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' Europos taryba patvirtina
" Zingerio pranešimą apie jidiš

■ ir kitas nykstančias kultūras
’ • it'L X.’ 3

Kokia ateitis laukia mažumų 
beį. mažesniųjų tautų kalbų ir 
kultūrų besivienijančioje Euro
poje ij pasaulyje? Pačių euro
piečių nuomonės apie tai labai 
nevienodos. Kai kurie Europos 
vienytojai, ypač Briuselyje su- 
siąpįętųsįeji biurokratai ir tech- 
nojy;ąįai, nelieja ašarų dėl ne
gausioms grupėms atstovau
jančių kultūrų išnykimo ar Eu
ropos vienodijimo —jiems tai bei Estijoje tebeegzistuojantys 
nedidelė kaina už vienybę, tai
ką ir „pažangą”. Kiti Europos 
vienybės šalininkai stoja ginti 
ir globoti tokias kalbas ir kul
tūras, nes jų išblėstis nuskur
dintų Europą.

I šį dialogą svariais argumen
tais įsijungė ir naujasis Lietu
vos Respublikos Seimo Žmo
gaus teisių ir tautinių mažumų 
komiteto,pirmininkas Emąųųę-naši į daugelio ki|ų pradihgusių 
liąn&«O«ris, -kuris, kaip Lietu-/' ar nykstančių Europos kultūrų, 
vos Seimo narys, dalyvauja ir 
Europos Parlamento darbuose. 
Europos tarybos įgaliotas, jis 
dvejus metus ruošė pranešimą 
apie jidiš kultūrą šiuolaikinėje 
Europoje, skersai ir išilgai išva- 
žirmjjLjJi^ntjnentą, rinkdamas 
inlgrmaciją ir stengdamasis už
čiuopti dar tebejaučiamą jidiš 
kultūros pulsą. Pernai Europos 
Parlamento patvirtintas Zinge
rio pranešimas remiasi 1995 
metais Vilniuje įvykusio Euro
poj tarybos Kultūroj ir švietimo 
komiteto' pokalbio išvadomis. 
Dabar jfš’ diskutuojamas nė tik
tai Europojė; bet ir Amerikoje, 
ypač žydų sluoksniuose.

Emanuelis Zingeris priklauso 
tiems 'europiečių intelektua- 
laims, kuriems pati kultūros pri
gimtis yra „daugiaetniška”. To
dėl: jis savo pranešime pabrėžia, 
kad-^kiekvienas etninis viene
tas turi būti traktuojamas kaip 
partneris žmogiškųjų vertybių 
kūrime.. Ypač mūsų technokra- . 
tijos ir nužmogintos populiario
sios kultūroj amžiuje bet kokios 
etninės grupės pradingtos pa
naikina konkrečias dvasines 
vertybes ir nuskurdina pasau- U»,

Pranešime primenama, kad 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Vidurio-Rytų Europoje gyvenu
sieji" apie aštuoni milijonai jidiš 
kalbančių žydų buvo beveik vi
siškai išnaikinti, jų savita kul
tūra išnyko. Tačiau jie paliko 
neištrinamą antspaudą visuo- - 
meniniame, ūkiniame ir inte
lektualiniame Europos gamto
vaizdyje. . i. ?

Daug vietos Zingerio prane
šime skiriama jidiš kultūrai 
Lietuvoje. Anot jo, istorinė Di
džioji Lietuvos Kunigaikštija 
šimtmąčiais buvo prieglauda iš 
visos Europos atvykusiems žy
dams, kurie ieškojo ir rado 
užuovėją nuo persekiojimo ir 
priešiškumo. Dauguma dabar 
Lietuvoje gyvenančių žydų yra 
pokariniai imigrantai iš Sovietų 
Rusijos ar Ukrainos, jau nebe
mokantys jidiš kalbos ir beveik 
nieko nebežinantys apie žydų

kultūrą.
Apžvelgęs jidiš kalbos ir kul

tūros likučius Europoje, Zinge
ris teigia, kad ši nacių vokiečių 
ir komunistų nuolat naikinta 
kujtūra šiandien yra atsidūrusi 
kritiškoje padėtyje. Ją ištausoti 
tebus įmanoma esmiškai pa 
keitųs Europos kultūrinę po
litiką nykstančių mažumų 
atžvilgiu. Paminimi ir Latvijoje 

lybiai, kuršiai Lietuvoje ir se
nieji prūsai. Zingeris siūlo su
kurti tiriamą įstaigą, kuri puo
selėtų Europos išblaškytųjų 
etninių mažumų kultūras.

Patvirtinusi Zingerio prane
šimą, Europos tarybos parla
mentarinė asamblėja pareiškė 
susirūpinimą dėl jidiš kalbos ir 
kultūros padėties, kuri yra pa-

Apgailestaudama, kad pagrindi
niai jidiš kuįtūros centrai dabar 
jau yra Izraelyje ir Amerikoje, 
asamblėja siūlo Europai pačiai 
remti ir plėtoti jidiš kultūros ir 
kalbos centrus visoje Europoje. 
Europos tarybos Ministrų komi
tetui asamblėja rekomenduoja 
paremti jidiš akademines insti
tucijas. Vokiškai kalbančiosios 
valstybės kviečiamos prisiimti Algirdas Landsbergis

Lietuvos Valstybinis žydų kultūros muziejus Vilniuje, kuriam vadovauja 
dr. Emanuelis Zingeris, Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Pastatyta maždaug šio šimtmečio pradžioje šalia žydų gyventojų kvartalo 
Vilniuje, šioji sinagoga yra vienintelė, išlikusi iš daugiau kaip šimto sina
gogų Vilniuje, kurios buvo nacių vokiečių sunaikintos.

jidiš kalbos globėjų vaidmenį. 
Europos šalių kultūros ir švie
timo ministerijos raginamos vi
sokeriopai remti jidiš kultūrą. 
Europos taryba taip pat skatina
ma įsteigti Zingerio pasiūlytąjį 
išblaškytųjų mažumų kultūrų 
saugojimo centrą.

* * *

Apie šį pranešimą ir jidiš 
kultūrą Lietuvoje su Emanueliu 
Zingeriu teko šnektelti, jam 
pernai pravažiuojant pro New 
York’ą. Jis pakartojo savo įsi
tikinimą, kad jidiš kultūra buvo 
savitas tvarinys, įsiliejęs į Euro-
pos kraujotaką ir padėjęs kurti 
naujas menines, kultūrines sro
ves. Totalitarinėms ideologi
joms ši kultūra atrodė įtartina 
ir pavojinga: komunistai joje 
įžiūrėjo „buržuazinį kosmopoli
tizmą”, o naciai — „tarptautinį 
sąmokslą”. Ir taip tos to
talitarinės galybės, pasak Zin
gerio, nutraukė „gyvą Europos 
kultūros jungtį”.

Sutarėme, kad žydų kultūra 
paįvairino ir praturtino Lietu
vos kultūrinę padangę. Pa
vyzdžiui, ji buvo vienas kanalų, 
per kuriuos į Lietuvos meną 
atėjo ekspresionizmas; glau
džiai bendravo lietuviai ir žydai 
dailininkai; anksčiausieji Franz 
Kafka vertimai pasirodė žydų 
spaudoje. (Šio kultūrų pokalbio 
aidą vėl išgirdau šių metų ba
landžio mėnesį New York’e, po 
Martyno Mažvydo „Katekizmo” 
paminėjimo centrinėje bibliote
koje, besiklausydamas dailinin
ko Arbit Blato šiltų žodžių apie 
jo jaunystę ir meną Kaune.)

Emanuelio Zingerio giliu įsiti
kinimu, jidiš kultūra atliko sa
vo misiją, kuriai žydus į Lie
tuvą buvo pakvietęs Gediminas 
— ne tiktai ekonominę, bet ir 
kultūrinę misiją.

Gyvenimas — pareiga
ALĖ RŪTA

• Balys Raugas. TĖVYNĖS 
LABUI. Gyvenimo apysaka. Daili
ninkė — Banguolė Marija Rau- 
gaitė. Knygą išleido Lietuvių karių 
veteranų sąjunga „Ramovė”: JAV, 
1997. Spausdino Good Impression 
Printing, Ine., Riverside, New Jer- 
sey.

Knygos autorius gyvena prie 
Philadelphia, Pennsylvania — 
„broliškos meilės miesto” (taip 
vadinamo visų amerikiečių ir 
lietuvių), iš kurio aplinkos ir 
pasklido šios „gyvenimo apysa
kos” turinio didžioji dalis. Pir
miausia — knygos esmė: ką Ba
lys Raugas, Lietuvos karo mo
kyklos 19-os laidos absolventas, 
norėjo pasakyti ir savo bei kitų 
karių gyvenimo aprašymu įro
dyti. Turbūt tai būtų mintys iš 
vienos jo daugelio kalbų, pa
sakytų Kariuomenės šventės — 
lapkričio 23 dienos minėjimuo
se; šioji jo kalba buvo išspaus
dinta Kario žurnale, pavadinta 
„Gyventi per mirtį”, o dabar 
įdėta ir į tik pasirodžiusią kny
gą Tėvynės labui. Tai bus il
giausia šioje recenzijoje cituoja
ma knygos ištrauka (pp. 348- 
349), bet ji reikalinga atskleisti 
knygos pagrindinę mintį:

Deja, laisva, laiminga, dai
nuojanti ir kurianti Lietuva
1940 metais prarado laisvę... 
Tačiau ne lietuvis karys kaltas 
dėl negintos Tėvynės laisvės. 
Tuo pačiu metu, kai suomiai 
būriais gynė šiaurinę Baltijos 
pakrantę nuo besiveržiančio 
priešo — mes tą patį priešą 
įsileidome net be simbolinio 
šūvio... Mylėjome laisvę, bet ne
drįsom ją ginti, tikėjom į kovą, 
bet bijojome mirti, žvalgėmės 
pagalbos, bet nepasitikėjome sa
vimi, gailėjome tautos gyvybės, 
bet nepastebėjome atsėlinančio 
genocido...

Anas kritiškasis laikotarpis 
paženklintas pasimetimo žyme 
gal todėl, kad neturėjome suo
mių Manerheimo, o Lietuvos ka
riuomenės vado kėdėje sėdėjo 
apibolševikėjęs generolas Vit
kauskas.

(Autorius teisingai kaltina va
dus, o ne eilinį karį ar karinin
ką. Taip pat jis pateisina prezi
dentą Antaną Smetoną, nes jis 
buvęs už tą „simbolinį šūvį”, bet 
vyriausybė ir ypač kariuomenės 
vadai nepritarę. Užtat preziden
tas Smetona ir pasitraukęs į 
užsienį...)

Autorius taip tęsia pagrindinę 
mintį:

Ir Laikinosios vyriausybės [po
1941 metų sukilimo — A.R.] at
stovo Juozo Ambrazevičiaus žo
džiai, laidojant sukilėlius ma
siniam kape:

— Nebe pirmas kartas šioje 
vietoje prasiveria duobės, kad 
priimtų kūnus tų, kurių krau
jas reikalingas palaistyti tau
tos laisvę... Tačiau niekados 
toji duobė nebuvo tokia didelė 
kaip šiandien. Tai rodo, kaip 
Lietuvos žemė yra ištroškusi 
laisvės... Pajaučiam šių gilių 
kapų akivaizdoje visos tautos 
pasiryžimą gyventi per mirtį. 
(Lietuvių enciklopedija, 29-as 
tomas).

Niekam tada į galvą neatėjo, 
kad vėl po keleto metų apmau
dingoje ir beviltiškoje partiza
ninėje kovoje pasilies kraujo

upeliai, nusruvendami per ištisą 
dešimtmetį. Ši kova, Lietuvos 
žemę nubarsčiusi bevardžiais 
kapais, dar kartą pasauliui pa
tvirtino tautos ryžtą gyventi 
laisvėje, gyventi per mirtį... Jei 
1941 metų sukilimas buvo skar
dus šauksmas pasauliui, kad 
Lietuva ne laisvanoriškai įsi
jungė į sovietinį pragarą, tai 
partizaninės kovos ryškiai liudi
ja Tautos norą gyventi laisvėje.

Balys Raugas tą kalbą už
baigė Juozo Lukšos, partizanų 
vado, testamentiniais žodžiais: 
„Mes mirštame, bet mirdami 
norime žinoti, kad yra pasau
lyje žmonių, kurie nebijo nors 
gyvu žodžiu kovoti už pavergtą, 
naikinamą Lietuvos laisvę” (p. 
350).

* * *

Balys Raugas gimė 1914 me
tais Butkelių kaime, Dusetų 
valsčiuje, Zarasų apskrityje. 
Gimnaziją baigė Utenoje 1935 
metais, Karo mokyklą 1938 
metais Kaune, kur taipgi studi
javo teisę. Iki 1941 metų leite
nantas Raugas tarnavo pirma
me pėstininkų DLK Gedimino 
pulke. Netrukus vedė mokytoją 
Mariją Jurkštaitę — irgi aukš- 
taitę. Jauna šeima 1944 metais 
pasitraukė į Vokietiją, o 1950 
metais atvyko į Ameriką, Phila
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delphia miestą. Balys Raugas 
tuoj įsijungė į visuomeninę 
veiklą; buvo Tremtinių draugi
jos pirmininku — ši draugija 
išsivystė į stiprų JAV Lietuvių 
Bendruomenės padalinį, ku
riame Raugas daug ir nuošir
džiai dirbo. Spaudoje jis bendra
darbiavo nuo 1933 metų — 
eilėraščiais, novelėmis, straip
sniais (Trimite, Kary, Mokslei
vyje, Jaunojoje Lietuvoje, Atei
ties spinduliuose, Drauge...}. 
Kartu su Juozu Kuzma 1936 
metais yra išleidęs eilėraščių 
rinkinį Balti balandžiai.

Tėvynės labui — antrojoje Ba
lio Raugo originalioje knygoje 
— yra sutelkta daug išgyve
nusio ir nuveikusio žmogaus 
idėjų bei praktiškų minčių. 
(Raugas taip pat yra nemažai 
leidinių redagavęs ir buvęs su 
kitais bendradarbiu ar koauto- 
riumi savais straipsniais.) 
Anksčiau pateiktoje citatoje, ro
dos, išreikšta pagrindinė dabar 
jau atsargos majoro Balio Rau
go mintis. Galbūt net pagrindi
nis „gyvenimo apysakos” rašy
mo tikslas: nušviesti Lietuvos 
kario pasaulėžiūrą, darbus ir 
nusivylimus... Girdint ta tema 
daug paskaitų, skaitant isto
rines knygas, dažnam dar vis 
neaišku: kokia reikšmė kariuo
menės, kuri valstybei daug kai

nuoja išlaikyti, o gyvybiniu mo
mentu vis tiek bejėgė atlaikyti 
daug galingesnį priešą? Knyga 
Tėvynės labui čia įneša kiek 
šviesos...

* * *
O ką galima pasakyti apie 

pačią knygą — jos pavidalą, 
reikšmę, jos vietą kitų leidinių 
tarpe?

Ši knyga — pareigingo žmo
gaus (ir jo šeimos), idealisto, 
tautos reikalus aukščiau lai
kančio už savuosius-asmeni- 
nius, gyvenimo apysaka, kur 
pagrindinis veikėjas — pats au
torius (ir šaltiniai) rodo, kad gy
venimas — pareiga. Ir sveikin
damas kapitoną Antaną Rugį 
70 metų sukakties proga, Balys 
Raugas sako: „Karininkas prik
lauso ne vien kareiviams — jo 
pareiga kūrybiškai reikštis ir 
visuomenėje” (p. 347).

Tą pareigą vykdė ir Balys 
Raugas, kūrybiškai dirbdamas 
Lietuvių Bendruomenėje. Rytų 
aukštaitis — jautrus gamtos ir 
žmogaus atžvilgiu, stipriavalis 
ir kruopščiai darbštus. Gabus 
rašyti ir kalbėti viešai, beveik 
niekad neatsisakė, prašomas 
kalbėti Kariuomenės šventėje, 
Vasario 16-ąją ir kitomis progo
mis, taip pat neatsisakydavo re
daguoti įvairius sukaktinius lei
dinius ir knygas — dažniausiai 
istorinio pobūdžio (kaip Šven
tojo Kazimiero penkšimtis). To- 
kiūs stambius darbus atliko riet 
septynis kartus.

Tėvynės labui — pirmutinė 
apie jo paties gyvenimą knyga, 
bet skirta kitiems. Joje sumini
ma daug reikšmingų istorinių 
asmenų; išsakoma jo paties pa
saulėžvalga, filosofija, jo gyveni
mo tvarkinga eiga, drauge su 
Amerikos lietuvių bendruome
nės nuolatiniu žvilgsniu į Lie
tuvą. Čia ir Bendruomenės tiks
lai, nusistatymai, veikla, tvirtas 
tikėjimas Lietuvos laisve ir jos 
siekimas.

Knygoje yra ir autoriaus lyriz
mo; pavyzdžiui, 1967 metais 
Raugas parašo žodžius „Vilties” 
chorui (kuriame jis pats su 
žmona Marija dainavo ir keliau
davo koncertuodami): „Vilties 
daina”, muzika — Anelės Kauli- 
nytės. Pora posmelių iš tos dai
nos (p. 334):

Viltis kviečia pakilti į saulę, 
Viltis laime apjuosia pasaulį, 
Viltis šaukia kovot ir laimėti, 
Viltis žada rytojų žvaigždėtą.

Tegu plakasi vėjai, tegul laužo 
medžius,

Tu, keleivi, per audrą tik 
pirmyn! ir pirmyn!

Tegu vandenys liesis — kelias 
vėl juk išdžius,

Ir po audrų baisių eis juk 
dienos skaidryn.

Viltis kviečia...

***
Ar ši knyga grožinės litera

tūros apysaka, ar tik paties au
toriaus veiklos ir kai kurių isto- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tiesos ieškojimo metai
Pokalbis su Birute Burauskaite,
Represijų Lietuvoje tyrimų centro direktore
GRAŽINA SLAVĖNIENĖ

Represįjų Lietuvoje tyrimų 
centras (RLTC) 1993 metais iš
leido vardyną išvežtų, kalintų, 
bei žuvusių Lietuvos gyventojų 
per pirmą sovietmetį. Kadangi 
vardyne suradau savo artimųjų 
pavardes, norėjau asmeniškai 
susipažinti su knygos leidėjais, 
sužinoti apie jų darbo apimtį, 
principus, metodiką, finansinę 
paramą. Turėjau keletą ilgų po
kalbių su RLTC vadove Birute 
Burauskaite, kuriuose palietė
me ir daug kitų aktualių klau
simų. Išsivežiau gilų pagarbos 
jausmą jai ir visam RLTC ko
lektyvui. Šiuo straipsniu noriu 
perduoti svarbiausias mūsų po
kalbių mintis.

Represijų Lietuvoje tyrimų 
centrą lengva sulieti su kontra- 
versiniu 1994 metais prezidento 
Algirdo Brazausko įsteigtu Vy
tauto Skuodžio tuo metu vado
vaujamu Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencįjos tyrimų 
centru (LGGRT). Dabar tam 
Centrui vadovauti paskirta Da
lia Kuodytė. Iki dabar tai buvo 
dvi visai skirtingos struktūros. 
Šių metų sausio mėnesį nauja
sis Lietuvos Seimas priėmė Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimų centro per
tvarkymo įstatymą, pagal kurį 
vyriausybė įpareigojama iki ko
vo 15 dienos pateikti Seimui 
Lietuvos gyventojų genocido 
centro įstatymo pakeitimo pro
jektus. Į perorganizuoto Genoci
do centro sudėtį planuojama 
įjungti ir Represijų Lietuvoje ty
rimų centrą bei Genocido aukų 
muziejų. Dėl to šis straipsnis 
šiuo metu dar aktualesnis.

Pokalbis įvyko pernai vasarą, 
t. y. dar prieš naujus Seimo rin
kimus ir dabartinius pasikeiti
mus.

Gražina Slavėnienė

(Draugo 1997 m. balandžio 29 
d. laidoje buvo išspausdintas M. 
Jakimavičienės pokalbis su 
naująja Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencįjos tyrimo 
centro generaline direktore Da
lia Kuodyte: “Iki galo neišsaky
ta tiesa”. Manome, kad čia pra
dedama spausdinti dr. Gražinos 
Slavėnienės paruošta medžiaga 
taip pat padės mums susivokti 
šiais labai jautriais ir turbūt vi
są mūsų tautą liečiančiais klau
simais bei rūpesčiais. — Red.)

GRAŽINA: Pastaruoju metu 
daugėja dokumentacija apie so
vietmečio represijas. Jūsų leidi
nys buvo pirmoji kregždė. Da
bar paruošėte naują papildytą 
laidą ir pradėjote pokario repre
suotų asmenų vardynus. Jūsų 
rankose kompiuterinės progra
mos su skaičiais ir su statisti
nėm analizėm. Šitie duomenys 
jau dabar yra pagrindas kiek
vienai mokslinei studijai apie 
Lietuvos gyventojų represijas. 
Mes daug skaitėm ir girdėjom 
apie prezidento Algirdo Brazau
sko įsteigtą ir Vytauto Skuodžio 
vadovaujamą Genocido centrą 
(LGGRT), kurį tremtiniai blo
kuoja, bet apie Jus nedaug kas 
žino. Pavadinimai panašūs, 
lengva supainioti. Papasakokite 
apie save ir savo Centrą, kaip 

* pradėjote savo tyrimus, kada ir 
kaip įsikūrėt?

BIRUTĖ: Turime ilgas šak
nis. Nuo 1992 metų vadinamės 
Represijų Lietuvoje tyrimų cen
tras (RLTC), esame normali 
mokslinė įstaiga, veikianti Lie
tuvos Filosofijos ir sociologijos in
stituto sudėty Saltoniškių gatvėj, 
Vilniuje, bet šiaip tvarkomės sa
varankiškai. Pradėjome 1988 
metais kaip Sąjūdžio stalinizmo 
nusikaltimams tirti komisija,

Vilniaus senamiestis žiemą...
Džojos Barysaitės nuotrauka

Vagnoriaus laikais. Įplaukėm į 
šį darbą beveik natūraliai, nes 
jau turėjom patyrimą, kaip 
rinkti žinias, kaip apklausinėti 
žmones. Žmonės mus pažinojo, 
mumis pasitikėjo.

GRAŽINA: Iš kur Jūsų paty-

rę Komisiją. Tais laikais buvo 
dvasinis pakilimas, didelis en
tuziazmas nuo 1988 iki 1992 
metų, visur pradėjo steigtis 
tremtinių grupės. Po tokio ilgo 
tylėjimo žmonės nebegalėjo ty
lėti. O mums tai jau nebuvo 

rimas? Juk pati pagal profesiją naujiena. Jau viską girdėjom, 
esate technikos srities specia
listė.

BIRUTĖ: Džiaugiuosi, kad šį 
klausimą iškėlėte. Tai mano gy
venimo istorija. Dar mano stu
dijų laikais Kauno Politechni
kos institute susidarė grupelė 
entuziastų iš įvairių profesijų. 
Mus inspiravo Norbertas Vė
lius. Norėjome suvokti savo 
tautos šaknis. 1969-ais metais 
įsteigėm kraštotyrininkų klubą 
“Romuva”, ne kaip profesiją, o 
kaip laisvalaikio užsiėmimą. 
Man tai tapo tikra tautinio są
moningumo mokykla. Esu dė
kinga likimui, kad pakliuvau į 
tų žmonių tarpą. Įsitraukėm į 
mūsų senosios Lietuvos kultū
ros, papročių, tradicijų atgaivi
nimą, kūrėme etnografinius an
samblius, važinėjome į kaimą. 
Aplankėme net Gudijos lietu
vius ir Sibiro lietuvius. Mane 
ypač traukė kraštotyra, bendra
vimas su kaimo žmonėmis. Ša
lia tautosakos sužinojau ir apie 
išvežimus, stribus, žaliukus. Ką 
išgirsdavau apie tremtį ir parti
zanų kovas, pradėjau slaptai 
užsirašinėti. Valdžiai mes pra
dėjome kelti nepasitikėjimą, už
darė “Romuvos” klubą, uždrau
dė rengti Rasos šventę Kerna
vėje, iššaukdavo “pasikalbėji
mams”. Algį Patacką ir Gedi
miną Jokubčionį suėmė. Prie
spauda stiprėjo, bet mūsų veik
la platėjo. Suartėjome su kuni
gais, pogrindžio spaudos leidė
jais, skaitėme draudžiamą lite
ratūrą. Mečys Laurinkus, Virgi
nija Vosiliūtė, aš ir dar keli nu
tarėm žinias apie represijas me
todiškai rinkti. Tam sukūrėme 
anketas sąsiuviniuose. Žmonės 
dar buvo sukaustyti baimės, bet 
daug kas jau nebegalėjo tylėti. 
Surinkom apie keliasdešimt są
siuvinių. Dabar jie muziejinė 
vertybė. Tik įsisteigus Sąjū
džiui, Mečys Laurinkus su pro
fesorium Julium Juzeliūnu įkū-

GRAŽINA: Papasakokit apie 
Stalinizmo komisijos darbo pra
džią, metodiką.

BIRUTĖ: Tais laikais KGB, 
VRM, LKP istorijos archyvai 
buvo aklinai uždaryti. Buvo 
sunku net įsivaizduoti, kad jie 
bus prieinami. Nutarėm kreip
tis į žmonių atmintį. Nutarėm 
sudaryti ir išspausdinti vardinį 
represuotų Lietuvos žmonių są
rašą rehabilitacijos tikslams, 
tuo pačiu užfiksuoti okupan
tų nusikaltimus, įamžinti nu
skriaustų žmonių vardus ir liki
mus. Sąjūdžio žiniose ir kituose 
laikraščiuose paskelbėm anke
tas, išplatinom jas ir prie Sąjū
džio rūmų, ir per rankas, baž
nyčiose. Žmonių reakcija buvo 
stulbinanti, masiška. Atgijo už
šaldyta istorinė atmintis, pati 
tauta pradėjo rašyti savo kan
čios istoriją... Informacija 
plaukte plaukė. Gavome šimtus 
tūkstančių laiškų, anketų, pri
siminimų, nuotraukų, liudi
jančių apie jų pergyventas 
kančias — tai didysis srautas 
informacijos. Per labai trum
pą laiką susidarė apie 150 
tūkstančių vienetų, kortelių — 
autentiški žmonių liudijimai. 
Jie ir yra pagrindinė medžiaga 
mūsų tyrimams.

Pagrindu paėmėm jau sutvar
kytą medžiagą apie 1939 - 1941 
represijas, būtent Leonardo Ke- 
rulio knygą, išleistą Čikagoje 
1981 metais. Kerulio medžiagą 
mes derinom ir papildėm pagal 
mūsų duomenis. Tyrimas yra 
mokslinis darbas, norėjom eiti 
teisinga kryptim. Įsteigėm Rep
resijų centro mokslininkų ta
rybą. Pakvietėm istorikus An
taną Tylą, Nijolę Gaškaitę. 
Tremtiniai jais pasitikėjo. Rei
kėjo padaryti esminius sprendi
mus, nutarti, kaip rinkti ir tik
rinti žinias, kurias žinias pa
naudoti ir kokia forma, kas 

ryškiausiai atspindės represuo
to asmens likimį, ar įrašyti tau
tybę, ar numeruoti asmenis, ar 
šeimas ir t.t. Antras etapas 
buvo šią medžiagą sutvarkyti, 
susisteminti, paversti archyvu. 
Reikėjo paruošti kompiuteri
nę programą.

Tais laikais dar turėjome di
delį būrį talkininkų, entuziastų, 
bet didžiausio žmonių pasiauko
jimo ir entuziazmo nebūtų užte
kę, jeigu nebūtumėm gavę para
mos iš užjūrio lietuvių.

GRAŽINA: Kas jums vadova
vo? Kokia filosofija vadovauja
tės? Koks svarbiausias Jūsų dar
bo dėsnis?

BIRUTĖ: Iš pradžių vadovavo 
Virginija Vosiliūtė. Viktoras 
Radušis, mūsų vardyno redak
cinės komisijos narys, sudarė

Vilnius — musų praeitis ir mūsų viltis...
Džojos Barysaitės nuotrauka

kompiuterinio banko duomenų 
programą. Didžiąją dalį 1941 m. 
tremtinių į banką suvedė ir var
dyno tekstą redagavo Margarita 
Pilkienė. Ji programą pakeitė ir 
pritaikė pokario represijom. De
ja, ji turėjo mus palikti, gavo ge
riau atlyginamą darbą,žmonės, kai, ar sociologai, nes jie turi 
gi turi išlaikyti savo šeimas. ' susipažinti su mūsų informaci- 

Mūsų filosofija — įvardinti 
kiekvieną žmogų atskirai. Vardy
nas skamba labai sausai: bib
liografinis leidinys, skaičiai, dia
gramos, lentelės, statistika. O iš 
tikrųjų kiekviena pavardė, kiek
viena eilutė - tai žmogaus liki
mas, žmogaus kančios kelias. To 
kelio tikslus įamžinimas yra vie
nintelis būdas pagerbti kiekvie
no nukentėjusio atminimą ir 
kančias.

Mūsų pagrindinis dėsnis - ob
jektyvumas. Reikėjo išmokti at
rinkti tikrus dalykus nuo apy
tikrių, istorinius faktus nuo po
litinių interpretacijų. Duome
nys apie kiekvieną asmenį turi 
būti tikslūs. Tiksimam informa
ciją pagal kelis šaltinius, deri- 
nam prieštaravimus, kuriuos 
randame skirtinguose šaltiniuo
se ir pačiose VRM kartotekose. 
Dažnai susiduriame su priešta
ringais duomenimis. Kadangi 
tas pats asmuo eina per įvairius 
etapus, iškreipiama jo pavardė, 
atsiranda netikslumai apie jo 
kalinimo vietovę, trėmimo da
tas, nužudymo aplinkybes. Vie
name dokumente gali būti nuro
dyta, kad paleistas, kitame, kad 
nužudytas. Tada reikia tikrinti 
baudžiamą bylą, jeigu ji yra, ar
ba ieškoti daugiau žinių iš ope
ratyvinių bylų, rašyti laiškus 
artimiesiems ir panašiai. Teis
mai dažnai vyko už akių, neda
lyvaujant kaltinamąjam. Karto
tekos užpildytos neraštingų 
NKVD pareigūnų, rusų. Reikia 
iššifruoti, kas ten iš tikrųjų pa
rašyta, išversti į lietuvių kalbą, 
atstatyti surusintas pavardes ir 
vietovardžius. Pavyzdžiui, Ora- 
cy tai Varėna, Krasnyj dvor - 
Raudondvaris, Olkieniky - Val
kininkai. Josef Jakolevič bus 
Juozas Rutkauskas, Jokūbo sū
nus. Kartais tenka konsultuoti 
su lituanistais, pavardžių ir vie
tovių specialistais. Bet daug ką 
mes jau galime atlikti tiesiog 
automatiškai, pažįstame enka
vedistų žargoną, žinome iš pa
tyrimo, į kurias vietoves kuriais 
metais buvo tremiama. Daug 
ką galime iš karto ištaisyti.

RLTC bendradarbiai įsigijo 
didžiulį patyrimą, kaip skaityti 
bylas, išmoko kaip šifruoti suru
sintas pavardes ir vietoves, žino 
tardymų centrus, kalėjimus ir 
metodus, net individualių tar
dytojų metodiką. Mūsų kolekty-

vo žmonės savarankiškai for
muoja kompiuterio banką, be 
didesnės specialistų pagalbos. 
Dėl to labai skaudu, kai praran
dame patyrusį darbuotoją. Nau
ji darbuotojai vargsta, ar tai 
mokslininkai ar kompiuterinin- 

jos specifika. Nedaug yra Lietu
voje tyrinėtojų, kurie gali dirbti 
su tokiu masyvu. Galiu nesigir
dama sakyti, kad šioje srityje 
mes įgijom unikalią patirtį. Dir
bant su tokia mase informaci
jos, savaime išryškėja tam tikri 
dėsningumai. Mūsų patirtis tik
sliuosiuose moksluose mums 
net padeda juos analizuoti. De
ja, daug laiko suėda techninis 
darbas. Gaila, kad neturim lėšų 
samdyti žmones techniniam 
darbui atlikti. Galėtume dau
giau laiko paskirti moksli
niams tyrinėjimams, analizuoti 
ir apibendrinti pastebėtus dės
ningumus. Netgi labai to no
rėtųsi.

GRAŽINA: Minėjote paramą 
iš užjūrio lietuvių. Kokią para
mą gavote ir iš ko?

BIRUTĖ: Svarbiausia buvo 
įsigyti kompiuterius ir spausdi
nimo įrangą. Pirmą portatyvinį 
kompiuterį mums 1988 metais 
asmeniškai per Maskvą atvežė 
ir dovanojo Audra Misiūnienė, 
tai buvo mūsų darbo pradžia. 
Antrą - Lietuvių katalikų šalpa 
New York’e. Po to mus pradėjo 
pastoviai globoti Tautinis kul
tūros fondas (ALT) iš Čikagos, 
parūpino dar du kompiuterius 
ir dauginimo aparatą. Mūsų 
darbui kompiuteris yra viskas. 
Prasėdime prie kompiuterio 
septynias, aštuonias valandas 
kasdien, negailėdami akių. Du 
kompiuteriai jau labai seni, ek
ranai mirga, nebeaiškūs... Au
dros kompiuteris jau visai pase
no, sunku priėjo dirbti. Ačiū už 
Jūsų kompiuterį. Nebereikės
------------------- 1----------------------  

Gyvenimas
(Atkelta iš 1 psl.)

rinių žmonių bei įvykių apra
šymas, visa įvedant į tvarkin
gus rėmus, beveik literatūri
nius? Knygos skaitytojai gal 
bus įvairių nuomonių.

Autorius pradžioj beletris- 
tiškai aprašo „laisvės kovų sa
vanorio, pavyzdingo karininko 
Antano Keraičio, sukūrusio 
idealią šeimą, įvaizdį” — jau
nystėje tai buvusi autoriaus tyli 
svajonė. Ir tame pat „Įvade” au
torius tvirtina, kad „ši gyveni
mo apysaka-fantazija susipynu- 

prie ano vargti. Mūsų darbas 
mažai apmokamas, labai įtemp
tas ir emociškai varginantis. 
Jis reikalauja ne tik nepapras
tai daug laiko ir pasišventimo, 
bet ir dvasinės stiprybės. Jis ne 
toks, kurį gali vakare palikti ir 
užmiršti iki rytojaus ryto. Daž
nai pasitaiko ir nemigos naktų. 
Vyrų mūsų kolektyve visai ne
beliko. Bet dar vis esame stipri 
grupė, pasišventusi šį darbą at
likti.

GRAŽINA: Kur kiti buvę ro
muviečiai šiandien?

BIRUTĖ: Yra jų mūsų Cent
re ir įvairiose komisijose. Be
veik visi vyrai išėjo į platesnį 
lauką, Patackas yra Seime.

Keli buvę teikėjai pasidarė 
patys dokumentų rinkėjai, kny
gų ir straipsnių autoriai. Tie 
žmonės tai vaikščiojančios enci
klopedijos. Tą viską daro laisva
noriškai, niekas jiems nemoka. 
Ypač noriu paminėti Feliksą 
Tiškų, klaipėdietį, Algirdą Pet- 
rauskį ir Rimvydą Racėną. Tiš
kus preciziškai surinko doku
mentus ir atsiminimus apie Ra
seinių kalėjimą ir ištremtus į 
Orenburgo sritį. Petrauskis ne
gailėdamas nei lėšų, nei laiko 
važinėja po Lietuvą, aiškinasi 
su žmonėmis apie partizanus, 
ryšius, apie sąskaitų suvedinė- 
tojus, stribų išdavystes. Petrau
skis dar tyrinėja medžiagą iš 
KGB archyvų. Ten randama 
daug skaudžių dalykų. Tiškus 
galėtų išleisti knygą. Rimvydas 
Racėnas protokoluoja Komijos 
tremtį. Jis jau išleido knygą 
Komių kraštas ir bendradar
biavo rinkiniui Ešelonų broliai. 
Šiuo metu Racėnas rūpinasi si- 
birinių paminklų priežiūra, 
įsteigė grupę, važinėja su savo 
grupe į Sibirą. Visi palaikom ry
ši-

(Tęsinys ateinantį 
šeštadienį)

— pareiga
si su tikrove”. Jo šių pasisa
kymų veikiama ir atidžiai kny
gą perskaičiusi, darau tokias iš
vadas.

Literatūros kūriniui kliudytų 
nevientisumas — fantastinė 
pradžia ir tada antroji dalis — 
tikrovinė, kone protokolinė ka- 
rio-išeivio, Bendruomenės dar
buotojo, gyvenimo eiga, jos ap
rašymas. Ir pirmoje daly, tarp 
(spėju) sukurtų Keraičio ir jo so
listės žmonos gražiai išryškintų 
charakterių įterpiama istorinių 
asmenų ir to laikotarpio istori
nių įvykių tikraisiais vardais ir 
tiksliomis datomis. Užtat manau, 
nau, kad Balio Raugo Tautos la
bui — istorinio pobūdžio knyga, 
vertinga, naudinga ypač jauni
mui, o parašyta gabaus publi
cisto ir beletristo plunksna, vie
tomis net su lyriškumu.

Autoriaus nuoširdus apra
šymas jo daugialypių darbų (ka
rys, šeimos aprūpintojas, spau
dos bendradarbis, redaktorius, 
paskaitininkas...) — tai ir peda
goginis momentas, pavyzdys 
jauniems ir seniems, kaip ište
sėti ir nelengvomis sąlygomis. 
Nors knygoje niekur autorius 
nepasigiria savais darbais, ta
čiau jo darbų ir žodžių pavyzdys 
savaime šviečia.

Kaip sukurto herojaus Ke
raičio, taip ir paties autoriaus 
darni šeima: žmona Marija (jis 
ją vadino „Maričiuk”) irgi dirbo 
dėl duonos, laisvu laiku moky
tojavo lietuvių mokykloj, veikė 
organizacijose (ypač šalpos); 
abu dalijosi vargais ir džiaugs
mais; abu mėgo literatūrą ir 
dailę, ir muziką-dainą... Tokia 
dvasia išaugino ir savas atža
las. Sūnus Valentinas — ma
tematikas, su magistru iš psi
chologijos, JAV marinų korpuso 
kapitonas. Dukra Banguolė Ma
rija — dailininkė, su magistro 
laipsniu iš kompiuterinės meno 
kūrybos. Abu vaikai sąmoningi

(Nukelta į 4 psl.)
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„Exultate”

LEONARDAS J. 
ŠIMUTIS

Gegužės 3 dieną, šeštadienį, 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
„Draugas” surengė koncertą, 
kurio programą atliko Cleve- 
land’o lietuvių Dievo Motinos 
parapijos choras, vadovaujamas 
ir diriguojamas labai talentin
gos ir sumanios muzikės Ritos 
Čyvaitės-Kliorienės. Choras sa
vo paskirtį atliko pasigėrėtinai. 
Publika girdėjo ne įprastą para
pijinį ar bendruomeninį chorą, 
bet aukšto lygio vieneto daina
vimą, kuriuo paprastai pasi
žymi daugelio kolegijų ir uni
versitetų chorai.

Nei „Exultate” choro nariai, 
nei jo dirigentė programos metu 
nenaudojo gaidų, o tai dar la
biau sustiprino glaudų ryšį tarp 
dainuojančių ir diriguojančios. 
Tą papildomą dimensiją tinka
mai įvertinti galima tik esant 
salėje tarp choro ir dirigento.

Programa buvo padalyta į ke
turias dalis: religinę, patriotinę, 
liaudies dainų ir įvairių kom
pozicijų, kurios sudarė vadina
mąją linksmąją dalį.

Religinių kūrinių grupėje kai 
kuriais atvejais chorą papildė 
solistai, varpai ir net trompetė. 
Pirmoji giesmė, „Sveika Mari
ja”, sukurta Vlado Daukšos (jau 
mirusio), buvusio vargonininko 
ir choro dirigento Čikagos Šven
to Kryžiaus parapijoje, yra la
bai vykęs kūrinys, kai kur pa
siekiantis kontrapunktinę kon
strukciją. Kūrinys iššaukia 
ItiaYcfingą nuotaiką ir sukuria 
labai efektyvią religinę atmos
ferą.

Jaunųjų kvartetas, suside
dantis iš Sauliaus Kliorio, Kris
tinos Kliorytės, Simo Laniausko 
ir Lauros Rukšėnaitės, atliko 
Ėerthier „Kyrie”. Kvartetas pa
sižymėjo gryna tonacija bei 
aiškia tartimi. Ir vėlesnieji šio 
kvarteto pasirodymai buvo to
kio paties aukšto lygio, publikos 
sutikti karštais plojimais.

Virginija Bruožytė-Muliolienė 
atliko kanadiečio lietuvio kom
pozitoriaus Jono Govedo „Iš 
Tavo rankos” (žodžiai Bernardo 
Brazdžionio). Ji turi gerai išla
vintą balsą, tikrą muzikinę to
naciją ir puikią laikyseną sce
noje. Virginija Bruožytė-Mulio- 

■ lienė 1993 metais dalyvavo Ali- 
ce Stephens vardo muzikos sti
pendijos konkurse, vykusiame 
Maria Aukštesniojoje mokyk
loje, Čikagoje. Iš didelio būrio 
konkursantų, kurių klausė ver
tinimo komisija, ji buvo parink
ta Ši stipendijai, nes pasižymėjo 
ne tik muzikiniu talentu ir geru 
balsu, bet ir šviesia asmenybe. 
Nuo to laiko Bruožytė-Mulio
lienė yra padariusi didelę pa
žangą ir tapusi viena labiausiai 
pasižyminčių Amerikos lietuvių 
dainos meno atlikėjų. Nėra abe
jonės, kad Alice Stephens sti
pendijų skyrimo komisija 1993 
metais padarė, gerą sprendimą, 
parinkdama Virginiją Bruožytę- 
Muliolienę.

(Nukelta į 4 psl.

„Draugo" surengtas Cleveland’o „Exultate” choro koncertas Čikagoje, Jaunimo centre, gegužės 3 dieną: choro 
vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Koncerto metu Rossini „Kačių duetas”: vidury solistė Virginija Bruožytė-Muliolienė, greta (kairėje) solistė Rita 
Balytė, už jų choro nariai.

„Exultate” choro jaunųjų kvartetas: Simas Laniauskas, Kristina Kliorytė, Saulius Kliorys ir Laura Rukšėnaitė.

,Exultate” choras Čikagos Jaunimo centro scenoje Jono Kuprio nuotraukos

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge 
vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, 
tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visų namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie 
pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė 
pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kal
bomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti. (Apd 2:1 4)

Eglės Kučaitės iliustracija skyriui „Katakombų šviesa” Bernardo Brazdžionio naujausiai 
eilėraščių knygai „Šiapus ir anapus mūsų laiko” (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
1997)

Bernardas Brazdžionis
KRYŽIAUS GRAFFITI
Skatinimas Kryžiaus ženklu viešai 
išpažinti savo tikėjimą

Rašykit!
Rašykit, rašykit ant sienų, 
Ant kiemo tvorų ir ant vartų, 
Nelaukit vaiskių mėnesienų, 
Rašykit delčioj šimtą kartų: 
JĖZUS!

Neneikit valdžios alfabeto, 
Bet venkit kalbos fariziejų, 
Kad jūsų tas raštas kalbėtų, 
Rašykite vieną iš dviejų: 
JĖZUS!
KRISTUS!

Rašykit
Ne mažą, neaiškų kryžiuką 
Praeidami pro viaduką, 
Rašykite didelį kryžių, 
Numirti už jį pasiryžę,

Ant kaktos, ant lūpų, krūtinės, 
Ant dešinio, kairio peties, 
Gyvenkite neišsigynę 
Tikėjimo paslapties!

Prie durų padėkite vaisių, 
Žinosiu iš to, kur jūs esat, 
Pro šalį pro jus nepraeisiu 
Šventos nepalikęs jums Dvasios.

Iš dviejų stiebų, ne anyžių, 
Sudėkite didelį kryžių, 
Kaip žėrintį kraujo lašiuką 
Rašykite mažą kryžiuką.

Rašykite mažą kryžiuką
Ir saulės lanku jį apskrieskit, 
Išeidami iš viaduko
Visajam pasauliui prisiekit: 
AMEN!

TTtVn o 
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ĮŽENK Į MŪSŲ DIENĄ, JĖZAU
Apaštalų maldavimas po Jėzaus 
įžengimo į dangų

Įženk į mūsų dieną, Jėzau, 
Per pluoštą saulės spindulių, 
Įeik į mūsų kelią, Jėzau, 
Jei eisime ne tuo keliu.

Įženk į mūsų kiemą, Jėzau, 
Jame nėra gyvos žolės,
Jame ilgiau joks vabalėlis 
Bebūti gyvas negalės.

Įženk į mūsų namą, Jėzau,
Jame nėra dangaus šviesos, 
Įnešk širdžių Ramybės, Jėzau, 
Taikos, ir Meilės, ir Tiesos.

Įženk į mūsų būstą, Jėzau, 
Ten sielų šilumos nėra,
Apdenki stogą nepatogų 
Šventos Veronikos skara.

Įženk į mūsų kūną, Jėzau, 
Kad nenuvystų be Tavęs, 
Te Tavo išminties šešėlis 
Jį pro akivarus praves.

Įženk į mūsų skausmą, Jėzau, 
Kaip žodis gydančios giesmės,
Įženk į mūsų džiaugsmą, Jėzau, 
Kad jis nebūtų be prasmės.

Mes žinom, kad naktis ateina, 
Bet mes nežinom valandos, 
Įženk į mūsų protą, Jėzau, 
Ir lik lig vakaro laidos.

(Iš knygos skyriaus „Apaštalų graffiti”, palydi
mo autoriaus pastaba: „Iš apaštalo Pauliaus 
nežinomų laiškų, rašytų romėnams, pagal Negy
vosios jūros olose rastus sunkiai išskaitomus 
tekstus šių dienų autoriaus fantazija atliktos 
faksimilės”.)
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Antano Kmieliausko menas
ALGIMANTAS ANTANAS 

NAUJOKAITIS

Tiek Lietuvoje, tiek Ameriko
je, kitose šalyse gyvenantys lie
tuviai Antaną Kmieliauską 
daugiau žino kaip talentingą ir 
įdomų grafiką, freskininką, bet 
mažiau - kaip tapytoją ir skulp
torių. Todėl vilniečių ir užjūrio 
svečių dėmesį patraukė Valsty
binėje filharmonijoje kone visą 
kovo mėnesį vykusi Antano 
Kmieliausko nutapytų portretų 
paroda.

— Šiai parodai surinkau dau
giau ar mažiau pavykusius vi
sus mano nutapytus portretus, 
dargi iš studentavimo Dailės in
stitute laikų,— paaiškino daili
ninkas.

Tiek ankstyvieji, tiek pasta
raisiais metais Kmieliausko nu- 
ta' ' j portretai pasižymi tikslia 
re. stine modeliuote, rembran- 
tišku stiliumi. Tai ypač ryšku iš 
jo 1955 metais nutapyto Petro
nėlės Rutkauskienės portreto. 
Iš drobės žvelgia paprasta, ska
rele apsigaubusi moteris. 
Dvelkte dvelkia jos vidinis, dva
sinis pasaulis - iš rūpesčių, iš
gyvenimų ir skausmų paženk
linto veido sklinda gerumas, 
nuoširdumas, tyra kaimietiška, 
krikščioniška išmintis. Vidinis 
žmogaus pasaulis, jo būdas atsi
skleidžia taip pat tapytojo jau
nystės draugo skulptoriaus Vy
tauto Šerio, aktoriaus Stepo 
Juknos, poetės Janinos Deguty
tės, filosofo Justino Mikučio, ki
tų kultūros, meno, mokslo ir pa
prastų, bet dvasingų, su daili
ninku bendravusių žmonių por
tretuose. Dviejose Filharmoni
jos salėse jų gana daug — tai 
tarsi 65 metų sulaukusio Kmie
liausko - portretisto ilgų kūry
binių rtiėtųataskaita.

—Tikiuosi, kad kai kam buvo 
įdomu pamatyti be modernisti
nės mados įtakos mano tapytus 
portretus, juo labiau, kad dabar 
ruošiamos kitų mano kolegų 
dailininkų parodos būtinai yra 
modernios ir ultramodernios. 
Man gi mada niekuomet netu
rėjo reikšmės,- komentavo savo 
portretų parodą Antanas Kmie
liauskas. — Žmogus, kurio por
tretą tapau, man yra aukščiau
sia vertybė, todėl nei ryškios 
spalvos, nei tapybinė meistrystė 
neturi jo nustelbti. Stengiuosi 
kiek galima giliau pajusti ir

Antanas Kmieliauskas Petronėlės Rutkauskienės portretas

Antanas Kmieliauskas

kukliomis tapybos priemonėmis 
perduoti man artimo žmogaus 
virpančią dvasią. Kai kurie ek
sponuojamose drobėse mano pa
vaizduoti žmonės yra jau mirę, 
bet žiūrėdamas į jų čia kaban
čius portretus jaučiu tartum tie 
mano nutapyti žmonės būtų 
gyvi.

Beje, prie tėvo filharmonijoje 
glaudėsi ir jo dukters dailinin
kės - akvarelistės Ramunės 
Kmieliauskaitės paroda. Jos ak
varelės, vaizduojančios gėles, 
augalus, pasižymi virpančiu 
skaidrumu. Savita taip pat Ra
munės akvarelių kūrimo techni
ka — ji akvareles ne lieja, o ta
po.

* * *

Po parodos atidarymo man te
ko pabūti su Antanu Kmieliaus
ku jo įdomioje, dvasingumu al
suojančioje dirbtuvėje — bute 
Vilniaus senamiesčio pakrašty
je, Sibiro gatvėje, apsuptoje me
džių ir Vilnijai būdingų kalne
lių. Įsikalbėjome apie jo kūry
binį kelią, apie jau atliktus, 
pradėtus ir būsimus darbus. 
Čia pat, kiemelyje, stovi tik ką 
iš marmuro iškalta balta Ange
lo sargo skulptūra, kuri bus pa
statyta prie Vilniaus Jėzuitų 
mokyklos. Čia pat - iš akmens 
iškaltas lietuviškas Rūpintojėlis 
- tai užsakyta paminklinė 
skulptūra. Daug skulptūrų - 
per pusšimtį - yra iškalęs An
tanas Kmieliauskas. Jų pama
tysi Aukštaitijoje, Suvalkijoje, 
Dzūkijoje - visoje Lietuvoje. Ir 
kiekviena iš jų - ar tai būtų de-

joje vyko šios premijos laureatų 
koncertas, kuriame dalyvavo ir 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, kiti valdžios žmonės. Be 
abejo, pertraukus portretų pa
rodą, ją staiga pakeitus kita, 
tiek talentingas menininkas, 
doras žmogus Vytautas Valius, 
tiek ir Antanas Kmieliauskas 
buvo sugluminti, atsidūrė nepa
togioje padėtyje.

Sunku suprasti, kodėl greta 
Vytauto Valiaus tą dieną ne
galėjo kaboti ir Antano Kmie
liausko drobės, juo labiau, kad 
ankstyvesniais metais Naciona
linę premiją už Rainių koplyčios 
freskas buvo pelnęs ir Antanas 
Kmieliauskas. Tik jis tos premi
jos atsisakė, nes tuo laiku ne
priklausomybės siekusioje Če
čėnijoje buvo prasidėjusi Rusi
jos kariuomenės invazija, kaip 
ir Rainiuose, buvo žudomi ne
kalti žmonės, o prezidentas Al
girdas Brazauskas dėl to nepa
reiškė ryžtingo protesto, galima 
sakyti, stovėjo nuošalyje. Nuo
šalyje neliko dailininkas Anta
nas Kmieliauskas.

Kai Kovo Vienuoliktosios iš
kilmės pasibaigė, Antano Kmie
liausko paveikslai Filharmoni
joje vėl buvo pakabinti...

Gyvenimas — 
pareiga

(Atkelta iš 2 psl.)
lietuviai, kalba gimtąja lietuvių 
kalba. Banguolė lankėsi Lietu
voje ne kartą ir labai pamilo 
tėvų gimtinę.

Dailininkės Banguolės M. 
Raugaitės įdomiai sukomponuo
tas ir šios knygos viršelio pieši
nys, su Vilniaus vaizdo, Gedimi
no pilies siluetais; jos ir skonin
gai, neperkrautai ' išdėstytos 
knygoje nuotraukos iš Raugų 
šeimos gyvenimo ir iš jų veiklos.

Knyga stambi —< 500 pusla
pių. Gaila, kad tik minkštu 
viršeliu, be aplanku -— tai lei
dėjų neapsižiūrėjimas ir spaus
tuvės trūkumai. Turinys kny
gos įdomus ir kalbiniu bei sti
liaus atžvilgiais r- be prie
kaištų.

Dabar Lietuvoje gana dailiai 
išleidžiamos knygos; reikia ti
kėtis, kad ir ši Raugo vertinga 
knyga (kurios dalis buvo spaus
dinama Draugo atkarpoje 1996 
metais, susilauks kitos laidos 
Lietuvoje. Tėvynės labui pra
verstų ateinančioms lietuvių 
kartoms, kad žinotų, pagal Mai
ronį, kaip vyko „mūsų kovos ir 
kančios, be ryto naktis...” Kad 
visiems būtų suprantamos lais
vės netekimo per okupacijas 
kančios ir priverstinių išeivių 
vargai bei darbai, padedant Lie
tuvai vėl prisikelti.

Ši Balio Raugo knyga parodė, 
kad gyvent — šventa pareiga, 
negaišinant laiko niekams ir 
medžiaginėms gėrybėms; beveik 
pareiga (kas sugeba) savus per
gyvenimus ir užrašyti — pri
siminimų ar apysakų forma, 
nes visa tai — mūsų tautos isto
rija.

koratyvinė, ar portretinė skulp
tūra, ar antkapinis paminklas - 
tai savitas, tikras menas. Por
tretų parodos atidarymo proga 
kalbėjęs dailininkas ir fotogra
fas Rimantas Dichavičius sakė, 
kad, gerai nufotografavus visas 
Kmieliausko skulptūras, derėtų 
išleisti jų knygą - albumą. Tuo 
labiau, kad Kmieliausko skulp
tūros susilaukia dėmesio taip 
pat užsienio šalyse. Nedidelia
me Pietų Italįjos Kamberalės 
mieste, aikštėje prie fontano, 
jau stovi jo lietuviško Rūpinto
jėlio skulptūra. Kadangi ji pa
traukė šio miesto gyventojų ir 
turistų dėmesį, Kamberalės val
džia pasikvietė Antaną Kmie
liauską, kad iš marmuro pada
rytų dvylika skultūrų Ovidi
jaus epinės poemos “Metamor
fozės” temomis.

—Penkios mano skulptūros 
“Metamorfozių” temomis Kam- 
beralėje jau stovi, septynias dar 
reikės iškalti,— sakė Antanas 
Kmieliauskas.

O kas Lietuvoje ir užsieniuose 
nenorėtų įsigyti savitų, talen
tingo meistro padarytų ekslibri
sų! Iš maždaug 400 Kmieliaus
ko ekslibrisų nemažai pelnė 
tarptautinių konkursų premi
jas, aukso medalį.

Garsėja ir Kmieliausko fres
kos. Jos puošia Vilniaus univer
siteto knygyno patalpas, rekto
rato iškilmių salę, Kauno vais
tinę. Jis taip pat nutapė freskas 
Rainių koplyčiai, Lietuvos Atgi
mimo metais pastatytoje atmin
ti komunistų žvėriškai nukan
kintus paprastus, nekaltus Že
maitijos žmones. Vienas iš svar
besniųjų Kmieliausko darbų - 
Klaipėdos bažnyčios altoriaus 
freska, vaizduojanti Taikos ka
ralienę Mariją. Šią freską Anta
nas Kmieliauskas nutapė dar 
sovietmečiu. Tuometinei val
džiai nepatiko nei naujai pasta
tyta Klaipėdos bažnyčia, nei jos 
freskos. Sovietinė valdžia baž
nyčią uždarė, joje įrengė filhar
monijos salę, o freską iškapojo, 
užtepė. Atgimimo metais at
šventintoje bažnyčioje Antanas 
Kmieliauskas freską atkūrė, 
dar pridėdamas vaizdus iš liūd
nos bei tragiškos Lietuvos isto
rijos. Čia ir mūsų žmonių trėmi
mai į Sibirą, ir prieš okupantus 
pokario metais didvyriškai ko
vojusių ir žuvusių partizanų 
miestelių aikštėse išniekintų jų 
lavonų vaizdai.

—Šią freską kūriau, mintyse 
turėdamas mūsų giesmės “Ma
rija, Marija, skaisčiausia lelija” 
žodžius,- paaiškino dailininkas.

Ilgame Antano Kmieliausko 
kūrybiniame kelyje būta ir kitų 
įvykių bei atsitikimų. Dar stu
dentaudamas sumanė iš ak
mens iškalti Vilniaus miesto 
globėjo šv. Kristoforo skulptūrą 
ir ją pastatyti prie tauraus ko
votojo už lenkų okupuoto Vil
niaus lietuvybę - kunigo K. Či
biro kapo Rasų kapinėse, greta 
Jono Basanavičiaus kapo. Tuo
metinė sovietinė valdžia to ne
leido, jai iš viso buvo nepriimti
nas šv. Kristoforo vardas. Pu
siau slapčia, jo skulptūrą tuo
met pavyko pastatyti prie Šv. 
Mikalojaus bažnyčios, kurioje 
nuo seno telkėsi lenkinamo Vil
niaus lietuviai. Ta skulptūra ir 
šiandien ten tebestovi. Tik tu
ristų gidams jau nereikia slėpti 
tos skulptūros autoriaus pavar
dės, kas buvo pavojinga soviet
mečiu.

Keisto, sunkiai suvokiamo at
sitikimo būta ir Filharmonijoje, 
šio rašinio pradžioje aprašytos 
portretų parodos metu. Nors ši 
paroda buvo numatyta trims 
savaitėms, bet po trijų dienų 
nuo jos atidarymo svarbiausieji 
paveikslai buvo skubiai nuka
binti, o Kovo Vienuoliktosios,- 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo dienos - išvakarėse, jų 
vietą užėmė Nacionalinės pre
mijos laureato Vytauto Valiaus 
darbai. Mat Kovo Vienuolikto
sios šventės proga Filharmoni-

Dalis „Exultate” choro narių koncerto narių koncerto metu gegužės 3 dieną Čikagoje.

„Exultate”
(Atkelta iš 3 psl.)

„Aš tikiu / Avė Maria” (Bach/ 
Gounod, su E. Drake, I. Gra- 
ham, J. Shirl ir A. Stillman va
riantais) buvo atlikta kaip dvi
guba kompozicija — sudaryta iš 
Bach/Gounod „Avė Maria” ir 
modernios kūrybos „Aš tikiu”. 
Tai efektyvus ir labai tinkamas 
koncerto scenai kūrinys.

Antroji kūrinių grupė susidėjo 
iš šešių kompozicijų, atliktų 
„Exultate” choro: Juozo Kreivė
no (kuris mirė prieš lygiai de
šimt metų), A. Bražinsko, G. 
Jautakaitės ir vienos lietu
viškos karinės dainos. Zulu gen
ties daina „Syahamba” buvo at
likta jaunuolių trio: Sauliaus 
Kliorio, Kristinos Kliorytės ir 
Lauros Rukšėnaitės, pritaikant 
lietuviškus žodžius, sukurtus 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės. Vir
ginija Bruožytė-Muliolienė pasi
rodė su Bražinsko „Esi gyva, esi 
sava”, o „Viena šeima — viena 
tauta” buvo sukurta pačios diri
gentės Ritos Čyvaitės-Kliorie
nės.

Trečiojoje dalyje programoje 
buvo įrašyti septyni kūriniai, 
tačiau praleistas „Daunoj lilio 
čiuto”, numatytas vyrų cho
rui. Ypatinga choro disciplina 
ir puikiai išgaunamas garsas 
buvo VDač rvškus. atliekant 
„Ai, rūksta, rūksta” (L. Vil- 
končiaus), „Aviža prašė” 
(harm. A. Mikulskio) ir „Ku- 
polio kupolėlio” (J. Tamulio- 
nio). Pastarosios dvi dainos 
buvo labaipanašios į sutar
tines ir turėjo keletą kontra- 
punktinių sąskambių. Dar 
vienas Kliorienės kūrinys, 
„Daina iš širdies”, buvo atlik
tas jaunųjų kvarteto, kurį ir 

Vilniaus Styginių kvartetas, šių savaitę atvykęs iš Lietuvos į Čikagą, apsilankęs „Drauge”, koncertuos ateinantį 
antradienį, gegužės 20 dieną, 12:15 vai. p.,p. Čikagos Kultūros centre (The Cultural Centre, 78 East Washington 
Street). Koncertą ruošia Čikagos-Vilniaus miestu giminystės komitetas.

šį kartą publika labai šiltai 
sutiko. „Svajonė”, pagal Hen
riko Nagio žodžius ir Fausto 
Strolios muziką, skambėjo be
veik liaudiškai, sudarydama 
ilgesingą ir nostalgišką nuo
taiką. Choras šia nuotaika ir 
vadovavosi, atlikdamas dainą. 
Kadangi kompozitorius F. 
Strolia buvo salėje, dirigentė 
paprašė jį atsistoti, o publika 
išreiškė savo pasitenkinimą 
plojimu.

Paskutinė ir ketvirtoji pro
gramos dalis buvo vykusiai 
pavadinta „Kodėl šiandien 
nesilinksmint?” yKone visos 
dainos šioje dalyje buvo labai 
tinkamos pakartojimui ir pub
liką ypač smagiai nuteikė. 
Virginija Bruožytė—Mulio- 
lienė kartu su choru atliko 
„Viliją” iš operetės, 
„Linksmoji našlė”, jaunųjų 
kvartetas dainavo „Džiaukis 
gyvenimu”, linksmą, rit
mingą, modernią kompoziciją 
su žodžiais ir muzika, sukur
ta R. Kliorienės. Šios rūšies 
kompozicijas mėgsta jaunimas 
ir paprastai tas skatina jau
nuolius jungtis į chorinę 
veiklą. „Buvo dūda Vilniuj”, 
išplėtota lietuvių liaudies dai
na (J. Tamulionis), įjungė ir 
Dariaus Polikaičio, „Daina
vos” ansamblio dirigento, 
trumpetę, pasigirdusią tiesiai 
iš publikos. Daina klausytojų 
buvo entuziastiškai sutikta. 
Nemažiau garsių ovacijų su
silaukė Rossini duetas 
„Duetto per due gatti”, atlik
tas Virginijos Bruožytės— 
Muliolienės ir Ritos Balytės, o 
ispaniška skambesio į pro

Jono Kuprio nuotrauka

gramą įnešė V. Mulio-lienės 
temperamentingai padainuota 
F.J. Obradors „EI Vito”.

Verta pažymėti, kad choras 
pabaigai pasirinko kiek ne
įprastą, bet labai efektingą 
„pakartojimą”: dirigentės R. '*-• 
Kliorienės paruoštą kone visų 
koncerte atliktų kūrinių jun
ginį, sudariusį darnų vienetą 
ir įspūdingą programos užbai
gimą. Galima įsivaizduoti, 
kiek darbo valandų reikėjam 
dirigentei, kol ji paruošė tik:^i 
tą vieną programos dalį.

Apskritai 35 žmonių grupės 
choro paruošimas parodė, kad 
dirigentė gerai pažįsta ne tik 
balsų pajėgumą, bet ir chori
nio dainavimo techniką. Tiek6*3' 
balsų išbalansavimas, kdi iš ir 
visumos neprasikišo joks bal
sas, tiek žodžių ištarimas ir 
aiškumas, tiek ir labai paste
bima choro disciplina ir diri
gentės sugebėjimas tvirtai lai
kyti visą chorą savo rankoj, 
„Exultate” chorą įrikiuojąųiįot; 
aukščiausią Amerikos lietuvių r( 
chorų grupę.

Verta paminėti, kad įjun
gimas varpų ir skambučių į 
kai kurių kūrinių atlikimą jo
kiu būdu netrukdė, bet kaip.ni 
tik suteikė naują atspalvį, m 
Daug prie koncerto pasiseki
mo prisidėjo ir akompaniato
rius Michael Borowitz. Cho
ras tikrai laimingas, turė
damas tokį talentingą muziką 
savo sąstate.

Nedalyvavusieji koncerte 
prarado ypatingą muzikinę m 
patirtį. Publika su kiekvienu 
atliktu kūriniu rodė vis dau
giau entuziazmo ir dėl to susi
darė labai šiltas ryšys tarp at
likėjų bei klausytojų. Tik, 
sėdint salėje, šį ryšį buvo gali
ma tikrai įvertinti ir juo 
džiaugtis. Reikia pakartoti, ką 
A.T.B. „Drauge” po koncerto 
rašė (gegužds 6 d.) apie 
„Exultate” choro programą: 
„Pakanka dabar tik pasakyti, 
kad visi tie, kurie koncerto 
negirdėjo, šiandien turi jaus
tis, praradę didelį dvasinį 
lobį”.

Pabaigai verta pastebėti, 
kad koncertuose turėtų būti 
uždrausta fotografuoti, varto
jant blykčiojančias lemputes 
Tai labai trukdo ne tik solis
tams bei akompaniatoriams, 
bet išblaško ir publikos susi
kaupimą.

• Didžiausia spaustuvė yra 
Vilniuje. Tai Lietuvos leidybos 
įmonė „Spauda” Spaudos rūmų 
gamybos korpuse. Čia sumon
tuoti Vokietijos „Plamag” fir
mos ofsetinės spaudos „Rondo- 
set” įrengimai, galintys spaus
dinti ant 168 cm pločio po
pieriaus 70-75,000 egz. laikraš
čių per vai.
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