo Lietuvos kunigaikščių Radvilų
gotikų. Korektūra skaityta labai gyvenimo. Peterborough, Didžio
atidžiai. Knyga tinka lengvam ji Britanija: „Šaltinis”, 1991. 68
skaitymui atgaivos valandomis. puslapiai. Kaina — 2 svarai arba
3.50 dolerių. Gaunama pas
• Vai Ramonis. BALTIC STA autorių: 38 Springfield Road,
TĖS VS. THE RUSSIAN Peterborough PEI2JG, England.
EMPIRE. 1000 Years of Struggle
for Freedom. Lemont, Illinois:
• Victory Gardens teatras
Baltech Publishing, 1991. 80 pusChicago’je (2257 North Lincoln)
dažnai pasirenka čikagiečių
linkos, vis dėlto didelės įtakos autorių dramos veikalus. Dabar
turėjo tautinės ištakos ir jų dva iki spalio 27 dienos čia statoma
sios savitumai.
tragiška John Logan drama
„Hauptmann”, laimėjusi premijų
— Algirdo Kurausko darbų Edinburgh’o teatrų festivalyje.
paroda buvo atidaryta vakar, Turinys — istorinis: apie Atlanto
rugsėjo 27 dienų, Čiurlionio nugalėtojo lakūno Charles Lindgalerijoje, Jaunimo centre, Chica bergh šeimos pagrobtų kūdikį,
go’je, kur ji vyks iki šių metų dėl ko apkaltintas buvo Richard
spalio 14 dienos.
Hauptmann.

čius, Vincas Kudirka, Julius
Kaupas, Edmundas Butrimas ir
čia minimas Pranas Bagdas-Bagdanavičius. Bagdas pradėjo raši
nėti, dar būdamas gimnazijoje.
Studijuodamas medicinų, jis lan
kė ateitininkų dramos studijų,
kurioje dėstė aktoriai B. Lukošius
ir A. Juškevičius. Taip pat jis
lankė profesoriaus Balio Sruogos
dramos seminarų. Jis domėjosi te
atru ir buvo nuolatinis teatro
lankytojas. Gerai susipažino su
rimtų dramaturgų dramos veika
lų struktūra.
Pranas Bagdas rašė dramas.
Pirmoji jo drama yra „Baisusis
birželis”. Kada ir kur ji parašy
ta, dabar sunku pasakyti. Iš
rankraščio ji buvo pirmų kartų
suvaidinta New York’o Lietuvos
vyčių kuopos 1950 metų balandžio
mėnesį. Režisavo Juozas Bolevičius. Veikalas atskleidžia pirmo
sios bolševikų okupacijos Lietuvo
je įvykius: turto nusavinimų,
kolchozų steigimų, padugnių
iškilimų į atsakingas vietas,
žmonių terorizavimų, šnipinėji
mų, tardymus, nekaltų žmonių
persekiojimų, suiminėjimų ir
įkalinimų bei žmonių išvežimus
į Sibiru. Šis veikalas JAV ir
Kanadoje buvo suvaidintas apie
30 kartų. „Baisusis birželis” yra
idėjinė, realistinė, istorinė
drama. Skaitytojų ar žiūrovų ji
pagauna, patraukia ir giliai su
jaudina. Personažai realūs ir
konkretūs, žodžiais ir veiksmais
labai realiai ir tikroviškai vaiz
duojami tuometinėje Lietuvoje
įvykiai, faktai, pergyvenimai, gy
ventojų nuotaikos ir jų psicho
logija. „Baisusis birželis” kartu

su kitom dviem Prano Bagdo dra
mom — „Varpinė” ir „Siaurės
pašvaistė” buvo išspausdinta
1965 metais. Knyga išėjo Prano
J. Naumiestiškio slapyvardžiu,
238 puslapių, išleista Immaculata Press. „Varpinė” ir „Šiaurės
pašvaistė” taip pat vaizduoja
sovietinę komunistinę tikrovę
Lietuvoje. Abi dramos realistinės
ir patrauklios. Literatūros kriti
kų ypač vertinama „Šiaurės pa
švaistė”.
Pranas Bagdas - Naumiestiškis
labai gerai pažįsta žmogaus psi
chologinius, fizinius ir dvasinius
pergyvenimus. „Baisiąjame bir
želyje” vienas iš veikėjų, Juo
zaitis, pasakoja: „Mane mušė,
kankino, ir dar kaip mušė, į
veidų, į nosį, kalėjime dvi paras
be perstojo mušė ir kankino, ir vis
liepė sutikti šnipinėti. O aš vis ne
— žemaitis aš. Tada ruskis pasiu
to, įkaitintų prosų tiesiai ant
nugaros ir prispaudė, degino, iki
nukritau be sųmonės. Atsigavęs
girdžiu už sienos kankinamos
motinos riksmų. Kankintojai sa
ko: .Pasižadėk šnipinėti, jei ne,
tai motina bus kankinama iki
mirties. Jei pasirašysi ir pasi
žadėsi šnipinėti, motina bus pa
leista*. Motinos kančia man buvo
per daug. Nebeišturėjau ir pasi
rašiau. Motina mirė. Jai amžinas
poilsis, o mane persekioja parsi
davėlio prakeikimas”. Dramoje
„Varpinė” iš klebonijos išvyto ir
varpinėje apsigyvenusio, savo pa
rapijoje nebegalinčio vykdyti sa
vo pareigas klebono įtaka parapi
joje reiškiasi jo skambinamo var
po dūžiais. Jis sako: ,Aš kalbu
varpo dūžiais į visus žmones, aš

uos iš patalo keliu, aš juos prie
Visagalio vedu”.
Pranas Bagdas - Naumiestiškis
1966 metajs Darbininko at
karpoje išspausdino vienaveiks
mę dramų „Auliniai batai”,
kurioje vaizduojamas Lietuvos
partizano likimas. 1969 metais jis
padarė metmenis dramai „Brolių
kūčios” ir dar rankraštyje yra
likusi 1972 metais parašyta dra
ma „Mergaitė ir žinia”.
Visos jo dramos yra idėjinės,
realistinės, vaizduojančios pirmo
bolševikmečio ir antrosios rusų
okupacijos įvykius, Lietuvos gy
ventojų padėti, jų pergyvenimus
ir kančias. Bolševikinė-komunistinfe sistema, žmogaus sužvėrėjimas
Pranų Bagdų - Naumiestiškį buvo
tiek giliai paveikę, kad jis visus
savo gabumus literatūroje ir
plunksnos darbų per visų savo
gyvenimų yra pašventęs toms
problemoms nagrinėti ir jas
realiai vaizduoti. Gydytojo Prano
Bagdo - Naumiestiškio rašytame
žodyje mes matome jo idealizmų,
jo taurumų, pasišventimų, medi
cinos mokslo ir meno pažinimų ir
sugebėjimų savo profesijoje pa
naudoti.
Man atrodo, kad savo dramoje
„Varpinė”, kur veikėjų tarpe yra
daktaras, Bagdas šio daktaro as
menyje, jo pokalbyje su klebonu,
labai kukliai pristato pats save.
Klebonas klausia daktaro, ar jis
nepasigendųs mokslinio darbo
klinikoje, ar jam čia ne per
sunkus darbas ir kodėl jis nėra
praturtėjęs. Daktaras klebonui
atsako: „Klinikinio ir mokslinio
darbo pasigendu, kaip nepasigesi.
Kai kada sunku. Gydytojo darbas

Algirdas
Kurauskas
(Atkelta iš 2 psl.)

šiandien ne turtui susikrauti —
tai labai kieta ir sunki pareiga.
Šiais laikais tik sukčiai, apga
vikai, spekuliantai ir visi kitokie
nenaudėliai lengvai praturtėja”.
Toliau daktaras klausia, ar
klebonas pažinojo jo motinos
brolį. Klebonas atsako, kad pa
žinojęs, nes kartu su juo buvęs
kunigų seminarijoje. Daktaras
sako: „Kai aš baigiau univer
sitetų, kai gavau savo diplomų, aš
jam parašiau laiškų į užsienius,
į Romų. Aš jam pasigyriau savo
laimėjimais. Jis mane labai
drūčiai ir nuoširdžiai pasveikino
ir parašė, kad jis labai gerbiąs
mano diplomų, kad jis labai pa
tenkintas mano pastangomis,
mano darbu, bet kartu jis pridėjo,
kad jis geriau svečiuosis pas
pripažintų budelį, negu pas savo
giminaiti daktarų, kuris verčiasi
tūlomis dar negimusių vaikų
žudymo operacijomis. Jį gerbda
mas, aš niekada tomis operacijo
mis neužsiėmiau”. Čia, man
atrodo, daktaro žodžiuose yra
trumpa Prano Bagdo graži cha
rakteristika ir jo nusistatymas.
Aš taip pat girdėjau, kad jis labai
pergyvendavo, kai jam reikėjo
duoti anestezįjų ligoniui, kuriam
operacija, jo manymu, nebuvo rei
kalinga.
Gydytojas dažnai yra gyvenimo
dramoje. Jis studijuoja, dirba,
auga savo profesijoje, kovoja su
visokiomis ligomis, kovoja su
mirtimi, ir pats nuo tų ligų žūva,
miršta. Tokios eigos neturi nė
viena kita profesija. Dr. Pranas
Bagdas-Bagdanavičius (Naumies
tiškis (mirė 1991 m. kovo mėn.
21 d.

