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KERTINĖ Lietuvininkų gimtinė — Mažoji Lietuva
PARAŠTĖ

“Čigonų barono” plakatas, sukurtas Ados Sutkuvienės. Šią operą balan
džio 26 d. Morton auditorijoje stato Čikagos Lietuvių opera.

„Čigonų baronas” — 
operetė ar komiška opera?
Šių metų Verbų sekmadienio 

rytą Anatolijus Siutas radijo 
bangomis paskelbė, kad „čigo
nų baronas” yra opera.

Kostas Ostrauskas Boston’o 
Lietuvių enciklopedijoje aiškina, 
kad „riba tarp operetės ir ko
miškos operos nėra aiški ir 
griežta: apskritai tariant, ko
miškai operai būdinga kiek pa
kilesni meniniai užsimojimai, 
tuo tarpu operetė daugiau pa
brėžia pramoginį muzikos ele
mentą”.

Lietuvos Valstybinėje operoje 
„Čigonų baronas” pirmą kartą 
buvo pastatytas 1934 m. spalio 
16 d. ir iki 1940 metų turėjo try
lika spektaklių. Operos sukak
tuviniame leidinyje nurodoma, 
kad nuo 1920 iki 1940 metų 
buvo 62 premjeros. „Čigonų ba
ronas” yra įtrauktas į statytų 
operų sąrašą kaip 47-oji premje
ra. Po šio pastatymo Vladas Ja- 
kubėnas parašė recenziją Lietu
vos aide (1934 m. spalio 19 d.), 

kur taip samprotauja: „nesko
ningų elementų čia beveik visai 
nerandame; priešingai, lyrinėse 
vietose daug geros muzikos, 
šiaip puikūs Strauss’o valsai ir 
maršai, kuriais žavėjosi dar... 
Richard’as Wagner’is [!] Iš viso 
ne tiek operetė, kiek komiška 
opera, dėkingai sceniškai pada
ryta ir gerai instrumentuota”. 
Premjeroje dainavo Kipras Pet
rauskas, Antanina Dambraus
kaitė, Petras Oleka, Koncevi
čienė, C. Šulginas, Jadvyga 
Vencevičiūtė, M. Lipčienė, K. 
Orentas ir J. Mažeika. Dirigavo 
Vytautas Marijošius.

Čikagos lietuvių choras „Pir
myn” keletą kartų statė „Čigo
nų baroną”. Viename pastatyme 
buvo vadiname operete, bet 
1955 ir 1966 metų spektak
liuose — komiška opera. Daina
vo Algirdas Brazis, A. Giedrai
tienė, Kotryna Mileriūtė, J. 
Laurušonis, A. Snarskis, Eleo
nora Zapolienė ir kiti. Dirigavo

ALGIRDAS MATULEVIČIUS
Tarsi atgimė daug iškentėjusi 

Mažoji Lietuva — dailiomis 
knygomis su praeities ir dabar
ties nuotraukomis, žemėlapiais, 
įvairiais žmonių likimais. Nese
niai Mažosios Lietuvos fondo 
Amerikoje (pirmininkas lietuvi
ninkas profesorius Vilius Pė- 
teraitis) rūpesčiu ir lėšomis iš
ėjo Mokslo ir enciklopedijų lei
dyklos parengta ir Leidybos 
centro poligrafinių paslaugų 
įmonės Vilniuje išspausdinta 
solidi ir nepaprastai reikšmin
ga lietuvininkų (mažlietuvių) 
veikėjo Martyno Gelžinio (1907- 
1990) monografija. Tai jau tre
čioji pačių mažlietuvių užjūryje 
parašyta ir minėtos leidyklos su 
Mažosios Lietuvos fondu iš
leista knyga: pirmoji Viliaus Pė- 
teraičio Mažoji Lietuva ir 
Tvanksta — apie vandenvar
džius (1992), antroji taip pat lie
tuvininkų veikėjo Martyno Bra- 
ko Mažosios Lietuvos politinė ir

Martynas Gelžinis. MŪSŲ 
GIMTINĖ MAŽOJI LIETUVA. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla, 1996. 600 puslapių. Tiražas 
— 1,000 egzempliorių. Iliustracijos 
iš Bernardo Aleknavičiaus, Vacio 
Bagdonavičiaus, Domo Kauno, An- 
so Lymanto, Algirdo Matulevičiaus, 
Rimanto Matulio, Viliaus Pėte- 
raičio, Vytauto Šilo fotoarchyvų. 
Originalus etninis žemėlapis — 
„Mažoji Lietuva 18 amžiaus pra
džioje" (autorius Algirdas Matule
vičius).

Kazys Steponavičius.
Kobbe’e Complete Opera Book 

1958 metų laidoje įtraukė „Či
gonų baroną” į operų knygą ša
lia „Šikšnosparnio”. Tačiau ki
tos Strauss’o operetės šiame lei
dinyje neminimos. Boosey and 
Hawkes leidyklos klavyras, iš
leistas 1962 metais New York’e, 
„Čigonų baroną” vadina opera.

The Encyclopedia of Opera, 
išleista 1976 metais New 
York’e, „Čigonų baroną” vadina 
šedevrine operete, kuri yra daž
nai statoma operų teatruose. 
Cyclopedia of Music and Muši- 
cians, išleista 1958 metais New 
York’e, šį kūrinį priskaito prie 
pasaulinio lygio operečių.

Riemann Music Lexicon, iš
leistas 1961 metais Mainz, Vo
kietijoje, rašo, kad „Čigonų ba
ronas” prilygsta „Šikšnospar
niui” („Die Fledermaus”) savo 
kūrybine verte.

Iš surinktų duomenų galima 
daryti išvadą, kad „Čigonų ba
roną” galima vadinti operete 
arba komiška opera. Kadangi 
kūrinio yra kelios redakcijos, 
yra svarbu, kiek naudojama 
kalbamo teksto.

Kazys Skaisgirys 

diplomatinė istorija (1995), ket
virtoji — Viliaus Pėteraičio 
(apie nevandenvardinius vieto
vardžius) — išeis šiais metais. 
Geros poligrafinės kokybės, pa
traukiančių dailia išvaizda vei
kalų vertę didina plačios san
traukos vokiečių ir anglų kalbo
mis. Tik gaila, kad Martyno 
Gelžinio veikalo tiražas per ma
žas. Esu tų trijų knygų recen
zentas, teko ir moksliniu po
žiūriu talkinti redaktoriams, 
tad man miela pristatyti pačią 
didžiausią knygą apie Mažąją 
Lietuvą — Martyno Gelžinio. 
Be tų trijų, 1995 metų pabai
goje išėjo dar dvi reikšmingos 
knygos (abiejų sudarytojas — 
mitologas, habilituotas dakta
ras, profesorius Norbertas Vė
lius, 1938-1996): Lietuvininkų 
kraštas ir Lietuvininkų žodis 
(Litterae Universitatis leidykla 
Kaune).

Martyno Gelžinio monografiją 
spaudai parengė 20-ojo amžiaus 
Klaipėdos krašto tyrėja dr. Pet
ronėlė Žostautaitė (1925-1996). 
Prie tokios sudėtingos knygos 
dar nemažai teko dirbti Mokslo 
ir enciklopedijų leidyklos redak
torei Irenai Stankevičienei. 
Man teko taisyti klaidas, patik
slinti nemažai faktų (buvo ir 
pasenusių, laikai keičiasi), vie
tovardžių (jų specialistas — Vi
lius Pėteraitis), sąvokų, termi
nų, formuluočių bei teiginių. 
Tai palikus, kiltų abejonių viso 
veikalo objektyvumu ir moks
line verte. Autorius nėra profe
sionalas istorikas, o jo darbas 
apima kelias skirtingas epochas 
(13-15 amžius ir 20-ąjį amžių) 
iki pat mūsų laikų (gausybė 
įvykių, duomenų). Papildymų, 
komentarų knygoje atsisakyta 
dėl Mažosios Lietuvos fondo pa
geidavimo „nemarginti auto
riaus darbo pastabomis ir iš
našomis” ir dėl didelės knygos 
apimties.

Savo studijas ir straipsnius, 
iš kurių ir parengta monografi
ja, Gelžinis tąsomis skelbė išei
vijos spaudoje (Naujienose, Ka
ryje, Tėvynės sarge, Lietuvos pa
jūryje — buvo jo redaktorius, 
Naujojoje viltyje), bet planuotu 
dvitomiu neišleido. Autorius ra
šė ilgai, prieš daugelį metų, su 
pertrūkiais, todėl redaktoriams 
teko šalinti dažnus pasikartoji
mus, nenuoseklumus (tie patys 
faktai, reiškiniai įvairiais as
pektais buvo aprašomi vis ki
toje vietoje), poleminiame įkarš
tyje vartojamus barbarizmus, 
„riebius” išsireiškimus, grama
tines klaidas, padaryti veikalą 
labiau vientisą, pritaikyti šian
dienos mokslinio leidinio reika
lavimams. Kartu buvo stengia
masi išlaikyti lietuvininko mąs
tymo bei rašymo būdą, išsireiš
kimus, kalbos stilių, kuri pa-
veikta vokiečių kalbos (Marty
nas Gelžinis beveik iki karo gy
veno Klaipėdos krašte, nuo 
1945 iki 1956 metų Vokietijoje).

Martynas Gelžinis svarbiau
siu savo tikslu laikė parašyti 
angliškai skaitančiai visuome
nei knygą The Problems of Li- 
thuania Minor (Mažosios Lietu
vos problemos), bet kieta pole
mika su oponentais, publicisti
niai straipsniai jam atėmė daug 
laiko bei energijos, ir jis nespėjo 
parašyti taip reikalingo Mažo-

Martynas Gelžinis (1907-1990) — Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, 
istorikas.

sios Lietuvos bylai ginti veikalo. 
1983 metais Gelžinis ragino: 
„Tokį kelių autorių parašytą 
veikalą reikėtų pasiųsti žy
miems politikams ir įvairiems 
universitetams, kad liktų am
žinu lietuvininkų Mažojoje Lie
tuvoje buvimo liudininku” (Lie
tuvos pajūris, 1983, Nr. 18).

Martynas Gelžinis gimė 1907 
metais Vitėje (dabar Klaipėdos 
miesto dalis), mirė 1990 metais 
Farmingdale miestelyje, New 
York’o valstijoje, JAV. 1928 me
tais baigęs Klaipėdos mokytojų 
seminariją, ten ir Vytauto Di
džiojo gimnazijoje mokytojavo. 
Nuo 1935 metų buvo Klaipėdos 
krašto lietuvių jaunimo drau
gijų sąjungos „Santara” pirmi
ninkas. Atkakliai gynė nuo na
cių lietuvininkų interesus. Kaip 

Klaipėdos pilies ir miesto įsteigimas. Litografija.

Gelžinio biografijoje rašo jo ben
dražygis, lietuvininkų veikėjas 
Ansas Lymantas, taip pat gyve
nantis Amerikoje, Gelžinis tu
rėjo griežtus principus, kurių 
tvirtai laikėsi visą gyvenimą. 
Karo metais laiške jis rašė: „Dėl 
mano lietuviškos tautybės gyny
bos ant manęs užpyko gestapas 
ir visaip ant manęs rūgoja. Bet 
ką darysi, juk mes savo tau
tybės negalime išsivilkti kaip 
senus marškinius! Ne, ir ant 
amžių ne! Jei Lietuva mums 
buvo gera geraisiais laikais, tai 
blogais laikais mes turime jai 
būti dvigubai ištikimi”. Ansas 
Lymantas primena: „Nesulaukė 
jis tėvynės aušros, bet liko 
mums nepamirštamas pavyz
dys, kaip turime budėti ir kovo
ti ne tik už Mažosios, bet ir už 

visos Lietuvos gerovę bei jos di
dingumą”.

Šiaulių valstybinės aukštes
niosios prekybos mokyklos di
rektorių Martyną Gelžinį 1940 
metais suėmė sovietinis saugu
mas NKVD. Sovietų Sąjungai ir 
Vokietijai pasikeitus politiniais 
kaliniais, 1941 metais Gelžinis 
buvo paleistas. 1945 metais 
Luebeck’e, Vokietijoje tapo pir
muoju Lietuvių gimnazijos di
rektoriumi ir dėstytoju. Nuo 
1951 metų buvo Vokietijoje at
kurtos Mažosios Lietuvos tary
bos prezidiumo narys, 1954- 
1956 metais Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto tarybos 
narys informacijos reikalams. 
Prie Baltijos suorganizavo Klai
pėdos ir Vilniaus radijo stočių 
monitoringą. Apie Sovietų oku
puotą Lietuvą pasauliniuose 
kongresuose skaitė pranešimus, 
kalbėjo per „Amerikos balsą”. 
Nuo 1956 metų gyvendamas 
Amerikoje buvo Mažosios Lietu
vos tarybos prezidiumo narys ir 
Rezistencinio sąjūdžio atstovas 
VLIKe.

Knygų apie Mažąją Lietuvą 
organizatorius ir finansuotojas, 
minėtas Mažosios Lietuvos fon
do (centrai Montreal’yje ir Čika
goje) pirmininkas Vilius Pėte
raitis Fondo žodyje rašo: „Gel
žinis ne tik istorikas, bet kartu 
ir politikas, karštas savo idėjų 
gynėjas. Nagrinėdamas Mažo
sios Lietuvos gyventojų tautinę 
kilmę nevengia aštrių žodžių, 
kartais net šiurkštaus atkirčio 
nacistiniams oponentams ir jų 
sąjūdžiams. Jis smarkus savo 
pozicijos gynėjas, aistringai dės
tąs mintis, sugebąs nustebinti 
ir supainioti idėjinius priešus”. 
Mano nuomone, suprantama, 
kad Gelžinis, karštas savo tėvy
nės patriotas, įrodinėdamas sa
vo tiesas, kai kur pernelyg kate
goriškas, yra nepakankamai ar
gumentuotų teiginių bei samp
rotavimų teigėjas. Jis ne visai 
pasinaudojo naujaisiais mokslo 
duomenimis. Skirtina gimines 
nuo genčių (kilčių). Prūsos gy
ventojai — prūsų ir lietuvių 
gentys — 13-ajame amžiuje ne
galėjo sudaryti vienos lietuvių 
tautos, nes ši tauta baigė for-

(Nukelta į 2 psl.)

Šiame numeryje:
Čikagos Lietuvių operos „Čigonų barono” spektaiio laukiant • 
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va” • Vilniuje pagerbtas rašytojas ir dramaturgas Stasys Laucius 
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bos paroda Čiurlionio galerijoje, Čikagoje



Nr. 76(16) — psl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1998 m. balandžio mėn. 18 d.

Lietuvininkų gimtinė — Mažoji Lietuva
(Atkelta iš 1 psl.)

muOtis 14-ajame amžiuje, gal
būt 15-ame amžiuje, į ją nespėjo 
konsoliduotis prūsai, vakariniai 
lietuviai, kuršiai, nes šiuos bal
tus užkariavo Kalavijuočių ir 
Vokiečių ordinai. Žemaičiai, 
aukštaičiai, jotvingiai, kuršiai, 
prūsai ir kitos tautos bei etno- 
sai nebuvo tos pačios tautos 
arba genties, o artimai gimi
ningų indoeuropiečių tautų bei 
etnosų grupė, pavadinta bal
tais. Lygiai kaip prūsų šnekta 
nėra lietuvių kalbos tarmė (taip 
manė ir P. Pakarklis). Ir latvių 
tautybės iki 1200 metų ir vėliau 
dar nesusidarė, gentys vadinosi 
latgaliai, žiemgaliai, šiauriniai 
kuršiai ir sėliai, finougrai ly
biai.

„Pratarmėje” dr. Petronėlė 
Žostautaitė pabrėžia, kad mono
grafijos autoriaus tikslas — 
„apginti istorines mažlietuvių 
teises į XIII amžiuje Vokiečių 
ordinų užgrobtas lietuviškas 
baltų genčių (vėliau — Mažo
sios Lietuvos) žemes... Pagrįstai 
ir argumentuotai Gelžinis įver
tino po Pirmojo pasaulinio karo 
ir dabartinių vokiečių moksli
ninkų (ostforšerių), tyrinėjančių 
Rytprūsių problematiką, pseu- 
domokslines teorijas ir įrodė 
mažlietūvių teises į etnines is
torines Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto žemes”. Mar
tynas Gelžinis. atskleidė tarpu
kario vokiečių mokslininkų Ger- 
trud Heinrich-Mortensen ir 
Hans Mortensen „naujų teorijų 
nepagrįstumą, tendencingumą, 
istorinių faktų iškreiptą inter
pretaciją, nepalankių jiems fak
tų nutylėjimą įrodinėjant, kad 
Rytprūsiai yra vokiečių žemė”. 
Tuo Jų mokslinės koncepcįjos 
pasitarnavo nacių politikai”.

„Įvade” Petronėlė Žostautaitė 
pažymi, kad autorius „nuodug
niai išanalizavo XIII-XVI am
žiaus svarbiausius pirminius 
vokiečių istorinius šaltinius: 
kronikas, metraščius, popiežių 
bules, slaptojo Kryžiuočių ordi
no ir Rytprūsių archyvų folian
tus — rankraštines bylas, im
peratorių bei privačių asmenų 
korespondencijas”.

Martyno Gelžinio monografija 
turi ne vien mokslinę pažintinę, 
bet ir politinę praktinę vertę. 
Plėtojama koncepcįja tebėra la
bai aktuali Mažosios Lietuvos 
byloje, juolab, kad tai lietuvinin
ko autochtono kieta pozicija ir 
aistringas, vietomis publicisti
nis, retorinis balsas. Kovų už 
Mažąją Lietuvą tęstinumas. 
Veikalas yra vieno paskutiniųjų 
Mažosios Lietuvos tyrėjo — lie
tuvio mohikano politinis ir mo
ralinis Testamentas, programa 
ateities kartoms rūpintis ne 
vien to krašto istoriniu paliki
mu, bet ir viso jo susijungimu 
su tautos kamienu — Lietuvos 
valstybe. Tik taip atgytų Mažoji 
Lietuva.

Vėl atgaivintų problemų 
sprendimai ir atsakymai į aktu
aliausius baltų-germanų santy
kių klausimus mums dar prav
ers būsimoje taikos konferenci
joje. Danzig’o ir Karaliaučiaus 
(dabartinio Kaliningrado) kori
doriai panašūs. Gelžinis katego
riškai neigia Rusijos administ
ruojamo Karaliaučiaus krašto 
— Kaliningrado srities (Kali- 
ningradskąja oblast), jai laiki
nai atitekusio Potsdamo konfe
rencijos (1945 metais) nutari
mais, jurisdikciją šiai Rytų 
Prūsijos daliai. Kai kurias prob
lemas —ypač pajūrio gyventojų 
(kuršių, žemaičių, skalvių) et
nogenezės, santykių iki 14 am
žiaus, dykros susidarymo ir ko
lonizacijos, tarpukario Klaipė
dos krašto — jis nagrinėja iš
samiau negu Martynas Brakas. 
Gaila, kad Gelžinis mažai pasi
naudojo pokario Lietuvos ar
cheologų, etnografų, istorikų, 
kalbininkų tyrimais (kai kurie

jų žinomi pasaulyje).
Martynas Gelžinis genocidu 

laiko ne tik nacių siautėjimą, 
komunistų piktadarybes Mažo
joje Lietuvoje bei visoje baltų et
ninėje žemėje Prūsą, Sovietų 
Sąjungos vykdytą vokiečių ir 
lietuvių etninį valymą, bet ir 
vokiečių riterių kryžiaus žygius 
į Baltijos rytinį regioną. Šian
dieninėje besivienijančioje ir de
mokratinėje (Vakarų) arba de
mokratėjančioje (Vidurio) Euro
poje itin militarizuota Kalinin
grado sritis — nonsensas, pavo
jingas naujo karo židinys, dar 
kraujuojanti Antrojo pasaulinio 
karo liekana. Karo padariniai 
Karaliaučiaus krašte — Ma
žosios Lietuvos branduolyje — 
dar nėra visiškai pašalinti.

Martynas Gelžinis daugiausia 
dėmesio skiria lietuvių Prūsijos 
valstybės šiaurės rytų dalyje — 
Mažojoje Lietuvoje — autochto- 
niškumo ir su tuo susįjusia bal
tų palikuonių istorine teise į sa
vo etnines žemes Priegliaus ir 
Nemuno žemupio baseine, tai 
yra į Karaliaučiaus kraštą (vo
kiškai Gebiet Koenigsberg). 
Knygos autorius be kompro
misų, atkakliai ir labai plačiai 
kritikuoja (netgi dėmesio per 
daug) po Pirmojo pasaulinio ka
ro Vokietijoje Gertrud Heinrich- 
Mortensen ir jos vyro Hanso 
Mortenseno sukurtą teoriją: 
Mažoji Lietuva susidariusi ne iš 
vietinių gyventojų — vakarinių 
baltų (esą jų per karus su 
kryžiuočiais neliko, Skalvoje ir 
Nadruvoje susidariusi visiškai 
dykra), o iš 15 amžiaus - 16 
amžiaus pradžioje iš Didžiosios 
Lietuvos atsikėlusių „kolonistų” 
lietuvių. Taigi, pagal Morten- 
sen’us, lietuviai Prūsos krašte 
esą vėlesnieji kolonistai negu 
vokiečiai, atsikėlę čion 13-ame 
amžiuje per Vokiečių ordino 
užkariavimus. Dėl to Lietuvos 
valstybės pretenzįjos į lietuvių 
tautos dalies žemes — į Klai
pėdos kraštą, nekalbant jau į 
Karaliaučiaus kraštą, anot jų — 
nepagrįstos. „Mūšiai” plunksna 
vyksta ir dėl skalvių ir nadru
vių: mortensenininkai atkakliai 
tvirtina, kad jie visada buvo 
prūsai, o ne virtę vakariniais 
lietuviais. Kadangi prūsų tauta 
iki 18 amžiaus išnyko, tai neva 
nelikę paveldėtojų į Skalvą ir 
Nadruvą, sudariusių Mažosios 
Lietuvos branduolį. Jauna isto
rikė Gertrud Mortensen, pažy
mi Martynas Gelžinis, esanti 
drąsi ir įžūli: ėmė kritikuoti vo
kiečių istoriografijos autoritetus 
(Max Toeppen, Adalbert Bez-

zenberger, Kari Lohmeyer ir
kt.) Mortensen’ų teoriją tarpu
kary kritikavo Vincas Vileišis ir 
Povilas Pakarklis, pastaraisiais 
dešimtmečiais teko man atrem
ti mortensenininkų teiginius.

Martynas Gelžinis pabrėžia, 
kad Gertrud Mortensen negali 
būti objektyvi, nes politiškai už
siangažavusi daktarantė esanti 
profesorių aršaus nacionalšo- 
viništo istoriko Albert Brack- 
mann ir nacisto kalbininko Jur
gio Gerulio mokinė. Įvykių rai
da Europoje tam buvo palanki, 
hitlerininkų valdžia tai skatino. 
Politinį užsakymą rodo ir profe
soriaus Han Mortensen „prisi
pažinimas”: 1948 metais, kuo
met Vokietijoje nacizmo iš es
mės jau neliko, jis parašė laišką 
Vydūnui į Detmold’ą (pp. 286- 
293). Jame Mortensen liudija, 
kad 1938 metais jis su žmona 
buvo iškviesti į Reicho Vidaus 
reikalų ministerijos posėdį, ku
riame dalyvavo ir Goebbels’o 
Propagandos ministerijos atsto
vai. Jame Mortensen’ams buvo 
nurodyta savo knygose pateikti 
nacizmui pageidaujamus fak
tus, kitus — nutylėti, bet jie at
sisakę ir tuo sukėlę „didžiausią 
pavojų savo gyvybei”.

Gertrud Mortensen disertaci
joje Gelžinis rado daug priešta
ravimų (vietomis prieštarauja 
netgi pati sau).

Galima pridurti, kad Gertrud 
Mortensen savo veikaluose kly
do ir dėl kai kurių Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės isto
rijos faktų. Antai, ji rašė: 1398 

Mažosios Lietuvos organizacijos “Santara” centro vadovybė. Sėdi iš kairės: generalinis sekretorrius Leonas 
Šukys, “Santaros” vadas Martynas Gelžinis, vado pavaduotojas Henrikas Šapokas. Stovi iš kairės: F. Šlenteris, 
M. Tendys, Dubickas ir J. Reisgys.

metais Salyno sutartimi pusės 
Sūduvos perleidimas Lietuvos 
valdovui Vytautui esąs Vokiečių 
ordino atlyginimas jam už kry
žiuočiams perleistą Žemaitiją. 
Šiuo teiginiu autorė pabrėžė 
Sūduvos priklausomybę ordi
nui. O buvo atvirkščiai: pusę 
Sūduvos ir dar Žemaitiją Vytau
tas Didysis perleido ordinui (lai
kinai) taktiniais sumetimais, 
kad kryžiuočiai nepultų Lietu
vos, Vytautui išvykus kariauti 
su totoriais (1399 metais įvyko 
Vorkslos mūšis). Gertrud Mor
tensen neteisi, kad Livonijos or
dino puolimai į Žemaitiją sus
tiprėjo, kuomet livoniečiai buvo 
Mindaugo sąjungininkai, o tai 
rodą, esą Žemaitija tuomet Lie
tuvai nepriklausė; Mindaugui 
nebuvo pavaldi. O iš tikrųjų iki 
tos sąjungos Žemaitija jau buvo 
Mindaugo valdoma. Vokiečiai 
livoniečiai ją puolė dar prieš 
Mindaugo ir Livonijos ordino 
magistro sąjungos sudarymą. 
Tarp kitko, lenkai Mindaugą iš 
tikrųjų vadino prūsų karaliumi, 
tačiau jie prūsų neskyrė nuo lie
tuvių dėl artimos giminystės ir 
dėl to ginče su kryžiuočiais Prū
sijos gyventojus vadina prūsais 
arba lietuviais; tačiau neginčy
tina, kad Vokiečių ordino vals
tybėje gyveno ne tik prūsai, bet 
ir vakariniai lietuviai.

Martynas Gelžinis, atrodo, 
nežinojo, kad Hans Mortensen 
1968 metais paskelbė studiją, 
kurioje iš dalies atsisakė prieš
karinių teiginių. Remdamasis 
svariu šaltiniu — Hausbuch 
Ragnit (Ragainės namų knyga), 
jis įsitikino, kad autochtonų 
skalvių dykroje išliko ir po Vo
kiečių ordino karų. 1504-1558 
metais vykusi vidinė kolonizaci
ja, o ne lietuvių bėgimas iš Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės į Prūsiją. Lietuvių kultūros 
istorikas iš Heidelberg (Vokie
tija) Arthur Hermann mano, 
kad šis Hans Mortensen’o 
straipsnis ir 1958 metais pas
kelbtasis su žmona gali būti iš
traukos iš nacių uždrausto 
spausdinti tritomio „didžiojo 
veikalo” trečiojo tomo (knygos). 
Gelžinis išaiškino, kad Morten
sen’ų rašytas trečiasis tomas, 
kuriame žadėta gausiais archy
viniais šaltiniais įrodyti jų teo
riją, veikiausiai buvo nacių už
draustas spausdinti. Nepasiro
dė ir po karo. Matyt, neįrodyta 
didžialietuvių imigracija į Prū
siją.

Martynas Gelžinis vienas pir
mųjų pareiškė, kad kryžiuočiai, 
užkariaudami Prūsą, vykdė ge
nocidą. 1283 metais ištremtieji į 
tolimąją Sembą sūduviai buvo 
pirmoji Vidurio Europos tauta, 
prievarta išvaryta iš savo tėvy
nės.

Iki šių laikų vokiečių ir lietu
vių mokslininkai ginčijasi dėl 
Lietuvos pąjūrio gyventojų kur
šių ir žemaičių. Vieni neigia 

žemaičių buvimą (sakykim, 13- 
ajame amžiuje) Lietuvos Kurše 
(Pietų Kurše; Šiaurės Kuršas — 
Latvijoje), jų oponentai — kur
šių buvimą. Anot Gertrud Mor
tensen, kuršiai jau 10-ame ar 
13-ojo amžiaus pradžioje dėl pa- 
blogėjusio klimato buvo pasi
traukę į Latvijos Kuršą, anot 
Gelžinio, — dėl Žemaičių spau
dimo. Iš tikrųjų gi, kuomet 
Įpilties, Kretingos ir kitų pilių 
kuršius iš Latvijos užpuolė Li
vonijos riteriai, kuršiai pilėnai 
pabėgo pas žemaičius, o nesi
traukė į šiaurę pas savo gen
tainius Latvijos Kurše, nes šie 
jau buvo seniau pavergti. Tarp 
kitko, Pilėnai, kuriuose 1336 
metais per kovą su kryžiuočiais 
įvyko pilies gynėjų tragedija, 
manoma, buvo ne Nemuno kai
riajame krante, o Žemaitijoje, 
kur stovėjo viena stipriausių 
Gedimino pilių. Nepainiokime 
kuršių ir kuršininkų. Pastarieji 
yra sulatvėję Latvijos kuršiai, 
žemaičių pajūry ir Kuršių neri
joje apsigyvenę tiktai 17-ajame 
amžiuje. Kuršininkų čia truputį 
dar ir šiandien gyvena. „Mė- 
meliu” vokiečių vadinama Klai
pėda gali būti kuršiškas vieto
vardis: per Latviją tekanti upė 
vadinama Memele, o per Lietu
vą — Nemunėliu.

Martynas Gelžinis teisus, kri
tikuodamas Gertrud Morten
sen, esą Klaipėdos srityje 13- 
ajame amžiuje žemaičių dar ne
gyvenę, o srities pietinėje dalyje 
gyvenę irgi kuršiai, o ne sulie- 
tuvėję (sužemaitėję) skalviai. 
Lietuviai archeologai (Marįja 
Gimbutienė, Regina Kulikaus
kienė, Ramutė Rimantienė, 
Adolfas Tautavičius, Vladas 
Žulkus), kalbininkai (Vytautas 
Mažiulis, Aleksandras Vana
gas, Zigmas Zinkevičius), istori
kai (Bronius Dundulis, Edvar
das Gudavičius, Rimantas Ja- 
sas, Mečislovas Jučas) mano, 
kad Lietuvos pajūryje 13-ojo 
amžiaus viduryje, kuomet Livo
nijos ordinas užgrobė Klaipėdos 
sritį, žemaičių čia jau daug gy
veno. Tačiau kuršių liko, per ke
liolika šimtmečių, iki 16-ojo am
žiaus (veikiausiai) jie asimilia
vosi su žemaičiais (sužemaitėjo 
— sulietuvėjo).

Svarbios Gelžinio žinios, kad 
dykros, per karus susidariusios 
Vakarų Sūduvoje, Galindoje, 
Nadruvoje, Skalvoje, gyventojai 
mokėjo duokles ne vien Ordino 
magistrams, bet ir Lietuvos val
dovams. Ypač svarbu, kad Lie
tuvos karalius Mindaugas valdė 
Skalvą su Nadruva. Kryžiuočiai 
kilnojo prūsus iš Pavyslio (Pa- 
medės, Pagudės) į Prūsos šiau
rines ir rytines žemes — į 
Mažąją Lietuvą, o vakarinius 
lietuvius — į prūsų žemes; dalį 
jotvingių ir galindų ištrėmė net
gi į Sembą prie Baltijos. Svarbi 
Gelžinio mintis, kad kryžiuo
čiai, užkariaudami naujų baltų

Martynas Jankus su Kauno universiteto studentais, baidarėmis plauku
siais i Jūros dieną Klaipėdoje, prie Rambyno kalno aukuro 1934 m. 
rugpjūčio 8 d.

žemių, plėtė Prūsijos (Prūsos) 
krašto sąvoką, nepaisydami tos 
žemės prūsų ar kitų baltų. Į tą 
sąvoką iš pradžių neįėjo Galin
da, Sūduva, Nadruva ir Skalva, 
tai rodo ir popiežiaus Klemenso 
IV 1268 metais išleista bulė, 
kurioje Prūsija laikomas septy
nios, o ne vienuolika žemių, 
kaip rašė Vokiečių ordino kro
nikininkas, riterių žygių ideolo
gas ir šlovintojas Petras Dus- 
burgietis.

Martynas Gelžinis kritikuoja 
ir „vokiečių mokslo auklėti
nius”, „pasidavusius vokiečių 
nacionalizmo įtakai”, „morten
senininkų įtakai” įžymius lietu
vių mokslininkus kalbininkus 
Kazimierą Būgą, Antaną Salį ir 
vieną žymiausių istorikų — Ze
noną Ivinskį dėl jų „prokur- 
šiškos” pozicijos. Tiesa, atrodo, 
čia „per vidurį”. Moksle ne vi
sad kategoriškumas reiškia 
tiesą.

Nedera be išimčių neigti 20- 
ojo amžiaus mokslininkų Wal- 
ter Hubatsch ir Kurt Forstreu- 
ter įnašo į Prūsijos ir skyrium 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos isto
riografiją. Nors jie yra Morten
sen’ų teorįjos šalininkai, bet 
turėjo ne tik politinius tikslus. 
Žymiausi pokario Vokietijos is
torikai Hubatsch ir Forstreuter 
(pastarasis gimęs Vėdaruose, 
Ragainės apskrityje, netoli Ne
muno) savo knygose pateikė 
daug vertingos lituanistikos ir 
prūsistikos, paskelbė reikalingų 
lietuvių kultūrai, raštijai archy
vinių dokumentų, pasitarnavo 
literatūrolbgijai. Hubatsch Lie
tuvos tyrinėtojams davė me
džiagos apie Tolminkiemį ir 
poetą kunigą Kristijoną Done
laitį; remiantis įvairiais šalti
niais buvo sukurtas Donelaičio 
memorialinis muziejus, rastas 
paties lietuvių literatūros klasi
ko, būrų (lietuvininkų) dainiaus 
ir jų užtarėjo Donelaičio kapas.

Lietuvos skaitytojui Martyno 
Gelžinio monografijoje nauja 
medžiaga pateikiama iš Lietu
vos Respublikos ir Vokietijos 
diplomatinės kovos tarpukariu 
dėl Klaipėdos krašto. Remda
masis pirminiais šaltiniais, pir
miausia posėdžių stenogramo
mis, jis įtikinamai įrodė, kaip 
nacių valdoma Vokietija, grieb
damasi ekonominio spaudimo ir 
politinio šantažo, melagingos 
propagandos ir provokacijų, 
grasindama karu, 1939 metų 
kovo 22-23 dienomis atplėšė 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos 
valstybės. Iš pateiktų hitlerinės 
vadovybės pokalbių su Lietuvos 
Respublikos diplomatais steno

gramų aiškėja, kad naciai įsiti
kino, jog Lietuva savo etninių 
žemių geruoju neatiduos. Tuo
met buvo nutarta griebtis jėgos, 
tai derinant su gebelsine dema
gogija. Knygoje skelbiama ar
chyvinė medžiaga gali pasitar
nauti ir suklaidintiems „meme- 
lenderiams”. Kartu tai savo že
mės šeimininko lietuvininko 
tvirta pozicija: lietuvininkų tė
vynė vienintelė — Mažoji Lietu
va šiapus ir anapus Nemuno. 
Gyvenantys tremtyje ' Svetur 
turi teisę į ją sugrįžti. Tai Euro
pos demokratėjimo proceso 
svarbi žmogaus tautinių teisių 
dalis.

MARTYNAS CELŽINIA..; 

MŪSŲ GIMTINĖ
MAŽOJI 
LIETUVA
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MAŽOEKH LIETUVOS IWO*I 
MOKSLO IR ENCtKLOKOUU LEIDYKLA

VILNIUS
1996

Martyno Gelžinio monografija 
Mūsų gimtinė Mažoji Lietu
va reikalinga ne tik to krašto 
tyrėjams, plačiajai visuomenei, 
bet ir politikams, diplomatams, 
visuomenės veikėjams.

* Balandžio 11 d. liūties 
metu vanduo apsėmė Vilniuje 
esantį Švietimo ir mokslo mi
nisterijos bibliotekų sandėlį. 
Pirminiais duomenimis, nuo
stoliai sudaro apie 2 mln. litų. 
„Lietuvos rytas” pastebi, kad 
sandėlys aprūpina knygomis 
per 2,000 mokyklų ir daugiau 
kaip 300 kitų bibliotekų. Per 
nelaimę labai nukentėjo ma
tematikos, užsienio kalbų, is
torijos ir kitų dalykų lite
ratūra, garso kasetės. Dar
buotojai ypač apgailestavo dėl 
puikios poligrafinės kokybės 
naujų mokomųjų plakatų, 
kurių dar nebuvo gavusi nė 
viena mokykla.
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Stasys Laucius (1897-1965)

Rašytojas Stasys Laucius 
pagerbtas Vilniuje

DALIA AUGŪNIENĖ

Poetas Kazys Bradūnas Sta
sio Lauciaus 100-ųjų metinių ir 
šeimos rūpesčiu išleistos poezi- 
jos-dramaturgijos rinktinės Ne
reikia laurų man sutiktuvėse 
Vilniuje, 1997 m. rugsėjo 11 d., 
rašytoją' apibūdino šiais žo
džiais: „Lauciaus rašytojų karta 
atrodė jau labai toli nuo mūsų, 
kad jie yra kaip kokie patriar
chai, kad juos reikia gerbti, kad 
jie yra paskutinieji ano 19-ojo 
šimtmečio gale gimę rašytojai, 
kuriame ir mūsų tauta pabudo 
kultūriniam gyvenimui”.

Amerikos lietuvių spaudoje 
poeto-dramaturgo Stasio Lau
ciaus gimimo sukaktis ir rinkti
nės Nereikia laurų man išleidi
mas buvo kažkaip užmirštas. 
Tai galime aiškinti tik preziden
to rinkimų įkarščiu, kai laik
raščiuose vyravo daugiausia po
litinės temos. O rašytoją Stasį 
Laucių turime prisiminti ne tik 
kaip senosios lietuvių rašytojų 
kartos atstovą, bet ir kaip peda
gogą, ir karį, kuris dalyvavo 
1918 metų kovose dėl neprik
lausomybės prieš bolševikus, ir 
1941-ųjų metų sukilimo dalyvį, 
ir išeivį, gyvenusį Vokietijoje, 
Anglijoje ir savo paskutines die
nas praleidusį Amerikoje, Či
kagoje.

Stasys Laucius-Laucevičius 
gimė 1897 m. spalio 11 d. Kel
mėje, amatininko šeimoje. Jo 
tėvas, Vincentas Laucevičius, 
buvo susipratęs lietuvis, Di
džiojo Vilniaus Seimo dalyvis. 
Stasys Laucius realinę mokyklą 
baigė Petrapilyje ir būdamas 17 
metų pateko į Kijevo karo mo
kyklą. 1918 metais Stasys Lau
cius dalyvavo Panevėžio-Daug- 
pilio fronte, lietuviams kovojant 
prieš bolševikus. Lietuvai iško
vojus nepriklausomybę, Stasys 
Laucius su žmona Elžbieta mo
kytojavo Žemaitijoje, Jonavoje, 
ir Kaune. Buvo gavęs atsargos 
karininko laipsnį.

1941 metų birželio mėnesį 
prasidėjus sukilimui prieš so
vietus, Stasys Laucius vadova
vo Šančių partizanams. Vėliau 
dirbo Ateities dienraštyje, kur 
redagavo literatūros skyrių. 
1944 metais, kaip ir daugelis 
kitų lietuvių, su šeima pasi
traukė į vakarus. Vokietijoje, 
Greven’o stovykloje redagavo 
laikraštį Mūsų žodis, dėstė lie
tuvių kalbą ir literatūrą preky
bos mokykloje, dalyvavo lite

ratūriniuose vakaruose. 1947 
metais persikėlė gyventi į Ang
liją, o 1959 metais su žmona ir 
dukromis Gražina ir Liucija at
sikėlė į Čikagą, kur 1965 me
tais mirė.

Rašyti Stasys Laucius pradėjo 
1921 metais. Jo pirmieji eilė
raščiai pasirodė Pavasario ir 
Krivūlės žurnaluose. 1927 me
tais buvo išleistas pirmasis jo 
eilėraščių rinkinys Pirmoji ban
ga, 1928 metais — Satyros, 
1930 metais valstybės lėšomis 
buvo išleista poema Vytauto 
karžygiai. O 1931 metais pasi
rodė ir pirmosios dramos „Lais
vės keliais", „Ugninis ratas”. 
Stasys Laucius bendradarbiavo 
ir laikraščiuose bei žurnaluose: 
Lietuvos aide, Karyje, Jaunojoje 
Lietuvoje, Trimite, Akademike. 
1937 metais Jaunųjų ūkininkų 
sąjunga premįjavo Stasio Lau
ciaus pjesę „Žydinti žemė”. Lie
tuvos kariuomenės štabo spau
dos ir švietimo skyrius 1937 
metais premįjavo Stasio Lau
ciaus dramą „Signalas”.

Vokietijoje 1947 metais buvo 
išleista Tuebingen’e jo eilėraš
čių knyga vaikams Po pilkais 
debesėliais, o 1953 metais Lon- 
don’e, Anglijoje išėjo Raudonoji 
melodija. Čikagoje 1961 m me
tais pasirodė poema „Respub
lika”, o drama „Ponios Žydrie- 
nės bendrabutis” gavo Cleve- 
land’o Kultūros fondo antrąją 
premiją.

Lietuvoje Stasio Lauciaus kū
ryba, dėl jo dalyvavimo 1918 
metų Nepriklausomybės kovose 
prieš bolševikus ir dėl dalyvavi
mo 1941 metų sukilime prieš 
sovietinę okupaciją, buvo už
drausta skaityti. Stasys Lau
cius buvo laikomas „buržuazi
nių” ir „nacionalistinių” idėjų 
skleidėju ir jo raštai buvo laiko
mi vadinamuose specfonduose, 
kur reikėjo gauti leidimą skai
tyti ten esančias knygas.

Stasio Lauciaus dukterys Liu
cija ir jos vyras Valteris Ber- 
žinskai ir Gražina ir Jonas 
Stankūnai, ir Lietuvoje gyve
nantis sūnus Kvirinas su žmo
na Veronika Stasio Lauciaus 
100-osioms gimimo metinėms 
paminėti nutarė išleisti jo poezi
jos ir dramaturgijos rinktinę. 
Padedami giminaičio Vinco 
Svirskio, jie susisiekė Vilniuje 
su UAB „Rotas” leidykla, ir 
1997 metais Nereikia laurų

Stasys Laucius
Amžinas vaizdas

Kaimo vieškeliu ateina ir išeina
Mūsų laimė, mūsų džiaugsmas ir vargai. 
Ten išgirdęs paskutinę sesių dainą,
Ant kalnelio parymoji dar ilgai...

Štai stogai paskendę liepose palieka, 
O svirtis lyg moja grįžti atgalios.
Ne, žmogau, gražiau kitur nerasi nieko, 
Ir jaunystė antrą kartą nežaliuos.

Stovi kryžius toks pakrypęs ir nulijęs. 
Kažkodėl keliaujant skirtis taip graudu. 
Tartum klausia, kas iš vienkiemio išvijo, 
Kur prabėgo tiek šviesiausių valandų.

Ne, ne aistros jauną atplėšė nuo lauko, 
Iš mažens suaugusį čia su žeme.
Pareiga į didį žygį šaukė

1 Ir mintis sukėlė širdžiai neramias.

Kai aplink tik apkasai, ginklai ir vielos, 
Kai draugai iš mūšio grįžta kruvini, 
Liepos naktį žvaigždės rodos nebemielos 
Tik sodybos savo grožiu gyveni.

Blogo žodžio neištartų mano lūpos, 
Nors mirtis pabrauktų pirštais per žaizdas 
Pabučiuosiu aš tą vieškelį suklupęs, 
Jei likimas lems man grįžti čia kada.

1943

Pasilikusiai sesei

Ąžuolinėj skrynioj 
Buvo kraičių drobių, 
Staltiesių kaip ledo, 
Tavo priaustų. 
Kažin kas užpuolė, 
Kažin kas jas grobė. 
Tik nelaužyk rankų, 
Neraudoki tu.

Tau kančia aprūkus 
Liko dar ant sienos. 
Močios atneštinė, 
Einant į marčias.

Tavo rūsčią dalią 
Stebi jis tik vienas 
Ir kasdien skaičiuoja 
Ašaras karčias.

man rinktinė buvo išleista. 
Knygos viršelis — dailininko 
Antano Petrikonio.

1997 m. rugsėjo 11 d. Lietu
vos rašytojų sąjungos salėje 
buvo paminėta rašytojo Stasio 
Lauciaus 100 metų gimimo su
kaktis ir suruoštos rinktinės 
Nebereikia laurų man sutik
tuvės. Minėjime dalyvavo iš 
Amerikos atvykusi duktė Liuci
ja Beržinskienė su vyru Vaite
liu, sūnus Kvirinas, anūkė 
Elžbieta Laucevičiūtė, poetas 
Kazys Bradūnas, Lietuvos Sei
mo narys Vytas Dudėnas su 
žmona Egle, literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas, ir kiti 
kviestiniai svečiai.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven
tickas savo kalboje apžvelgė 
Stasio Lauciaus kūrybinį kelią, 
pažymėdamas, jog šeimos rū
pesčiu Stasiui Lauciui su rink
tinės išleidimu pastatytas amži
nas paminklas. Kartu tai yra ir 

Kaip sunku atskirti, 
Kai pabeldžia naktį, 
Ar išalkęs brolis, 
Ar galvažudžiai! 
Tirpsta baltos rankos 
Tamsoje su raktais 
O sapnuoji kartais 
Praeitį saldžiai.

Vėl pakyla saulė, 
Išsisklaido rūkas. 
Tu baugiu šešėliu 
Grėbti išeini. 
Juodas varnas ratą 
Apie klėtį suka, 
Ir žiedai bijūnų 
Tartum kruvini.

1965

„nors vėluojantis” autoriaus su
grįžimas į Tėvynę.

Poetas Kazys Bradūnas savo 
kalboje atkreipė dėmesį į Stasio 
Lauciaus kūrybinį palikimą, 
ypač poemą „Respubliką”, ku
rioje autorius per 47-48 eilėraš
čius išdėsto Lietuvos istoriją 
nuo nepriklausomybės atstaty
mo iki bolševikmečio, per vokie
čių okupaciją, trėmimus, pasi
traukimą į Vakarus. Kazys Bra
dūnas pažymėjo, jog Stasys 
Laucius turėjo Lietuvos viziją, 
tikėjimą, jog Lietuva vis tiek 
prisikels. Jis perskaitė vieną 
prieš 40 metų parašytą eilėraš
tį, kuris prasideda žodžiais: 
„mes grįšime, rašo poetai...” (p. 
171).

Kalbėjo ir Stasio Lauciaus 
sūnus Kvirinas ir giminaitis 
Vincas Gurskis, kuris apžvelgė 
poeto gyvenimo kelią. Muzieji
ninkė Kazimiera Galaunienė 
kauniečių vardu džiaugėsi, jog

Kelias rūke. Algio Jakšto nuotrauka
(Švenčionėliai)

Ištrauka iš poemos „RESPUBLIKA”

Mes grįšime, rašo poetai. 
Netrukus, kai kas pranašauja. 
„Štai žemės gimtosios, žiūrėkit, 
Išsaugojau duonterbėj saują”.

Mes paniekos būsim patyrę 
Ir svetimo trupinio skonį, 
Bet žemę pajudins dar vyrai, 
Kaip kurstė kadaise Maironis.

Palaimins laukus pilksermėgis, 
Raudonąjį lažą atlikęs.
Kitais pasineš tada bėgiais 
Tautos ir valstybės dalykai.

Kitokį Vasario paradą 
Priims vyriausybė tais metais.
Nešūkaus divizijos vadas, •
Nė rauto nebus diplomatams.

Bet kunigo kalinio žodžiai 
Kiečiausią lietuvį pravirkdys, 
O himnas, kai kam nusibodęs, 
Sudrebins net išgamos širdį.

Tad maršą orkestrui sugrojus, 
Pro kuklią medinę tribūną 
Žygiuos, nors ne taip jau į koją, 
Respublikos dukros ir sūnūs.

Pradės ne nuo vėliavų miško, 
Nešvysčios kardais karininkai:
Vaikai pasirodys išblyškę, 
Našlaičiai praeis plikakinkiai.

Stasio Lauciaus kūryba grįžo 
Lietuvon. Aktoriai K. Bareikie
nė, A. Chadaravičius, R. Jeg- 
linskas, R. Kazlauskaitė, E. 
Laucevičiūtė, J. Rygertas atliko 
poeto kūrybos literatūrinę ir 
muzikinę pynę. K. Bareikienė ir 
R. Kazlauskaitė padainavo pora 
žemaitiškų liaudies dainų.

* * *
Po oficialios dalies susirinkę 

turėjo progos susipažinti su Sta
sio Lauciaus knygų ir publika
cijų paroda. Nereikia man laurų 
knygos pelnas skiriamas Lietu
vos laisvės kovotojų sąjungai. 
Rašytojo Stasio Lauciaus minė
jimas ir rinktinės sutiktuvės 
buvo plačiai aprašytos ir spau
doje: Lietuvos ryte, Karde, Var
pe, Literatūroje ir mene. Pagar
ba šeimai, kurios pastangomis 
išėjo Nereikia man laurų rink
tinė, kuri, Kazio Bradūno žo
džiais, yra: „kukli poetiška lau
rų šakelė” Stasiui Lauciui.

Po jų vėl ne stambiosios žuvys 
Išplauks, o žmogeliai vienplaukiai, 
Švarkeliais, dėmėtais nuo spjūvių 
Už darbą, už meilę ir auką.

Praeis basnirti partizanai, 
Skylėtom nuo kulkų milinėm, 
Respubliką tavo ir mano 
Beviltiškai liūnuose gynę.

Paskui pražygiuos paprastutės 
Barboros greta Marcijonų,
Kur nešė per speigą ir liūtį 
Kovotojams ginklą ir duoną.

Kaip šmėklos praeis, kaip šešėliai, 
Tautiečiai iš Sibiro grįžę.

« Jie neš ne plakatą iškėlę, 
O savo ramintoją — Kryžių.

Praeis ir jaunimas rikiuotėj 
Su randais ir Kocho bacilom.
Kai kas ims iš publikos ploti, 
Nuliūdusioms motinoms tylint.

O vietoj patrankų ir tankų, 
Mergaitėms eglėšakius barstant, 
Praneš veteranai ant rankų 
Visų nužudytųjų karstą.

Keli atašė tartum vienas 
Pakels tad rankas prie kepurių. 
Ir bus nesvarbu mums tą dieną, 
Ar kas pripažino „de jure”.

GAISRINE VĖL ATGIS 
KAIP LIUTERONŲ 

BAŽNYČIA
Mažeikių priešgaisrinės da

lies darbuotojams persikraus
čius į modernų architektų D. 
J. Jakūbausko ir R. Regeso 
projektuotą pastatą šalia „Ma
žeikių naftos” degalinės, seno
joje gaisrinėje šiuo metu šei
mininkauja evangelikų liute
ronų bendruomenė. Ji jau se
niai laukė XIX amžiaus antro
joje pusėje statyto pastato, 
kuris priklausė 1908-1910 me
tais Mažeikiuose registruotai 
parapijai.

Dvejus pastaruosius metus 
bendruomenė naudojosi gais
rinės 60 kvadratinių metrų 
aktų sale. Laukiant naujosios 
gaisrinės statybos pabaigos, 
buvo parengti bažnyčios re
monto iki projektiniai pasiū
lymai.

Paminklosaugininkai, ben

1961

druomenės pirmininkas J. 
Kriauza bei Mažeikių rajono 
meras B. Kryžius mano, jog 
būtina atkurti senojo neogo
tikinio stiliaus su stačiatikių 
cerkvių elementais bažnyčios 
architektūrą. Suremontuoti 
vienintelį tokio stiliaus pa
statą Mažeikiuose kainuotų 
daugiau kaip milijoną litų.

Norima turėti veikiančią 
bažnyčią su pamaldų bei šar
vojimo salėmis, vaikų kamba
riu ir galbūt senelių namais. 
Todėl neketinama ardyti per
dangos, kuri vienaaukštę baž
nyčią buvo pavertusi dviejų 
aukštų gaisrine.

Šiuo metu Mažeikių evange
likų liuteronų bendruomenė, 
kurioje daugumą sudaro vo
kiečiai ir latviai, turi apie 100 
narių. Juos kas mėnesį lanko 
iš Šiaulių atvykstantis kuni
gas Romas Pukys.
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Trečioji dimensija Čiurlionio galerijoje
(Įspūdžiai iš „Mano pirmosios parodos”)

DAIVA KARUŽAITĖ

Dažnai lankausi parodose, bet 
reėiau ateinu į atidarymus. Šios 
parodos atidarymas buvo toks, 
kurį man būtų buvę gaila pra
leisti. Jis skyrėsi tuo, kad įvyko 
įdomus šokis galerijoje, tarp 
skulptūrų, tapybos, piešinių ir 
juvelyrikos eksponatų, batikų, 
kilimų, dekoratyvinių lempų.

Per atidarymą šokis man bu
vo įdomiausias, pavadinčiau: ju
dančia instaliacija. Galvojau 
apie jį kaip „efemerą” vienadie
nį gyvį- Jis trumpą laiką buvo, 
ir greit vėl išnyko. Dabar aš 
apie šį įvykį (performance) gal
voju ir galvoju ir norėčiau vėl 
pamatyti, bet jo jau nebėra. 
Grįžau į parodą po atidarymo, 
jo ieškodama ir radau įdomių, 
skulptūrinių pasisakymų. Sau
lius Rakauskas užrašė ant savo 
skulptūros, “suvokimui atspa
rus”. Ši skulptūra atrodo kaip 
metalinis vamzdis, gal elektro
ninė lempa, rasta kur nors prie 
statybos. Apie šį darbą turbūt 
turiu teisę galvot ką noriu: me
talas stiprus ir amžinas, bet 
taip pat matau “efemerą”. Ra
kausko eksponuoti trys darbai, 
vienas iš “corten”. “Corten” am
žinai keisis, pasiduos aplinkai, 
keisis “spalvos”, metalui rūdi
jant. Iki galo gal nesurūdys, 
nors egzistuoja nemažai “cort
en” skulptūrų, kurios gerokai 
aprūdijusios, skylėtos ir tikrai 
atrodo; kad gali ateityje dingti, 
nors turbūt ne per mūsų gyve
nimą. Rakausko trečia skulptū
ra taip pat metalinė, atrodo 
kaip du kalėjimo grotai, kartu 
sukabinti su metaline, neper- 
pjajinama grandine. Atrodo, 
kad nebūtų įmanoma atskirti 
šio darbo dviejų skirtingų vie
netų, kurie subtiliai skiriasi, 
bet užmetus greit žvilgsnį, atro
do vienodi.

Mintyse grįžtu prie šokio 
įvykio, konceptualinio pagrindo 
“performance art” (Haroldo Ši- 
liokio). Matėme du šokėjus. Vie
nas stovėjo truputi aukščiau, 
ant pagrindo. Judėdamas, jis 
man atrodė, kad kovoja su su
raišiotam (polyethylene) plėve
lėm. Atrodė, kad gal jis pats 
surištas, ar norėtų būti. Ant ga
lerijos grindų, ant tų pačių, kur 
mes, žiūrovai, taip pat stovė
jom, žmogus buvo apgaubtas ■ 
plastmasiniu atskalų. Jis šok
damas atrodė, kad veržiasi lauk 
kaip naujai gimstanti plaštakė. 
Nebuvo aišku, kai pagaliau išsi
verš, ar bus moteris, ar vyras. 
Pagaliau, kai išsikovojo, šoko 
du vyrai su angliakasių šal
mais, iš kurių spindėjo lempu
tės. Lemputės užgeso, ir pagal
vojau: ar galima matyti tamsoj? 
Staiga šokėjai stovėjo prieš 
mus, rankose laikydami de
gančią žvakę. Pasijutau atsiga
vusi: žmonės nebedūsta, pa
slėpti po „plastika”, dega meta
forinė amžina meno ugnis. Ga
lerija atgijo ir kartu paroda at
rodė ypatingai gyva. Pagalvo
jau, kokia įdomi svajonė. Ir stai
ga, įjungta elektros šviesa iš
blaškė sukurtą sapno iliuziją. 
Šokis pasibaigė. Laikinai bu
vome sujungti žvakės kibirkš
ties, vienos galerijos salėje. Šo
kėjai dingo publikoje tarp 
skulptūrų ir salėje kabančių pa
veikslų.

Jie dingo tarp Algirdo Pet
rausko skulptūrėlių, pavadintų 
„šiluma”, „Zodiakas” ir „Vasa
ra”, kurios realiai dar vis sto
vėjo prieš akis apžiūrėjimui. 
Matau lietuvių liaudies meno 
įtaką šiose (15" - 17") skulptū
rėlėse. Jos tačiau moderniškos, 
temos universalios. Sapno įta
koje įsivaizduoju, kaip jos atro
dytų didesnio masto, žmogaus 
dydžio, jeigu nebūtų atskirtos 
nuo mūsų ant savo pagrindų.

Ramunė Kelečienė Kate, 1996
Anglis/pastelė, 16” x 12 1/2”

Moteris, 1998 
Batika, 80 x 60 cm

Tomas Kirvaitis dar DTT 
Šeštas nusilenkimas, 1996 
Aliejus, drobė, 12” x 16”

Viktoras Laurinaitis

Mąstau kaip tos pačios skulp
tūros atrodytų, jeigu jos pradė
tų šokti ir judėtų tarp mūsų ga
lerijoje.

Toliau matau Vido Zimkaus 
„Konstrukcijas” iš medžio, pa-

Liepa
Aliejus, drobė, 56 x 78 cm

kabintas ant sienos. Jos simet
rinės ir traukia mane į medita 
cinį centrą. Meditacinėje sąvo
koje dėkoju, kad judesys atsira
do galerijoje. Visa paroda at
rodė gyva, juda, buvo galima

Danutės Turlaitės ir Adolfo Klastaičio 
paroda Čiurlionio galerijoje

Danutės Turlaitės ir Adolfo 
Klastaičio tapybos darbų paro
da bus atidaryta šių metų ba
landžio 24 dieną Čiurlionio ga
lerijoj, Jaunimo centre, Čika
goje. Parodos atidarymas bus 

ateinantį penktadienį, balan
džio 24 dieną, 7:30 v.v.

Danutė Turlaitė gimė Igna
linoje, gyvena Vilniuje. 1987 
metais baigė Vilniaus Dailės in-

Adolfas Klastaitis Am fruehen Morgen (Anksti rytą)

pasimesti paveikslų trobelėse 
(Zitos Drungilienės ir Viktoro 
Laurinaičio), senamiestyje prie 
vartų (Inos Čygaitės-Nicewan- 
der), abstraktuose (Donato Ža- 
deikio). Užsimerkusi moteris 
apie kažką galvojo, laikydama 
gėlių puokštę (Irenos Šapamie- 
nės). Realiai nupaišytos mote
rys žiūrėjo į šoną, kai aš į jas 
pažvelgiau (Ramunės Kelečie- 
nės). Violetos autoportretas žiū
rėjo man tiesiai į akis, lyg norė
dama man kažką pasakyti (Vio
leta Drupas). Pagalvojau apie 
Virgą tarp gėlių (Jurgitos Gru- 
bevičiūtės). Moterys iš sapnų 
traukia žiūrovus (Tomo Kri
vaičio).

Rūtos Leonavičiūtės “Medis 
97”, išaustas kilimas iš vilnos ir 
linų, kuria paradoksinę iliuziją. 
Iš tolo, greit užmetus akį per 
atidarymą, atsiminiau šį darbą 
kaip piešinį. Nustebau, aplan
kiusi parodą antrą kartą — jis 
išaustas iš siūlų. Medis ir vilna 
labai skirtingi elementai, bet jų 
skirtingos ypatybės šio darbo 
sąvokoje jungiasi ir derinasi. 
Siūlai veržiasi lauk nuo sienos į 
trečiąją dimensiją.

Algimanto Mikalausko portre
tai: „Be pavadinimo”, sukurti iš 
cemento, įdomiai sustatyti, atsi
tiktinai atremti. Pagalvojau, 
kad jie galėtų Voliotis sapno ar 
šokio judesyje. Taip pat prie 
trečiosios dimensijos reikia pris
kirti Artūro Ragausko juvely- 
riką. Galėjome įsipainioti į jo 
voratinklius, vietoj šokėjo dusi
nančią plastiką. Kai grįžau į 
galeriją po atidarymo, jų nebe
buvo, vietoj jų stovėjo plastma
sinė dėžė, kuri anksčiau slėpė 
auskarus ir grandinėles.

Žinoma, reikia nepamiršti pa
minėti Virginijos Tamulevičiū
tės lempas, kurias galima už
degti, kai žvakių pritrūksta ir 
reikia toliau deginti kūrybinį 
laužą. Šioje parodoje jų nebuvo 
galima uždegti, nors buvo gali
ma pagalvoti, kad reikėtų, nes 
kai įeini į tuščią galeriją po pa
rodos atidarymo, kai nebėra 
žmonių, trečiajame galerijos 
kambaryje visuomet tamsu. 
Apėjusi ratą, dar vis norėjau 
paklausti: „Ką galima matyt 
tamsoj?” Kur daugiau mūsų 
menininkų? Pernai rudenį ši 
paroda buvo kibirkštėlė Algi
manto Kezio kuratorinėje svajo
nėje. Pavasarį, kai žemė atsiga
vo, jis įtraukia naujas jėgas į 
Čurlionio galeriją. Šią parodą 
galima lankyti Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, 5620 
South Claremont Avenue, Čika
goje, kur ji vyks iki šių metų ba
landžio 20 dienos.

stitute vaizduojamosios dailės 
fakultetą. Iki 1997 metų dirbo 
Lietūvos mokslų akademijos fi
zikos institute, vėliau dailės ga
lerijoje „Grigo ratai”. Jos darbų 
paroda neseniai vyko John G. 
Blank meno centro galerijoje, 
Michigan City, Indiana. Parodo- 
so kuratorius Kevin Firme pa
lankiai atsiliepė apie dailinin
kės kūrybą:

„Danutė Turlaitė 
suteikia mums progą pamatyti 
kito pasaulio meninės išraiškos 
viziją. Jos darbuose atsispindi 
kitoks koloritas, nei mes esame 
įpratę matyti — spalvos pritil
dytos, kaip ir kitų mums žino
mų Lietuvos dailininkų dar
buose. Potėpiai drąsūs, bet kar
tu ir švelnūs kontroliuojantys 
pilkųjų ir prigesintųjų spalvų 
kontūrus”. Danutė atsimena, 
kaip jos močiutė kirpdavo avis, 
augaliniais dažais spalvindavo 
vilnas, verpė jas, audė lovatie
ses. Šių audinių vaivorykštinės 
spalvos ataidi abstrakčiuose 
dailininkės tapybos darbuose.

Danutė Turlaitė Vilniaus senamiesčio stogai, 1997
Aliejus, drobė

Danutė Turlaitė Arkos, 1997 
Aliejus, drobė

Adolfas Klastaitis gimė Lie
tuvoje 1952 metais. Jis mokėsi 
Vilniaus Statybos technikume 
— architektūrą, įgydamas pieši
mo pagrindus. Vėliau studijas 
tęsė Valstybiniame dailės insti
tute. Tapybos mokėsi pas žino
mus Lietuvoje dailininkus: P. 
Mikalauską, R. Zalensą. Pieši
mo pas profesorių Palį. Dar stu
dijuodamas, pradėjo dalyvauti 
Kauno miesto dailininkų tapy
bos parodose. 1984 metais daly
vavo Jaunųjų dailininkų paro
doje Vilniuje. Pirmose parodose 
autorius pateikdavo daugiausia 
akvareles, tik vėliau susidomėjo 
tapyba-aliejumi. Dailininkas 
mėgsta tapyti nesudėtingus mo
tyvus, tai tiesiog saulėgrąžų 
laukas, miškas, pieva. Tačiau 
darbuose nematyti tiesmukiš
kai nukopijuotos gamtos, nors 
vyrauja realistinis peizažas, ta
čiau neįprasto apšvietimo dėka 
įgauna mistiškumo įspūdį. Pa

Adolfas Klastaitis Be pavadinimo

veiksluose nematyti žmogaus, 
jo buvimas nujaučiamas.

Palaipsniui Adolfas Klastaitis 
pradeda pereiti prie simbolinio 
aplinkos ir daiktų vaizdavimo, 
t.y. mažiau detalizuoja patį ob
jektą, apsiriboja spalviniu dė
mių bei griežtų linijų kompona
vimu.

Po studijų institute, įgijęs ap
linkos dizainerio profesiją, la
biau atsideda kūrybai drobėje. 
Per trumpą laikotarpį sukūrė 
darbų, kurie buvo eksponuoti 
kolektyvinėse parodose, Lenki
joje, Belgijoje. Privačiose kolek
cijose tapybos darbų yra Austri
joje, po tarptautinio dailininkų 
simpoziumo — taip pat Vokieti
joje po individualių parodų Nue- 
renberg mieste. Darbų atlikimo 
priemonės — kartonas, drobė, 
aliejus bei akvarelė, neretai 
pastelė. Skirtingiems uždavi
niams naudoja vis kitą techni
ką. Kartais jo atliktus darbus 

sunku sutapatinti. Atrodo, tapė 
skirtingi autoriai. Jam priimti
na nuomonė, kad vieningo sti
liaus nesilaikymas nėra blogai. 
Tai tiesiog toks stilius! Neretai 
dailininkas pateikia to paties 
motyvo realistinį bei simbolis
tinį sprendimą kartu, tuo tarsi 
leidžia žiūrovui pąjusti suvoki
mo galią, t.y. praplečia ribą, 
tarp to, kaip yra ir kaip galėtų 
būti.

Galerijoje eksponuojamos ak
varelės nesuvaržytos iš anksto 
apgalvoto piešinio. Spalva ir li
nija tai pavasario nuojautos 
ženklai. Jo parodose rodomų 
darbų ir pavadinimas vienas — 
„Pavasario ženklai”. Atsitiktinė 
spalvinė dėmė sąmoningai su
jungiama į bendrą visumą.

LIETUVOS 
MOKYKLOMS — 

PRANCŪZIŠKOS KNYGOS
Atviros Lietuvos fondas kar

tu su Prancūzijos ambasados 
Vilniuje Kultūros centru ša
lies mokykloms padovanojo 
4,000 prancūziškų knygų. Jos 
skirtos besimokantiems pran
cūzų kalbos ir greitai pasieks 
mokyklas.

Už šias knygas, kaip pasakė 
Atviros Lietuvos fondo projek
to „Švietimas — Lietuvos 
ateičiai” programos koordina
torė Virginija Aleksejūnaitė, 
pirmiausia turime būti dė
kingi Prancūzijos agentūrai 
„Biblionef”. Ji remia tuos, ku
riems yra sunkumų įsigyti 
prancūziškų knygų vaikams ir 
jaunimui, sudaro leidinių rin
kinius už simbolinę kainą — 
po penkis frankus už vieną 
knygą.
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