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Laisvės kovų paminklas prie Jaunimo centro Čikagoje

Jaunimo centrui Čikagoje
keturiasdešimt metų
Ne tik čikagiečiai, bet ir visa
išeivija turėtų būti dėkinga lai
mingam sutapimui, kad lietu
viai jėzuitai pastoviai apsigyveno
Čikagoje 1948 metais. Pirmiau
sia nusipirkę nedideli namą 8101
Champlain Avenue, jie įkūrė čia
savo provincijos centrą tremtyje.
1949 metais pradėjus lietuviams
beveik masiškai iš Vokietijos į
Ameriką vykti, ir jėzuitų darbų
apimtis didėjo. Tuomet jie pama
tė, kad tie jų namai yra darbui
nebepatogūs, be to, per toli nuo
didesnių lietuvių kolonijų. Todėl
1950 metais Čikagoje buvo nu
pirkti didesni namai Šv. Kry
žiaus parapijos ribose. Kun.
Anicetas Linkus, Šv. Kryžiaus
parapijos klebonas, buvo didelis
jėzuitų darbų rėmėjas.
Nors tuose namuose buvo gali
ma įrengti tik mažą koplyčią bei
vieną kitą kambarį susirinki
mams, bet jie buvo žymiai erd
vesni. Užleidžiant susirinkimams
žemutinį aukštą, skaityklą, val
gyklą ir zakristiją, buvo galima
priglausti kartu net keturias
draugijas. Vasarą didesnius susi
rinkimus buvo galima daryti
sodelyje. Galima sakyti, kad tie
namai tapo mažu Jaunimo cent
ru. Čia vykdavo draugijų ir
organizacijų susirinkimai, čia
būdavo planuojamos vasaros sto
vyklos ir čia buvo renkamasi
įvairaus pobūdžio pasitarimams
Čia gimė ir Čikagos Jaunimo
centro idėja.
Nors tuo metu lietuviai jėzui
tai vykdė statybas Montevideo.
Urugvajuje, ir Montrealyje, Ka
nadoje, bet neapleido minties ir
Čikagoje darbus pradėti. Tereikė
jo tik sklypo ir pinigų, tačiau tų

abiejų sąlygų dar nebuvo. Paga
liau 1954 m. rugpjūčio 1 d. tokia
vieta buvo surasta 5600 South
Claremont Avenue. Ji susidėjo iš
dviejų sklypų ir priklausė dviem
savininkam. Kol Čikagos arki
vyskupas ir tėvų jėzuitų genero
las pritarė naujų namų statybai,
atėjo ir 1955-ieji metai. Tie metai
prabėgo nejučiomis, sudarant
garbės komitetą, studijuojant
lietuvių pageidavimus. Kasoje
pinigų buvo taip mažai, kad tik
su kun. Juozo Šaulinsko pagalba

buvo galima pabaigti žemės pir
kimo sutartį. Užuot paskolinęs
4,000 dolerių, kaip buvo prašytas,
jis dovanojo 5,000 dolerių. Toji
dovana įgalino pabaigti žemės
pirkimo sutartį.
Turint sklypą, jau buvo galima
rimčiau galvoti ir apie statybą.
Kadangi centras turėjo tarnauti
lietuviškai visuomenei, tad rei
kėjo jos atsiklausti, kokie buvo
jos pagrindiniai norai. Vieni
norėjo gimnazijos, kiti bendrabu
čio, dar kiti milžiniškos salės.
Vyskupo Vincento Brizgio pagei
davimai rado didžiausią pritari
mą. Jis primygtinai pabrėžė, kad
į statybos planus būtų įtrauktos
patalpos Čikagos Aukštesniajai
lituanistikos mokyklai. Toji mo
kykla, vyskupo nuomone, privers
tinai keliaujanti iš vienos parapi
jos į kitą, ir gal už metų kitų
nebeturėsianti kur prisiglausti.
Darbai buvo pradėti, atsižvel
giant į visuomenės pageidavi
mus, žinoma, neužmirštant ir ga
limų aukų dydžio.
1956 m. liepos 29 d., dalyvau
jant 200 svečių ir šešiolikos
įvairių organizacijų atstovams,
prakasta Jaunimo centro ir vie
nuolyno žemė. Tų pačių metų
rugpjūčio 23 dieną buvo pradėta
Jaunimo centro statyba. Lietuviš
ka spauda ir visuomenė stipriai
parėmė lietuviško kultūros cent
ro statybą. 1957 m. spalio 6 d.
Jaunimo centras, nors dar nega
lutinai baigtas, buvo oficialiai
atidarytas. Atidarymas buvo di
delė džiaugsmo šventė, kurioje
dalyvavo apie 800 žmonių ir dau
gelio organizacijų atstovai. Kai
kurie dalyviai labai nustebo, kai
pamatė, kad prie garbės stalo sė
dėjo ir įvairių tikybų, ir įvairių
partinių srovių atstovai. Tačiau
tas faktas turėjo pabrėžti, kaip
tėvai jėzuitai supranta lietuvių
vienybę.
Jaunimo centras — tai sujungtu
širdžių ir bendro darbo vaisius. I
jo statybą visų pirma su gau
sesnėmis aukomis atėjo senie
ji ateiviai, kurie dar nebuvo
užmiršę lietuviško žodžio ir
dainų. Taip pat jungėsi ir naujie
ji ateiviai, nes reikėjo namų, kur
galėtų mokyklos, jaunimo organi
zacijos ir meninė veikla prisi
glausti. Tas bendras darbas lai
mingai peržengė partijų ir srovių,
ir amžiaus ribas. Ir kitados dėl
įvairių priežasčių išsiskyręs lietu
vis čia vėl padavė ranką savo tau
tiečiui. Jaunimo centras per dau
gelį metų dūzgė lyg bičių avilys

Taurią asmenybę amžinybėn palydint
VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ
(1899-1997)
VYTAUTAS A. JONYNAS

Šiomis rūškanomis, polaidžių ir
šalnų, dienomis pasišaukė Vieš
pats į savo gėlynus sunykusią,
suvargusią senutę — Vandą Dau
girdaitę Sruogienę. Pasiekusią
beveik šimto metų ribą, bet išli
kusią neaptemusio proto ir
žvitrių akių.
Kiekvienas savaip įsivaizduo
jam pomirtinę būtį. Bet, jei yra
Dausos, kurias mini mūsų tauto
saka, nesunku įsivaizduoti, kaip
suklegės, suulbės vėlių suoleliai,
išvydę Sruogienės sielą ateinant.
Juk, kaip kiekvieno seno žmo
gaus artimųjų, draugių/draugų
būrelis tenai jau senokai viršija
jai savo skaičium likusiųjų šioj
ašarų pakalnėj ratą. O Vanda
Sruogienė buvo toks žmogus, ku
ris nuolatos tuos velionius prisi-

—jaunimo juoku ir dainomis. Ja
me ne tik veikė mokyklos, bet
vyko seimai, suvažiavimai, kon
ferencijos, Mokslo ir kultūros
simpoziumai, repeticijos, koncer
tai, meno parodos, poezijos šven
tės, teatrų festivaliai, pokyliai,
vestuvės ir daug kitų renginių.
Dabar, minint Jaunimo centro
keturiasdešimtmečio jubiliejų, jo
reikšmė nesumažėjo, tik gal šiek
tiek keičiasi. Jo reikšmė didėja ir
jis žinomas ne tik Čikagoje, bet
galbūt nemažiau ir Lietuvoje (ži
noma, lituanistų targe). Mūsų
garbės reikalas yra jį tokį išlaiky
ti. Ir jame sukauptus lituanisti
nius turtus lengvai neiššvaistyti,
bet juos kaupti ir saugoti. Jauni
mo centro patalpose veikia in
stitucijos, kurios yra vienintelės
išeivijoje: būtent Juozo Žilevi
čiaus ir Juozo Kreivėno muziko
logijos archyvas, Pasaulio lietu
vių archyvas, Pedagoginis in
stitutas ir Lituanistikos studijų ir
tyrimų centras. Šios įstaigos yra
traukos centrai, kurie traukia ir
Lietuvos mokslo darbuotojus. Jei
gu nenorime tapti „provincija”,
tai šiuos centrus turime būtinai
išlaikyti.

Juozas Žygas

mindavo ir primindavo kitiems
savo straipsniais, nekrologais. Ne
kitaip, kad nuolatos bendraudavo
su jais mintimis, jei ne maldomis.
Ypačiai savo gyvenimo pabaigoj,
kai slėgdavo ją aklinoji senatvės
kasdienybė...
Tų nuovargio nuotaikų Vanda
Sruogienė nė nemėgindavo slėpti.
Jos pasigirsdavo dusliai jos
kalėdiniuos sveikinimuos, nors
bajoraitiška jos prigimtis draudė
jai graudulingesnius nuopuolius
į savigailą. Draudė jai ir afišuo
tis. Neprisimenu, kad ji būtų
kada triukšmingai šventusi savo
jubiliejus ar skardenusia per
spaudą, kaip priimta mūsų ben
druomenėse. Jai ir nereikėjo. Iš
kiekvieno jos poelgio ar rašinio
aiškiai buvo matyti, kad tai mo
teris, kuri žino savo vertę. Kukli
ir pareiginga, inteligentė, ji
perėjo savo gyvenimo kelią tvir
tu žingsniu ir išdidžiai atlošta
galva. Atlikusi savo užduotis,
kaip motina ir kaip mokslininkė.
Palikusi daugybę darbų, kurie
dar ilgai palaikys kitų kartų
gyvastį.
Kalbėt man apie Vandą Sruo
gienę yra podraug lengva ir
sunku. Lengva todėf, kad mūsų
santykiai išliko visą laiką
draugiški, netemdomi jokio ne
susipratimo debesėlio. Sunku
todėl, kad toji mūsų pažintis
užsimezgė man, sakyčiau, drama
tiškai. Niekad iki tol neteko man
sutikt vyresnės kartos moters,
kuri būtų paveikusi mane taip
stipriai autoritetine savo laikyse
na bei dvasiniu, vidiniu spin
duliavimu. Keista, tačiau jos
akivaizdoj nesijaučiau anaiptol
suvaržytas: veikiau, priešingai —
jutausi laisvai, nevaržomai,
drąsiai. Skatinamas ir palai
komas.
Buvo joB laikysenoj kažkas
„aristokratiško” — kažkoks
neslepiamas reiklumas sau pa
čiai ir artimiesiems, bet kartu ir
didelė atvirybė žmogiškoms silp
nybėms ar bent aiškus nenoras
moralizuoti. Panašiai turbūt elg
davos garsiosios Paryžiaus salonų
damos — atlaidžios daugeliui
silpnybių, bet nepakančios takto
stokai, veidmainystei ir pilsty
mui iš tuščio į kiaurą.
Gal tai buvo, kaip dabar pagal
voju, įgūdžiai, įgyti per ilgus
direktoriavimo metus sandūrose
su nesubrendėlėm, bet turiu pri
sipažinti, kad man pajust tą
prielankumo gūsį iš Vandos Sruo
gienės pusės buvo malonu. Kiek
vienu atveju, niekad nebuvau
pajutęs tų jausmų, kai tekdavo
„eit pasisveikint” su tėvų drau
gėm profesorių žmonų tarpe. Po

nia Vanda kažkaip leido užtikpavardžių lydiniu: Valys Dauga.
rint savo nišą tarpusavio san
Tačiau vien ištikus tragiškie
siems 1943-ųjų metų įvykiams
tykiuos. Nenuostabu, kad tas jų
ratas pasimatys toks platus, kai
Vilniaus universitete, vokiečiams
prasidės parengtys jos redaguo suėmus ir išgabenus Sruogą į
jamam atsiminimų apie Balį
Stutthof o mirties stovyklą, suvo
Sruogą sąvadui.
kiau jų meilės ryšių stiprybę ir
Iš viso su Vanda Sruogiene
pamačiau, kokia energija ir ryž
buvo kur kas lengviau komuni
tingumu yra Dievo apdovanota
kuoti negu su Baliu Sruoga, nors ponia Vanda. Su kokiu nirtuliu ir
profesorių pažinojau nuo seniau drąsa puolė ji klabenti Gebietskoir gerbiau už jo erudiciją, vaiz misaro ir Gestapo viršininkų
duotės lakumą, o užvis labiau už duris, šaukdama jiems į veidą,
kandų žodį ir sąmojį. Bet poetas kad Balys joks komunistas, joks
lieka poetu. Ūmaus būdo, didelės nusidėjėlis prieš vokiečių tautą,
nuotaikų kaitos ir pasidavimo bet paprastas, padorus Lietuvos
irracionalių veiksmų protrū poetas ir mokslo žmogus.
kiams žmogumi. Sruogienės at
Visi buvom tada apkvaitę ir pa
veju, tų kontrastų nebūdavo. Jos simetę, visi norėjom jai ir Daliai
temperamentas buvo nepalygina padėti. Skambindavom, teiravomai nuosaikesnis, lygesnis. Ji mės, net nepagalvoję, kad mūsų
buvo kur kas paprastesnė, ma pokalbiai gali būti sekami...
žiau linkusi primesti kitiems O ponia Vanda, kaip sužinojau
savo tiesas, nors tuo pačiu metu vėliau, ir tada nebuvo praradusi
pažymėtinai tvirta savo pa
šalto proto. Tuo pat metu, kai ji
naršė po okupanto įstaigas, jos
saulėžiūroj.
Kaip kiekvienas studentas sumanymo ir rūpesčio dėka buvo
Kaune, žinojau iš nuogirdų, kad išgabentas ir paslėptas nuo vokie
Vanda Sruogienė — valinga mo čių akių profesorius Vincas Krė
teris, kad ji vienintelė sugebanti vė-Mickevičius. Tada pirmą kar
suvaldyti rankos mostelėjimu įsi tą suvokiau, koks platus buvo
siautusi Sruogą, bet kad tai Sruogų šeimos draugų ir pažįsta
anaiptol nereiškia, jog ji laikanti mų ratas ir kaip p. Vanda natūra
profesorių po padu. Žinojąu, kad liai ir paprastai užmegzdavo nau
jų santuoka rėmėsi abipuse pa jas pažintis ir naujus ryšius.
Nors mūsų šeimos gyveno Kau
garba ir intelektualine sąveika,
kurios pavyzdžiu būdavo cituo ne tam pačiam Žaliakalnio ra
jama apysakaitė jaunimui „Kas jone, jos tarpusavyje nedraugavo.
bus, kas nebus, o žemaitis nepra
žus”, pasirašyta abiejų vardų / (Nukelta į 4 psl.)
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Bernardas Brazdžionis kaip avangardo poetas
SIGITAS GEDA
Daug kalbėta ir prikalbėta apie
jį, kaip apie pranašą, mistiką ir
patriotą, rečiau užsimenama apie
Brazdžionį — išlaisvintos kalbos,
naujų poetinių struktūrų meis
trą.
Į tradiciją jis tiktai atsiremia,
jinai yra jo „motina gimdytoja”,
tačiau pats poetas, jo savastis —
ne ten.
Kas nauja ir kas sena tokio
pobūdžio struktūroje? Dėsnis, be
je, ne vien poezijos, o ir tiksliųjų
mokslų: bet kokia nauja struktū
ra gali rastis tik iš ankstesniųjų.
Eidamas šituo keliu Bernardas
Brazdžionis bene bus atsimušęs į
tiesą, kad kiekviena antiforma
sustingsta į naują formą (Ceslaw
Milosz’o mintis). Taigi naujų
formų ieškojimas nėra poezijos
tikslas. Žmogus, ypač tas, kurio
gyvenimas ilgas, spėja patirti,
kad niekad tarsi nėr turėjęs vieno
tikslo, gyvenęs vieno gyvenimo.
Kaip kad viena diena turi begalę
rūpesčių, taip ir gyvenimas. Ir,
regis, didelė nuodėmė kalbėti
apie daugybę, bent jau keletą
žmogiškųjų identitetu.
Aš klausiau reiškinius gamtos,
mažus ir didelius,
Aš klausiau skruzdėlę ant euka
lipto lapo,
Aš klausiau mieganti vulkaną St.
Helen,
Aš klausiau geizerius šiaurinėj
Kalifornijoj...

Tokio pobūdžio gyvenimo, isto
rijos, gamtos ir rašto „ištardymas” tęsias per visą šimtmečio
būtį ir baigiasi vienu ir tuo pačiu
atsakymu, jau Biblijoje glūdėju
sią tiesa:
Jis vienas buvęs Esantis ir
Būsimas,
Jis vienas — akimi nematomas —
Gyvenimas, tiesa, įstatymas —
Jis vienas valdo reiškinius gam
tos, mažus ir didelius,
Sukūręs makrokosmosą ir
suardęs
Mažyti lašą verdančio vandens,
Nupūtęs žmogų tartum klevo
lapą:
Nelaukdamas rudens.

Šita citata yra iš eilėraščio „Aš
klausiau reiškinius gamtos, ma
žus ir didelius...”, beveik
vainikuojančio daugelio dešimt
mečių darbus knygoje Poezijos
pilnatis, naujai išleistoje jau
Lietuvoj 1989 metais (684 psl.).
Bernardo Brazdžionio poeti
nės dramaturgijos branduolys:
makrokosmosą, mažąsias mūsų
gyvenimo visatas, mus pačius —
vandens lašą suardo Jis — Seno
jo ir Naujojo Teisyno Dievas
Lėmėjas. Visi žmonių maištai,
sukilimai, ieškojimai ir atradi
mai prisiglaudžia prie Jo ir
aprimsta Jame. Kitais žodžiais
tariant, kiekvienam sava pradžia
ir savas galas... Kaip netoli nuo
Ekleziasto!
Pateka saulė, ir kartos ateina, o
žemė lieka per amžius.
Pateka saulė, ir leidžiasi saulė, ir
puola i sąvąjį guoli.
Kad patekėtų iš naujo;
Bėga i pietus ir i šiaurę, sūkuriuo
ja savo verpetuose vėjas
Ir i savąjį ratą sugrįžta...
Dvidešimtojo amžiaus patirtis,
ne vien lietuvių, bet ir lenkų,
vokiečių ar prancūzų, regis, vėl
paliudytų, jog pati talpiausioji
forma 2,000 metų Europoje tebe
lieka Šventraštis. Jos užteko
Viduramžiams, Renesansui, ga
nės ir mums! Šventoji Knyga
kaip impulsų šaltinis, erdvė
skleistis tiesai ir liudyti Kristų.
Jeigu jau taip, tai grįžkime į
126-ąją psalmę:
Tie, kur sėja raudodami,
nuims derlių dainuodami.
Eina, eina ir rauda, berdami
žemėn grūdus,

* Kalba, pasakyta Bernardo Braz
džionio 90 metų sukakčiai skirtame
vakare 1997 m. vasario 3 d. Vilniuje.

Grįžęs į Lietuvą Bernardas Brazdžionis skaito savo poeziją.

griš dainuodami,
nešdamies savo pėdus.

Tai ir apie mus iš dalies, ir apie
visos tautos patirtį amžiaus gale,
kažkas iš labai toli, iš didelės ir
tamsios senovės, sykiu — beveik

tas pats. Taip veikia amžinas
poezijos laikrodis, taip plaka
žmogaus širdis, išbelsdama savo
dūžius.
Kita tiesa, kad didžiųjų mora
linių ir filosofinių temų poezija
imasi bręsdama, kaip ir žmogus.

Arnoldo Baryso nuotrauka

Tai irgi bent jau europinės poezi
jos dėsnis. Prieš Dante Alighieri
Italija turėjo Guido Cavalcanti,
prieš Bernardą Brazdžionį Lietu
voje buvo Maironis, ir gal jau čia
tik mano paties kartojama prie
laida — kad Prūsijoje būta didelių

poetų prieš Donelaitį.
Nuo pat jaunumės Brazdžionis
skyrėsi nuo daugelio giedojusių,
kad pro formalinius ūkus brėžėsi
moralinės ir filosofinės temos.
Jeigu ne šitai, poetas ir būtų likęs
vien poetinių struktūrų lais
vintųjų.
Lietuvių poezįja ir dvidešimtojo
amžiaus Europos poezija, — jos
viduje nuolat „grumiasi” kelios
struktūros. Pagrindinė poezijos
reforma gal ir yra ta, kurią
Czeslaw Milosz vadina „ketvirtą
ja sistema lenkų poezijoje”. Tai
yra ritmo, nekylančio nei iš skai
čiuojamų skiemenų, nei ir kirčio,
ieškojimas. Taikyti ją pradėjo
avangardinės šimtmečio pradžios
mokyklos, dauguma poetų pri
ėmė ją po Antrojo pasaulinio
karo. Bernardui Brazdžioniui tai
nebuvo sunku, nes jau prieškari
niuose jo eilėraščiuose, pavyz
džiui, „Preliudas į Kristaus gy
venimą”, padėti tokios reformos
pamatai. Kiekvianu atveju frazė
moduliuojama vis kitaip, pagal
poeto temperamentą. Dingo aiš
kios formulės. Ši sistema egzista
vo baroko poezijoje; romantikų
eilėse tos pačios Biblijos metrinių
ilgių moduliacijos.
Taigi pradžioje minėtoji forma
ir antiforma. Jochen D. Range
Meunchen’o universiteto pro
fesorius, Jono Bretkūno didysis
tyrinėtojas ir leidėjas, ne per
seniausiai viešėdamas Lietuvoje,
taip suformulavo (klausiamas
apie Bibliją): „Tai ne tik
paminklas, tai stulpas, aplink
kurį telkiasi tauta, jos kalba,
tikyba, dvasinė kultūra, viskas.
Ir nesvarbu, kad ji nebuvo išleista
— ji vis tiek buvo... (Lietuvos
aidas 1997. 1. 14, Nr. 8).
Šiuo atveju viskas tinka ir Ber
nardui Brazdžioniui, devyniasde
šimčiai jo gyvenimo ir kūrybos
metų: nesvarbu, kad jo nebuvo
Lietuvoj. Jis vis vien buvo. Ir yra.
■i:"

Šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 1 d.

Lietuva šventė Brazdžionio
90-ąsias gimimo metines
Vilniuje ir kituose Lietuvos
miestuose buvo paminėtos poeto
Bernardo Brazdžionio gimimo
90-osios metinės. Visur jis
įvardijamas lietuvių tautos di
džiuoju poetu.

Daug Bernardo Brazdžionio
poezijos gerbėjų ir kultūrininkų
susirinko į Lietuvos menininkų
rūmus, kur įvyko bene įspūdin
giausias jubiliatui skirtas
vakaras. Jo dalyviai galėjo įsigyti
Rašytojų sąjungos leidyklos tik
ką išleistą Bernardo Brazdžionio
naujos poezijos knygą Šiapus ir
anapus mūsų laiko. Žodį apie šią
knygą tarė Rašytojų sąjungos lei
dyklos redatorius Vytautas Gird Lietuvos menininkų rūmuose, Vilniu
zijauskas (jo kalbos tekstas, auto je, surengto vakaro paminėti Bernar
riui sutinkant, spausdinamas do Brazdžionio 90 metų sukaktį pro
viršelyje — dailininkės Jad
šiame Draugo kultūriniame gramos
vygos Paukštienės (Čikaga) piešinys.
priede).

Literatūros tyrinėtoja ir kritikė įspūdingai paskaitė „Per pasaulį
Viktorija Daujotytė kalbėjo apie keliauja žmogus” ir kitus poeto
Bernardą Brazdžionį kaip krikš eilėraščius. Mūsų kompozitorių
čioniškos kultūros, katalikiškos sukurtas dainas pagal Brazdžio
pasaulėjautos poetą, niekur ne nio eilėraščius dainavo Vilniaus
išėjusį iš Nemuno tėvynės. Dau choras, diriguojamas Jurįjaus
jotytė nuosekliai peržvelgė Ber Kalco. Buvo taip pat parodyti
nardo Barzdžionio kūrybos eta fragmentai iš Algirdo Tarvydo
pus, apsistodama prie jo poezijos kuriame filmo apie Bernardą
rinkinių Krintančios žvaigždės, Brazdžionį.
Ženklai ir stebuklai, Kunigaikš
Kitą dieną Rašytojų klube, Vil
čių miestas ir kitų.
niuje, įvyko Bernardui Brazdžio
Netikėtu rakursu, nauju, dar niui skirtas poezįjos ir muzikos
mažai nagrinėtu kampu į poeto vakaras „Po aukštaisiais skliau
kūrybą pažvelgė poetas Sigitas tais”. Martyno Mažvydo bibliote
Geda savo kalboje „Bernardas ka mažuosius skaitytojus pakvie
Brazdžionis kaip avangardo poe tė į vakarą, skirtą Vytės Nemu
tas” (šis tekstas taipgi nėlio sukintai poezijai vaikams.
spausdinamas šios dienos Draugo
Menininkų rūmuose suregtame
kultūriniame priede).
vakare buvo matyti nemažas bū
rys Vilniuje tuo metu viešinčių
Įterpdamas savo paties prisimi
užjūrio lietuvių — tarp jų buvo ir
nimų krislus apie susitikimus su
Lietuvos Respublikos Čikagoje
Bernardu Brazdžioniu Lietuvoje
Vaclovas Kleiza.
ir Amerikoje, poeto eiles skaitė
Algimantas Antanas
aktorius Laimonas Noreika, o jo
kolega Ramūnas Abukevičius
Naujokaitis
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Gerosios naujienos dvasia

mums už upių ir už girių / kai bu
vai toli toli...” Bet graudulį ir
nostalgišką toną greit keičia kur
praėjo šiaurės ir sibirus. Todėl kas rūstesnė gaida — suskamba
VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS
viename iš priešpaskutinių sky publicistinis žodis apie nelengvą
relių „Supilkim pylimą”, istorijos dabartį. Bet nei pesimizmo, nei
mo. Ryškiausiai šios nuotaikos iš laisvės kovų, žmogaus didybės ir liūdesio poetas neeskaluoja, o
• Bernardas Brazdžionis. ŠIA
rutuliotos skyrelyje „Prie židi- menkystės apmąstymai. „Mes skyrių užbaigia labai prasmingai,
PUS IR ANAPUS MŪSŲ LAIKO.
savo lietuviškam žody gyvi / ir net simboliškai „Karaliaus Min
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos mo :
Vakaras visus takus aptraukė, buvom ir būsim, nes esam / — Is daugo karūna:....nuo šios dienos
leidykla, 1997.
O tyla tokia gili, tokia rami...
toriją nešam kaip gymį savy / tegu kiekvienas Lietuvos pilietis
Labai gera pasišildyti prie kaip .šventą protėvių tąsą”.
karališką karūną savyje nešios”.
Lietuvių literatūrą buvo įpras
Prie šių apmąstymų glaudžiasi Ir galbūt pats lyriškiausias, švie
ta skirstyti į dvi dalis: čia, Lietu ugnelės, kelius apsiklojus moti
voje, egzistuojančią ir sukurtą nos skara, klausantis Vakarinės. ir „Ištikimybės talismanas”. Tai siausias ir tyriausias paskutinis
anapus Okeano. Bernardo Braz Bet ši tyla gerokai apgaulinga. trapios netolimos praeities re skyrelis „Kaip ryto paukštis”.
džionio naujoji poezijos knyga Juk tauta iškentėjo tiek kančių, miniscencijos: „Kai buvai tu Nors ir čia yra elegiškų posmų,
Šiapus ir anapus mūsų laiko
įrodo, kad taip nėra: gyvuoja vie
na vienintelė lietuvių literatūra.
Beveik visi šios knygos eilėraš
čiai, rašyti per pastaruosius me
tus anapus Okeano, buvo sudėti
į vieną vietą ir išleisti Lietuvoje,
Rašytojų sąjungos leidykloje.
Nors knyga dar kvepia spaustu
vės dažais, nemenka tiražo dalis
šiuo metu jau skaitoma Santa
Monica, Kalifornijoje. Tai dar
vienas patvirtinimas, kad pasau
lis sumažėjo, pasidarė jaukesnis,
gal ir suprantamesnis — visi esa
me netoli kits kito.
Naująją poeto knygą, kaip ir
kone yisą ankstesnę jo kūrybą
yra smelkte persmelkusi Evange
lijos, tikėjimo dvasia. Didžiąją
dalį pirmojo skyriaus kūrinių ga
lima laikyti įkvėptais pranašo pa
mokslais, sakomais iš aukštos tri
būnos didelėms minioms. Bet čia
pat yra ir tokių, kuriuos maga
kuždėti vienumoje kaip sakrali
nius tekstus arba maldas. Toks ir
šio skyriaus pavadinimas „Muzica sacra terrae Deis”. Išskirtine
šios knygos savybe būtų galima
laikyti ir tai, kad ankstesnei poe
to kūrybai būdingą nostalgijos,
Tėvynės meilės temą keičia „terra humanis” įvaizdis. Antrojo di
džiojo skyriaus pavadinimas tai
patvirtina: „Musica profaną ter
rae humanis”. Bet tai nereiškia,
kad Lietuvos reikalai pamiršti.
Toli gražu, tik čia daug daugiau
intymumo, jaukumo, paprastu- Bernardas Brazdžionis su Šalčinininkų vidurinės mokyklos mokinukais ir mokytojomis.

bet žodis skambus, rezignacijos
nė šešėlio. Kartais sunku atskir- ’
ti kam kužda poetas, kam išpažįs
ta savo meilę — Moteriai ar Tė
vynei. O gal abiem kartu, nes abi
tokios artimos, tokios nepakeičia
mos.
Poetas švenčia garbingą 90-ies
metų jubiliejų, bet mirties ar
tumas jo nė kiek nebaugina. Pra
žūtimi ir beprasmybe negąsdina
jis ir kitų, greičiau priešingai —
teigia gyvenimą. Mintimis kūry
boje autorius sugeba pakilti ana
pus mūsų laiko, išsivaduoti iš šiapusinės kasdienės rutinos. Jį stip-

Leono Vasausko nuotrauka

rina ir įkvepia ne tik pradžioje
minėta Gerosios Naujienos, bet ir
didžiųjų tautos vyrų Mindaugo,
Mažvydo, Donelaičio, Vaižganto,
Maironio, Putino dvasia.
Imkite ir skaitykite mane!

Kaune pažymėtos
Stasio Šimkaus 110-osios
gimimo metinės
Vasario 3 dieną Kaune prasidėjo renginių ciklas, skirtas
žymaus lietuvių kompozitoriaus
Stasio Šimkaus 110-osioms gi
mimo metinėms. Miko ir Kipro
Petrauskų muzikos muziejuje
vasario 3 dieną atidaryta kom
pozitoriaus Stasio Šimkaus 110osioms gimimo metinėms skirta
ekspozicija. Dalis surinktų as
meninių daiktų, baldų, vertingų
porcelianinių indų, fotografijų,
partitūrų ir kitos dokumentinės
medžiagos eksponuojama muzi
kos muziejaus salėje, nes kom
pozitoriaus memorialinis muzie
jus Aleksote yra avarinėje būk
lėje.
Muzikinio teatro solistai pir
madienį koncerto metu atliko
žymaus lietuvių kompozitoriaus
Stasio Šimkaus harmonizuotas
dainas ir duetus.
Kitą dieną, vasario 4, Muzi
kinio teatro sodelyje prie kom
pozitoriaus biusto ir kapo Pe
trašiūnuose dėtos gėlės.
Stasio Šimkaus 110-ųjų gimi
mo metinių renginiai taip pat
vyko I dešimtmetėje muzikos
mokykloje ir Šv. Arkangelo My
kolo (įgulos) bažnyčioje, kur
vargonavo tarptautinių kon
kursų laureatė Renata Marcin
kutė, o eiles skaitė poetas Ro
bertas Keturakis.
Stasys Šimkus yra surinkęs,
užrašęs ir harmonizavęs apie
1,200 lietuvių liaudies dainų,
kurios pritaikytos soliniam ir
choriniam atlikimui, taip pat
sukūręs operą „Pagirėnai arba
kaimas prie dvaro”.
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bedantis košmaras gesina žvilgsnius
peržegnoja, užneria kilpas

MIESTO ESKIZAS
Saehiko Hatanaka

išeinu
ir išsinešu kojas
vejuosi taką
toli į kalnus
kur oro mažai
tad nereikia kvėpuoti
šėlsta antys
toks keistas troleibuso pypsėjimas
— kas leido dainuot apie žolę?
ar tu kada nors ją matei? —
lūžta betoninis balsas v
turėklai
upė
bažnyčios ir dūmai
žibintai
— taip, kadaise vienas daigelis
augo prisiminimų šukėj
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Japonų reąuiem Sovietų
aukoms Lietuvoje
PILYPAS NARUTIS
Tik ką gavau knygą iš Japoni
jos Lietuva — kaip mažoji valstybė
išsilaikė? Knygą parašė Chubu
universiteto, tarptautinių studijų
kolegijos profesorė Sachito
Hatanaka. Pati autorė man
atsiųstą knygą autografavo. Ji
viena iš pirmųjų užsisakė mano
knygą Tautos sukilimas, I dalis.
Jau porą metų susirašinęju su ja.
Ji praleido ilgoką laiką Lietuvoje.
Pramoko lietuviškai, kalbėjosi su
dar gyvais rezistentais ir
susipažino su lietuvių kova lais
vei atgauti. Šioje knygoje aprašė
Lietuvos pastangas atgauti nepri
klausomybę. Pati autorė rašo:
„Keliaujant taikingoje Lietuvoje
šiandien sunku suprasti, kodėl to
ji šalis buvo politinių kivirčų tarp
didžiųjų tautų auka. Aš dar
suspėjau išgauti liudijimus apie
panikos laikotarpi, pradėtą jau
prieš pusę šimtmečio, iš kelių dar
išlikusių asmenybių grįžusių iš
Sibiro. Aš buvau sukrėsta,susi
pažinusi, kokiu būdu gimnazis
tai, mokytojai, studentai ir Kata
likų Bažnyčios tikintieji išlaikė
tą laisvės žiburį”. Laiške autorė
man rašo:
„Spalio pradžioje grįžau ir
penktos kelionės po Lietuvą. Kai
nebuvau Japonijoje, buvo išleista
japoniškai parašyta mano maža
knygelė. Aš atsiprašau, kad kny
ga buvo pasiųsta be paaiškinimo,
koks yra jos turinys. Buvau pa
prašyta, apklausinėjant kentėju
sius nuo Sovietų Sąjungos, Japo
nijai pristatyti kovojusią Lietuvą.
Knyga gali būti išversta ir i lie
tuvių kalbą, jei susidarys lėšų
vertimui. Pavadinimas ‘Lietuva
— kaip mažoji valstybė išsilaikė?’
ir turinio santrauka yra ši:
1. Į Lietuvą
2. Plungė (pirmieji įspūdžiai iš
lietuvių gyvenimo)
3. Lietuvos istorija (pradedant
nuo Didžiųjų kunigaikščių iki
Lenkijos padalinimo, Rusįjos im
perijos spaudimas)
4. Lietuvių diaspora (emigraci
ja, lietuviai emigracinėje bend
ruomenėje, Lietuva pabunda)
5. Ūkininkų gyvenimo istorija
(gyvenimo istorija, KGB, trėmi
mai, ūkininko gyvenimas po ne
priklausomybės)
6. Valstybės panika (trys ulti
matumai ir valymas, sunaikini
mas paskutinių kariuomenės
dalinių)
7. Liudijimai (politinis nesusi
gaudymas, klaidingas sprendi
mas, Merkio šeima po grįžimo iš
Sovietų Sąjungos)

8. Tragedija (genocidas, KGB,
kliūtys Sovietams, ilga kelionė į
Sibirą)
9. Žydų dingimas iš Lietuvos
10. Asmenys, kurie pąjėgė išlik
ti (paskutinis Užsienio reikalų
ministras, Žemės ūkio ministro
žmona, Lietuvos diplomato žmo
na, karinio vadovo žmona, Lietu
vos partizanų vado žmona)
11. Rezistencya (partizanai ir jų
aktyvumas, KGB agentai, parti
zaninis karaB, Partizano liudiji
mas)
12. Pasididžiavimas partizanais
(tipiškas kareivis partizanas, par
tizano kova, tikėjimas į Dievą, se
minaristo pasipriešinimas)
13. Inteligentas partizanas (me
dicinos studento rezistencįja)
14. Atsitiktinis susitikimas
(gulago inteligentija, Jenisėjus
Jenos gulage)
15. Gimtojoje šalyje pasilikusi
inteligentija (inteligentijos suki
limas)
16. Šviesa niekada neužgeso
(Nijolės liudįjimas, Katalikų Baž
nyčios rezistencija)
17. Atgimimas (piliečio gyveni
mas po Sovietų jungu, Sąjūdis,
Sąjūdis ir Komunistų partija,
Naujos Lietuvos tiesus kelias)
18.1993 metų vasara (buvusių
komunistų pergalė, naujos
valdžios užsimojimai)
19. Tautos vienybės ieškojimas
20. Gairės į ateitį, prisipažini
mas”.
Tokia tad japoniškos knygos
apie Lietuvą turinio santrauka,
kurią pati autorė išvertė į anglų
kalbą ir man pateikė vėliausiame
laiške.
Autorė Sachito Hatanaka gi
musi 1930 metais Oasako mieste.
Studijas baigė su daktaratais
Tikio universitete ir iš sociologi
jos — Australįjos tautiniame uni
versitete. Po to, profesoriavo Kanazava universitete literatūros
fakultete. Dabar ji dirba Chubu
universitete tarptautinių studįjų
fakultete kaip profesorė ir Tarp
tautinių studįjų vadovė kultūri
nės antropologijos pagrindu. Pa
rašiusi yra Tarp koralinių uolų
pietų Pacifike, Naujosios Gvinėjos
kalnų bendruomenė, Šiaurės Ry
tų Azijos istorija ir bendruome
nės. Ir naujausioji jos knyga, kaip

ją NHK (Japan Broadcasting
Publications Association) pratar
mėje pristato, yra: „LITHUANIA. How did a small country
survive?” by Chubu University
professor Hatanaka, Sachito.
(įneša šviesos į 20 amžiaus is
torijos paslaptis). Kaip mažoji
(Nukelta į 4 psl.)
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ropoti toliau ar sustot?
nėra ko paklausti
kelrodžių nepažįstu
ne vien pušys lydi mane per pavasario sniegą
ne vien žmonės užmerkia akis
arba ne
badosi
retsykiais pakeičia pozas
nukrėsdami dulkes
užkemša sienų skyles
valgo, —
taip man tada atrodė dievai ir elgetos
1996 06 18

ŽODŽIAI IR PLYTOS

negimiau statybininku
ir juo netapau
kol kas
tik žvilgsnis po žvilgsnio
keliauju tekstu
tarsi rudenio gatvėmis
pasiryžęs negrįžti
į savo kailį
į žodžius
į kalėjimą

sakau
gal pamėginti
sumedžiot keletą paukščių
pavyzdingai suklįjuot juos į sąsiuvinį
ir palikt kad apdžiūtų
ilgainiui jie virs raidėmis
ir lips iš sąsiuvinio lauk
o aš
mojuodamas rankomis
mėginsiu nors vieną pastvert
grąžinti į vietą'
o kas jei tie paukščiai — suskilę
tik plytos
sudužę
pabirę
1996 06 10

klausiu savęs:
kas mezgė šį kvailą piešinį
iš gatvių ir triukšmo
kas primėtė dėžučių
vakar užpūčiau žalią mintį —
pavargusią stygą
1996 05 24

*

*

*

*

*

jau žibintui šypsos tamsa
pridusus mylimoji knarkia po stalu
purvas glosto jos plaukus
glosto eilėraščius
gatves
atslinko tyla:
ar palikote man arbatos?

mėnesius
bures

stogus

nes susigriebiau —
spektaklis baigtas
metas grįžti namo
atsikvėpt ir ištarti:
jau metas
kelionė prailgsta
už lango tirpsta praeiviai
pabosta vakaro triukšmas
pati lovą paklos
prisiglaus:
ir vėl girtas

nulis
tik kažkur tolumoj
aidi vienišiaus rašeklis
pinantis kalnus
medžius
veidus

kryžkeles
kartais suklysta
1995 12 25

JŪS IR JOS

lenkiat pirštus
juose sužymėtos dienos
grąžot rankas
bet ant kranto Jbu nieks nebelaukia
jos skaičiuoja žingsnius
išvargusio žvejo
palaukit!
naktis jau
dvi kulkos
metas grįžti namo
prisėlina bailiai
atsikvėpt ir ištarti:
jas sugeria kūnas
jau metas
šviesa
kelionė prailgsta
šoka
užgęsta
įkyri gatvės
ešėliai
užsidega
akys
juokias ir verkia
užgęsta
vakaras
ašara kiemas įkaušęs praeivis
užsidega
1996 01 19
— ryt bus kita diena...
užgesta
— galbūt...
užsidega
laikas
jūsų rankos pakyla ir sklendžia gatve užgesta
— rytoj? — nustembate
užsidega
Vidai
— kokia?.. — gūžiatės užgęsta
1996
04 28
baigės liūdna sekmadienio pasaka
paimk duoną į rankas
pati atkąsk
ir man atlaužk
* * *
eik
sustingo rankos
ledo liežuviais nuklotu taku
atsigniaužė
paėmus duonos riekė
iškrito žodžiai
atsikąsk
belieka
ir man atlaužk
trinti slenksčius
ir eik
kimšti burnon
prie upės
prakaitą
neatsigręždama
ruduo
nusilenk vandeniui
žiema
prisemki pilnas rieškučias miglos
vėl ruduo
pažvelk į dangų
vėl žiema
ir eik
pasaka
prie upės
apie varveklius
neatsigręždama
pirmąsias naktis
atšildė
bet
baigės
ne
liūdna
rankas
sekmadienio pasaka
1996 01 06

1996 01 27
*

*

*

veidrodyje atpažįstu aikštes bokštus ir jūras
kruopščiai perpiešiu
lauždama pieštuką dreba ranka
piešinyje dar trūksta kai kurių detalių
niekis bus galima pamėginti dar kartą
kosti laikrodis jis sako:
metas džiaugtis
po to pasitaiso:
džiūti

1996 05 13
*

*

stumdau

*

*

dar sykį

lėkštėj garuoja nebūtis
ji užtvindo kambarį
švelniai kedena plaukus
migdo
o taip norėtųsi pasprukt
iš paskutinės vakarienės
tyliai užvėrus duris
ir paskutinį vyno gurkšnį
užkąsti duonos trupiniu

Benediktas Januševičius yra jauniausias
Lietuvos Rašytojų sąjungos narys—jam tik 23-eji
metai. Bet jau yra išleidęs dvi poezijos knygas:
Veidas ir Šaltis. Pernai jis dalyvavo Poezijos
pavasario programoje, suruoštoje Punske, Lenki
jos teritorįjoje, kartu su kitais lietuvių poetais: Juli
ja Švabaitė (iš JAV), Dainium Dirgėla, Mykolu
Karčiausku bei Punsko lietuvių telkinio veikėju,
poetu Sigitu Birgeliu (kurio kūryba taip pat buvusi
spausdinta Draugo kultūriniame priede). Šie
poetai savo lietuviškas eiles skaitė ta proga gausiai
susibūrusiems Punsko lietuviams, o taip pat ir
moksleiviams net šešiose Punsko mokyklose.
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Vanda Daugirdaitė Sruogienė (1899-1997)
I__ .,. ____
(Atkelta iš 1 psl.)
.
i
Iš „Milžino paunksmės” pratar
mės žinojau, kad rašydamas šią
pjesę Sruoga buvo konsultavęs
mano tėvą, profesorių Igną Jony
ną. Namuos jisai (tėvas) visada
atsiliepdavo šiltai apie jų šeimą.
Nežinau, kodėl ir kaip, bet pasi
taikė p. Sruogienei užeit pas mus
vokietmečiu. Kaip tik tą pavaka
rę, kai Kauną turėjo užklupt so
vietų lėktuvų antpuolis. Klykavo
sirenos, o po jų dusulingai stenė
dami „ū-ū-ū” pasigirdo aukšty
bėse rusų bombonešiai. Netver
damas smalsumu, aš išbėgau pa
žiūrėti nuo kalno miesto panora
mos. Anuš sugriaus Soborą. Bet
kažkur dunktelėjo ir nieko efek
tingesnio nebuvo. Kai aš nusivy
lęs grižau namo, aptikau mamą
ir p. Vandą šnekučiuojantis poRalio Sniogos 40 metu mirties sukakties minėjimas Čikagoje 1985 m. birželio 25 d. Viduryje — jo našlė dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, antra iš
linksmiai koridoriuj, kur buvo
aesinės — dukra Dalia sruogaite.
saugiau nuo stiklų skeveldrų.
Man tai buvo staigmena, nes
mano mama tikrai nebuvo atla- naujų saitų susiradimas, ypač
Pridėjus prie tų straipsnių vu”, bet veikiau asmeniu, suge naujakrikštas Jogaila kiūksojo
paširdė. Veikiau uždaro būdo ir moterų pasaulyje, buvo tapęs. Vandos Sruogienės senų draugių bančiu kelti sau klausimus. Ap savo palapinėj, bambsėdamas ro
reto atsargumo žmogus.
Vandai Sruogienei antrąja pri nekrologus (M. Krasauskaitės, tikt baltas dėmes, neištirtus da žinius, kai tuo tarpu Vytautas su
Tačiau tikroji staigmena manęs gimtimi. Juk kuo išsiskiria Sruo M. Kubiliūtės) bei šiaip nusipel lykus. Atsidūrusiam tremtyje is savo karaimais ir totoriais var
laukė vėliau, po mažiausiai de gienės, kaipo istorikės, darbas iš niusių Lietuvos moterų — Vikto torikui ši pareiga dar svarbesnė taliojo iš balnų storpilvius vokie
šimties metų, jau atsidūrus šiame kitų mūsų praeities tyrinėtojų rijos Gravrogkienės, Santelkių ir sunkesnė. Jam neprieinami čius, kad juos bematant kuokom
kontinente. Ponia Vanda buvo darbų, jei ne ypatingu dėmesiu Onos Boguckaitės, Onos Krikš šaltiniai, archyvinė medžiaga, pritvotų lėtapėdžiai žemaičiai.
parašiusi Aidams nekrologą apie rolei, kurią vaidino praeityje lie čiūnienės ir kitų profilius, galime neretai leidžianti savaime gimt Skersti jų neapsimokėjo, nes
mano tėvą. Koks buvo mano nus tuvės moterys. Pradedant istori drąsiai teigti, kad Sruogienės as naujoms prielaidoms. Kad Vanda išrengti iki škaplierių jie galėjo
tebimas, kai jame aptikau pa jos vadovėlio gimnazijom laida menyje turim autentišką, rimtą Sruogienė sugebėjo pažvelgt į būt parduoti už išpirką užsienio
straipą apie jo gyvenimo draugę, (1934), kuo pasižymi jos istorinės feministę istorikę.
praeities ūkanas iš skirtingo valiuta.
jo vaikų motiną, kurią p. Vanda studijos, pasirodžiusios beveik iš
Ir žinot ką? Vanda Sruogienė
Daug dalykų skiria Vandos regos taško, liudija cituoti teks
aptarė kaip kultūringą, šviesią imtinai Sėjos žurnale, jei ne ta Sruogienės esėjistiką nuo neuras tai. Tikriausiai skirtingi jos apvylė mus, pagailėdama visų tų
asmenybę. Tada supratau, kad jų pačia pastanga išryškinti iški teninės, tapusios tradicine, požvilgiai žinomi ir buvusiems jos šaunių mūšio vaizdų. Jos tekstas
čiauškėjimas tą Kauno „bombar liausias moterų figūras:
feministinės rašliavos. Negalė studentams. Man šia prasme bu aptarė ne tiek mūšį, kiek pasiruo
— Žymiausios kunigaikščių čiau girtis, kad pažįstųjų pakan vo malonia staigmena jos paskai šimą jam. Tai, kas nūdien vadi
davimo” naktį nebuvo vien pasi
keitimu meilybėmis-mandagybė- Radvilų moterys;
nama „logistics” terminu. Ji
kamai (Sėjos neprenumeravau), ta Montreal’yje.
mis, bet žmogiško kontakto
— Seniausi Lietuvos moterų bet, manding, keli apiben
Nebeprisimenu, kuria proga ji nušvietė mums iki šiol neįsivaiz
kibirkštim. Ir aš to pagarbos atvaizdai;
drinimai nebūtų prašovimu pro nai skaitė mums paskaitą Mont- duojamą lietuvių sumanumą ap
— Lietuvos Didžioji Kunigaikš šalį.
gesto mamai neužmiršau ir ne
real’yje apie Žalgirio mūšį. sirūpinti ginklais, maisto ištek
tienė Elena;
užmiršiu.
Pagrindine kiekvieno istoriko Sugužėjom mes salėn, laukdami liais, kelių paruošimu ir aplamai
— Steigiamojo Seimo moterys. dorybe nėra būti praeities „žino tradicinio ,,exposė”, kaip mobilizacijos dalykais. O čia sa
Faktiškai, kai pagalvoju, tokių

Gražiausios knygos
■ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS
Kaip ir kiekvieneriais metais,
taip ir šiemet Vilniuje vyko
knygos meno konkursas. Jo
rengėjai — Kultūros ministeri
ja, Dailininkų sąjunga ir knygų
leidimą finansiškai remiantis
Atviros Lietuvos fondas. Buvo
vertinamos geriausiai apipavi
dalintos 1996-aisiais metais
išleistos grožinės, mokslinės li
teratūros knygos, taip pat mo
kykliniai vadovėliai. Konkurse
su 108 knygomis dalyvavo apie
20 Lietuvos leidyklų.
Tiek konkurso jury komisijos
pirmininkas dailininkas B. Leo
navičius, tiek šios komisijos
narys, Kultūros ministerijos lei
dyklų skyriaus darbuotojas V.
Stepšys pasakė, kad šių metų
knygos meno konkursas nuo
ankstesnių išsiskyrė tuo, kad
pagausėjo gražiai, skoningai
apipavidalintų vadovėlių ir kitų
mokykloms skirtų knygų. Bet
pablogėjo vaikų grožinės lite
ratūros leidybos, o kartu ir
iliustravimo reikalai. Jei prieš
kelerius metus vaikų knygų
buvo išleidžiama gana daug ir
gražių, tai pernai knygynuose
jų gerokai sumažėjo. Vaikų kny
gos smarkiai pabrango, daug
kas jų neišgali, nepajėgia nusi
pirkti, todėl leidyklos, vengda
mos nuostolių, jų dabar vis
mažiau išleidžia.
Tiesa, konkursui buvo prista
tytos kelios vaikų literatūros
knygos, bet, pasak jury komisi
jos! nario Stepšio, nei viena iš jų
neatitiko konkurso meninių rei
kalavimų. Užtat pagerėjo gro
žinės literatūros knygų apipa
vidalinimas, leidyklų dailinin
kai ėmė kreipti dėmesį jų esteti
nei (o kartu ir prekinei) iš
vaizdai, stengtis, kad knyga pa
trauktų pirkėjų dėmesį, būtų
patogi skaityti.
Jury komisijos narių balsų
daugumą ir pirmąją premiją
(1,550 litų) pelnė dailininkės E.
Ložytės apipavidalinta, leidyk
los „Aidai” išleista, gimnazijoms

Czesląw Milosz’o Lenkų lite
ratūros istorija, E. Aleksandra
vičiaus ir A. Kulakausko istori
jos knygą apie Lietuvos praeitį
Carų valdžioje ir Vytauto P.
Bložės poezijos rinkinį Ruduo.
Šio dailininko apipavidalintas
ir leidyklos „Baltos lankos”
išleistas knygas jury komisijos
pirmininkas B. Leonavičius
apibūdino kaip vieningas žodžiu
(tekstu) ir vaizdu (apipavidali 
nimu).
Vis dėlto, kaip ir neseniai pa
sibaigusioje knygos meno trie
nalėje, nedalyvavo nei išeivijos
leidyklos, nei knygų apipavida
lintojai. J konkursą jų niekas ir
nekvietė. Pasirodo, konkurso
įstatuose įrašyta, kad jame gali
dalyvauti tik Lietuvoje iš
spausdintos knygos. Lyg JAV
esantis grynai lietuviškas lietu
vių autorių knygas gražiai lei
džiantis Algimanto Mackaus
knygų leidimo fondas ar kuri
kita leidykla jau būtų svetima,
nelietuviška.
— Skubėjom rengti konkursą,
tai net ir nepagalvojom apie tai,
— teisinosi kai kurie jury komi
sijos nariai.
Kada pagaliau imsimės griau
ti dirbtines užtvaras tarp Lietu
voje gyvenančių ir svetur ne
savo noru atsidūrusių lietuvių?
Bent jau meno žmonės čia
turėtų būti pirmieji. Deja...
Tiesa, jury komisijos pirmi
ninkas B. Leonavičius užtik
rino, kad tai — jau paskutinis
toks neapsižiūrėjimas. Nors
užjūrio leidyklų spausdinimo
technika ir sąlygos gal ir tru
putį skirtingos, tačiau pataisy
sią konkurso įstatus ir į kitą
knygų meno konkursą pakvies
ir išeivijos lietuvių leidyklas bei
dailininkus.

skirta chrestomatija Lietuvos fi
losofinė mintis. Šios didelės,
skirtingų pažiūrų filosofų tek
stus sutelkusios knygos leidimą
finansavo Atviros Lietuvos fon
do projektas „Švietimas Lietu
vos ateičiai”. E. Ložytė šią
knygą iliustravo ir apipavidali
no gana išradingai, pasistengė,
kad kuo labiau sutaptų turinys
ir forma, kad jie papildytų vie
nas kitą.
Patraukia dėmesį antrąją
(1,220 litų) premiją laimėjusi
stora, didelės apimties ir forma
to Vilniaus universiteto profe
soriaus Domo Kauno parašyta
Mažosios Lietuvos knyga, iš
leista „Baltų lankų” leidyklos ir
apipavidalinta dailininko E.
Karpavičiaus. Kaip ir pridera
mūsų raštijos istoriją, senuo
sius archyvus nagrinėjančiai
knygai, dailininkas ją apipavi
dalino klasikine forma.
Trečioji premija paskirta dai
lininkams M. Ladigaitei ir K.
Vildžiūnui, apipavidalinusiems
išeivijos lietuvės, pasaulinio
garso mokslininkės Marijos
Gimbutienės knygą Senoji Eu
ropa. Šią knygą išleido Mokslo
ir enciklopedijų leidykla.
Speciali premija už geriausią
mokyklinę knygą paskirta daili
ninko K. Paškausko apipavida
lintam E. Bakonio ir R. Virganavičiūtės parašytam vadovėliui
VI-VII klasėms Senovės istorija.
Ją išleido leidykla „Lietus”.
Dešimt knygų pelnė diplo
mus. Du diplomai atiteko pasta
raisiais metais pagarsėjusiam
knygų dailininkui R. Orantui
už A. Bernoto poezijos knygą Į
šulinį užgriūvantį ir už Rainer
Maria Rilke Poeziją.
Franz Schubert
Daugiausia apdovanojimų (iš
200-osios gimimo
keturiolikos penkis) pelnė daili
metinės Kaune
ninkas E. Karpavičius už
„Baltų lankų” leidyklos išleistas
knygas. Be minėtos Domo Kau Kauno filharmonijoje prasidėj<
no Mažosios Lietuvos knygos, jis kompozitoriaus Franz Schubert!
taip pat skoningai apipavidali metinėms skirtų koncertų cil
no vadovą Barokas Lietuvoje, las. Vasario 18 d. vakarą M. K.

Šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 1 d.
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vaime reikėjo panagrinėti a»lu
meto socialinę santvarką, rikių ir
laisvųjų valstiečių santykius, ir
prelegentės mintys buvo naujos ir
įdomios.
Neištirtų kampelių, naujų ra
kursų ieškojimas yra, mano ma
nymu, stambiąja Vandos Sruogie
nės raštų išskirtinybe. Antrąja
būtų pačių minčių išsakymo for
ma. Niekam ne paslaptis, kad
išeivijos spaudoj tikrai nestinga
plunksnos darbuotojų, linkusių į
pilstymą iš tuščio į kiaurą. O po
to, tą patį „vargelį” vežiojančių iš
stovyklos į stovyklą, iš sim
poziumo į simpoziumą. Nors
Sruogienės esėjistiką imponuoja
savo dydžiu ir įvairumu, nė
vienas tų tekstų nėra parašytas
atkala ranka, bet rūpestingai,
apgalvotai, dokumentuotai. Dar
viena jos istorinių nagrinėjimų
ypatybe yra tai, kad ji stengėsi
nagrinėti tuos praeities aspektus,
kurie negalėjo būti analizuojami
pavergtoj Lietuvoj. Geriausiu to
kio posūkio pavyzdžiu būtų jos
studija Steigiamasis Seimas
1976), bet prie panašaus pobūdžio
projektų tektų priskirt ir memu
arinį sąvadą Balys mūsų at
siminimuose. Kaipo leidinys, tai
tikrai laiko koroziją atlaikanti ir
ateitį numatanti knyga. Rasit,
vienas reikšmingiausių išeivijos
įgyvendintų sumanymų.
Man ir Alfonsui Nykai-Niliūnui teko šiek tiek prisidėti priėjo
realizavimo. Pačioj pradinėj sta
dijoj mums teko siuntinėti Sruo
gų šeimos artimiesiems, drau
gams ir pažįstamiems paragini
mus atsiust savo prisiminimų
pluoštus. Kadangi buvo suskasta
tai daryti palyginus gana anksti,
kol dar žmonės nebuvo pasenę,
„vajaus” rezultatai buvo visai
neblogi. Faktiškai mudu su Nyka
privalėjom padėti Vandai Sruo
gienei ir veikalą redaguoti, bet
laiku susipratom, kad, kaip sako......... —
i—■■■-4
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Atidaryta „Vasario 16-osios” paroda Internet’e
„Vasario 16-osįos” lietuvių
meno paroda Internet’e buvo ati
daryta sekmadienį, vasario 16
dieną. Ekspozicįja tęsis tris mėne
sius. Joje dalyvauja dailininkai iš
Amerikos, Europos ir Lietuvos,
kurie atsiliepė į „Galerijos”
(Stickney, Illinois) kvietimą.
Paroda padalinta į tris „sales”,
pavadintas didžiųjų Lietuvos
kunigaikščių vardais: Vytauto,
Algirdo ir Gedimino. „Vytauto”
salėje po vieną darbą eksponuoja
Žibuntas Mikšys, Magdalena
Stankūnaitė-Stankūnienė, Alvy
das Pakarklis, Marija Strasevičiūtė, Juozas Brazauskas, Aleksan
dra Eiva. „Algirdo” salėje: Juozas
Mieliulis, Elizabeth WhittenMisunas, Everett Misunas, Snie
guolė Michelkevičiūtė, Arvydas
Algminas, Edita Nazaraitė.
„Gedimino” salėje: Dorothy Palekas-Pere, Irena Raulinaitienė,
Audrius Plioplys, Romualdas Pet
rauskas, Žinąs Kazėnas, Nijolė
Banienė, Rima Miknevičienė ir
Elena Žebrauskaitė-Weir. Šios
parodos Internet adresas: www
100.base.org (arba šis: http:
//www.anet-chi.comAgalerija/
index.html).
Internet’e veikia ir anksčiau
įsiregistravusi Algimanto Kezio
„Galerijos” paroda, kurioje greta
gana stambaus paties Algimanto
Kezio knygų ir fotografijų pusla
pio eksponuojami šių dailininkų
meno darbai: Viktoro Vizgirdos,
Čiurlionio kvartetas pirmą kar
tą Lietuvoje atliko divertis
mentą iš baleto „Kinietiška
lakštingala”. Penkių šio ciklo
koncertų metu Vilniaus ir Kau
no muzikantai žadėjo atlikti
daugiau nei 20 kompozitoriaus
sukurtų fortepijoninio, vokali
nio, kvartetinio ir kvintetinio,
simfoninio bei religinio žanro
kūrinių.
Vasario 17 dieną filharmoni
joje tenoras Algirdas Janutas,
akompanuojant pianistei Gra
žinai Ručytei-Landsbergienei,
atliko kompozitoriaus vokalinį
ciklą „Žiemos kelionė”.

Juozo Pautieniaus, Jadvygos Dokalskaitė; Lithuanian Celebra
Paukštienės, Viktoro Petravi tions ir Mykolas Paškevičius. Šios
čiaus, Alfonso Dargio, Ados - programos Internet adresas: ga
Sutkuvienės, Veronikos Švabie- lerija. base.org (arba http://www.
nės, Prano Domšaičio, Telesforo xnet.com/galerija/index. html). Ji
Valiaus, Eleonoros Marčiulionie registruota ir „Yahoo” puslapiuo
nės ir Vytauto Kasiulio. Be to, se. Atsidarius „Yahoo” progra
rodomos Algimanto Kezio sureda mą, reikia į langelį įrašyti
guotos ir „Galerijos” išleistos „Lithuanian Art” ir paspausti
knygos bei monografijos: The Art „Galerijos” vardą. Iki šiol į šį
of Viktoras Petravičius Vol. 1; „Galerijos” puslapį užėjo 1,044
Faces of Tu>o Worlds Vol. 1; lankytojai. Parodos reikalais
Lithuanian Artists in North kreipkitės į Algimantą Kezį:
America (Vol. 2 in the series of (708) / 749-0888; E-mail: Kezys
Faces of Two Worlds); Ona ©msn.com.

ma, „tarp kelių auklių — vaikas
be galvos”. Nuostabi p. Vandos
energija, vitališkumas ir darbštu
mas leido jai atlikt tą uždavinį
pačiai vienai, pasigėrėtinai ir
labai greitai.
Kokį įspūdį galėjo padaryti tas
leidinys Lietuvoj, man nežinoma.
Kažkodėl siūlosi prielaida, kad jis
galėjo būt tenykščiam papildomu
paskatų kaupti memuarinę me
džiagą, apie tenai gyvenančius
mūsų literatūros klasikus (saky
sime, Vincą Mykolaitį - Putiną,
Juozą Grušą ir t.t).
Vis taip pat ryžtingai apsi
sprendusi skelbti tai, į ką šnai
ravo Lietuvos leidyklų prižiū
rėtojai, Vanda Sruogienė sugebė
jo išleist išeivijoj nemažai Balio
Sruogos kūrinių — Giesmę apie
Gediminą, „Radvilą Perkūną”,
Sem Benelli „Apsiautalo” verti
mą — nepatekusius į Lietuvoj
redaguotus Sruogos Raštus.
Visa tai ruošė dirvą naujam,
pilnesniam Sruogos raštų kom
plektui, kurio planą buvo paren
gęs A. Samulionis, didelis mūsų
poeto talento gerbėjas. Su juo
Vanda Sruogienė ir dukra Dalia
Sruogaitė visą laiką palaikė glau
džius santykius.
A. Samulionio nebėra gyvųjų
tarpe, bet jų aktyvaus bendradar
biavimo dėka paruošiamieji dar
bai pilnam Sruogos raštų kom
plektui baigti. Kas nepradėta, o
faktiškai yra nemažiau svarbu,
tai nedelsiant paruošt išgraibsty
tų iš periodikos pačios Vandos
Sruogienės tekstų sąvadą. Neįti
kėtina ir beveik apmaudu, kad
kukli, laurų nepasigendanti mo
kslininkė nėra apie tokį leidinį
pagalvojusi ar bent užsiminus
artimiems...
O tačiau toks leidinys galėtų
priminti Lietuvos žmogui ryžtin
gą, ištvermingą ir taurią asmeny
bę, kuria buvo Vanda Daugirdai
tė-Sruogienė Lietuvą ištikusių i
nelaimių sumaištyje.

Japonų
sequiem...
(Atkelta iš 3 psl.)
tauta, Lietuva, atlaikė ■ 20 am
žiaus grubumus, būdama ginčų
pagrindu ypatingai suinteresuo
tųjų didžiųjų šalių per socializmo
revoliuciją, Pasaulinį karą, Rytų
Vakarų Šaltąjį karą, būdama
nuolatinėje grėsmėje jos nariams
būti nubaustiems, sunaikintiems,
bet jaunimas stovėjo drąsiai prieš
tas didžiąsias šalis, ir ypatingas
istorijas išgirstame iš baltiečių,
atkentėjusių ir grįžusių iš Sibiro.
Jie gydosi dabar iš slaptųjų agen
tų ir apgavikų padarytų dvasinių
žaizdų. Lietuva įžengia į ateinan
tį 21-ąjį šimtmetį, kaip ypatinga
20-ojo amžiaus liudininkė”.
Leidėjas: Ando Tatsuo. Leidyk
la: Nippon Hoso Shupan Kyokai.
Adresas: 41-1 Utagawacho, Shibuya-ku,. Tokyo, Japan, T-150-81.
ISBN4-14-00776-701331 P850E.
Tai bene pirmoji knyga japonų
kalba apie daug kentėjusią Lietu
vą. Japoniškai parašytos knygos
pirmame puslapyje lietuviškai
įrašyta: Reąuiem Sovietų aukoms
Lietuvoje.

Juozo Paukštelio
literatūrinė premija
paskirta Juozui
Apučiui

Pakruojo rajono savivaldybi
literatūrinę Juozo Paukštelio
premiją skyrė Juozui Apučiui
už romaną Smėlynuose negali
ma sustoti. Pasak komisijos na
rių, iš penkių kandidatų Juozas
Aputis išrinktas už retą šių
dienų lietuvių literatūroje ro
mano žanrą, veiksmo geograf
iją, turtingą kūrinio kalbą bei
estetinę knygos išvaizdą.
Premija skiriama kas dveji
metai. Rašytojui ji bus įteikta
kovo pradžioje Juozo Paukš
telio gimtinėje Tytonyse. Juozas
Aputis — septintasis šios pre
mijos laureatas. Anksčiau ši
premija buvo paskirta Algirdui
Pociui, Romualdui Granauskui,
Vidmantei Jasukaitytei, Vandai
Juknaitei bei kitiems.

