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Istoriją nešam 
savy...

VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS

Kunigaikščių Radvilų 
turtų ieškojimas

Mes savo lietuviškam žody gyvi, 
Ir buvom, ir būsim, ir esam — 
Istoriją nešam kaip gymį savy, 
Kaip šventąją protėvių tąsą.

Bernardas Brazdžionis

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, bandoma atgaivinti vis 
daugiau praeities. Vienas tų 
bandymų, gan keistokų, yra ieš
kojimas bajoriškų šaknų. Įkurta 
net bajorų sąjunga, ieškoma 
šeimų herbų. Su tokiu judėjimu 
susirišo atstatymas užleistų 
dvarų.

Žymiausia Lietuvos bajorų 
šeima buvo Radvilai. Jie irgi 
pasidavė tuometinei madai ir 
sulenkėjo.

Pasirodo, kad bajorų dvarais 
rūpinasi ir mūsų kaimynai — 
gudai. Savo tarpe jie nesukūrė 
bąjorų luomo. Jų teritorijoje ge
riausias žemes užgrobė pradžio
je lietuviai, vėliau lenkai ir pa
galiau rusai.

Dabar dabartinis Gudijos pre
zidentas Lukašenko nutarė at
statyti Radvilų dvarą prie Na
ručio ežero — Niesviežyje. Apie 
to dvaro istoriją vietinė krašto
tyrininkė išleido brošiūrą. Joje 
ji pasakoja apie Radvilus ir pas
kutinį Niesviežio dvaro savinin
ką — Dominiką. Brošiūroje au
torė pasakoja apie Radvilų pa
dėtį Rusijos imperijoje. Dvarą 
lankydavo aukščiausi caro pa
reigūnai pakelyje į Varšuvą. 
Taip Rusijos ambasadorius Len
kijai Repnin drauge su paskuti
niu Lenkijos karaliumi Stanis
lovu Poniatovskiu svečiavosi 
pas Dominiką. Savo pranešime 
ambasadorius carienei Kotrynai 
II štai kaip vaizduoja jų pri
ėmimą: “Visas dvaras buvo 
apšviestas šimtais raketų jiems 
artėjant prie vartų. Vakarienė
je svečių salėje dalyvavo 300 as
menų.” Užsienio reikalų mini
stras Čartoriskis pasakoja, kad 
jam buvo parodyti nematyti tur
tai: keli šimtai kilogramų auk
so, daug brangių akmenų, ke
lios auksinės figūros apaštalų ir 
net turkų pašos palapinė su 
Mahometo kardu”.

Niesviežio Radvilų tragedija 
prasidėjo tuojau po Napoleono 

Radvilų dvaro rūmų prie Naručio ežero Niesvėžyje brėžinys

nepavykusio žygio prieš Mask
vą. Rusų armijai artėjant, Rad
vila nutarė trauktis į vakarus, į 
Vilnių. Dvaro ūkvedžiui buvo 
įsakyta, pagal susitarimą, pa
slėpti brangenybes slėptuvėj, 
apie kurios vietovę žinojo tik 
ūkvedys ir Radvila. Rusų dali
niai, drauge su vietiniais kai
miečiais’, visiškai ištuštino dva
ro ir pilies patalpas. Slėptuvės 

-surasti nepąjėgė, nes ūkvedys 
liko ištikimas. Už tai buvo pa
kartas dvaro aikštėje. Pats 
Dominikas, paskutinis Nies- 
vežio linijos ainis greit mirė Vil
niuje.

Paslėptų turtų ieškojimai tę
sėsi. Dar Antro pasaulinio karo 
metu specialiai atsiųstas vokie
čių dalinys irgi nieko nerado.

Turbūt paskutinis bandymas 
bus padarytas dabartinio Gudi
jos prezidento. Mat eina ganai, 
kad Lukašenko bando pilį res
tauruoti ir naudoti vasaros ato
stogoms. Jo atsiųsti “archeolo
gai” jau dveji metai, kaip vykdo 
“tyrimus”. Pralaužę pilies rūsio 
sienas jie rado didelį kambarį, 
bet beveik tuščią. Rado minėtų 
apaštalų figūras, bet ne auksi
nes. Bažnyčios rūsyje rasti keli 
Radvilų karstai. Nieko neradę 
pilyje tyrinėtojai nutarė nuo
dugniai patikrinti bažnyčią, jos 
sienas ir rūsį. Kunigas ir para
pijiečiai, bijodami, kad jų baž
nyčia, statyta 1593 metais, gali 
sugriūti, kasinėjimo darbus su
stabdė. Bet tik laikinai.

Radvilų dvaro likimu susirū
pino ir Lenkijos vyriausybė. Ta
čiau Lukašenko atstovai, išsi
gandę konkurencijos (gal jie tu
ri geresnius įrankius), įsakė 
lenkų delegacijai grįžti namo.

Taip Radvilų turtų paslap
tis kol kas liks neišspręsta.

E. Ringus

Tebesam gyvi, bet pasaulis 
apie mus ir mūsų krašto istoriją 
beveik nieko nežino. Jei ir pasi
rodo koks nors žymesnis moks
linis šios temos veikalas, tai 
Lietuva geriausiu atveju ten 
minima kaip Lenkijos dalis. Is
torinėje literatūroje ir šios sri
ties elito sąmonėje ši nuostata 
gana tvirtai įaugusi. Yra Lenki
jos, Vokietijos, JAV, kitų šalių 
išsamios mokslinės istorijos (ir 
ne tik mokslinės, populiarios 
taip pat). Lietuvos, kaip sava
rankiškos valstybės, turinčios 
tąsą nuo tryliktojo amžiaus — 
tokios istorijos nėra. Ir ne tik 
pasaulyje, ne tik Europoje — 
Lietuvoje tokio solidaus veikalo 
apie savo krašto istoriją netu
rime. Sovietmečiu graibstyto 
1936 metais išleisto Adolfo 
Šapokos redaguoto veikalo šian
dien pasauliui parodyti turbūt 
negalime. O kas be jo? Zenonas 
Ivinskis? Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė? Ignas Jonynas? O 
gal Juozas Žiugžda ir Co? Deja, 
deja — arba monografijos, skir
tos kuriai nors iškiliai asmeny
bei bei laikotarpiui, arba viduri
nių bei aukštųjų mokyklų va
dovėliai, parašyti dažniausiai 
skubotai, neatidėliotinos būti
nybės verčiami. Lietuvos istori
jos mokslas ir mokslininkai 
savo misijos kol kas neatliko, ir 
nežinia, kada tai įvyks, nes per 
maža gyvasties rodo, vos vos 
kvėpuoja. Politikai taip pat 
šioje srityje ne kažin ką nu
veikė. Dabartinė Lietuvos Res
publikos Konstitucija prasideda 
tokiu sakiniu: „Lietuvių tauta, 
prieš daugelį amžių sukūrusi 
Lietuvos valstybę, jos teisinius 
pamatus grindusi Lietuvos Sta
tutais ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijomis”... (p. 7). Taigi 
— prieš daugelį amžių... Nei 
tikslios datos, nei tikslaus tos 
valstybės pavadinimo Konstitu
cijoje nėra. O juk tai buvo ne vi
sai eilinė valstybė — karalystė. 
Ar nereikėjo šito fakto įtvirtinti 
konstitucijoje ir valstybingumo 
tęstinumą pradėti bent jau nuo 
1253-ųjų metų? Ar nereikia šitų 
faktų žinoti pasauliui, pagaliau 
mūsų pačių sąmonėje ar tie da
lykai neturėtų būti įaugę? Ar 
tokios brandos tauta dar nėra 
pasiekusi? Laimė, šias spragas 
vienokiu ar kitokiu būdu bando 
kaišioti rašytojai. Akivaizdžiau
sias įrodymas — istorinis roma
nas, ypač suklestėjęs per pas
taruosius du dešimtmečius. Gie
drius Viliūnas monografijoje 
Lietuvių istorinis romanas pri
skaičiuoja daugiau nei 70 vei
kalų, kuriuos kūrė daugiau nei 
keturios dešimtys autorių. Ypač 
derlingas šiuo požiūriu buvo de
vintasis mūsų amžiaus dešimt
metis — vien per 1985-uosius 
pasirodė net keturi originalūs 
nauji kūriniai. Išskirtiniausiu 
iš prieškarinio laikotarpio tur
būt reikėtų laikyti Fabijoną 
Neveravičių, dar iki šiol tinka

mai neįvertintą, nekalbant apie 
pirmąjį šios temos veikalą — 
Vinco Pietario Algimantą, o iš 
pastarojo laikotarpio — Petrą 
Dirgėlą, kuris nuo pat pirmo
sios savo knygos puslapių Žai
bai gęsta rudenį (1971) vis gili
na ir platina šią vagą, pastarai
siais metais įgavusią epopėjinį 
užmojį (.Karalystė: epas, 1997, 
pirmoji knyga Benamių knygos; 
ant autoriaus stalo dar trys to
kie pat rankraščių tomai).

Nederėtų pamiršti ir Juozo 
Kralikausko, išeivijoje išleidu
sio net šešetą istorinės temos 
romanų. Pradėjęs nuo Mindau
go, baigia Mažvydu. Apie min- 
dauginę tetralogiją jau buvo 
rašyta anksčiau, visos kūrybos 
aptarimą taip pat paliksime ki
tiems broliams, o šį kartą šiek 
tiek plačiau norisi pakalbėti aie 
jo Mažvydą, kurį ką tik išleido 
pakartojamai Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. Tai ne pir
mas ir ne vienintelis šios leidyk
los darbas, bet ji bene vienin
telė tiek išskirtinio dėmesio 
skiria istorinių romanų publika
vimui (I. Kraševskis, J. Mačiu
lis, A. Markevičius, Vytautas 
Alantas, Petras Dirgėla, Vytau
tas Martinkus, V. Giedra), ne
kalbant jau atsiminimų bei ki
tos memuarinės literatūros 
skelbimą ir platinimą. Tai sri
tis, kuriai niekada nebus per 
daug dėmesio. Kuri, kaip ir 
daug kas, palikta rūsčios mūsų 
epochos išbandymams, nesu
simąstant apie jo reikšmę da
barčiai ir ateičiai.

Juozo Kralikausko Mažvydas 
ne iš tų autoriaus kūrinių, ku
rie išlaiko visus griežčiausius 
šio žartro kriterijus, bet jį nu
rašyti kaip nereikšmingą ar 
nevertą dėmesio būtų didelė 
nepataisoma klaida. .Nors šis 
veikalas priskirtinas istorinio 
biografinio romano tipui, bet to 
laikotarpio vaizduojamo hero
jaus autentiškų faktų beveik 
nėra. Viena vertus, tai gali 
atrišti kūrėjui rankas ir parody
ti fantazijos ir intuicijos galią, o 
antra, privalomos labai kruopš
čios to meto epochos studijos, 
kad herojus neatsidurtų „nie
kieno žemėje” ar neperšoktų 
keliais laipteliais į viršų bei 
apačią. Juozas Kralikauskas 
faktinei epochos tiesai lyg ir ne- 
nusideda. Veikalą pradėjęs nuo 
1536 metų įvykių Žemaitijoje, 
kai gana žiauriai buvo slopina
mi valstiečių judėjimai, baigia 
maždaug po dešimtmečio, kai 
Mažvydas išvaduojamas draugų 
iš kalėjimo Vilniuje, o vėliau, 
kaip žinoma, išvyksta į Prūsiją. 
Matyt, maža ką galėtume pri
kišti autoriui, atkuriant kata
likų ir „heretikų”, tai yra jau
nųjų liuteronų, disputus. Tokie 
arba analogiški jie buvo ar ga
lėjo būti. Abraomo Kulviečio 
įkurtos mokyklos uždarymas, 
jos dėstytojų ir vadovų išvary
mas iš Lietuvos — taip pat ne-

Regimantas Mid vikis Martynas Mažvydas, 1980
Bronza, h 115

ginčytinas faktas. Apie kalini
mą ir tos prievartos sunkumus 
Martynas Mažvydas vėliau už
simena viename iš savo laiškų.

Siužetinis meilės ir pavydo 
trikampis: Martynas Mažvydas, 
Renata Zavišaitė-Sluškienė, 
Teodoras Igoris Čartoriskis taip 
pat galėtų būti įmanomas, nors 
jokių dokumentų ar net užuo
minų į tai iki, šiol neaptikta. 
Visiškai analogiškas fantazijos 
vaisius ir Justino Marcinke
vičiaus poemoje „Mažvydas”, 
kur autorius savo herojų apdo
vanoja net sūnumi. Deja, pa
tikėti tuo yra nelengva, nors 
Justinas buvo šiek tiek atsar
gesnis, neįveldamas į intrigą 
kitų istorinių asmenybių.

Apskritai, Mažvydui ir jo au
toriams su istorinės autentikos 
atkūrimu nelabai sekėsi, o kai 
kur net aštrokai su ja susikirs
ta. Juozas Kralikauskas istori
nių faktų lyg ir nepažeidė, bet 
tikro šešioliktojo amžiaus vaiz
do neturime. Sunku patikėti, 
kad aukštuomenės ir dvasinin
kijos lenkomanija Mažvydo bū
tų buvusi traktuojama taip, 
kaip į ją pradėta žvelgti devy
nioliktojo amžiaus pabaigoje ir 
dvidešimtojo pirmojoje pusėje. 
Lenkų kalbos mokėjimas tame 
amžiuje buvo ne tik naudingas, 
bet visiškai toleruotinas ir pri
imtinas — be jos nebuvo įma
noma išsiversti bet kurioje vie- 
šesnėje veikloje. Kunigų lietu
vių stoka buvo ne lenkiškos in
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vazijos, o pačių lietuvių kul
tūrinės orientacijos (valstybinės 
taip pat) vaisius. Lietuvoje ne
buvo ne tik dvasininkų mo
kyklų, bet knygų apskritai. Vie
na kita jų galėjo būti tik pačių 
pažangiausių magnatų rūmuo
se. Todėl gerokai dirbtinai 
skamba Mažvydo prašymas su
rasti lietuvišką knygą. Jis ne
galėjo nežinoti, kad tokios nebu
vo ir nėra. Autoriaus gestas lyg 
ir gražus, lyg ir reikalingas: 
Mažvydas ryžtasi kunigystei ir 
savanoriškai tremčiai, nes gei
džia skleisti lietuvybę, kurti lie
tuvišką raštą. Bet tai gana ele
mentarus ir šiek tiek supapras
tintas požiūris. Tiek Abraomas 
Kulvietis, tiek Stanislovas Ra
polionis, tiek Jurgis Zablockis, 
kurdami mokyklą ir rengdamie
si lietuviškos knygos rašymui, 
žvelgė toli į priekį, smarkiai 
pralenkė to meto politikus. Ant
ra vertus, jie turėjo ir gana 
praktiškas užduotis: mokyti ti
kėjimo tiesų lietuvius gimtąja 
kalba, kad jas suvoktų ir įsisą
monintų.

Nereikia užmiršti, kad pago
nybė to meto Lietuvoje toli gra
žu nebuvo pasitraukusi. O tai 
ne tik vieno vienintelio Dievo 
pripažinimas ir Kristaus moks
lo perkandimas — tai ištisa kul
tūrinė orientacija, nukreipta ne 
į praeitį, o į ateitį. Todėl tikrati
kių ir heretikų, lenkomanų ir 
litvomanų supriešinimas gero
kai susiaurina problematiką, 

nuskurdina amžiaus vaizdą, ku
ris, šiaip ar taip versi, turėjo re
nesanso arba atgimimo aureolę.'

Tad gal ir teisus Giedrius Vi
liūnas, rašydamas: „Tai valstie
tiškai taktiškas požiūris į uni
jinę Lietuvą, kilęs XIX amžiaus 
tautinio atgimimo metu ir įsi
vyravęs XX amžiaus pirmpsios 
pusės lietuvių istorinėje savi
monėje” (Lietuvių istorinis ro
manas, p. 164). Būtų labai sma
gu konstatuoti, kad tas valstie
tiškai tautiškas požiūris į mūsų 
dabartį būtų pasikeitęs. Deja, 
taip nėra. Jis vis dar kyšteli 
savo galvą lyg Pilypas iš kana
pių, kartais užsidėjęs gana 
aukštą dvasininko mitrą, kar
tais atsisėdęs į patogią ministro 
ar parlamentaro kėdę. Piktintis 
ir stebėtis dėl to nederėtų, jei 
tai netrukdytų daug aktuales
nių ir skaudesnių reiškinių 
traktavimui. Juolab, kad abiem 
kojom jau stovime ant 21-ojo 
šimtmečio slenksčio. O jis pa
teiks dar griežtesnius mūsų is
torinės savimonės kriterijus. 
Jei egzamino neišlaikysime, bū
sime pasmerkti amžinai ką nors 
vytis, su kuo nors kovoti, tik ne
liks laiko produktyviai kūrybai, 
neišleidžiant iš akių istorijos 
meno ir mokslo.

Bet gal dar grįžkime šiek tiek 
prie Juozo Kralikausko Maž
vydo, paieškokime jame to ra
cionalaus grūdo. Pirmiausia rei-

(Nukelta į 2 psl.)
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tebėra. Ir tai labai akivaizdžiai

Lietuvių gyvenimas ir mirtis 
Komijos lageriuose

EUGENIJUS GRUNSKIS

Algirdas Šerėnas. VORKU
TOS MIRTIES LAGERIAI Vil
nius: Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimų centras, Pa
saulio lietuvių bendruomenė, 1997. 
672 p.

Knyga išleista PLB valdybos dar
bų rėmėjų aukomis ir su JAV Lie
tuvių Fondo parama. Gaunama iš 
PLB fondo: P.O. Box 140796, 
Grand Rapids, Michigan 49514- 
0796. Tel. 616-791-7333, fax 616- 
791-7888.

Naujųjų 1950 metų išvakarė
se (1949 m. gruodžio 31 d.) žino
mas čekistas Lietuvos SSR vi
daus reikalų ministras genero
las majoras Juozas Bartašiū- 
nas rašė LKP(b) CK pirmąjam 
sekretoriui Antanui Sniečkui:

“Vilniaus dailės instituto di
rektorius Vytautas Jurkūnas, 
kandidatas į VKP(b) narius, iki 
1949 metų rugsėjo savo namuo
se slėpė giminaitį Algirdą Šerė
ną, kuris 1947 metais pabėgo iš 
tremties Komijoje. Po to per sa
vo pažįstamą Gruzdžių veteri
narijos technikumo direktorių 
Jusiu padėjo įstoti į šį techni
kumą. Šerėnas suimtas ir bus 
patrauktas baudžiamojon atsa
komybėn”. Ant rusų kalba rašy
to pranešimo, dabar saugomo 
Lietuvos ypatingame archyve, 
Antanas Sniečkus rusiškai už
rašė: “Reikėtų patraukti par- 
tinėn atsakomybėn atsakingus 
asmenis, slėpusius nusikaltė
lius”.

Tokiu “nusikaltėliu” Lietuvos 
bolševikas Nr. 1 laikė ir aštuo
niolikmetį Algirdą Šerėną, 1941 
-ųjų birželyje išvežto Rietavo 
valsčiaus kaimo mokytojo sūnų. 
Tėvas žuvo (1943) Rešiotų 
(Krasnojarsko kraštas) lageryje, 
o motina su seserimi vargo 
tremtyje Ust Kulumo rajone 
(Komija). Algirdas po ilgų tar
dymų, perėjęs keletą kalėjimų, 
1951 metais vėl buvo grąžintas 
atgal į Šiaurę, pas motiną ir se
serį. Tik 1957 metais jie buvo 
paleisti iš tremties ir liko gy
venti Komijoje.

Didelio atkaklumo ir darbštu
mo dėka tremtiniui pavyko 
baigti aukštąjį mokslą, ilgą lai
ką vadovavo. Komijos respubli
kos veterinarijos tarnybai. Žlu
gus sovietinei blogio imperijai 
Algirdas Š erėnas visą savo lais
valaikį, atostogas paskyrė lietu
vių ir kitų Lietuvos žmonių ka
linimo ir tremties vietų pa
ieškoms. Lietuvoje išleista jo 
tremties laikų prisiminimų kny
ga (Algirdas Šerėnas, Nežinome 
savo kaltės. Vilnius. Valstybinis 
leidybos centras, 1991. 136 p.) 
Dienovidyje ir Lietuvos aide pa
skelbė eilę straipsnių apie lietu
vių politinių kalinių likimus Ko
mijos lageriuose.

Knygos „Vorkutos mirties lageriai” autorius Algirdas Šerėnas (viduryje) 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybėje Vilniuje. Kairėje — doku
mentinių knygų apie sovietinę Lietuvos okupaciją ir lietuvių persekioji
mus „Lietuvos kovų ir kančių istorija” leidimo projekto vadovas, „Pasaulio 
lietuvio redaktorius Bronius Nainys, dešinėje — PLB atstovas Juozas 
Gaila.

LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA

Iki šiol apie Komijos lagerius 
ir tremties vietas yra išleista 
apžvalginė Rimvydo Racėno 
knyga (Komių žemėje: Apybrai
ža. Kaunas: Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga,
1995. 159 p.) bei Aldonos Suš- 
čenkienės parengtas žinynas 
(Tremties ir kalinimo vietos: En
ciklopedinis žinynas. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la, 1995. 360 p.) Atsiminimų 
knygas apie Komijos lageriuose 
praleistus metus parašė politi
niai kaliniai B. Antanaitis, R. 
Preibytė-Valiūnienė, K Skebė- 
ra, V. Šarka, P. Šilas, L. Vilutis, 
V. Vyšniūnas, J. Žvinys.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos rūpesčiu lei
džiamą ^'“Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos” seriją svariai 
papildė Algirdo Šerėno knyga. 
Autorius, nebūdamas profesio
nalus istorikas, remdamasis 
gausiai archyviniais šaltiniais, 
kalinių atsiminimais bei pasa
kojimais, parengė stambų vei
kalą apie Komijos mirties lage
rius. Atrodo, toks pavadinimas 
būtų tikslesnis, nes knygoje pa
sakojama ne vien apie Vorku
tos, bet ir apie daugelį kitų kali
nimo stovyklų. Algirdas Šerė
nas — pirmasis lietuvis, suge
bėjęs patekti ir susipažinti su 

Komijos respublikos centrinio 
valstybinio, visuomeninių orga
nizacijų ir demokratinių for
muočių (buvęs partinis archy
vas), vidaus reikalų ministerijos 
archyvų slaptųjų fondų doku
mentais. Jis nustatė politinių 
kalinių ir tremtinių kalinimo ir 
gyvenamąsias vietas, atskiruo
se lageriuose kentėjusių ir mi
rusių lietuvių kalinių apytikrį 
skaičių, sudarė jų sąrašus, nu
rodant pavardę, amžių, mirties 
datą ir vietą. Tremtinys, tautos 
kančių liudininkas tapo tų kan
čių metraštininku.

Tolima ir atšiauri, miškais ir 
pelkėmis nusėta Komija nuo se
no Rusijoje garsėjo kaip trem
ties kraštas. Bolševikų diktatū
ros laikais Komija buvo nusėta 
didelėmis ir mažomis koncen
tracijos stovyklomis, kuriose 
buvo laikomi liaudies priešai: 
antisovietinio pasipriešinimo 
dalyviai, partizanai ir jų ry
šininkai, ūkininkai ir kiti so
vietų valdžiai nepritarę gyven
tojai. Norėdama kuo daugiau 
naudos išspausti iš kalinių, so
vietų valdžia koncentracįjų sto
vyklas jungė į didelius komplek
sus (junginius), kurių kiekvie
nas turėjo ūkinę paskirtį. Algir
das Šerėnas supažindina su to
kiais “susivienijimais.” Pečžel- 
dorlag’o kaliniai (1947.1.1. jų 
buvo 56,329) tiesė Šiaurės Pečo- 
ros geležinkelį, Vorkutlag’o 
(1950.1.1. — 72,940) ir Intlag’o 
(1947.1.1. — 18,657) šachtose 
kasė akmens anglį, Uchtižem- 
lag’o (1949.1.1. — 37,180) — 
dirbo prie naftos gavybos ir per
dirbimo, Ustvymlag’o kaliniai 
(1947.1.1. — 20,703) — kirto 
mišką. Daugiausia lietuvių dir
bo Vorkutoje, Intoje ir Uchtoje. 
Iš autoriaus sudarytų statisti
nių lentelių sužinome, kad Ko
mijos lageriuose kalėjo: 1942 m. 
— 160.9 tūkstančių, 1946 m. — 
204.7 tūkst., 1950 m. — 247.1 
tūkst., 1953 m. — 120.5 tūkst. 
žmonių. Tarp jų lietuvių buvo 
nuo 7.5 iki 11.5 procentų (p. 10- 
11). Kito Komijoje gyvenančio 
lietuvio tremtinio Anatolijaus 
Smilingio paskaičiavimais lietu
vių dalis tarp kalinių buvo di
desnė - sudarė 12-15 procentų. 
(IX Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, 1995 m. 

lapkričio 22-25 d. Vilnius: Lie
tuvos mokslininkų sąjunga, 
1995. 282 p.) Per Komijos lage
rius perėjo kas ketvirtas SSRS 
kalinys (p. 7). Lageriuose kali
nių niekas netausojo. Jų vargai 
ir kančios niekam nerūpėjo. La
gerių administracįją sudarė ka
driniai čekistai, o apsaugą — 
NKVD vidaus kariuomenės kar
ininkai ir kareiviai. Jie nebuvo 
suinteresuoti rūpintis kalinių 
darbo ir buities sąlygomis, nes 
žuvę, mirę ar suluošinti kaliniai 
nuolat buvo pakeičiami naujais. 
Dėl sunkaus darbo, žiauraus 
administracijos elgesio, atšiau
raus klimato Komijos lageriai 
nusėti kalinių kaulais. Autorius 
pateikia apie 20 paties sudary
tų įvairiuose lageriuose mirusių 
bei žuvusių lietuvių politinių 
kalinių pavardžių sąrašų. Pa
minėsime tik kai kuriuos iš jų. 
Algirdas Šerėnas nustatė, kad 
Ševželdorlag*e 1944-1949 me
tais mirė 313 lietuvių (p. 632- 
640), Sevpečželdorlag’e 1941 - 
1950 m. žuvo 185 lietuviai (3.5
— 5.3 % visų mirusių kalinių, p. 
621-625), Uchtižemlag’e 1946 - 
1950 m. mirė 184 lietuviai (5.9
- 7.3 % visų mirusių kalinių, p. 
628 - 632, 659). Tiesdami Kot- 
laso - Vorkutos geležinkelį 
1941 - 1942 m. žuvo 176 lietuvi
ai (p. 141 - 149). Liūdnai pa
garsėjusiame Abezės lageryje 
mirė 106 lietuviai (p. 329 - 
333). Taip pat pateikti lage
riuose mirusių estą ir latvių ka
linių sąrašai, nurodant mirties 
priežastis (p. 661- 666). Vertin
gi taip pat autoriaus sudaryti 
1941 ir 1945 metų lietuvių
tremtinių, gyvenusiųjų ir miru
sių įvairiose Komijos vietovėse, 
sąrašai (p. 567 - 602).

Skausmą ir pasibaisėjimą 
skaitytojui kelia skyriai, kur 
pasakojama apie kalinių šau
dymus, moterų darbą ir kančias 
lageriuose, GULAG’o vaikus. 
Štai kaip aprašoma moterų pa
dėtis lageryje: “Suimtoji moteris 
jau nuo pirmųjų dienų susidu
ria su žeminančiomis procedū
romis. Krata. Įsako nusirengti, 
pritūpti, išsižioti, išskėsti pirš
tus. Kilus mažiausiam įtarimui, 
versdavo daug kartų tūpti, pa
šokinėti. Žemindavo utėlėtumo 
patikrinimas, priverstjnis plau
kuotų kūno vietų kirpimas, te
pimas dvokiančiu degutu. Visa 
tai kartais buvo atliekama vyrų 
akivaizdoje. /..J Pirties dieną iki 
vakarinio patikrinimo ne visos 
lagerininkės spėdavo nusi
prausti. Prižiūrėtojai užeidavo į 
pirtį, išrikiuodavo nuogas mote
ris ir vesdavo jas pro nusiganiu- 
sius, gašlius patinus. “Rrrankas 
už nugaros, ko delnais dengiesi 
savo brangenybę - nenužiūrė- 
sim!” - “juokavo” prižiūrėtojai, 
tarytum griežtai laikydamiesi 
režimo taisyklių” (p. 471)

Algirdas Šerėnas knygoje pa
teikia lagerių sukūrimo istorįją,
aprašo kalinių darbą, buitį, gą spaudai vertėtų padėkoti vy- 
maitinimą, aprangą, apibūdina riausiąjai redaktorei Daliai 
valdymo ir apsaugos tarnybas. Kuodytei, vertėjui (rankraštis 
Nemažai vietos skiriama lage- buvo parengtas rusų kalba) A. 
rių vidaus režimui, t.y. kokias Kemekliui, o taip pat puikiai 
bausmes taikė administracįja knygą apipavidalinusiam daili- 
kaliniams. Parodomos enkave
distų pastangos diegti savo 
agentūrą lageriuose ir sudaryti 
visuotinio skundimo ir įtarumo 
aplinką. Pateikiama daug faktų 
apie kalinių pasipriešinimą 
(pabėgimus, sabotažą) nepake
liamai lagerių administracijos 
savivalei, aprašomas Vorkutos 
kalinių sukilimas, įvykęs 1953 
m. vasarą (p. 248 - 251).

Mokslinę ir pažintinę vertę, 
tiriant lietuvių tautos genocido 
vykdytojų nusikaltimus, turi 
knygoje gausiai pateikti doku
mentai iš enkavedistų sukurptų 
bylų prieš iškilius ir žinomus 
asmenis. Pateikti tardymo pro
tokolai, ypatingojo pasitarimo 
prie SSRS NKVD ir karo tribu
nolų nuosprendžiai, mirties ak
tai iš brigados generolo Jono 
Juodišiaus, kauniečio žurnalis
to Albino Briedžio, vilniečio stu
dento, garsaus sportininko Pra
no Žižmaro, Gegužinės (Trakų

Istoriją nešam savy...
(Atkelta iš 1 psl.)

kėtų neskubėti užkirsti kelią 
autoriaus teisei savitai interp
retuoti tiek epochą, tiek jos per
sonažus. Be to, net ir klysda
mas, autorius mus sugrąžina į 
praeitį, priverčia susimąstyti, 
paieškoti tiesos, pastudijuoti, 
pasiginčyti su autoriumi. O gin
čo objektas iš tikrųjų šio to ver
tas. Mąstydami apie savo istori
nę savimonę, apie tautiškumo ir 
nutautimo peripetijaš, aptin
kame, kad „XVI a. lietuvių kal
bos autoritetas nebuvo pakir
stas. Ją vartojo bąjorija, nors 
stengėsi išmokti lenkiškai. Kal
bėta lietuviškai daugiatau
čiuose miestuose — Vilniuje, 
Kaune, Trakuose" (Albinas Jo
vaišas Martynas Mažvydas, 
1996, p. 19). Tas stengimasis 
išmokti lenkiškai nebuvo' toks 
labai smerktinas, nes per tą 
kalbą į Lietuvą atėjo krikščio
nybė, o su ja ir modernioji 
kultūra. Sunku dabar pasakyti, 
ar mūsų protėviai buvo labai 
neteisūs, labai vangiai lipdami į 
tą modernųjį istorijos traukinį. 
Jie turėjo pakankamai argu
mentų prieš jį.

Tik vieno vienintelio niekas 
neįstengė jr neįstengs paneigti 
— jo sustabdyti neįmanoma, jis 
važiavo ir važiuos, vienus nu- 
siveždamas su dainomis ir vė
liavomis, o kitus palikdamas 
žiopsoti pakelėse. Tiesa, daž
niausiai už tų vėliavų ir dainų 
kyšojo šautuvų ir patrankų 

apskritis) klebono Stepono Ru- 
džionio, Seredžiaus policijos 
nuovados viršinininko Broniaus 
Šarausko lagerinių bylų. Skel
biami istorikams dar nežinomi 
čekistų dokumentai apie buvu
sio Lietuvos Respublikos Prezi
dento Aleksandro Stulginskio ir 
jo žmonos Onos gyvenimą trem
tyje Kortkeroso rąjone.

Algirdas Šerėnas įdomiai pa
sakoja apie savo pastangas su
rasti žinomo rusų filosofo Levo 
Karsavino kapą Abezėje. Šis 
mokslininkas ilgą laiką gyveno 
Lietuvoje, bet po karo sovietų 
valdžia jį suėmė ir išvežė į Aba- 
zės lagerį, kur Karsavinas ir 
mirė (1952).

Pažintinę vertę turi knygoje 
pateiktos žinomų lietuvių politi
nių kalinių nuotraukos, lagerių 
vaizdai.

Baigiant dera pasakyti ir ke
letą pastabų. Knygoje yra daug 
lentelių, kitų statistinių duo
menų. Tačįau dažnai jie nesu
sisteminti, neapibendrinti. Tai 
blaško skaitytoją. Algirdo Šerė
no veikale minima daug pa
vardžių, daug vietovardžių. To
dėl skaitytojui būtų labai pra
vertusios jų rodyklės.
Už įdėtą triūsą rengiant kny-

ninkui A. Žviliui bei leidinį fi
nansavusiai PLB valdybai.

Kalbininko Andriaus Ašmanto raštai
ANTANAS KLIMAS

Andrius Ašmantas. RINKTI
NIAI RAŠTAI. Vilnius: Pradai,
1996. 505 p. Minkštais viršeliais. 
Kaina sutartinė.

Šios knygos pratarmėje skai
tome: “Tarpukarės laikų kalbi
ninkas, dabar mažai kam žino
mas kalbos tyrėjas Andrius Aš; 
mantas (1906-1941) yia palikęs 
gausų kūrybinį palikinį: kalbos 
mokslo darbų ir kalbotyros po
puliarinamųjų straipsnių, pa
skaitų tekstų, šiaip įvairių ling
vistinių užrašų” (p. 5).

Gal ir buvo mažiau žinomas,

Juozas Kralikauskas

Petras Dirgėla

vamzdžiai. Bet ką padarysi, jei- - 
gu taip yra. Iki šios dienos taip 

ieRimas Laurinavičius
(Švenčionėliai)

Vakar, spalio 24 dieną, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, 
buvo atidaryta 26-oji Lietuvių fotografijos paroda.

nes Ašmantas nuo 1935 metų 
dėstė Klaipėdos Prekybos insti
tute ir gyveno Klaipėdoje, o tik 
1940 perkeliamas į Kauną, o po 
to — į Vilnių dėstyti Vilniaus 
universitete. Deja, labai jaunas 
mirė, užsikrėtęs šiltine (1941).

Didesnė šios knygos pusė (292 
iš 505 puslapių) yra Ašmanto 
kalbos ir kalbotyros straipsniai, 
o antroje dalyje (293 - 505 pp.) 
— keliasdešimt autoriaus 
straipsnių, straipsnelių — dau
giausia kalbos, švietimo, kultū
ros temomis. Didžiausia jų dalis 
buvo spausdinti Klaipėdos dien
raštyje Vakarai ir Kauno dien
raštyje XX amžius. 

įrodo visa plejada naujųjų Lie
tuvos romanistų, vienaip ar ki
taip savo kūryboje užkliudančių 
istoriją. Kartais labai tolimą, 
kartais visai čia pat esančią, iš 
mūsų atminties neištrintą.

Šios plejados vadovas be jo
kios abejonės yra Petras Dir
gėla, vienu kitu atveju savo kū
ryba ne tik nustebinęs istorikus 
profesionalus, bet ir gerokai pa
koregavęs jų savimonę. Jis rau
sia labai gilų griovį, neretai 
griebdamasis net publicisto 
plunksnos. Apmaudu, kad šis ti
taniškas darbas nepastebimas 
ne tik kolegų istorikų, valdžios 
vyrų, laikančių rankas ant kap
šelių su pinigais, bet ir plunks
nos brolių literatų, ypač kriti
kų, kurie mėgina demagogiškai 
teisintis — kas tokias storas 
knygas dabar skaito? O jeigu 
neskaito net tie, kurie privalėtų 
tai daryti, ką kalbėti apie eili
nio piliečio istorinę savimonę? 
Ar ne graudžiai suskamba tada 
poeto eilės apie lietuviškojo žo
džio gyvastį, apie tai, kaip mes 
nešame savo istoriją. Ar iš tik
rųjų kaip gymį? Gal tik kaip 
kokį plakatą, kurį, reikalui pris
pyrus, nesunku pakeisti kitu? 
Neseniai kažką panašaus darė
me, guosdamiesi, kad kitos išei
ties neturėjome. Dabar lyg ir tu
rime visa, ko siekėme, tik grės
mingas klausimas vis tebekybo: 
ar išliksime savimi, ar savo is
teriją taip ir nusinešime į ne
būtį, kurią 21-asis amžius dar 
labiau priartina? Ir įveikti ją 
prireiks kone titaniškų pas
tangų, prilygstančių Mažvydo 
žygdarbiui.

kartą 
diplo- 
-inis 
mūsų

Svarbiausias ir ilgiausias da
lykas yra čia pirmą 
spausdinamas Ašmanto 
minis darbas: “Priesagos 
(-inė) ir -iškas (-iška)
bendrinėje kalboje nuo Auszros 
laikų”. Tai pirmas tokio pobū
džio kruopštus darbas lietuvių 
kalbotyroje, nenustojęs reikš
mės ir dabar.

Bet labiausiai Ašmantą domi
no šnekamosios kalbos kultūra, 
bendrinės kalbos istorija ir žo
džių daryba. Jis pats pirmasis 
iš lietuvių kalbininkų skaitė pa
skaitas ir rašė straipsnius apie 
bendrinės kalbos tartį, jos dės- 

(Nukelta į 3 psl.)
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Birutės Pūkelevičiūtės knyga išpirkta per mėnesį Pranas Visvydas
ALGIMANTAS ANTANAS 

NAUJOKAITIS

Rugsėjui baigiantis leidykla 
“Baltos lankos” į Vilniaus dailės 
galeriją Vartai sukvietė savo 
bendradarbius ir skaitytojus. 
Buvo pristatytos šios stambios 
leidyklos praėjusią vasarą iš
leistos knygos. .

Leidyklos direktorius Saulius 
Žukas pirmiausia paminėjo va
saros pabaigoje išleistą Nobelio 
premijos laureato Czeslaw Mi- 
losz’o dvikalbę (lietuvių ir lenkų 
kalbomis) eilėraščių rinktinę. 
Leidyklos direktorius pridūrė, 
kad netrukus turėtų pasirodyti 
kitos lenkų poetės, taip pat 
Nobelio premijos laureatės 
Wanda Szymborska poezijos 
knyga.

Tarp šios leidyklos vasarą iš
leistų užsienio literatūros kla
sikų serijos leidinių — Vergili-

Birutė Pūkeleviciūtė

jaus Georgikos ir Moliere Kome
dijos. Į lietuvių kalbą išversta 
Švedijoje bestseleriu tapusi Pe- 
ter Englund knyga Poltava. Tai 
pasakojimas apie švedų kariuo
menės žlugimą, prie Poltavos

pralaimėjus mūšį su Rusijos ca
ro Petro Pirmojo pulkais.

Tarp vasarą išleistų įdomybių 
— Juozo Miltinio repeticijos. 
Tai užrašytos žymaus Panevė
žio režisieriaus Juozo Miltinio 
mintys repetuojant ir režisuo
jant jo pastatymus.

Praėjusią vasarą “Baltų lan
kų” leidykla tęsė mūsų litera
tūros klasikų, žymių rašytojų 
Skaitinių seriją. Tarp Jono Bi
liūno kūrybos rinktinės Liūdna 
pasaka, Balio Sruogos istorinės 
dramos Milžino paunksmė, Že
maitės Biografijos, šioje serijoje 
jau išleista ir išeivijos rašytojų 
knygos — Antano Vaičiulaičio 
rinktinės novelės Popiežiaus 
paukštė, Mariaus Katiliškio no
velių romanas Užuovėja, Igno 
Šeiniaus romanas Kuprelis. 
Praėjusią vasarą Skaitinių se
riją papildė dar dvi knygos — 
Romualdo Granausko novelės 
Raudoni miškai ir Birutės Pū
kelevičiūtės eilėraščiai Metūgės.

Saulius Žukas pasidžiaugė, kad 
ši 1,000 egzempliorių tiražu iš
leista išeivijos poetės knyga bu
vo išpirkta per mėnesį.

Per vasarą leidykla dar su
spėjo išleisti dvi almanacho Bal
tos lankos knygas, kurių viena 
paskirta Vytauto Kavolio atmi
nimui. Knygynus taip pat pa
siekė Alfred Erich Senn publi
cistikos knyga Gorbačiovo ne
sėkmė Lietuvoje (apie Rusijos 
mėginimus užgniaužti Lietuvos 
siekimą išsikovoti nepriklauso
mybę).

Artimiausiuose leidyklos pla
nuose New York’e gyvenančio 
mūsų tautiečio Jono Meko Se- 
meniškių idilės ir Reminiscenci
jos (vienoje knygoje). Dar šie
met “Baltos lankęs” numato iš
leisti stambią .Jono Meko ne
spausdintos poezijos knygą Die
nų raštai, taip pat Trys drau
gai.— apie Jurgį Mačiūną, Yoko 
Ono ir John Lennon.

1997.9.27.

BET JAU KITOKS RUDUO

Dar vis tie patys medžiai, 
bet jau kitoks ruduo.

Dar laikrodžiai tie patys, 
bet dabartis visai kita.

Tos pačios mintys kyla, 
bet kūnas jau kitoks.

Ir dienraščiai tie patys, 
bet antraščių byla kita, 

kurioj kitaip triumfuoja 
žiaurumu velniška raida.

Ir greitkeliai tie patys, 
maršrutai vis dėlto kiti: 

anksčiau reikėjo vieno, antro, 
trečio, dabar šešių*, 

pro grūstį smingančiais į tolumą, 
į Atminimų žalią erdvę, 

kur iš lapuočių sužinočiau, 
kad jau kitoks ruduo.

*10-405- 105-605-91- 57 ĖJIMAS

Dideliu užmojų graži pradžia
JURGIS GIMBUTAS

Praėjusiais metais Vilniuje iš
leisti pirmieji tomai dviejų skir
tingų kultūros bei dailės encik
lopedijų. Kultūros paminklų en
ciklopedija. Rytų Lietuva, I to
mas, datuotas 1996 birželio 24. 
Šis Mokslo ir enciklopedijų lei
dyklos leidinys turi 368 pusla
pius, gausiai iliustruotas, iš da
lies spalvotai. Redaktoriai: Al
gis Bliujus, Birutė Juodienė, Vi
lija Khėitienė, Marija Skirman- 
tienė, Jonas Varnauskas (atsa
kingasis redaktorius). Tiražas 
— 3. .0, formatas albuminis 20 
x 26 cm, svoris 2.5 svaro. Knygą 
išleisti padėjo Kultūros ministe
rija ir Kultūros vertybių apsau
gos departamentas. Įvadą „Rytų 
Lietuvos paminklai” sudaro 
aštuoni straipsniai, iš viso 17 
puslapių: Archeologija — Algir
das Girininkas, Architektūra — 
Kazys Šešelgis, Dailė — Alek
sandras Indriulaitis, Istorijos 
paminklai — Jonas Varnaus
kas, Urbanistika —Algimantas 
Miškinis, Paminklų apsauga — 
Jonas Glemža, Paminklosauga 
po 1990.3.11 — Diana Varnaitė. 
Matome daug naujų vardų, iki 
šiol mums nepažįstamų.

Straipsniai visoje knygoje pa
sirašyti vardais ir pavardėm, 
bet bendro autorių sąrašo nėra. 
Jų daug. Išsiskiria: archeologija 
(V. Daugudis, V. Kazakevičius, 
G. Zabiela); bažnytinė dailė (S. 
Mikėnas, D. Petrauskienė, N. 
Nevčesauskienė, R. Stankevi-

Broliai Mindaugas ir Algimantas Černiauskai 
(Merkinė)

Pranas Liuolia Marcinkonių kaime

Ii Lietuviu fotografijos 26-osios metinės parodos, šiuo metu vykstančios Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
Čikagoje.
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čienė, I. Vaišvilaitė); architek
tūra-(A. Jankevičienė, N. Luk- 
šionytė, V. Levanauskas); pa
minkliniai kaimai ir dvarai ( V. 
Čaplikas, M. Rupeikienė, N. 
Tarnauskienė, M. Purvinas, D. 
Puodžiukienė); įvairūs antka
piai ir paminklai (V. Račkaitis, 
G. Vaičiūnas, A. Patašius). Ypa; 
tingas dėmesys skirtas senie
siems kaimams. Duoti jų pla
nai, sodybų aprašymai, daug 
trobesių iliustracijų.

Enciklopedijos tomas sudary
tas iš eilės’pagal rajonus taip: 
Anykščiai — 138 paminklai, Ig
nalina — 94, Molėtai — 118, 
Šalčininkai — 68, Širvintos — 
69, Švenčionys — 30. Įterptas ir 
Druskininkų miestas. Rytų Lie
tuvoje yra daugiau rajonų ir 

miestų, kurie turės patekti į 
antrąjį tomą. Kiekvienam rajo
nui įdėtas spalvotas žemėlapis 
su numeruotais paminklais ir 
jų sąrašas. Aprašyti ir dažnai 
iliustruoti ne tik kultūros, bet ir 
kai kurie istorijos paminklai: 
partizanų antkapiai, Lietuvos 
nepriklausomybės kovų pa
minklai, žymių žmonių monu
mentai. Nepastebėjau okupaci
nių valdžių paliktų savųjų ka
rių bei politinių veikėjų pa
minklų. Jie — irgi Lietuvos is
torijos paminklai, nors ir ne lie
tuvių tautos. Neįdėta nė žydų 
gyvenimo Lietuvoje ir jų genoci
do paminklų. Matyt, toks buvo 
politinis redakcijos nutarimas.

Paprastai su bažnyčių aprašy
mais duodamos jų fundatorių 
bei architektų ar inžinierių pa
vardės. Andrioniškię bažnyčios 
aprašyme nepaminėtas tos baž
nyčios fundatorius ir konstruk
torius inžinierius Pranas Mar
kūnas. Andrioniškio kapinėse 
yra jo antkapis su pažymėjimu, 
kad jis — bažnyčios fundato
rius, gyvenęs 1873-1961 metais. 
Ir to antkapio šioje enciklopedi
joje nėra, nors įdėti kiti trys tų 
kapinių paminklai su jų nuo
traukomis. Šiame leidinyje nėra 
įprastinių įžangos žodžių apie 
užsimotojo darbo ištakas ir nu
matytąją apimtį. Galima spėti, 
kad būsią gal dešimt ar dau
giau tomų. Sulauskim pabaigos 
gerokai po 2000-ųjų metų.

Antroji enciklopedinio pobū
džio knyga datuota trimis sa-

-Į 
vaitėmis vėliau, 1996 m. liepos 
15 d- Tai yra,. Lietuvos sakra
linės dailės katalogas, I tomas:” 
Vilkaviškio vyskupija, I knyga: 
Marijampolės dekanatas. Išleis 
do „Gervelė” Vjlniuje, 344 pus
lapiai, iliustruptą tik juodai 
pilkąį, kas aitras ar trečias 
puslapis. Tiražas — tik 500.
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Formatas mažas, 13 x 20 cm. 
Nugarėlėje nėra užrašo, o seri
jiniame leidinyje tai yra reika
linga. Leidinį parengė Kultūros 
meno institutas, parėmė Kul
tūros ministerija. Sudarytoja: 
Gražina Marija Martinaitienė. 
Redakcinės kolegijos pirminin
kas profesorių^ A. Gaižutis, o 
kolegijoje dar penkios dailė
tyrininkės ir dvi recenzentės. 
Suminėtos devynios bendra
darbės, rinkusios archyvų duo
menis ir bibliografą. Spausdino 
Vilniaus dailės akademijos 
spaustuvė. Nenusakyta šios se
rijos apimtis. Gali būti kelios 
dešimtys tomų, nes Lietuvoje 
yra 53 katalikų dekanatai.

Turinys sudėtas abėcėliškai, 
pradedant Antanavo koplyčia- 
mauzoliejūmi, baigiant Višakio 
Rūdos bažnyčia. Duotos visų 
pastatų nuotraukos, kai kurių 
ir planai. Inteijerų nuotraukų 
mažiau. Po pastato architek
tūrinio apibūdinimo ir istorijos, 
nagrinėjami dailės kūriniai, 
matomi viduje. Tai yra altoriai, 
skulptūros, paveikslai, mon
strancijos, procesijų altorėliai, 
klausyklos, krikštyklos, arno
tai. Žinoma, ne visur rasta vie
nodai daug meno kūrinių. Ne
pamiršti šventorių vartai, kry
žiai, antkapiniai paminklai. At
skirai aprašytos Kalvarijos, 
Liudvinavo ir Marijampolės ka
pinės. Kiekvienai bažnyčiai 
duota trumpa bibliografija. 
Daug nuorodų į archyvus. Pa
naudotas Broniaus Kviklio Lie
tuvos bažnyčių II tomas (su Jur
gio Gimbuto architektūriniais 
aprašais) ir Juozo Kapočiaus iš
leista Lietuvių enciklopedija. 
Tomo pabaigoje yra septynių

ILGAME GYVENIME

Ilgame gyvenime daug kas sutelpa, 
bet ne viskas.

Ilgame gyvenime trys ketvirtadaliai 
ir daugiau šimtmečio sutelpa, 
bet ne viskas.

Ilgai gyvenant dvasia palengva virsta 
medžiaga, o medžiaga — dvasia.

Ilgame gyvenime tik meilė nepavirsta 
tuo, kuo jai nedera - 
nei deimantais, nei galia, nei puikybe, 
nes ji yra kuklioji Viskas.

SUGRĮŽIMAS

Nelengva pasakyti, kas svarbiau: 
ar iškeliavimas, ar sugrįžimas? 
Tačiau sugrįžusiam gana skaudu 
nerasti tos, kurią tikėjais rasti. 
Stovėdamas prie durų pagalvoji: 
Mes esam nepriklausomos būtybės, 
vis skubančios į priešingas puses. 
Argi jau visiškai nelaukiamos?

Pasaulyje yra skirtingos kryptys, 
skirtingi poliai, mintys, siekiai. 
Kelionės šen ir ten nuo pat mažens, 
kaip sakoma, virš žemės ir vandens. 
Yra aistrų pradžia ir pabaiga, 
jaunystės ir senatvės žvilgsniai, 
su kūno-dvasios, žodžiu ir tylos 
vis nesiliaujančiom rungtynėm.

Kai sugrįžau, ji buvo iškeliavus. 
Man išvažiavus, ji staiga sugrįžo, 
ir viduje mes niekada nesusitikom. 
Ar mums dėl to liūdėti būtina? 
Tegul atsako tie, kurie bent kartą 
patyrė tuštumą gyvenamam name.

puslapių dailės terminų žody
nėlis.

Nors antraštėje pažymėta, 
kad tai Lietuvos — visos vals
tybės sakralinė dailė, bet kny
goje rašoma tik apie katalikų 
sakralinę dailę. Gal kitų tikė
jimų — evangelikų liuteronų ir 
reformatų, stačiatikių ir žydų 
sakralinei dailei numatyti kiti 
tomai? Sakrališkas yra daiktas, 
susijęs su religija, nebūtinai 
katalikų. Nežinau, ar šiuo atve
ju Marijampolės dekanate yra 
išlikę kitų religijų dailės. Ir šio 
didelio užmojo pabaigos — visų 
Lietuvos dekanatų — reikės pa
laukti, įsibėgėjus 21-ajam am
žiui.

Jis tuo pačiu keliu nuėjo, 
kaip visada, neiškilmingai, 
lyg vedamas kasdienio vyksmo, 
ir lengvo rūpesčio užgultas. 
Pro žalį zvimbė automobiliai. 
Atklydo pasimetęs šuo, uosle 
vis ieškantis globėjų kiemo. 
Ant kampo tupinėjo paauglys 
su ištiesta ranka ir nykščiu 
Renesanso mugės pusę. 
Pakrantėj klykavo žuvėdros, 
primindamos, kad bus audra.

Į nuokalnę, mačiau, pasuko. 
Pašiurpę eukaliptai irgi matė 
ėjimą jo, bet jiems gi nerūpėjo 
kaip visada nueinantis žmogus, 
lyg mitologinių laikų Orfėjus 
panūdęs keisti Vyksmo kryptį. 
Gal toks ėjimas tebėra kai kam 
lėta eiga rytietiškos idėjos — 
į nežinią nunešti Žemės gėlą, 
pasiekt kažkur gyvenimo ribas 
ir jau už jų Visatoje atgimti.

SPALVA TAMSIOS ŠALIES 

sS^ai: spalva tavęs nelies, 
ji veikiai vėl kažkur nulėks, 
nelaukdama gerosios ateities. 
Tu būsi ten, aš būsiu čia, 
ir mums juodi žiedai žydės. 
Ar žydi jie kitur pasaulyje? 
Aš nežinau, tu man sakai, 
Jei žydi, tai labai retai.

Padovanojai tąsyk gėlę baltą 
ne juodą, tik baltai nekaltą. 
Kai išėjai, juodu bazaltu 
gėlė tava pavirto. Negi mirė? 
Ir skulptorius iš jos sukūrė 
Charono siaurą valtį, burę, 
kurios jokia spalva nelies, 
nes ji dvasia tamsios šalies.

Andriaus Ašmanto 
raštai

(Atkelta iš 2 psl.)
tymą įvairiose mokyklose ir pa
našiai. Tokiomis temomis šioje 
knygoje rasime keliolika įdomių 
straipsnių. Net ir dabar (ruduo,
1997) tie straipsniai yra įdo
mūs, nes bendrinės kalbos tar
tis dar vis nėra pakankamai ap
rašyta ir mokyklose mokoma.

Antrojoje knygos dalyje (293 - 
505 pp.) rasime keliasdešimt 
trumpesnių straipsnių ir straip
snelių kalbos, švietimo, mokyk
lų, kultūros temomis.

Kadangi knygos sudarytojai 
bei redaktoriai Ašmanto kalbos, 

rašybos ir skyrybos netaisė, tai 
šioje knygoje aiškiai matyti, sa
kysime, 1935 - 1940 metų ben
drinės lietuvių kalbos rašybos, 
skyrybos ir vartosenos sandara.

Knygą sudarė Aldonas Pup
kis, redagavo Rūta Buidovienė, 
Inga Mataitytė, Aldonas Pupkis 
(vyriausias redaktorius), Rita 
Urnežiūtė. Recenzavo Zigmas 
Zinkevičius.

Ši knyga yra labai vertingas 
leidinys, kuriame aiškiai maty
ti, kokie klausimai rūpėjo kalbi
ninkams apie lietuvių bendrinę 
kalbą 1930 - 1940 metais — 
prieš karą ir prieš okupacijas. 
Bus privalomas skaitinys vi
siems lituanistams, kalbinin
kams ir šių laikų studentams.
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Magdalenos Birutės Stankūnienės batika
ALGIMANTAS KEZYS

Žodis, tartas per Magdalenos 
Birutės Stankūnienės parodos 
atidarymą spalio 18 dieną Lie
tuvių dailės muziejuje, Lemont, 
Illinois.

Visi mes mylime Magdaleną 
Stankūnienę [plojimai auditori
joje], Ir Magdalena Stankūnie
nė myli mus [didelės, malonios 
šypsenos. Aplodismentai — kal
bėtojo surežisuoti]. Nekalbu čia 
apie Magdalenos vaišingumą, 
svetingumą bei gražią šypseną. 
Magdalena — viena iš produk
tyviausių mūsų dailininkių, ku
rios parodos pradžiugina savo 
reguliarumu, gausa ir vis nau
jais meniniais sprendimais bei 
netikėtumais.

Ši dailininkės paroda Lietu
vių dailės muziejuje, Lemont, 
Illinois, ir yra dar viena jos 
kūrybinių staigmenų. Mums 
įprasti Magdalenos Stankūnie
nės darbai, atlikti grafikos, pas- 
palvintų medžio raišinių ir ta
pybos technikomis. Štai staiga, 
visai netikėtai atsiranda batika. 
Tai lyg svetimas paukštis, sun
kiai įsirikiuojantis į ankstes
niųjų dailininkės Stankūnienės 
darbų diapazoną. Nors batika 
Magdalenai meninė naujovė, ta
čiau pažvelgus į parodoje ekspo
nuojamus kūrinius, nepasaky
tum, kad jie „pradžiokiški”, dar 
neįveiktos technikos padariniai, 
reikalaujantys daugiau laiko 
„susisėdėti”, „subręsti”. Netgi 
šie pirmieji darbai — jau bran
džios rankos kūriniai. Atrodo, 
kad Magdalena Stankūnienė, 
imdamasi ųaujos technikos, su
brendo -per nuostabiai trumpą 
laiką, sugebėjo greitai įvaldyti 
naujas kūrybines priemones ir 
tuoj pat ėmėsi darbo jomis

Šarūno Barto koridorius 
Algimanto Kezio Galerijoje

GIEDRA SUBAČIENĖ

Visiškai aišku, kad šiltą rug
sėjo 20-sios vakarą Algimanto 
Kezio galerijoje susirinkusi 
marga publika nėra pati geriau
sia Šarūno Barto filmų vertinto
ja, tuo labiau, kad ir laukta ko 
kito. Galerijoje turėjo svečiuotis 
poetas Sigitas Parulskis ir re
žisierius Vytautas V. Landsber
gis, kuriantys ar jau baigiantys 
kurti Amerikoje filmą apie Ar
vydą Sabonį. Vieninteliu svečiu 
tapo jauno, bet gana garsaus 
lietuvių režisieriaus Šarūno 
Barto filmas, „Koridorius”, ku
rio vaizdajuostę svečiai neatvy- 
kėliai perdavė galerijos šeimi
ninkui. Šį Barto filmą lietu
viškoji Čikagos publika jau tu
rėjo progos pamatyti pernai 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Tada peržiūrą organizu
oti padėjo Chicago Film Makers 
ir Chicago Artists Intematio- 
nal. Patamsėlyje tą vakarą nu
girdau, kaip viena garbaus am
žiaus lietuvė tyliai pašnibždėjo 
draugei į ausį: „Ar tu ką nors 
supratai?” Toji iš širdies atsakė: 
„Nieko...”

Šarūno Barto filmai, ko gero, 
yra skirti ne visai eiliniam žiū
rovui. Daugiau jie pasako 
tiems, kurie specialiai» domisi 
kino menu, jo kalba, avangar
diniais filmais, kurie nesisteng
dami ieškoti aiškaus siužeto, 
priežastingumo ryšio, geba 
skendėti filmo laike ir nuotai
koje, atsakydami filmo įtaigai 
kažkuo iš savo atminties, praei
ties, nelengvai verbalizuojamų 
patyrimų. Tą vakarą Algiman
tas Kezys padarė savotišką ek
sperimentą. Po 20 minučių fil
mo peržiūros buvo nutarta, kad 
norintys žiūrėti filmą toliau, 
gali persikelti į kitą kambarį, 
jaukųjį galerijos kampą užleis
dami tiems, kurie linkę šur

Magdalena Birutė Stankūnienė per jos parodos atidarymą spalio 18 dieną 
Lietuviu dailės muziejuje, Lemont, Illinois.

* Jono Tamulaičio nuotrauka

reikšti savo mintis, jausmus, 
požiūrius. Visai neabejodama 
savo pasirinkto naujo kelio tei
singumu, ji iš karto įbrido į 
pačias savo kūrybinio pasaulio 
gelmes, pateikdama puikiai ap
valdytus darbus, kuriuose daili
ninkė tvarkosi kaip įgudusi 
savo namų šeimininkė.

Atkreipkime dėmesį į niuan- 

muliuoti, bendrauti ir dalintis 
vasaros prisiminimais. Tačiau 
pasirodė, kad Šarūno Barto fil
mą liko žiūrėti dauguma. Štai 
kelios nuomonės...

— Manyčiau, kad filmo ne
reikia sieti su konkrečiais 1991- 
aisiais ar 1940-aisiais. Tiesiog 
tai yra gyvenimas. Filme nema
tau ir neieškau konkrečios 
prasmės. Filmas ne pasakoja, 
bet veikia. Ir jei tavo vidinės 
bangos sugeba priimti' tau 
skleidžiamas, tai filmą supra
tai, o jei ne, jokių diskusijų ne
gali būti... Juk jei iš gyvenimo 
sugebėtumėm išmesti siužetą, 
kas liktų?... Padriki garsai, 
vaizdai, kažkoks emocijų ka
muolys — liūdesys, skausmas, 
nostalgija, viltis, džiaugsmas, 
meilė, gėda, jėga.

G.
— Visas filmas — tai prasmės 

ieškojimas, ieškojimas neigimu, 
praradimais, savęs skaudinimu, 
sunaikinimu, sudeginimu to, 
kas buvo brangu, išsižadant su
sikurtų vidinių šventybių, — 
gal iš jų jau išaugta” Viskas 
praeina, tiksliau per viską pra
einame mes. Nepastebėjau, ne
sugebėjau surasti filme nevil
ties.

Genutė
— Patiko stilius, bet pasige

dau minties, prasmės. Tiesiog 
gyvenimo šešėlių pateikimas. 
Bet koks kūrinys turi patraukti 
ir sudominti, nesvarbu kokia 
forma, šis filmas be pradžios ir 
pabaigos, beprasmiškas ir bevil
tiškas.

Brėdikis
— Yra du pasaulio modeliai 

— atsitiktinis ir racionalusis. 
Atsitiktinis pateisina pasaulį be 
prasmės: būtis atsiradusi atsi
tiktinai, ji yra be prasmės ir be 
tikslo. Racionalusis tam prieš
tarauja teigdamas, kad ir atsi- 

suotus šių batikos darbų subti
lumus. Čia patepta vašku, ten 
paspalvinta ranka. Čia kolori
tas išsiliejęs vienaip, ten kitaip. 
Čia šviečianti linija įpaišyta si
dabru, ten auksu. Iš formų raiz- 
gynės išsivysto kondensuotos 
minties raštai. Gal tai augalijos 
portretas, gal tai žmogaus są
monės ir pasąmonės svajonių 

tiktinumai turi prasmę, viskas 
vyksta pagal kažkieno nustaty
tus dėsnius, viskas turi raciona
lią pradžią ir baigiasi aiškiu tik
slu. Filmas tarsi perteikia nera-

Vytautas Kernagis 
S. Paukščio nuotrauka

Ach, tos bobos ir tie indėnai!!!
Kai visiems ruduo — jiems 

vasara. Kiti pavydžiai žiūri pa
vymui... Dainininkas Vytautas 
Kernagis ilgai galvojo, kuo gi 
jam patapti.

„Man širdyje dar ne ruduo”, 
— tvirtai nusprendė Vytautas 
ir ... tapo indėnu. Jeigu ir Jums 
širdy dar ne ruduo, atvykite į 
Vytauto Kernagio koncertą 
„Širdele mano” šiandien, šeš
tadienį, spalio 25 dieną, 7 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Po koncerto — pratęsimas 
(arba nauja pažintis — kaip 
kam patinka) Jaunimo centro 
kavinėje. Kviečia LITHU- 
ANIAN NEWS RADIO 750 / 
ŽEMĖ L PRODUCTIONS radi
jo laidų redakcija. 

junginys, bet ne tai čia svarbu. 
Siužetas šiose Magdalenos 
Stankūnienės darbuose vos jun
tamas. Jis čia antraeilis, kaip 
mene aplamai. Svarbiau yra 
forminis ir spalvinis apipavida
linimas, kuris Magdalenos bati
koje ir yra labiausiai pabrėžia
mas. Nors batika aplamai pa- 
sikliauna daugiau spontaniš
kumu negu racionalumu ir nors 
ji pasiduoda žmogaus rankos ju
desiui savotiškai tingiai, tačiau 
Magdalenos rankos ir akys ją 
valdo stipriai ir ryžtingai.

Šiuose Magdalenos darbuose 
jaučiasi aiškus mąstymo ir iš
raiškos polinkis į moteriškumą. 
Moteriškieji elementai buvo 
pabrėžiami ir ankstyvesniuo- 
siuose jos paveiksluose, ypač 
„Moterų darbų” ir' „Gėlių” seri
jose. Jie kartojasi ir dabar, tik 
kitu atspalviu — labiau iš
puoštu omamentiškumu, švel
nesnių spalvų koloritu. Grįžta 
ir ankstyvoji panteistinė daili
ninkės pažiūra į pasaulį. Me
džiai antropomorfizuojami, žmo
nės — augalų atdugos. Visa 
būtis atrodo vienas audinys, ne 
žmogaus, o Kūrėjo rankos iš
austas.

Technikos požiūriu Magdale
nos Stankūnienės batikos dar
bai pasižymi didesniu dėmesiu 
faktūrai, detalių ir paviršiaus 
pagyvėjimu, potėpių ir spalvi
nių niuansų gausa. Tuo jie ski
riasi nuo čia pat kabančių anks- 
tyvensių grafikos darbų, taip 
pat ir nuo tapybos-,

Magdalena Birutė Stankūnie
nė pradėjo naują tarpsnį savo 
kūryboje, stipriai akcentuoda
ma savo nerimą, norą nesikar- 
toti, ieškoti vis naujų išraiškos 
priemonių, kaip ir pridera 
kūrybinga dvasia apdovanotam 
šios žemės pakeleiviui.

cionalųjį pasaulio modelį.
Algimantas Kezys

— Tik nesakykit — nerealu. 
Ir nereikia kartoti, kad žiūrėti 
sunku, sunku, sunku. Kas var
gina? Nekonkretūs personažai? 
Atpažintas, raukšlėtas ir pavar
gęs Eimunto Nekrošiaus vei
das?

Daugeliui filmas bus visiškai 
suprantamas Tiems, kurie gy

Chaoso ir tvarkingumo apraiškos Aušrinės 
Marcinkevičiūtės kūryboje

l ALGIMANTAS KEZYS

Aušrinė Marcinkevičiūtė — 
dviveidė asmenybė. Jos paro
doje vykstančioje Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje nuo spa
lio 17 dienos, eksponuojami 
dviejų technikų ir dviejų stilių 
darbai: šakų ir žolių rezginiai ir 
odos dirbiniai. Iš pirmo žvilgs
nio, neaišku, ar tai vieno meni
ninko kūriniai, ar dviejų. Dvi 
viena kitai nepanašios techni
kos, dviejų labai skirtingų pas
kirčių objektai, dvi priešingų 
krypčių sampratos. Šis dvilypu
mas, be abejo, puikiai derinasi 
pačios dailininkės sąmonėje, bet 
vargas žiūrovui, bandančiam 
atspėti, kuriuo keliu pasukti. 
Medžio šakų, šaknų, medienos 
atliekų ir sausų žolių konstruk
cijos, vaizduojančios gyvūnų pa
vidalus — absoliuti raizgynė. 
Bet tai raizgynė sudėliota taip, 
kad iš jos susidaro kažkoks vie
netas, kažkokia visuma, turinti 
visiems lengvai atpažįstamą 
buitišką formą. Vieni darbai 
kabo nuo lubų, kiti stovi ar guli 
ant grindų. Tarpuose vandens 
nudailintų akmenukų krūvelės, 
kurių vidury per parodos atida
rymą švytėjo žvakučių liepsne
lės.

Apie šios instaliacijos pras
mingumą gal ir nereikia kalbė

Dr. Vytautas Vygantas, kuriam šiemetinėje Palangos konferencijoje buvo suteiktas Ateitininku federacijos 
Garbės pirmininko vardas, čia matomas moksleiviu ateitininku kursuose Dainavoje, Manchester, Michigan — 
tai jo ilgametis ir galbūt mieliausias ateitininkiškas darbas. Dr. Vygantas dalyvaus šiemetinio Ateities savaitga
lio programoje.

Vidos Kuprytės nuotrauka

ruiuiua lūciuvub juuulįjij

krikščionių demokratų pirminin
kas, bus vienas iš šiemetinio Atei
ties savaitgalio paskaitininkų.

veno sovietijos daugiabutyje. Su 
ilgu ir nykiu koridoriumi, purvi
nais langais ir niekieno vaikų 
skaudžiu nebuvimu. Tokioje ap- • 
linkoje būnama, bet negyvena
ma. Jaučiama, bet nepasakoma. 
Kenčiama, bet dažnai net nesu
prantama, kad tai kančia. 
Skaudu nuo prisiminimų. Nuo 
juodos spalvos. Skaudu net 
tada, kai ji palikta praeityje.

Aldona Jurkutė

ti. Juk sakoma, kad prasmės 
ieškojimas meno kūrinyje — 
praeities reikalas. Į akis krinta 
pati technika. Taigi tie raizgy
nai, išausti gyvūnų pavidalais. 
Reikia pripažinti, kad Aušrinė 
vis dėlto yra apsišarvavusi net 
ir aukštosios fizikos mokslų ži
niomis. Turiu omeny — susi
pažinimą su mikro ir makro 
kosminės santvarkos paslapti
mis. Chaosą ir. atsitiktinumą ji 
sugeba paversti būties logika. 
Apie tai juk svajojo ir Eins- 
tein’as. Šiam mokslininkui iš 
pradžių atrodė, kad subatomi
niu struktūrų chaotiškas elge
sys visiškai nesiderina su mak
ro pasaulio racionalumu bei 
tvarka. Vėliau paaiškėjo, kad ir

„Vabalo laivas'

Ateities savaitgalis

Šiemetinis Ateities savaitga
lis bus lapkričio 7-9 dienomis. 
Visa savaitgalio programa vyks 
Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois.

Penktadienį, lapkričio 7 d., 
7:30 v.v. kūrybos vakaras.

9:30 v. r. Svarstybos: “Moks
leivių ir jaunučių veiklos pro
blemos ir galimybės tinkamai 
veiklai”.

10:30 v.r. Vyganto Malinaus
ko pranešimas: “Ateities vizija 
ateitininkams Lietuvoje”. Vy
gantas Malinauskas yra nauja
sis Ateitininkų federacijos pir
mininkas.

12:00 v.r. Įspūdžiai iš Palan
gos konferencijos. Apvalaus sta
lo diskusijos.

2:00 v.p.p. Dr. Vytautas Vy
gantas: “Ateitininkų užjūrio 
veikla dabar ir ateityje”.

3:00 v.p.p. Svarstybos: “Kam 
ir kaip aukojama ateitininkijos 
uždaviniams Lietuvoje?”

Sekmadienį, lapkričio 9 d.:
1:00 v.p.p. Artūro Vazbio pra

nešimas: “Jaunoji karta Lietu
vos politiniame gyvenime”. Ar
tūras Vazbys yra Lietuvos jau
nųjų krikščionių demokratų pir
mininkas.

2:30 v.p.p. Politinis simpoziu
mas: “Užjūrio krikščioniškos 

chaosas turi akims nepaste
bimą, bet tikrą ir realią logiką. 
Iš chaotinės mikro pasaulio pa
dėties išsivysto racionalios, 
žmogaus protui suprantamos 
makro kūnų dėsningos sudėtys 
ir priežastingumo įstatymams 
paklusnūs judesiai. Būtent šia 
prasme Aušrinės Marcinkevi
čiūtės „raizgalai” yra modernios 
vaizduotės padariniai. Sponta
niškumas, chaotinis gamtos vei
kimas į būtį kažkokiu paslap
tingu būdu pagimdo realius, 
racionalius, dėsningus makro 
kosmoso objektus.

Antroji Aušrinės parodos da
lis — odos dirbiniai — natūra
liai išplaukia iš pirmosios. Tie 
nepaprastai kruopščiai ir ati-

Vygantas Malinauskas, Ateitininku 
federacijos pirmininkas, atvykstan
tis dalyvauti šiemetiniame Ateities 
savaitgalyje.

minties politinis požiūris į Lie
tuvos partijas”.

„Laiptai į dangų”

»

džiai sukonstruoti rankinukų ir 
kitų odos dirbinių pavidalai pa
sižymi švariai sukomponuotais 
spalvotų plėmų išdėstymais ir 
profesionaliai atlikta technika. 
Čia vyrauja tvarka, švara, logi
ka. Darbas — be priekaištų. 
Aušrinės menas — nuo chaoso 
iki akiai patrauklaus abstrakto.
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