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Ir kitas požiūris į 
žydų-lietuvių santykius

Vasarai baigiantis kartu su 
čia spausdinamomis nuotrauko
mis iš Rochel Berman (Berman 
Associates, New York) gavome 
šią žinutę, pavadintą Ištikusie
ji iš holokosto priima savo lietu
vius krikščionius gelbėtojus” su 
citata iš Talmudo: „Tas, kuris 
išgelbsti vieną vienintelę gyvy
bę, padaro tai, kas būtų išgel
bėti visą pasaulį”. Rašoma, kad 
1943 metų žiemą, kada Vokieti
jos naciai savo terorą skleidė po 
visą Europą, Lietuvoje nau- 
javedžiai Nathan ir Simą Katz 
iš Šiaulių, pabėgo iš ghetto kar
tu su Nathan tėvu Aaron, teta 
ir dėde, Izaoku ir Rachele Re- 
men, ir jų sūnum Perry bei jo 
ž.jgoną Rėva. Gelbėjami vieno 
liEtūvio draugo, visi buvo nu
vežti ir priglausti vienos lietu
vių šeimos — Žilevičių ūkyje. 
Būdami dori žmonės, Žilevičių 
šeimos nariai mielaširdingai ir 
drąsiai slėpė šių septynių žydų 
būrelį, pirmiausia požeminėje 
slėptuvėje, vėliau už slaptos sie
nos visus metus, kol 1944 me

tais vokiečiai atsitraukė. Šituo 
laiku Žilevičių šeima maitino jų 
slepiamuosius ir pakartojamai 
savo gybybes statė pavojun (žy
dus slėpti buvo baudžiama mir
tim Lietuvos okupacijos metu), 
kad naciai nesurastų slepia
mųjų.

Šiandien Nathan, Simą ir jų 
pusbrolis Perry tebėra gyvi. 
Tarp Žilevičių — Stasė, Albinas 
ir vienas brolis yra išlikę. Sta
sės ir Albino kelionę į Ameriką 
įgalino Nathan Katz. Rugpjūčio 
26 dieną lietuviai atvyko Bri- 
tish Airways skrydžiu į Kenne- 
dy aerouostą New York’e. Juos 
pasitiko gausios Katz ir Remen 
šeimos. Rebeccka Levy, Katz 
dukraitė, juos apdovanojo gėlė
mis. Rugpjūčio 29 dieną ir 
rugsėjo 5 dieną Katz dukterys 
savo namuose suruošė pietus 
pagerbti jų tėvų gelbėtojus. Bu
vo suplanuota svečiams pa
rodyti New York’ą. Rugsėjo 7 
dieną Rebecca Levy šventė savo
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Simą Katz (kairėje) apkabina savo lietuvę katalikę gelbėtoją Stasę Bra
zauskienę Kennedy aerouoste, New York’e. 1943 metų žiemą, kai Vokieti
jos nacių tironija ir žydų persekiojimas plito po Europą, Stasė Brazaus
kienė ir jos šeima suteikė Katz šeimai prieglaudą savo ūkyje. Stasė ir jos 
brolis Albinas Žilevičius dvi savaites svečiavosi pas Katz šeimą, dalyvau
dami Simos Katz anūkės Rebecca Levy Bat Mitzvah šventėje.

Albinas Žilevičius (kairėje), jo sesuo Stasė Brazauskienė, lietuviai katali
kai pirmąkart atsilankę Amerikoje, kartu su Simą Katz ir Perry Remin 
(sėdinčiu vežiojamoje kėdėje) Kennedy aerouoste, New York’e. Žilevičių 
šeima 1943 metais priglaudė Katz ir Remin šeimas savo ūkyje Lietuvoje 
ir taip išgelbėjo juos nuo Vokietijos nacių okupantų skirtos žydams žūties.

Tūkstantis devyni šimtai de
vyniasdešimt septintieji, ku
riuos Lietuvos Respublikos Sei
mas paskelbė lietuviškos kny
gos metais, regis, žymi oficia
laus ir programinio Lietuvos bei 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se gyvenančios, lietuvijos kultū
rinio bendradarbiavimo pra
džią. Tokia pat rezoliucija buvo 
priimta ir JAV Lietuvių ben
druomenės keturioliktos tary
bos suvažiavime, įvykusiame 
Čikagoje 1996 metų lapkričio 1 
- 3 dienomis. Jubiliejui ruoštasi 
jau keletą metų: 1995 metais 
Seimo nutarimu buvo suplanuo
ta valstybinė programa ir pat
virtinta Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties 
minėjimo valstybinė komisija, 
kuriai pavesta rūpintis šventi
niais renginiais bei leidiniais 
Lietuvoje ir užsienyje.

Į UNESCO minėtinų pasaulio 
datų sąrašą įtraukti jubilieji
niai Martyno Mažvydo Katekiz
mo metai Vilniuje prasidėjo jo 
gimimo dieną. Sausio 8-ąją įvy
ko iškilmingas minėjimas Ope
ros ir baleto teatre, o nacionali
nėje Martyno Mažvydo vardo 
bibliotekoje buvo atidengtas pa- 
minklas-bareljefas. Sausio 9 
dieną šventinis posėdis įvyko 
Seime. Už svarius darbus ty
rinėjant lietuvių raštiją įteiktos 
trys valstybinės bei vyriausy
binės premijos. Suruoštos dvi 
ekslibrisų (knygos ženklų) paro
dos - tarptautiniai konkursai. 
Apie pirmojo lietuviško spaudi
nio reikšmę byloja sumanymai 
pastatyti du — dokumentinio 
kino bei televizijos — filmus, 
platinti informaciją kompiute
riniais tinklais bei išleisti elek
troninę knygą. Leidžiamos ir 
spausdintos knygos, atvirukų 
serija Senosios lietuviškos kny
gos, taip pat 50 litų vertės jubi
liejinė sidabrinė moneta. Daili
ninkas Petras Repšys nukalė 
jubiliejinį medalį su poetine Si
gito Gedos dedikacija. Katekiz
mo vardu paminėti lietuviškos 
raštijos pradžią —' kiekvienos 
Lietuvos valstybinės ir kultūri
nės institucijos garbės reikalas. 
Lietuvoje ir užsienyje rengia
mos humanitarinių mokslų kon
ferencijos. Oficialiais minėji
mais pažintinę kultūrinę misi
ją atlieka Lietuvos ambasados. 
Reikšmingas jubiliejus telkia ir 
lietuvius, gyvenančius užsieny
je.

J Pirmosios lietuviškos kny
gos sukakties minėjimą akty
viai įsijungė ir Amerikos lietu
viai. 1996 metų kovo mėnesį 
Vilniuje bendros Lietuvos Re
spublikos Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdyje Liuda Rugie- 
nienė išsakė Amerikos lietuvių 
norą svarbius tautos kultūri
nius reiškinius minėti kartu su 
Lietuva. Be kita ko, komisijos 
rezoliucijoje sakoma: “Lietuvos 
Kultūros ministerijai siūloma 
dirbti tiesiogiai su JAV Lietu
vių Bendruomene, pagal abiejų 
pusių galimybes sudarant sąly
gas įjungti Amerikos lietuvius į 
Lietuvos kultūrinių įvykių pla
navimą bei organizavimą.” Bu
vo sudaryta Lietuvos Kultūros

ministerijos bei JAV LB Kultū
ros tarybos darbo grupė, kuri 
aptarė veiksmų programą. Nu
matyta, kad su paskaitomis po 
Ameriką keliaus mokslininkai- 
kultūrininkai iš Lietuvos, vieti
niai lietuviai galės pamatyti 
Lietuvoje parengtą pirmųjų lie
tuviškų spaudinių bei pirmajai 
lietuviškai knygai skirtų eksli
brisų parodas. Nutarta keistis 
atstovais ir informacija. Ameri
kietiškoji pusė pažadėjo surasti 
lėšų simboliškam pirmosios 
Amerikoje spausdintos lietuviš
kos knygos išleidimui.

Projektams įgyvendinti Čika
goje įsteigtas Mažvydo Katekiz
mo minėjimo komitetas. Kaip 
pabrėžė jo spiritus movens Ni
jolė Martinaitytė-Nelson, jos 
vadovaujamas komitetas unika
lus savo jungtine sudėtimi, kuri 
atspindi platų regioninį bei 
išeivijos organizacijų spektrą. 
Išskyrus dr. Jurgį Anysą, komi
teto aktyvas, kurį sudaro Dalia 
S. Anysienė, Laima Petraus- 
kaitė-VanderStoep ir pati pir
mininkė, atstovauja JAV LB 
Kultūros tarybai, kaip ir Dalia 
Šlenienė. Dr. Peter Paul Zansi- 
tis priklauso Lietuvos Vyčiams, 
o Ramūnas Buntinas bei Vilius 
Trumpjonas — Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai. Komitete 
dirba ir du Lietuvių išeivijos 
Evangelikų Bažnyčios atstovai: 
dr. Algimantas Kelertas (tary
bos sekretorius) bei vyskupas 
Hansas Dumpys (vadovas). 
Trys komiteto nariai reprezen
tuoja jungtį su Lietuva; Rūta ir 
Edmundas Kulikauskai, tarpi
ninkaujantys Vilniuje, bei litua
nistas dr. Giedrius Subačius.

Minėjimo komitetas užmezgė 
ryšius su didesniosiomis Ameri 
koje bei Kanadoje gyvenančių 
lietuvių bendruomenėmis, suin
teresuotomis Mažvydiana. Po 
didesniąsias lietuvių salas ke
liaus paroda, supažindinanti su 
Martyno Mažvydo gyvenimu ir 
veikla, lietuvių kalbotyros, lite
ratūros bei kultūros istorijos 
darbais, skirtais senąjai rašti
jai, Lietuvoje vykusiais jubilie
jiniais renginiais. Viena jos 
dalių pasakos, kaip 400-osios 
Pirmosios knygos metinės buvo 
švenčiamos 1947 metais išvie- 
tintųjų asmenų (Displaced Per- 
sons) stovyklose pokario Vokie
tijoje. Bus eksponuojamos tuo
met išleistų proginių knygų 
viršelių kopijos. Organizatoriai 
ragina, kad tų vietų, kur paroda 
keliaus, lietuviai prisidėtų, ją 
papildydami išsaugotais Vokie
tijos leidinių originalais. Eks
poziciją lydės bei pristatys ją 
parengusi Lietuvos nacionali
nės Martyno Mažvydo bibliote
kos Lituanistikos skyriaus ve
dėja Silvija Vėlavičienė, už gra
žų darbą apdovanota Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordino pirmojo laipsnio me
daliu. Ji pasirūpino ir anglų bei 
lietuvių kalbomis parašytu rep
rezentacini.. lankstinuku.

Keliauti su paskaitomis iš 
Lietuvos pakviesti aukščiausio 
rango mokslininkai-humanita- 
rai. Pirmosios lietuviškos kny
gos minėjimo valstybinės komi-

Mary Jenson, Čikagos Nevvberry bibliotekos programų direktorė, ir Alė 
Kėželienė, JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė.

Mažvydo „Katekizmo” minėjimo komiteto nariai darbuojasi, siųsdami 
plakatus ir kitą medžiagą JAV ir Kanados lietuvių telkiniams: viršuje — 
komiteto pirmininkė Nijolė Martinaitytė; žemiau — Vilius Trumpjonas ir 
Ramūnas Buntinas; apačioje — dr. Peter Zansitis, Dalia Anysienė ir Lai
ma Petrauskai tė-VanderStoep.

sijos sekretoriaus, Vilniaus uni
versiteto Knygotyros katedros 
profesoriaus ir vedėjo dr. Domo 
Kauno mokslinių interesų sritis
— lietuviškos knygos istorija 
bei knygotyros teorija. Dr. Dai
nora Pociūtė dirba Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute, 
tyrinėdama senąją Lietuvos 
raštiją.

Fotografuotiniu leidimu pasi- 
• rodys “jaunesnioji Katekizmo 
sesuo” — pirmoji lietuviška 
knyga, spausdinta Amerikoje. 
1875 metais išėjęs Mykolo Tva- 
rausko Anglų-lietuvių ir lietu
vių-anglų kalbų žodynas — 
Amerikos lietuvio sąmoningu
mui simbolinės svarbos knyga. 
Solidžiai atrodanti faksimilė iš
eis sutelktinėmis pastangomis. 
Kolegos Lietuvoje yra įsiparei
goję ją su moksliniu kruopš
tumu parengti bei gražiai išleis
ti. Amerikos lietuvių Mąžvydo 
Katekizmo minėjimo komitetas
— ieškoti lėšų. Surasti septyni 
rėmėjai, kurių vardai mecena- 
tiška garbe bus įrašyti tituli
niame knygos puslapyje. “Min
ties” leidyklai pavyko pasiekti, 
kad poligrafinė bei estetinė ko
kybė atitiktų istorinę spaudinio 
vertę. Planuojamas tiražas — 
2,000 egzempliorių. Pusė jų liks 
Lietuvoje, kiti važiuos kartu su 
keliaujančia paroda, apsilan
kius sukakties renginiuose bus 
galima jų įsigyti. Bus platinama 
ir daugiau proginių leidinių: 
Martyno Mažvydo Katekizmo 
fotografuotas leidimas; The 
First Lithuanian Book and its 
Cultural Context, Lietuviškos 
knygos istorijos metmenys, eks
librisų parodos katalogas.

Mažvydo metai Amerikoje jau 
prasidėjo. J JAV yra atvažiavusi 
ekslibrisų rinktinė, paruošta 
iš dviejų Lietuvoje vykusių jubi
liejinių parodų. Patys pirmieji 
balandžio 6 dieną ją išvydo De
troito lietuviai. Balandžio 26 
ąją ši paroda buvo iškilmingai 
atidaryta Lietuvių dailės muzie
juje Lemont, Illinois, kur tęsėsi 
iki gegužės 11 dienos. Rugrė o 
22 dieną Pennsylvania Statė 
University, Statė College, Penn 
sylvania, įvyko Pirmajai lietu
viškai knygai skirta akademinė 
konferencija anglų kalba.

Būsimų Martyno Mažvydo 
Katekizmo jubiliejui skirtų ren
ginių grafikas:

spalio 19 d. New York (rūpi 
naši Laima Šileikytė-Hood), 

spalię 25 d. 11 vai. Nevvberry 
bibliotekoje, Čikagoje, bus ati
daroma Bonaparte kolekcijos 
senųjų lietuviškų knygų paro
da; paskaitą angliškai skaitys 
Viduramžių bei Renesanso ra
šytinės kultūros specialistas, 
profesorius dr. Leonas Gerulai
tis (Michigan);

spalio 26 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje, 
bus iškilmingai atidaryta Maž- 
vydianos paroda;
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Šiemetinis Santaros-Šviesos
NERINGA KLUMBYTĖ

Šių metų Santaros-Šviesos 
suvažiavimas, vykęs rugsėjo 4-7 
dienomis Lemont, Illinois, buvo 
pradėtas diskusijomis dėl toli
mesnio organizacijos gyvavimo 
perspektyvų. Zenonas Rekašius 
iškėlė klausimą, kokie dabarti
niai santariečių tikslai, suabejo
jo, ar reikalinga tokia organiza- 
cįja kaip Santara, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Rim
vydo Šilbąjorio nuomone, San
tara nėra politinė organizacija; 
tai ir dvasios bendruomenė, ne
priklausanti nuo to, ar Lietuva 
yra laisva, ar ne. Ilona Gražytė- 
Maziliauskienė pasiūlė išvis at
sisakyti politinių interesų, San- . 
tara galėtų likti tik kultūriniu 
sambūriu. Aleksandro Štromo 
požiūriu, santariečių tikslai ir 
Santara nepasikeitė. Laisvė 
Lietuvoje nėra tobulybė. Dabar 
yra galimybė Lietuvai perduoti 
vakarietišką patirtį — tai svar
bus, švietėjiškas uždavinys. 
Santara taip pat suteikia gali
mybę intelektualams lietuviš
kai reikštis Amerikoje. Violeta 
Kelertienė atkreipė dėmesį, jog 
nėra išugdyta nauja santariečių 
karta, kuri tęstų organizacijos 
veiklą dabar ir ateityje.

Suvažiavimo metu buvo prisi
mintas a.a. Vytautas Kavolis, jo 
įnašas į Santaros-Šviesos veik
lą. Anot Šilbąjorio, Kavolio ne
tektis tapo lūžiu Santaros or
ganizacijoje. Henrietos Vepštie- 
nės nuomone, dabar nėra užsi
degimo, paskaitų įvairovės, 
trūksta klausytojų, darbuotojų. 
Štromas pasiūlė kolektyviai su
formuoti Kavolio asmenybę. 
Rita Kavolienė pažymėjo, jog 
Vytautas Kavolis vienas nieko 
nepadarė. „Tai, ką mes sune- 
šėme, Kavolis padėjo paversti į 
mintį, į viziją. Sugebėjo perduo
ti, kad mes bendruomenė”, pri
tarė ir Rimvydas Šilbajoris.

Su literatūra susijusių pas
kaitų ciklą pradėjo buvusi PLB 
lituanistikos studijų magist- 
rantė, lyginamosios literatūros 
Washington (Seattle) universi
teto daktarantė Jūra Avižie
nytė. Remdamasi psięhoana- 
litinėmis ir istorinėmis perspek
tyvomis, istorijos ir atminties 
kategorijomis, pranešėja anali
zavo Dalios’ Grinkeyiriūles 
tremties ataimiiūmus Die. unm 
prie Loptevų jūros. Dvi memu
arų versijos, anot AvKriąyteą 
sukuria istorinį naratyvą, 
reprezentuoja asmens ir tautos 
gijimo procesą, perėjimą iš irau- 
matizuote būrimo į naują, avė: 
ką būtį Zenonas Rekašius pris 
tatė Liūto Mockūno knygą apie 
Juozą Deksnį Pavargęs herojus. 
Pokalbio su knygos autoriumi 
metu buvo pasikeista nuomo
nėmis apie Deksnio veiklą, as 
menybę, knygoje vaizduojamu 
istorinį laikotarpį. Eduardas 
Kaminskas pažymėjo, jog I. 
Lukšaitės nuomone. Pavargęs 
herojus yra geriausia knyga 
apie to laikotarpio (nuo 1940 
metų iki ginkluoto pasiprie
šinimo pabaigos) Lietuvos isto
riją. Kazys Almenas supažin
dino su išleista jo istorinių- 
nuotykinių apysakų serija Sko
mantas. Autorius pabrėžė, jog

v •

Violeta KelertienėMarytė Paškevičienė, Rimvydas Šilbąjoris, Kazys Almenas

dr. iiAlina Staknienė Jūra Avižienytė

Santaros-Šviesos suvažiavimo 1997 m. rugsėjo 6 d. Lemont, Illinois, dalyviai vienos paskaitos metu.
Horsto Žibo nuotrauka

rašydamas, nepripažįsta pat
riotinio patoso, mūsų laikų sen
timentų neperkelia į knygas; 
jog orientuojasi į skaitytoją, ku
ris skaito dėl to, kad yra įdomu.

Kęstutis Keblys kritiškai pa- 
velgė i recenzijų rašymą Lietu

vą:-: Jo nuomone, daugiausia 
■į *.s rašo jaunimas, didelė 

recenzijų aprašo knygą ar 
paprasčiausiai pateikia recen- 
i.1 :.u mintis apie ją. Apiben- 

•> ridamas ,Keblys pastebėjo, 
'. c l'end as recenzijų lygis yra 

mii universiteto 
; Etikos profesorė- 
,ątė-WiiJeke kal- 
; aus reputacijos 

, r -L-naši vokiečių 
i ion i eta dramaturgo 
Kaii-er - pavyzdžiu Pra

tinėjo kintančius 
mių ir asmenybės 
kirtingais istorijos

(Ohio) germa 
Audrmii 
bėjo ap
kit

>eo’.g 
tešėja 
faiser’io 1 
■ertinimut 

mcniont s. Dramaturgo kūry
bos stiliaus. minčių originalu
mas, temų universalumas buvo 
vieni jo '.'cpuliarumo faktorių. 
Alina Staknienė apžvelgė Ju
liaus Kaupo kūrybą, literatūros 
kritiką ir publicistiką; analiza
vo Kaupo pasakas.
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Daug diskusijų sukėlė Leono 
Sabaliūno paskaita „Lietuvių 
kalbos komisįja — talka šunims 
šėką pjauti?”. Lietuvių kalbos 
komisija buvo įvardinta prie
vartos mechanizmu. Komisijos 
vartojami terminai (pavyzdžiui, 
teisė bausti, kalbos gynyba), 
įsakymai pasitaisyti, įspėjimai, 
pabaudos, teisė bausti darbo 
netekimu, anot Sabaliūno, yra 
Šw mechanizmo dalys. Atsi
žvelgta buvo ir į kitataučių pi- 
liečių problemas Sabaliūnas 
pateikė statistinius duomenis, 

. mokslininkų nuomones, kurie 
patvirtina jo poziciją, jog prie
vartos aparatas nereikalingas. 
Diskusijų metu buvo atkreiptas 
dėmesys į kitus kalbos komisi
jos darbus, į komisijos veiklą 
pa-žvelgta iš kitų perspektyvų. 
TLB lituanistikos studijų kated
ros magistrantės Aušros Velič- 
kaitės nuomone, reikėtų atsisa
kyti prievartos, bet ne kalbos 
komisijos.

Svečias iš Kanados, Lauren- 
tian universiteto Anglų kalbos 
katedros profesorius Karolis 
Jirgens paskaitoje „Pokolonijinė 
situacija Latvijos kultūroje’
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kandidatų Seime.„'tai rodo ne 
tik dabartinės vyriausybės ne
kompetentingumą, bet ir savi- 
žudybinį apolitiškumą”, sakė 
Štromas. Pokalbio su Štromu 
metu daug dėmesio buvo skirta 
Valdo Adamkaus priešrinkimi
nei ir jo rinkiminės kampanijos 
veiklai. Svarstytas Adamkaus 
kandidatūros legalumo klausi
mas, kalbėta apie Lietuvos gy
ventojų nuomones. Štromo nuo
mone, „iš visų esamų kandidatų 
Valdas Aįamkus yra unikaliai 
tinkamas”. Jis turėtų turėti al
ternatyvaus Seimo vizįją, savo 
komandą, su kuria galėtų dirb
ti. Tapęs prezidentu, Lietuvoje 
jis turėtų pradėti kurti naują 
politinę epochą.

Horstas Žibąs paskaitoje „Jei 
būčiau karalius” plėtojo Lietu
vos ekonomikos ateities temas. 
Buvo prisimintas sovietinės sis
temos modelis, įvardintos da
bartinės ekonomikos ir politikos 
problemos, bandyta atsakyti į 
klausimą, kaip keičiasi situacija 
dabar, kas yra naujos ekono
minės ir^ politinės veiklos pa
grindas. Anot Žibo, Seimas tu
rėtų turėti ateities viziją, kuria 
vadovaujantis būtų leidžiami 
įstatymai, vykdomos reformos. 
Atstatant Lietuvos ekonomiką, 
reiktų stabilizuoti ekonominį 
sektorių, vykdyti atsakingą pre
kybą su Rytais, įvesti griežtą 
importo kontrolę, sukurti teisi
nę struktūrą, kuri remtųsi Va
karų teisine patirtimi; tam 
tikrų stambių projektų kūrimas 
turėtų būti vykdomas Baltijos 
valstybių lygiu. Pranešėjas pas
kaitoje taip pat lietė .problemi
nius bankų, draudimo, mokes
čių sistemos, infliacijos, švieti
mo ir kultūros finansavimo, 
akademinės sistemos keitimo, 
rinkimų klausimus.

Santariėčiai, šiais metais da
lyvavę Santaros-Šviesos suva
žiavime Lietuvoje, pasidalino 
savo įspūdžiais, palygino išei
vijoje rengiamus ir Lietuvoš 
Santaros-Šviesos suvažiavimus.. 
Kalbant apie Vytautą Kavolį, 
Rita Kavolienė pabrėžė, jog Lie
tuvoje geriau susipažinta ir įsi
gilinta į jo darbus. Vytauto 
Vepšto nuomone, Vytauto Kavo-

taip pat lietė kalbos temą. Kova 
už kalbą pokolonijinėje Latvi
joje buvo pristatyta kaip kovą 
už tautinį .identitetą. Situacija lio mitas Lietuvoje yra daug 
Latvijoje buvo analizuojama, re
miantis psichologinėmis ir kul
tūrologinėmis kategorijomis 
(pavyzdžiui, psichologine trau
ma, istorinė savimonė, mąsty
mo dekolonizacija), literatū
riniais naratyvais (Pelecio trem
ties memuarais). Paminėti svar
biausieji dešimties metų politi
niai, ekonominiai ir kultūriniai 
įvykiai Latvijoje. Jirgen’so nuo-

stipresnis nei išeivijoje.

Santaros-Šviesos, Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondo, 
Metmenų, Vytauto Kavolio fon
do, AM & M fundacijos posėdžių 
metu buvo svarstyti organizaci
niai, finansiniai klausimai. 
Rimvydas Šilbąjoris atsisakė 
Santaros-Šviesos suvažiavimo 

____  ___v komisuos pirmininko pareigų, 
mene, padėtis Latvijoje ge-rėja Vietoje Šilbajono buvo išrinktas 
labai lėtai; dauguma gyventoją 
negalvoja, kad kultūrinia me 
politiniame ar ekononū-niame 
gyvenime reikalingi po-kyčiąi 
Klausytojui buvo labai įdomu 
palyginti Latvijos ir Lietuvos is
torinę ir dabartinę situaciją, Su
sipažinti su Karlio Jirgens gy
venimu, veikla ir kū-ryba.

Literatūriniame vakare dai 
kartą buvo sugrįžta prie kūry 
bos ir kūrėjų. Ilona Gražytė 
Maziliauskienė pristatė angliš 
ką Balio Sruogos Dievų miške 
vertimą, Vytautas Vepštas — 
Vytauto Kavolio naujai išėjusit 
knygą Kultūros dirbtuvės. Nijo 
lė Martinaitytė skaitė ištraukai 
iš Juliaus Kaupo raštų, Karlis 
Jirgens, Vitalija Bogutaitė ir 
Eglė Juodvalkė — savo kūrybą. 
Viešnia iš Lietuvos D. Velikaitė 
grojo fleita.

Didelio dėmesio susilaukė 
Aleksandro Štromo paskaita 
„Konservatorių vyriausybės 
darbo rezultatai ir jo potenciali 
įtaka prezidento rinkimams”. 
Štromas aptarė priešrinkiminę 
situaciją, konservatorių vyriau
sybės veiklą. Dabartinės vyriau
sybės neigiamos pusės, anot 
Štromo, yra teisinis ir ekonomi
nis nihilizmas. Viena iš prieš
rinkiminių jos klaidų — neleidi
mas Valdui Adamkui būti jų

•»
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Atskleidžiama ankstyvos lietuviškos • 
knygos paslaptis

ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Liepos mėnesio viduryje Lie
tuvos Mokslų akademijos biblio
tekos rezerviniame fonde tarp 
tūkstančių kitų nežinomų ir ne
skaitomų knygų bibliotekininkė 
Daiva Baniulienė netikėtai at
rado čia ilgai gulėjusių 1545 
metais Karaliaučiuje, J. Wein- 
reicho spaustuvėje lenkų kalba 
išleistą Jano Seklucjano knygą 
Katechizmu text prosti dla pros- 
tego ludu (lietuviškai: Papras
tas katekizmo tekstas papras
tiems žmonėms').

— Šis leidinys be galo svar
bus mūsų raštijos istorijai, nes 
nustatyta, kad būtent juo pasi
naudojo Martynas Mažvydas, 
rengdamas spaudai savąjį Kate
kizmą, bet šio leidinio iki šiol 
nepavyko aptikti. Šis malonus 
atradimas padės atskleisti nau
jas pirmosios lietuviškos knygos 
paslaptis, — kalbėjo šio reto lei
dinio atradėja, Mokslų akade
mijos bibliotekos Retų spaudi
nių skyriaus bibliotekininkė 
Daiva Baniulienė.

Tai jauna, maloni moteris, tik 
prieš porą metų baigusi Vil
niaus universitetą ir įgijusi bib
liotekininkės specialybę. Jos 
mokytojas - plačiai žinomas 
mūsų raštijos istorijos tyrinėto
jas, universiteto Knygotyros ka
tedros vedėjas profesorius Do
mas Kaunas. Tai sužinojęs pa
galvojau: matyt jis gerai išmokė 
savo studentę Daivą, kad tarp 
daugybės senų knygų ji sugebė
jo aptikti mums dabar svarbiau
sią.

Daiva Baniulienė paaiškino, 
kad J. Seklucjano Katekizmą ji 
atrado konvoliute - sudėtinėje

formatų, skirtingų autorių ir 
net skirtingais amžiais išleistų 
daugiausiai religinio turinio 
veikalai. Jie parašyti vokiečių ir 
tik J. Seklucjano Katekizmas - 
lenkų kalba.

Tai nedidelio formato, 16 pus
lapių, gotišku šriftu išspaus
dinta knygelė. Palyginęs jos ti
tulinį puslapį, iš karto paste
bėjau jo panašumą su Mažvydo 
Katekizmo antraštiniu lapu. J. 
Seklucjano Katekizmas suside
da iš prakalbos ir keturių dalių: 
malda Tėve mūsų, Tikėjimo iš
pažinimo malda, 10 Dievo įsa
kymų, o pabaigoje — atmintinė 
tėvams.

— Turint galvoje šios knygos 
amžių (ji išleista dviem metais , 
anksčiau už Mažvydo Katekiz
mą), ji išsilaikiusi gana neblo
gai, nors restauratoriaus pagal
ba vis dėlto bus reikalinga — 
popierius dėmėtas, matyt, buvo 

kelių "veikalų knygoje." KbnVo- kaž}<uo glaistytas, paskutinių 
liūte buvo sudėti keli skirtingų ' Puslapis išplyšęs,- aiškino^a-.

Leonas Sabaliūnas, patvirtinti 
kiti komisijos nariai: Algis Mic- 
kūnas, Horstas Žibąs. Violeta 
Kelertienė, Marytė Paškevičie
nė, Vytautas Vepštas. Vytauto 
Kavolio fondas, įkurtas 1996 
metais, išreiškiant padėką ir 
pagarbą Vytautui Kavoliui už 
darbą lietuvybės baruose, nu
sprendė skirti premiją už šių 
metų geriausią studentų darbą 
socialinių ir humanitarinių 
mokslų srityje.

Suvažiavimas buvo iškilmin
gai užbaigtas skambant Lietu
vos himnui. Organizacija išgy
vena pereinamąjį laikotarpį. 
Kokia ji bus ateityje, parodys je, Bydgosčio mieste. Leipzige 
ateinantys metai. Turbūt ne
reikia abejoti, jog Lietuva ir lie
tuviškumas vėl suves visus 
Santarą-Šviesą.

i

- puslapis išplyšęs,- 
niulienė.

Retų spaudinių skyriaus 
vedėja Daiva Narbutienė pri
dūrė, kad J. Seklucjano Katekiz
mas neaptiktas Vilniaus didžių
jų bibliotekų kataloguose, tądėl '< 
atrastis — galbūt vienintelis’ 
Lietuvoje, o, ko gero, ir visoje 
Rytų bei Vidurio Europoje. Jo 
nerasta ir vienos iš turtingiau
sių Lenkijoje Krokuvos Jogai- 
laičių universiteto bibliotekos 
XVI amžiaus leidinių kataloge.

Iš Mokslų akademijos biblio
tekos Retų spaudinių skyriaus 
darbuotojų buvo įdomu sužinoti 
ir apie šios knygos autoriaus as
menybę. J. Seklucjanas gimė 
maždaug 1510 metais Lenkijo-

baigęs teologijos mokslus, grįžo 
į Lenkiją ir pamokslaudamas 
Poznanės Šv. Marijos Magda-

(Nukelta į 4 psl.)

Kęstutis KeblysAudronė Barūnaitė-WillekeRimvydas Šilbąjoris Visos nuotraukos — Juliaus Lintako (iiskyrus vieną Horsto Žibo)
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Vytautui Kavoliui išėjus: pirmos jo mirties metinės
GRAŽINA SLĄVĖNIENĖ

Šį sunkų birželio rytą* A. J 
Greimą, Marįją Gimbutienę i 
Vytautą Kavolį matau kartu 
Ne tik viename intelektuali 
niam sąjūdyje, bet ir artimo 
dvasios erdvėje. <

Viktorija Daujotytė, (Lite 
ratūra ir menas, 1996 m 
birželio 29 d.)

Šiais žodžiais lietuvių lite 
ratUros mokslininkė ir kritik 
Viktorija Daujotytė pernai at 
sisveikino su Vytautu Kavolių 
Birželio 24 dieną suėjo meta 
nuo tos jo staigios ir dar vi 
sunkiai įtikėtinos mirties. Prc 
fesorius dr. Vytautas Kavolis 
žymus išeivijos sociologas ir Ij 
ginamųjų kultūrų istorikas 
mirė Vilniuje, 1996 m. birželi 
24 d. per pačias Jonines, nese 
zoniškai šaltas ir lietingas, k 
tik grįžęs iš „Santaros” suvs 
žiavimo Anykščiuose. Vilnių 
pernai buvo paženklintas netek 
tim. Dieną anksčiau lygiai tai 
pat staigiai ir netikėtai iškrit 
didysis Lietuvos tautosakinin
kas Norbertas Vėlius. Tą savai
tę visa Lietuva buvo tarsi ap
stulbusi. Laikraščiai mirgėjo 
užuojautomis, nuotraukomis, 
straipsniais. Per radijo ir televi
zijos laidas buvo transliuojami 
pokalbiai ir asmeniniai prisimi
nimai. Abu mokslininkai mirė 
pačioje kūrybingumo ir darbo 
aukštumoje, abu paliko gilias 
nebaigtas vagas Lietuvos kul
tūriniam ir intelektualiniam 
gyvenime. Mažai Lietuvai tai 
reiškė nuostolį, kurį suprato 
visi, kuriems rūpi Lietuvos 
kultūra. I Vėliaus laidotuves 
spontaniškai suvažiavo seni ir 
jauni. Jiet iš tolimiausių Lietu
vos kampelių. Kavolio mirtis 
ypač giliai palietė šviesuomenę, 
intelektualus. Birželio 27 dieną 
Antakalnio kapinėse, Vilniuje, 
paskutiniam atsisveikinimui su

Vytautas Kavolis (1930 • 1996) nuotrauka

ai krypčiai, buvo sukurtas kaip 
atsvara Aidams, bet greitai 
išsiskyrė iš visų išeivijos leidi
nių savo filosofiniu, labai savitu 
aukštu intelektualiniu lygiu. 
Plačioje visuomenėje Metmenys 
buvo laikomi prestižiniu, bet be
veik ezoteriniu leidiniu, skirtu 
nedideliam neeilinių skaitytojų 
būreliui. Šiandien žinome, kad 
Metmenų tikroji auditorija bu
vo ne tiek išeivija kiek Lietuva, 
kad Metmenų tikrasis neįkai
nuojamos vertės poveikis pasi
reiškė būtent Lietuvos intelek
tualinėje raidoje. Iš daugelio 
pasisakymų apie Metmenų įta
ką Lietuvoje paaiškėja, kad so
vietiniais laikais uždaras Lietu
vos kultūros pasaulis per Met
menis pąjuto vakarietišką pul
są, susipažino su nepažįsta- 

Kavoliu susirinko Lietuvos eli- mom intelektualinėm tradici- 
taš — profesūra, studentija, Jom> su analitiniais principais, 
mokslininkai, redaktoriai. „San- sąv°kų _

‘ taros” veteranų iš amerikos ■ tą '
savaitę Vilniuje buvo tik vienas

niais..Metmenys buvo langas į 
kitą pasaulį, raktas į kitus gal- 

kitas. Kadangi man pernai buvo vojimo ir išsireiškimo būdus, 
lemta būti Vilniuje, jaučiu tarsi 3avo tematika ir stilium nepaly- 
pareigą Vytautui ir Ritai Kavol- ginamas su kitais lietuviškais 
iams pasidalinti tuom,, ■ ką J T'
mačiau ir girdėjau. Rita Kavoli- 
enė buvo apsupta Lietuvos 
žmonių. Jie ja rūpinosi, guodė, 
rėmė. Jų nemeluotas nuošir
dumas parodė, kaip aukštai Vy
tautas Kavolis buvo, vertinamas 
ir gerbiamas, kaip skaudžiai 
buvo pajusta jo mirtis.

Išeivijoje Vytautas Kavolis 
į" buvo žinomas kaip kontroversi- 

nįs plačiašakis mokslininkas, 
filosofas, intelektualas-libera- 

, lais, Santaros-Šviesos įkūrėjas,
O®.’ ""
r

dėmesys rodo, kad suvažiavi
mai jau laukiami, rimtai verti
nami, pajėgus sukelti intelek
tualinę įtampą. Kavolis turėjo 
pagrindo būti patenkintu: San
tara Lietuvoje -atrodė įsitvir
tinusi, įgyvendino jo idėjas, pra
dėjo atrasti savo veidą. Šis 1996 
metų suvažiavimas tapo istori
niu. Anykščių dalyviai Kavolį 
matė paskutinį kartą, paskutinį 
kartą girdėjo jo aštrų sąmojį, jo 
provokuojančią „kavolišką” iro
niją.

Vytautas Kavolis visados sku
bėjo. Ir pernai jo dienotvarkė 
buvo intensyvi, perpildyta. Jis 
atvažiavo trumpam. Planavo 
dalyvauti Santaros suvažiavime 
ir „Baltų lankų” seminare Drus
kininkuose ir skaityti prane
šimą Pasaulio lituanistų bendri
jos konferencijos atidaryme. 
Suspėjo tik Santaros suvažia
vimo atidaryme paskelbti pre
mijas už pirmus darbus ir 
pabūti Anykščiuose. Mirė jis, 
sugrįžęs iš Anykščių, 11 valan
dą vakare, Sauliaus Žuko

buvc parengti spaudai; Jau 
buvo pradėta versti ir jo ang- " 
liškus darbus. Kavolib tėkštai 
nėra lengvas skaitymas. Plates
nę auditoriją jis pasiekė per 
savo paskaitas, kurias jis skaitė 
įvairiuose universitetuo-se ir 
per seminarus A. J. Greimo 
semiotikos studijų centre. Klai- . 
pėdos universitete jis suspėjo 
įsteigti lyginamosios sociolo
gijos seminarą. Auditorijos visa
dos buvo perpildytos. Anot Kav
olio, gyvastingas kultūros pro
cesas vyksta tik per nuolatinę 
kritiką. Jis visur ir visados pro
vokavo orginalią, drąsią mintį, 
ne aklą pritarimą. Jis mėgo jau
nus žmones, ieškojo galimybių 
su jais sueiti, turėjo gabumą 
atpažinti naujus kūrybinius ta
lentus, juos ugdyti. Jauniems 
jis buvo vakarietiško mokslinin- 
ko-humanitaro pavyzdys. Iš 
nekrologų ir įvairių pasisakymų 
išryškėja, kad Kavolis Lietuvoje 
yra siejamas su Vakarų libera
liu intelektualizmu pačia pla
čiąja ir gerąja prasme.

Ypač populiarus Lietuvoje 
buvo Kavolio paskaitų ciklas 
apie vyrus ir moteris Lietuvos 
kultūroj, kurį jis skaitė 1992 
metais pavasario semestre Vil
niaus universitete. Ši tema Lie
tuvoje dar labai nauja. Teorinį 
feminizmą į Lietuvą importavo 
jauna kanadietė Karia Gruo
dytė, paruošusi ir išleidusi mo
kslinę antologiją Feminizmo 
ekskursai, su Kavolio įžangos 
žodžiu. Feministinį požiūrį lite
ratūroj šiuo metu jautriai vysto 
Vilniaus universiteto literatū-

Ričardas

sužeisto žvėries akyse

Spalvingas — kaip upėtakis kalnų vandeny,
Graudus kaip rudens prarastas grožis,

. Nuostabus — lyg žvaigždžių šokis svajonių danguj, 
Su krištoline ašara
Ir pirma šypsena tavo kūdikio,
Aštrus ledo kristalas ir švelnus lyg pavasario vėjas 
Ar žindi kas tai? — Tai tavo gyvenimas.
O tu nenori juo džiaugtis, nes tau tai duota 
DOVANAI...

mašinoj, ištiktas aortos aneuriz- 
mo. Anykščiuose jį užfiksavo 
video juosta, vėliau rodoma per 
televizijos laidas. Ten jis atrodo 
pakilios nuotaikos, ramus, gera
noriškai nusiteikęs, patenkin
tas savo gyvenimu.’ Toks liks jo 
paskutinis portretas.

Kavolio knygos išeivijoje ne
buvo plačiai žinomas, ypač jo 
leidiniai ir darbai anglų kalba.
Nedaug kas žinojo, kad jis ros profesorė Viktorija Daųjo- 
įsteigė International Society for 
the Comparative Study of Civi- 
lizations ir redagavo, šalia Afet- 
menų, žurnalą Comparative Ci- 
vilizatjohs Revinįv. Lietuvoje 
lietuviškos Kavolio knygos jau 
visos išspausdintos ir rimtai 
diskutuojamos, ypač Sąmonin
gumo trajektorijos (1986) ir 
Epochų signatūros (1991). Už 
Epochų signatūras 1993 metais 
Kavoliui buvo suteikta valsty
binė premija, kurią jis paskyrė 
lituanistikos studentams jų pir
miesiems kūrybiniams darbams 
paremti. Kultūros dirbtuvė ir 
Civilizacijų analizės tomas jau

spausdiniais. Jų redaktorius 
Lietuvoje tapo simboliu moksli
ninko sąžiningumo, aštrios min
ties, kritiškos analizes. Vytau
tas Kavolis Lietuvos moks
lininkams pateikė naują mo
kslinio rašymo modelį, priešin
gą, šabloniškam sovietiniam to
nui ir mentalitetui: racionalų, 
analitinį, pamatuotą, be tuščia
žodžiavimo, aštrų. Kavolio įta
koje, po Nepriklausomybės at
gavimo, gimė Sauliaus Žuko 
Baltos lankos ryškiai pasikeitė 
Broniaus . Savukyno Kultūros

Santaros-Šviesos įkūrėjas, 
ilgametis Metmenų, žurnalo 
daktoriūs. l^vOlis nebijojo kon- barai. Tačiau Metmenys, Arūno 
•troversijų, mėgo . kvestijonuoti Sverdiplb žodžiais, savo intelėk- 
priiintaš, fiusistovėjusias nuo- , 'tualinės laikysenos grynumu li- 

<mqnės,: skatino nąvątori^kąs; .
plačios visuomenės nępripą- Kavolio įtaka buvo labai ryški 
žintas mintis^ griovė dogmas. ir naujai susikūrusioj Lietuvos 
Cituojant Pasaulio Lietuvių „Santaroje”. Prieš kelerius me- 
Bendruomenės pirmininką Bro- ;tus Amerikos santariečiai su 
nių Nainį, kuris su Kavoliu bendraminčiais suorganizavo 
pakely į Lietuva susitiko tame pirmą „Santaros” suvažiavimą
pačiame lėktuve, Kavolis mynė Lietuvoje, jį pakartojo lutais 
savitą, visiškai nepriklausomą, metais. Kilo gana gyvos diskusi- 
daugeliui nesuprantamą kelią. 
Bet šis jo kelias suteikė daug 
naujo impulso mūsų išeiviškajai 
kultūrai. Santaros-Šviesos su
važiavimai Tabor Farm, Michi- 
gan, Kavolio inspiruoti, iš pat 
pradžių pasižymėjo tam tikru 
avangardizmu ir ilgainiui tapo 
svarbiu ir laukiamu kultūriniu 
įvykiu išeivįjos gyvenime. Jie 
sugebėjo Suburti iškilius ir vis
ad įdomius paskaitininkus, 
pristatyti naujas ir aktualias te- 

Ą mas, pirmieji suteikė forumą
poetams ir inte-lektualamš •i8; ■- — suvažiavimą Vilniuje ir
tais laikais dar < mažai Anykščiuose. Atidarymas Vil- 
pažįstamos Lietuvos. Žiūrint’tit- diųje sutraukė pilną salę žmo- 
gal galima tik stebėtis/ kųkia AiM, buvo.rodomas per televizi

jos, ar tie suvažiavimai Lietuvai 
reikalingi, kas jais pasiekiama 
ar bandoma pasiekti, ar bus 
įmanoma atsisakyti sovietinio 
patoso ir dogmatiškumo, įvesti 
ir išlaikyti santariečių propa
guojamą stilių. Bet „Santara” 
įsitvirtino. Ypač aktyviai joje 
reiškėsi Egidijus Aleksandra
vičius, Leonidas Donskis, Da
rius Kuolys ir kiti jauni entu
ziastai, pasiryžę „Santaros” 
tradicijas įgyvendinti. Jie suor
ganizavo ir pernykštį, 1996

Po audros, 1997 
Aliejus, drobė, 28” x 30”

Šešėliai vis dar rusenančios žvakės. 
Ir vaškas riebiomis dėmėmis 

Išsiliejęs ant balta staltiese tiesto stalo, 
Nebaigtos puotos stalo 

Ir tų bendraminčių belikęs vienas kitas, 
Tik kėdės, 

Tuščios išvartytos kėdės. 
Ar tu žinai kas tai? — Tai gyvenimas mano. 

Vienintelis. 
Kam jis skirtas ir ko jis vertas? 

Ar gali jis džiuginti ?... 
... O aš vis dėl to Laimingas...

...Laimingas.
Nes aš, tas pirmas savęs kūdikis, 

Aš pats tą gyvenimą tveriu 
Ir naikinu, 

Kaip nieko vertą 
DOVANĄ 

sau.

tytė. Bet tai dar vis patys pir
mieji nedrąsūs žingsniai. Kavo
lis savo prestižu suteikė femi
nistinėm ir lyties studįjom mo
kslinį svorį. Jo paskaitų pagrin
du buvo išspausdinta knyga 
Moterys ir vyrai lietuvių kul
tūroj. Knyga buvo greitai iš
parduota.

Vytautas Kavolis nebuvo už
sidaręs vien intelektualiniame 
pasaulyje, rūpinosi ir Lietuvos 
politiniu gyvenimu, turėjo aiš
kią, Lietuvos kultūros ateities 
viziją. Valdas Adamkus prisi
minė, kad Kavolis jį skatino tis ‘ buvo . neužsidayti dog- 
įsijungti į Lietuvos politinį gy- mątiŠkame, iš anksto api

brėžtame rate. Kavolis griežtai 
atmetė ' „vienos ■ tautos vienos 
kultūros” sampratą, kuri reiš
kia nepilną išsilaisvinimą ir 
veda į siaurą provinciališkumą, 
kultūros stabdymą. Tvirtas pa
matas tikrai kultūrai yra intel
ektualinis demokratizmas, as
meniškos laisvės principas, pa
garba mažu-mom, pakantumas 
kitamin-čiams, kitataučiams, 

■ kitatikiams, kitoniškiems. Tuos 
žo-džius pernai Vilniuje dažnai 
teko girdėti ir skaityti. Lietuvos 
mokslininkai pripažįsta, kad 
įios. sąvėkos. Lietuvoje dar ganą

Dailininkės Genovaitės Skrabulienės tapybos darbų paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Čikagoje, dar vyksta šį ir ateinantį savaitgalį — iki spalio 18 dienos. Dailininkė dėkoja Čiurlionio galerijos ad-

venimą, „suremti pečius ir dirb
ti Lietuvos labui”, • • '

Šalia savo mokslinių darbų 
Vytautas Kavolis palieka dar 
vieną vargiai įkainojamos ver
tės palikimą^ Pastaruoju metu 
jam ypač rūpėjo skleisti atviru
mo, tolerancijos ir pliuralizmo 
sąvokas. Kitados Kavolis metė 
kontroversinį santariečių šūkį 
„Veidu į; Lietuvą”. Jo šūkis Lie
tuvoje galėtų būti „Veidu į Va- 
kąrus”: t.y. į'Vakarų, intelektu
alinę kultūrą. Pagrindinė min-

buvo vienas pagrindinių Santa
ros-Šviesos dėsnių nuo pat jos " 
įsteigimo. Jų laikėsi visi moksli
ninkai, kurie patekdavo. į Ka
volio orbitą. Retrospektyviai 
žiūrint, galima sakyti, kad pro
fesorius dr. Vytautas Kavolis 
savo moksliniu svoriu ir pre
stižu daug prisidėjo prie to, kad 
išeivijoje lietuviai protestantai

• būtų įvertinami ir gerbiami 
kaip lygiavertė ir pilnavertė 
Lietuvos tautos dalis.

. Vytautas ir Rita Kavoliai 
buvo giliai įaugę į Lietuvos 
gyvenimą, žadėjo visam persi
kelti. Mirtis Vytautą pasivijo. 
Jis buvo pašarvotas, kaip prieš 
jį Norbertas Vėlius, Vilniaus 
universiteto Šv. Jono bažnyčios 
koplyčioje. Kavolis buvo subti
lus meno ir muzikos mylėtojas 
ir žinovas. Muzika koplyčioje 
buvo deramai parinkta. Bach’o, 
Haydn’o, Palestirnos, Mozart’o, 
Bruckner’io ir kitų kūrinius at
liko M. Staškaus Kamerinis 
choras „Salutaris”, Sostinės Sty
ginis trio, R. Gražinio” Aidijos” 
choro grupė, Vilniaus Šv. Kazi
miero Grigališkojo choralo gies- 

ąvetiirios- Man asmeniškai įstri- mininkai. Raimundas Katilius 
go dr.. Irenos Veisaitės, Lietuvos smuiku atliko Bach’o „Chacon- 
Atyiro Fondo pirmininkės, pasi- ne", J. Rimo obojus Teleman’o 
sakymas per radįjo laidas. Pa- „Adagio”, Britten’o „Niobes rau- 
:gal ją, kai Vytautas ir Rita Ka- da”, Bach’o „Sarabande”, Felik

so Bajoro „Elegiją”. Vakare po 
laidotuvių toje pačioje baž
nyčioje įvyko atsisveikinimas, 
skambėjo draugų ir poetų 
žodžiai. Paskutinėms apeigoms 
koplyčioje vadovavo Vilniaus 
Evangelikų-liuteronų parapijos 
klebonas kun. Valdas Aušra.

’ voliai gyveno Lietuvoje, apie 
juos Susikūrė intelektualinė er
dvė, kuri jai pačiai suteikė 
neįprastą saugumo jausmą. Šie 
žodžiai pasako daug.

Netekimas Vytauto Kavolio 
yra ypač skaudus nuostolis Lie
tuvos protestantams. Vytauto 
tėvas, dr. Martynas Kavolis, tei
sininkas, Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo Lietuvos Evange
likų-Liuteronų Konsistorijos 
prokuroru, o išeivijoje studijavo 
teologiją ir nuo 1953 iki 1956 
metų ėjo Toronte evangelikų — 
liuteronų "Išganytojo” parapijos 
klebono pareigas, i Vytautas 
Kavolis nebuvo „bažnytinin
kas”, bet savo konfesijai liko 
ištikimas visą.. gyvenimą. Jis 
skatino Reformacijos studijas ir 
nepraleisdavo progų paminėtiČikagoje, aar vyKsta si ir ateinanti savairgaų — iki spalio 10 uienos. vanininite oenuja viuinumo gaiei ųus au- . - . i lį / .

ministracijai ir Jaunimo centro darbuotojams „už pagalbą, rūpestį, mielą draugišką atmosferą, ruošiant šią ta- (našą į
taikli buvo atranka • ■ jos laidas, paskaitininkų žodžiai pybos parodą". Taip pat dėkoja „Neringos” restorano savininkui Petrui Vaicekauskui, pirmam išdrįsusiam .nu- lietuviškos kultūros raidą. .Rėh-
Metmenu žurnalas atstovau- cituojami spaudoje, komentuo- Pirkti ganėtinai brangų paveikslą, o Almai Norkuvienei „už globą, supratimą ir dėmesį”; Dailininkė rašo; „Ačiū .-..pnės tolerancijos principai su 
damas nepriklausomai liberali- Jamos diskusijos. Šis nemažas visiems lietuviams, kurių dėka nesijaunu vieniša Amerikoje”. .. „ kuriais jo vardas.tąpo surištas,-

jos laidas, paskaitininkų žodžiai pybos parodą”. Taip pat dėkoja „Neringos” restorano savininkui Petrui Vaičekauskui, pirmam išdrįsusiam nu-

Pemai Vytauto Kavolio mir
tis visus užklupo nepasiruo
šusius. Iškilmingas velionio pa
gerbimas įvyko Vilniuje šių 
pirmų metinių proga. Rita Ka- 
volienė išvyko atidengti jam 
pastatyto paminklo. Svarbi da
lis šiuometinio Santaros-Švie
sos suvažiavimo birželio 19-22 
dienomis Vilniuje ir Birštone 
buvo skirta nušviesti Kavolio 
įtaką istoriniu, filosofiniu ir 
literatūriniu požiūriu. Paskai
tas skaitė Egidijus Aleksandra
vičius, Arūnas Sverdiolas ir 
Saulius Žukas. Jos, be abejo, 
bus išspausdintos ir prieinamos 
suvažiavime nedalyvavusiems.
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„Saulės” ansamblis

Atspinduliuoja „Saulė”
PRANĖ ŠLUTIENĖ

Rodos, kas trečias gyvenantis 
Čikagoje žmogus yra kilęs iš 
Šiaulių. Ir su pasididžiavimu 
pasisako „Aš iš Šiaulių”. Šiau
liai, ketvirtas didžiausias Lietu
vos miestas turi daugiau nei 
150.000 gyventojų. Yra ko pasi- 
girtf miestas gražus, įdomus, 
veikia geras profesionalus teat
ras. Iš Vilniaus važiuojant va
karop į Šiaulius pravažiuoji 
Jurgaičius, kur stovi Kryžių 
kalnas. Toliau pavažiavus, iš
dygsta aukštumoje bokštas, toli 
matoma Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia. Bokštas pritaikytas 
gynimuisi lengvais ginklais, 
matyti langeliai. 1880 metais 
žaibui bokštą sudeginus, už
dengtas dabartinės formos sto
gas. Iš pirmų raštų šaltinių 18 
ir 19-ajame amžiuje yra žinių 
apie Šiaulius. Šiaulių miesto 
savivaldos 200 metų jubiliejų 
švęsti (1791-1991) buvo išleista 
monografija pavadina Šiaulių 
miesto istorija (iki 1940 metų).

Lietuvių enciklopedijoje rašo
ma „1934 šiaulietis muzikos 
mėgėjas (policijos tarnautojas) 
sukonstravo patobulintas, nau
jo tipo kankles, kurias vietos 
kanklininkai, mokytojui J. Bal- 
noniui pasiūlius, pavadino nau
josiomis kanklėmis”. Po to buvo 
suorganizuotas jaunalietuvių 
kanklių orkestras. Vėliau polici
jos tarnautojas išėjo iš savo pa
reigų ir atsidėjo kanklių muzi
kai. Ir dabar naudojamos pana
šios kanklės. Šiauliečiai stipriai 
visus amžius reiškėsi muzikoje.

Daug įdomių dalykų randama 
Šiauliuose, yra ir „Saulė”, liau
diškos muzikos ansamblis ku
ris, Vidurio Amerikos nušvies 
gyvais, degančiais savo spindu
liais.

Štai pasikalbėjimas su an
samblio vadybininku Zenonu 
Ripinskiu.

— Šiaulių universitetas, kas 
jis yra ir kada atsirado? Kokios 
jame yra specialybės?

— Lietuvos Vyriausybės nuta
rimu ir Respublikos Seimo 
sprendimu nuo šių metų rug
sėjo pirmosios yra steigiamas 
Šiaulių universitetas. Jis įkur
tas, reorganizavus Šiaulių pe
dagoginį institutą, kuris Šiau
liuose gyvuoja nuo 1948 metų, 
ir Kauno technologijos universi
teto Šiaulių Politechnikos fakul
tetą. Abi šios buvusios aukštojo 
mokslo institucijos, ypač Šiau
lių pedagoginis institutas, buvo 
stambūs Šiaurės Lietuvos regio-Į 
no švietimo, mokslo ir kultūros 
centrai. Visą sukauptą moksli
nę ir kultūrinę patirtį perėmė 
vietoj šių dviejų aukštojo mok
slo institucijų įkurtas naujasis 
Šiaulių universitetas. Šiuo me
tu universitete yra šeši fakulte

tai: Dailės, Pedagogikos, Tech
nikos, Filologijos, Specialiosios 
pedagogikos, Fizikos ir Mate
matikos bei Kvalifikacijos insti
tutas. Dieniniame universiteto 
skyriuje šiemet studijuos per 
tris tūkstančius studentų, o 
neakivaizdiniame — per vieną 
tūkstantį. Studijuojantys uni
versitete gali įgyti įvairių spe
cialybių bakalauro ir magistro 
laipsnį — dailės ir dizaino, lie
tuvių ir užsienio kalbų, fizikos, 
matematikos, verslo, administ
ravimo, ekonomikos, pedagogi
kos, muzikos, specialiosios pe
dagogikos, inžinerijos ir kt.

— Liaudiškos muzikos an
samblis „Saulė". Kodėl Saulė? 
Vakarų link važiuojant į Šiau
lius pastatytas gan aukštas pa
minklas, pavadinta „Saulė“. Ar 
pavadinimas bendravardis?

— Šiauliai nuo seno vadinosi 
Saulės miestu. Senovės kroni
kos byloja, jog kadaise netoli 
Šiaulių įvyko Saulės mūšis, ku
riame lietuviai sumušė kryžiuo
čius. Manoma, kad nuo to ir ki
lęs Šiaulių vardas. Tad ansam
bliečiai, ilgai negalvodami, pasi
rinko „Saulės” vardą. Simbo
lika, jog studentai, baigę studi
jas, tarsi spindulėliai pasklinda 
po visą Lietuvą, kur dažnas 
neužmiršta lietuviškos muzi
kos, dainos ar šokio.

— Jūs esate „Saulės” ansamb
lio vadybininkas. Kokios jūsų 
pareigos?

— Vadybininko darbui ati
duodu daug savo laiko ir energi
jos. Tačiau nemažiau svarbios 
ir pagrindinės mano pareigos 
universitete — esu Šiaulių uni
versiteto savaitraščio redakto
rius.

— Kiek asmenų dalyvauja an
samblyje?

— Šiuo metu ansamblyje yra 
lyg trys atskiros grupės: muzi
kantai, dainininkai ir šokėjai. 
Tai didelis kolektyvas — iš viso 
38 žmonės. Jame dalyvauja ne 
tik universiteto studentai, bet ir 
dėstytojai, miesto mokytojai, 
žurnalistai ir kitų profesijų 
žmonės. Yra kolektyve ir vete
ranų. Net nuo 1979 metų an
samblyje muzikuoja (tiesa, su 
nedidele pertrauka) mano brolis 
dvynys Zigmas Ripinskis. Kas
met ansamblis pasipildo nau
jais nariais, tačiau priimame ne 
visus, nes norinčių yra labai 
daug. Ansamblio siela — muzi
kantai. Be jų neapsieina joks 
koncertas ar vakaronė. Šiuo 
metu ansamblyje yra dešimt 
muzikantų, grojančių įvairiais 
instrumentais: smuiku, armoni
ka, birbyne, klarnetu, kontrabo
su, skudučiais, lamzdeliais, 
skrabalais ir kt. Didžiausia an
samblio šventė — 1995 metais
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Didžiojoje Britanijoje vyku
siame stambiame tarptautinia
me muzikos konkurse „Llangol- 
len Intemational Eisteddfod”. 
Ansamblio dainininkė Ona Bal
kutė kartu su muzikantais lai
mėjo pirmąją premiją ir aukso 
medalį.

— O kas vadovauja ansamb
liui?

— Per 25 kolektyvo gyvavimo 
metus keitėsi ne tik studentų 
kartos, bet ir vadovai. Pirmuoju 
vadovu ir ansamblio įkūrėju 
buvo žinomas smuikininkas A. 
Stulgys. Įdomu, jog „Saulės” an
sambliui bent dešimt metų 
sėkmingai vadovavo dabar Či
kagoje gyvenantis Saulius Pa 
lionis.

Šiuo metu ansamblio meno 
vadovu dirba jaunas ir kūry
bingas muzikas bei pedagogas 
Darius Dailidka. Jis yra baigęs 
Lietuvos muzikos akademiją, 
groja įvairiais liaudiškais inst
rumentais: birbyne, armonika, 
lamzdeliu ir kt. Ansamblio šo
kėjų grupei vadovauja taip pat 
Lietuvos muzikos akademijos 
auklėtinis Edmundas Verpe- 
tinskas. Jų kūrybingo darbo su 
kolektyvu dėka šiuo metu an
samblis yra parengęs naujas 
programas, kurias gerai įver
tino tiek Lietuvos, tiek ir už
sienio žiūrovai.

— Šių metų liepos mėnesį. 
Čikagą aplankė „Nemunas”. 
Manau, kad jis jums pažįs
tamas ir jis labai gerai pasi
rodė. O gal esate „geresni”? 
Kompromituoju, ar ne?

— „Nemuno” ansamblį pažįs
tame gerai. Ne kartą teko daly
vauti įvairiose Lietuvoje reng
tose šventėse, bendruose kon
certuose. Nežinau, kokia sudė
tim jie buvo atvykę į JAV, bet 
žinau, kad mūsų ansambliai 
skiriasi ne tik repertuaru, bet ir 
muzikavimo pobūdžiu. O ar 
esame geresni už juos, tegul 
nusprendžia žiūrovai, atėję į 
mūsų koncertą. Garantuoju, 
kad bus tikrai įdomu.

— Smagu žinoti, kad ansamb
lis turi progos pasirodyti įvai
riuose pasaulio kraštuose. Jūsų 
vėliausia kelionė buvo šią va
sarą į Olandiją ir Vokietiją. Pa
pasakokite, kas jus kvietė, kaip 
ilgai pabuvote ir kaip pasisekė?

— „Saulės” ansamblis sėk
mingai koncertuoja ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje. Per 
savo gyvavimo laiką ansamblis 
koncertavo Vokietijoje, Didžio
joje Britanijoje, Belgijoje, Olan
dijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Ru
sijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, 
Kuboje bei Baltijos valstybėse. 
Kasmet beveik po mėnesį an
sambliečiai praleidžia „ant ra
tų”. Šią vasarą teko dalyvauti 
stambiame tarptautiniame va
saros festivalyje Olandijoje ir 
lietuvių tautodailininkų paro
dos „Pažintis sui Lietuva” kul
tūrinėje programoje Vokietijoje, 
Cuxhaven’o mieste. Tiesa, į šią 

kelionę dėl finansinių problemų 
galėjo išvykti tik muzikantai ir 
viena dainininkė, tačiau mūsiš
kių pasirodymai publikai labai 
patiko. Apie mūsų koncertus 
rašė vokiečių bei olandų spau-

Kertinė paraštė

(Atkelta iš 1 psl.)

Bat Mitzvah Pierre viešbutyje, 
New York’e, kur lietuviams gel
bėtojams buvo įteikti žymenys: 
iš Izraelio generalinio konsulo, 
įvesdinančio juos į „teisiuosius 
tarp tautų”; JAV Kongreso ats
tovo Gary Ackąrman įstaigos; 
dr. Benjamin Lęsser, Amerikos 
žydų organizacijos, pripažįstan
čios ir remiančios Lietuvos tei
siuosius, vardu.

* * *
Bet irgi norėtumėm atkreipti 

skaitytojų dėmesį, tų, kurie dar 
nėra jo matę, į Svaraus, ir įta
kingo Amerikoje leidžiamo žydų 
politikos ir kultūros žurnalo 
Commentary spalio mėnesio nu
mery. Jame spausdinama iš
trauka iš Dan Jacobson, britų 
romanisto, eseisto ir kritiko, 
rašomos knygos Heshel’s King- 
dom, kuri bus išleista atei
nančiais metais Anglijoje, pava
dinta „Lithuaųian Pasterai” 
(Lietuviškoji pastoralė). Auto
rius aprašo savo kelionę po Lie
tuvą 1996 metų vasarą, ieško
damas savo protėvių praeities ir 
jų kapų. Jis jų beveik neranda 
— lyriškai yra aprašomas da
bartinės Lietuvos gamtovaizdis, 
nemetamas nei vienas kaltini
mo žodis Lietuvos gyventojams 
dėl žydų žuvumo, o tačiau visą 
rašinį persunkiantis liūdesys 
yra labai sunku pakelti. Kai 
prieini galą ir skaitai paskuti
nius sakinius, taip labai norė
tumei, kad nors mūsų chuliga
nai Lietuvoje būtų lyg. ir aukš
tesnės klasės.

* * *

Lietuvos žydų ir lietuvių san
tykiai yra taip persipynę, tokie 
sudėtingi ir skaudūs Nors šiuo
se puslapiuose tos temos nieka
da nesame vengę, šį kartą ta
čiau jos neliesime. Štai kodėl: 
šiandien yra pati švenčiausia 
žydiškojo tikėjimo liturginio ka
lendoriaus šventė — Yom Kip- 
pur.

Kiekvieneriais metais rugsėjo 
pabaigoje arba spalio pradžioje 
judaistinio tikėjimo žmonės 
švenčia savo liturginio ciklo 
pačias svarbiausias dienas — 
jos vadinamos „Didžiosiomis 
šventėmis”. Jų pradžia yra 
Ro«h Hashannah (šiais metais 
— rugsėjo 24 dieną) — naujųjų 
metų atodanga, kada tikintieji 
nusimeta savo nuodėmes, pasi
ryžta pasitaisyti ir iš Viešpaties 
Dievo rankų priima jiems iš 
naujo dovanojamą laiką — dar 

da. Gavome kvietimų atvykti 
dar kartą bei išleisti naują an
samblio CD.

— Į JAV ar pirmas kartas?
— Taip. Mums labai džiugu, 

jog šiemet, kai kolektyvas šven
čia savo 25-metį, yra puiki gali
mybė apsilankyti šioje šalyje. Į 
mūsų pasiūlymą dėl abipusio 
kultūrinio bendradarbiavimo 
maloniai atsiliepė Nebraska 
universitetas Omaha mieste, 
taigi jo kvietimu ir vykstame. 
(Omaha ir Šiauliai turi pasirašę 
miestų seserystės sutartį. — 
P.Š.) Džiaugiuosi ir esu labai 
dėkingas, jog mūsiškius sutiko 
priimti lietuvių bendruomenės 
Čikagoje, Cleveland’e, Detroit’e 
ir Omahoje, kur tikiuosi, kad 
mūsų muzika, dainos ir šokiai 
patiks Amerikos lietuviams bei 
amerikiečiams.

— Daug kas klausia, „O ką 
mes galime iš jūsų tikėtis“?

— Aš nenoriu detaliai pasako
ti, ką žiūrovai matys mūsų kon
certe, tik galiu pasakyti, jog pa
matys tikrai įdomią ir linksmą 
programą, o taip pat bus tokių 
staigmenų, po kurių Prancū
zijos ar Švedijos žiūrovai plojo 
stovėdami.

— Ačiū už pasikalbėjimą. 
„Saulės” koncertas įvyks Jauni
mo centre, 5620 South Clare- 
mont Avenue, Čikagoje, antra
dienį, spalio 14 dieną, 7 valan
dą vakare.

vienerius metus, kada jie, nu
plauti, nušvarinti ir dar kartą 
Dievui pasiaukoję, gyvens pagal 
Jo įstatymą ir sieks Jo teisybės 
žemėje. Didžiosios šventės bai
giasi Yom Kippur diena, kuri 
šiais metais yra kaip tik šian
dien, šeštadienį, spalio 11 dieną 
— tai atgailos, atsiteisimo, atsi
lyginimo visiems tiems, kurie 
buvo kokiu nors tikinčiojo elge
siu pažeisti ar nuskriausti, ir 
tvirto pasiryžimo nuo dabar 
pradėti kitaip gyventi.

Ar mums, daugiausia turbūt 
krikščionims, tai skamba kaž
kaip labai pažįstamai? Be abejo. 
O tai todėl, kad, nesvarbu, kiek

Mažvydiana
(Atkelta iš 1 psl.)

lapkričio 1-2 d. Los Angeles 
(Algirdas Gustaitis);

lapkričio 8-9 d. Detroit (Nijo
lė Zalvander);

lapkričio 13-15 d. Philadel- 
phia, University of Pennsylva- 
nia (Teresė Gečienė);

lapkričio 15—16 d. Cleveland 
(Dalia Puškorienė);

lapkričio 16 d. Washington, 
DC (Algis Lukas);

lapkričio 18-21 d. New Ha- 
ven, Yale University (Jonas ir 
Laima Karosai);

lapkričio 22-23 d. Boston (Ai
das Kupčinskas);

lapkričio 27-29 d. Čikagoje 
vykstančiame Mokslo ir kūry
bos simpoziume;

lapkričio 29-30 d. Toronto 
(Danutė Garbaliauskienė).

Kaip ir buvo planuota, Ameri
kos lietuviai ir Lietuva aktyviai 
keičiasi kultūrine informacija 
bei delegatais. Mažvydianai 
skirtų straipsnių galime rasti 
1997 metų sausio 25, vasario 
15, balandžio 19, gegužės 10, 
birželio 28, liepos 5, liepos 12, 
rugpjūčio 2, rugsėjo 20 dienų 
Draugo numeriuose. JAV Maž
vydo Katekizmo minėjimo komi
tetui Pirmosios lietuviškos kny
gos minėjimo valstybinėje ko
misijoje Lietuvoje atstovauja 
Edmundas ir Rūta Kulikauskai. 
Jubiliejiniuose renginiuose Lie
tuvoje dalyvavo komiteto nariai 
Dalia ir Jurgis Anysai.

Amerikos lietuvių Mažvydo 
Katekizmo minėjimo komitetas 
džiaugiasi bendradarbiavimu. 
Lietuva prisideda ne tik organi
zuojant, bet ir finansiškai. Lig
šiolinis savitarpio supratimas 
leidžia tikėtis, kad ir kiti numa
tyti abiems pusėms reikšmingi 
projektai remsis Lietuvos bei

Balys Buračas Moliniu švilpynių meistras G. Ermonas
Radviliškis, 1932 

Iš kasmetinės Lietuvių fotografų parodos, vyksiančios Čikagoje, 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, kurios tema šiais metais yra 
„Amatai”.

mūsų religinis auklėjimas ir tos 
bendruomenės, kurioje esame 
išaugę, nuotaikos būtų buvę 
mus įtaigavusios, krikščionybės 
šaknys judaizme yra tokios tvir
tos, tokios gyvos ir nepaliau
jančios, kad teologiniu etiniu ir 
kultūriniu atžvilgiu nuo judaiz
mo mes niekada negalėsime at

Amerikos lietuvijos geranoriš
kumu ir gyva veikla. O tokių 
projektų — nemažai. Vienas iš 
jų tiesiogiai siejasi su šven
čiama sukaktimi. Pirmosios lie
tuviškos knygos pagerbimas — 
puiki proga prisiminti Ameri
koje spausdintą lietuvišką žodį, 
dar nepakliuvusį į archyvus, gal 
net nykstantį privačiose ar ir
stančių organizacijų rankose. 
Lietuviškos veiklos centrų, ypač 
uždaromų, dokumentai; Lietu
voje (ypač ikisovietinėje), išvie- 
tintųjų asmenų stovyklų laiko
tarpiu Vokietijoje bei įvairiu 
metu (pirmosios ir antrosios 
išeivijos) Amerikoje spausdinti 
raštai; meninės, publicistinės, 
istorinės ir kitų sričių knygos 
turi neabejotiną vertę tautos 
savimonei kaip ir Lietuvoje, 
taip ir pačioje išeivijoje. Todėl 
turėtų būti kaupiamos vie
tinėse kultūros saugyklose, ti
riamos, naudojamos lituanistų 
bei kitų suinteresuotų moksli
ninkų studijose. Įdomūs ir ver
tingi spaudiniai neabejotinai 
turi būti parvežti į Lietuvą, kur 
gali būti sudarytos jiems tinka
mos archyvinės sąlygos. Atrodo, 
kad pradėta apie tai galvoti ir 
valstybiniu lygiu. Šiam ben
dram projektui vadovauti yra 
sutikusi Dalia Puškorienė iš 
Cleveland. Jos vadovaujama 
grupė kartu su Lietuvos Kultū
ros ministerija derina veiklos 
planus.

Kaip Lietuvos Kultūros mini
sterijos ir JAV LB Kultūros ta
rybos darbo grupės koordina
torė JAV Liuda Rugienienė 
sakė 1997 metų birželio 24 die
nos pranešime Seimo ir JAV LB 
komisijai: “Visi šie renginiai ir 
uždaviniai neįvyko ar neįvyksta 
savaime, tai ilgų valandų dar
bas kartu planuojant, tariantis 
ir vykdant.” Galima tik pridėti: 
bet kai įvyksta, lieka ilgam. 

siskirti, nesvarbu, kaip bandy- 
tumėm, nebent, aišku, atsižadė
tumėme ir paties krikščioniš
kojo tikėjimo. Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Dievas yra tas pats 
Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Die
vas. Garbinkime Jį, krikščionys 
ir žydai kartu.

(a. U.)

Ankstyva knyga
(Atkelta iš 2 psl.)

lietės bažnyčioje, atvirai garsi
no Martyno Liuterio mokymą. 
Už tai jis buvo persekiotas, pa
skelbtas eretiku, pašalintas iš 
pareigų ir nuteistas kalėti. Ka
lėjimo išvengė tik gavęs Prū
sijos kunigaikščio Albrechto glo
bą. Jo pakviestas, toliau skleidė 
naująją religiją, be minėto Kate
kizmo, parengė ir išleido dides
nės apimties katekizmą, pirmą
jį giesmyną lenkų kalba, bandė 
norminti lenkų rašybą. Palikęs 
gilų pėdsaką lenkų raštijos is
torijoje, J. Seklucjanas mirė 
1578 metais.

Dabar Mokslų akademijos bi
bliotekoje nagrinėjama J. Sek- 
luęjano knygos atsiradimo joje 
istorija. Knygos atradėja Daiva 
Baniulienė sakė, kad spren
džiant iš antspaudų, esančių 
konvoliuto viršeliuose, šis ver
tingas leidinys į biblioteką galė
jo patekti iš prieškarinio Kara
liaučiaus valstybinio archyvo. 
Galima spėti, sakė Baniulienė, 
kad šį leidinį kartu su tūks
tančiais kitų knygų ir rank
raščių, 1945 - 1946 metais f Vil
nių atgabeno isteriko J. Jurgi
nio vadovautos ekspedicijos į 
Karaliaučiaus bibliotekas daly
viai.

Dabar J. Seklucjano Katekiz
mas laukia gilesnio mokslinio 
tyrinėjimo, jos sąryšio su Mar
tyno Mažvydo Katekizmu. O 
visi besidomintys su šia knyga 
galėjo susipažinti iki rugsėjo vi
durio Mokslų akademijos bib
liotekoje veikusioje parodoje 
Ten, kur išėjo pirmoji lietuviška 
knyga. Greta M. Mažvydo Kate
kizmo fotokopijos, Jono Bretkū
no Postilės, Liudviko Rėzos dai
nų, kitų Karaliaučiuje, Ragai
nėje išleistų senųjų knygų buvo 
ir J. Seklucjano Katekizmu text 
prosti dla prostego ludu.
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