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Lituanistikos instituto 
įkūrimas ir veikla Čikagoje 
Noriu pradėti citata iš 1954 

m. Aidų Nr. 9 paskelbto 
straipsnio, kuriame JAV lietu
vių šviesuomenė buvo ragina
ma prisidėti prie Lituanistikos 
instituto veiklos. Cia rašoma: 

„Lituanistikos Institutas tu
rės puoselėti mūsų būdingąją 
kultūrą, atskleisti ir ryškinti 
ją mums patiems, ypač priau
gančiam jaunimui, kuris da
bartinėmis sąlygomis maža 
arba nieko apie ją nepatiria, o 
taip pat ir svetimiems. Bet 
ypač svarbus instituto užda
vinys yra šiuo metu, kada 
mūsų tautai gresia ne tiktai 
fizinis, bet ir dvasinis žudy
mas, genocidas. Todėl laisvojo 
pasaulio lietuvių pareiga yra 
išsaugoti ir plačiau paskleisti 
tikrą supratimą apie lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės 
istoriją, lietuvių kalbą, lite
ratūrą, mūšų mokslinę ir kul
tūrinę pažangą, kada mūsų 
žemėje tai nebėra galima, ir 
viskas yra šališkai nušvie
čiama. 

Tai daryti laisvojo pasaulio 
lietuviai yra atsakingi ne tik
tai prieš savo pavergtuosius 
brolius, bet taip pat ir prieš 
svetimtaučius, kuriems turi 
pateikti okupanto nesužalotą 
lituanistinį mokslą". 

1954 m. pasakyti žodžiai yra 
tada įsivaizduotos veiklos gai
rės, bet pagal savo turinį ši 
citata galėtų būti ir apibendri
nančia išvada arba teze, tin
kančia Lituanistikos instituto 
veiklai apibūdinti nuo įsikū
rimo 1951 m. iki 1990 m., t.y. 
iki tada, kai iš esmės pasi
keitė Lietuvos padėtis, o tuo 
pačiu pakito instituto paskir
tis ir veiklos pirmumai. 

Kas ėmėsi iniciatyvos 
įkurti Lituanistikos 

institutą emigracijoje? 

1944 m. vasarą ir rudenį, so
vietinei kariuomenei užimant 
Lietuvą, pasipylė pabėgėlių 
banga. Iš pradžių jie vargo 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje, o vėliau emigravo į JAV, 
Australiją ir kitus kraštus. 
Tarp pabėgėlių buvo daug 
mokslo žmonių, profesorių, 
rašytojų, žurnalistų ir kitų in
telektualinio darbo atstovų. 
Jau pabėgėlių stovyklose pra
dėjo organizuotis lietuviai 
mokslininkai. 1947 m. gegu
žės 3 d. Niurtingene, Vokieti
joje, buvo įkurta Lietuvių pro
fesorių užsienyje sąjunga, bet 
ji aktyviai veikė tik apie me
tus, nes, prasidėjus masinei 
emigracijai į JAV, pairo šios 
sąjungos darbas. Persikėlę į 
JAV, mokslininkai Čikagoje 
1950 m. vasario 18 d. įkūrė 
Lietuvių profesorių draugiją 
Amerikoje. Ši draugija ir ėmė
si iniciatyvos įkurti Lituanisti
kos institutą Čikagoje. 

Lietuvių profesorių draugi
jos Amerikoje metiniame su
važiavime 1951 m. vasario 17 
d. vienbalsiai buvo nutarta 
steigti Lituanistikos institutą 
JAV ir buvo sudaryta komisija 
jo organizavimui. Komisijos 
pirmasis posėdis įvyko 1951 
m. balandžio 7 d. Jame daly
vavo dr. Petras Jonikas, dr. 
Domas Krivickas ir dr. Vladas 
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Viliamas. Komisijos pirminin
ku išrinktas P. Jonikas, o sek
retoriumi — VI. Viliamas. Pir
majame posėdyje buvo nu
tarta paruošti anketą, kurioje 
potencialūs nariai ir bendra
darbiai atsakytų apie In
stituto pobūdį, skyrius, bran
duolį, narių sudėtį, organiza
ciją, lėšas ir kt.". Matyt, pats 
svarbiausias šios anketos 
klausimas iš, dešimties buvo 
pirmasis: „Ar Lituanistikos in
stitutas turėtų būti vien 
mokslinė tiriamoji, mokomoji 
ar abejopa, ar gal dar ir kito
kio pobūdžio institucija?" 

Vilniaus universiteto biblio
tekos rankraštyne saugoma
me dr. J. Gimbuto fonde yra 
10 atsakymų į anketos klausi
mus. Tai K. Avižonio, M. 
Biržiškos, L. Dambriūno, A. 
Šapokos, J. Jakšto, A. Salio, 
V. Krėvės-Mickevičiaus ir V. 
Maciūno (bendras atsakymas), 
S. Kolupailos, J. Balio ir V. 
Trumpos. Atsakymai į anke
tos pirmąjį klausimą rodo, kad 
Lituanistikos instituto pa
skirtį įsivaizdavo nevienodai. 
Dauguma pirmiausia pasisakė 
už mokslo institucijos statusą. 
Bendrame V. Krėvės-Mickevi
čiaus ir .V. Maciūno atsakyme 
pasisakoma už visiškai aka
deminę instituciją: „Institutas 
turėtų būti grynai mokslinio 
pobūdžio. Tai būtų savotiškas 
Lietuvių mokslo akademijos 
pakaitalas. Žinoma, jo uždavi
nių tarpe galėtų būti taip pat 
ir tam tikra mokomoji veikla, 
kuri tačiau bent dabartinėmis 
sąlygomis tegalėtų reikštis 
siaurokai, būtent atskiromis 
lituanistinėmis paskaitomis 
ar jų ciklais: juoba, kad ir In
stituto nariai yra išsibarstę po 
įvairias vietoves. Neuniversi

tetinio lygio lituanistinių da
lykų dėstymo reikalai (pvz., 
šeštadieninės mokyklos ir t.t.) 
priklausytų kitoms organizaci
joms, pvz., mokytojų ir t.t. 
Aišku, kad Instituto nariai 
galėtų (ir turėtų) tą veiklą ak
tyviai remti". 

Už abejopą paskirtį, t.y. 
mokslinę ir mokomąją, aiškiai 
atsakyme į anketos klausimus 
pasisakė A. Šapoka. Jis rašė: 
„Tautinės kultūros tyrinėjimo 
bei jos puoselėjimo problema 
išeivijoje yra labai sunkiai 
sutvarkoma, bet jokiu būdu 
neužmestina. Lit.[uanistikos] 
Instituto mintis, mano galva, 
labai sveikintina ir jau dabar 
darytina kas įmanoma. Į tie
sioginį pirmąjį klausimą at
sakyčiau — abejopos, nes gre
ta tiriamojo visada bus ak
tualus mok [y] mosi darbas ir 
vargu ar būtų tikslu dvi insti
tucijas kurti, kai žmonės 
dažniausiai bus tie patys. Ne-
paskęskime organuose!" 

Apie savitą Lituanistikos in
stituto paskirtį J. Jakštas taip 
samprotavo: „Mūsų emigra
cinėse sąlygose institutas tu
rėtų būti ne tiek tiriamoji ir 
mokomoji institucija, kiek lie
tuviško švietimo palaikytoja ir 
skatintoja mūsų plačiuose 
emigracijos sluoksniuose. Be 
to, jis turėtų būti tautinių 
kultūrinių vertybių saugoto
jas". 

Iš pateiktų kitų anketos 
klausimų pažiūrėkime, kokius 
apklaustieji įsivaizdavo insti
tuto skyrius, kokios turėtų 
būti mokslinės narių kvalifi: 

kacijos ir kokie svarbiausi 
uždaviniai. Atsakymuose pa
minėti tokie skyriai: Lietuvių 
kalbos, Literatūros, Lietuvos 
istorijos, Proistorės, Lietuvių 
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etnografijos (tautosakos ir 
tautodailės), Etnografijos, 
Tautotyros, Lietuvių buities 
išeivijoje, išeivijos gyvenimo 
tyrimo bei tautinės kultūros 
puoselėjimo išeivijoje skyrius, 
Lietuvos geografijos, Biblio
grafijos, Archyvistikos, Muzi
kos, Architektūros, Meno, 
Teatro, Teisės ir socialinių 
mokslų, Lietuvos Teisės istori
jos ir ekonomikos, socialinių 
klausimų, Ūkio, technikos ir 
pramonės. Žodžiu, gausi įvai
rovė. Įdomią schemą pateikė 
bendraautoriai V. Krėvė ir V. 
Maciūnas, kurie siūlė įsteigti 
du pagrindinius skyrius: 
„Dvasinių ar Humanitarinių 
(drauge ir visuomeninių) 
mokslų ir Gamtos". Pastarieji 
dalintųsi į mažesnius posky
rius. Dauguma pasisakė už 

tai, kad nariai turėtų moksli
nius laipsnius arba bent būtų 
baigę aukštąją mokyklą, bet 
narių skaičius neturėtų būti 
griežtai ribojamas. Kalbėdami 
apie uždavinius, kėlė ne tik 
mokslo tiriamuosius, populia
rinimo, organizacinius ar lei
dybinius, bet ir siūlė steigti 
atskiras institucijas: lietuvių 
muziejų, centralinę lietuvišką 
biblioteką ir archyvą (J. Ba
lys); pasaulio lietuvių biblio
teką ir archyvą (J. Jakštas). 

Rinkdami anketinius duo
menis, Lituanistikos instituto 
sumanytojai ėmėsi konkrečių 
organizavimo darbų. Jau mi
nėtos komisijos antrame po
sėdyje buvo priimti Lituanisti
kos instituto statuto metme
nys ir nutarta spaudai pa
ruošti bendro pobūdžio aplink
raštį. Trečiame šios komisijos 
'vietoj VI. Viliamo dalyvavo 
dr. Antanas Gylys) posėdyje 
bendrais bruožais buvo aptar
tas lėšų telkimo klausimas, ir 
tai statuto forma apsiėmė pa
ruošti D. Krivickas. 1951 m. 
spalio 6 d. įvyko Lietuvių pro-
fesorig draugijos Amerikoje 
valdybos pasikalbėjimas su 
spaudos atstovais dėl Litua
nistikos instituto organizavi
mo, kuriame dalyvavo 19 as
menų. 1951 m lapkričio 17 d. 
buvo priimtas statutas, kurį 
parengė D Krivickas. Lietu
vių profesorių draugijos Ame
rikoje valdyba savo 1951.12.15 
d. posėdyje, remdamasi Litua
nistikos instituto statuto 24 
straipsnio b. pastraipa, nutarė 
paskirti pirmuosius Lituanis
tikos instituto tikruosius na
rius: Leonardą Dambriūną, 
Alfredą Senną, Joną Puziną, 

Konstantiną Avižonį, Juozą 
Jakštą, Antaną Kučą, Joną 
Matusą, Simą Sužiedėlį, Adol
fą Šapoką, Vincą Trumpą, An
taną Vasiliauską, Aleksandrą 
Broel-Platerį, Juozą Ambraze
vičių (J. Brazaitį), Vincą Ma
ciūną, Kazį Pakštą, Vladą Vi
liamą, Antaną Bendorių ir 
Mariją Alseikaitę-Gimbutienę. 
Tuo pačiu nurodė, kad į JAV 
lietuvių kultūros istorijos sky
rių paskirs, kai paaiškės kan
didatai. Jurgis Gimbutas 
įvardija, kad 1951 m. gruodžio 
30 d. komisija pakvietė 26 as
menis būti tikraisiais Litua
nistikos instituto nariais, iš 
kurių 25 sutiko. Be jau anks
čiau minėtųjų, išskyrus J. Am
brazevičių ir A. Bendorių, J. 
Gimbutas dar pamini devynis 
asmenis: Kazį Alminą-Al-
minauskį, Petrą Joniką, An
taną Salį, Praną Skardžių, 
Zenoną Ivinskį, Mykolą Bir
žišką, Vaclovą Biržišką, An
taną Vaičiulaitį ir Joną Balį. 
Tad šiuos 25 žymius mūsų 
mokslininkus reikia laikyti Li
tuanistikos instituto Čikagoje 
steigėjais arba branduoliu. 
1952 m. kovo 2 d. įvyko 
iškilmingas instituto atidary
mas. Juridiškai iki galo Litua
nistikos institutas buvo įtei
sintas 1953 m. rugpjūčio 31 d., 
kada buvo įregistruotas Illinois 
valstijoje kaip pelno nesie
kianti draugija. 

Lituanistikos instituto 
s t ruktūra 

Gaila, kad nepavyko aptikti 
1951 m. Lituanistikos institu
to statuto. Vėliau šis statutas 
ne kartą buvo pertvarkomas ir 
tobulinamas. J. Gimbuto fon
de yra nuo 1953 m. vasario 1 
d. įsigaliojęs Lituanistikos in
stituto statutas, 1964 m. 
gegužės 2 d. statuto projektai 
ir galutinis variantas, 1973 m. 
spalio 1 d. redakcija. Priimti 
statuto variantai buvo ne kar
tą papildomi atskirais punk
tais. Ideologine prasme įdomu, 
kad 1966 m. buvo pasiūlyta 
statuto 6 str. papildyti tokia 
formuluote: „Instituto nariais 
negali būti asmenys ar orga
nizacijos, nepritaria nepri
klausomos Lietuvos idėjai". 
1975 m. statutas išspaus
dintas anglų kalba ir jau 1976 
m. bei 1977 m. jo tekstas tai
somas. 

Visose statuto redakcijose 
nurodoma, kad Lituanistikos 
institutas yra mokslo įstaiga 

arba mokslinių tyrinėjimų 
įstaiga. Tikslas 1973 m. statu
to redakcijoje taip apibrėžtas: 
„Lituanistikos instituto tiks
las, nustatytas jo inkorporaci
jos akte, yra rinkti, sisteminti 
ir studijuoti dokumentus ir 
mokslinius duomenis, liečian
čius lietuvių kalbą, literatūrą, 
folklorą, Lietuvos istoriją bei 
geografiją ir visą kitą moksli
nę medžiagą, turinčią ryšį su 
Lietuva, o taip pat studijuoti 
ir skelbti lietuvių istoriją 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse". 

Veiklos pirmumai apspren
dė ir skyrių struktūrą. Pagal 
1953 m. statutą, buvo sudary
ti septyni skyriai: Lietuvių 
kalbos, Lietuvių literatūros, 
Lietuvių tautotyros, Lietuvos 
proistorės, Lietuvos istorijos, 
Lietuvos geografijos, JAV lie
tuvių kultūros istorijos. Vė
liau skyrių skaičius (daugiau
sia buvo 9, o mažiausia — 6) 
ir pavadinimai dar keitėsi. 
Vieni buvo panaikinami arba 
sujungiami, steigiami nauji, 
bet pagrindiniai, t.y. grynai li
tuanistiniai (kalbos, literatū
ros, istorijos) skyriai, išlik
davo. 

Lituanistikos instituto na
riai buvo kelių pakopų, bet 
svarbiausi — tai tikrieji na
riai. Tapti tikruoju nariu svar
bi sąlyga, kad kandidatas 
būtų baigęs aukštąjį mokslą ir 
pasiruošęs dirbti mokslinį 
darbą (išimtinais atvejais gali 
būti ir nebaigę aukštojo 
mokslo). Kandidatus į tikruo
sius narius pasiūlydavo sky
riai, o tvirtindavo Lituanisti
kos instituto taryba. Kitų ka
tegorijų nariai statutuose api
brėžiami nevienodai — tai na
riai korespondentai, garbės 
nariai, nariai talkininkai, na
riai globėjai, nariai fundato
riai, nuolatiniai nariai, nariai 
rėmėjai, metiniai nariai, na
riai pritarėjai, kviestiniai na
riai ir taip toliau. Pažvelgus į 
tikrųjų narių skaičiaus dina
miką, pastebėsime, kad iš pra
džių narių skaičius didėjo 
nežymiai, o vėliau pastebimas 
narių skaičiaus išaugimas. 
1963 m. buvo 24 tikrieji na
riai, 1964 m. — 32, 1965 m. — 
50, 1973 m. pabaigoje — 85, 
1978 m. — 120, o daugiausiai 
narių buvo 1983 m. — 138, o 
jau 1988 m. — tik 105. 
Kalbėdami apie tikruosius na
rius, galime pacituoti ištrauką 
iš J. Gimbuto kalbos 1974 m. 
visuotiniame narių susirin
kime. Čia apie kokybinę narių 
sudėtį rašoma: „70 narių (iš 
108 — AK.) turi daktaro 
laipsnį, 48 dabar dėsto univer
sitetuose ar kolegijose pilnų 
profesorių ar asistentų profe
sorių pareigose. Dar 23 nariai 
yra buvę profesoriai ar moksli
nio personalo nariai". 

Lituanistikos instituto vado
vybė yra dviejų dalių — insti
tuto taryba, kurią sudaro in
stituto prezidiumas ir skyrių 
vedėjai, ir instituto prezidiu
mas. Lituanistikos instituto 
pirmininkas ir prezidiumo na
riai renkami trejiems metams 
visų narių slaptu balsavimu. 
Renka sudaryta komisija, bal
suojama paštu, užpildant rin
kimų lapelius. Skyrių vedėjai 
renkami atitinkamo skyriaus 
tarybos trejiems metams. Re
vizijos komisiją skiria institu
to taryba trejiems metams. 
Per visą laikotarpį Lituanisti
kos instituto pirmininku buvo 
išrinkti aštuoni asmenys: Pet

ras Jonikas. Jonas Balys, 
Aleksandras Plateris, Vincas 
Maciūnas, Jurgis Gimbutas, 
Rimvydas Šilbajoris, Bronius 
Vaškelis, Violeta Kelertienė. 

Baigdami aptarti Lituanisti
kos instituto struktūrą, gali
ma pasiremti 1974 m. J. Gim
buto pasakytais žodžiais, ku
rie atspindi tikrąsias instituto 
egzistavimo sąlygas: „Insti
tutas nėra įstaiga, neturi savo 
patalpų, nei bibliotekos. Jo 
adresas yra pirmininko adre
sas. Prezidiumas, komisijos, 
leidinių bendradarbiai ir su
važiavimų prelegentai dirba 
be atlyginimo, savanoriškai". 

Atlikti darbai 

Vertindami Lituanistikos in
stituto darbus, kaip ir kitos 
panašios organizacijos veiklą 
išeivijoje, pirmiausia turime 
prisiminti, kad darbas vyko 
tam tikra prasme nepalankio
mis sąlygomis, t.y. šiam dar
bui žmonės galėjo pasišvęsti 
tik šalia ko kito (reikėjo 
uždirbti duoną). Antra vertus, 
atlikti tyrinėjimams buvo ri
botos galimybės (pvz., istori
kams buvo daug sunkiai priei
namų šaltinių). Trečia, visada 
jaučiamas lėšų trūkumas. 

Jau 1953 m. statute buvo 
numatyti būdai, kaip Litua
nistikos institutas įgyvendins 
savo tikslus. Vieni daugiau 
akademinio pobūdžio, kiti — 
daugiau tinkami populiarini
mui. Šiuokart paminėsime 
akademines iniciatyvas. 

Statuto 1953 ir 1964 m. re
dakcijose buvo numatyta dar
bo tikslais steigti biblioteką ir 
archyvą, bet nepavyko įgy
vendinti šio sumanymo. Ta
čiau ketinimų įkurti biblio
teką buvo ir net įdomių. 1966 
m. balandžio 15 d. prezidiu
mas nutarė: 

„Institutas renka ir saugo 
visas lietuviškas knygas ir ki
tus spaudinius, pirmoj eilėj 
išleistus išeivijoje. Tam tikslui 
Instituto prezidiumas nutaria 
įsteigti Lituanistikos Biblio
teką ir Archyvą, kur visa ši 
medžiaga bus tvarkingai lai
koma ir padaryta prieinama 
naudojimui. Kadangi šiuo me
tu Institutas negali tam reika
lui skirti daug lėšų, todėl nu
taria visus Instituto narius 
siųsti LI Bibliotekai po vieną 
egz. visu savo knygų, straips
nių atspaudų ar iškarpų, jei 
tik autoriai jų turi. Tuo tarpu 
Bibliotekos ir Archyvo tvarky
mu rūpinasi pats Prezidiu
mas." Toliau buvo aptarta ir 
tokia skaudi situacija, kai po 
mirties knygos sunaikinamos. 
Dėl to „Instituto nariai yra 
prašomi iš anksto savo testa
mentuose užrašyti, kad litua
nistinės knygos ir archyvinė 
medžiaga po jų mirties palie
kama Lituanistikos Institutui. 
Jau turime vieną pažadą apie 
1,000 lietuviškų knygų ir 
žurnalų komplektų bus testa
mente užrašyta LI Bibliotekai. 
Tuo tarpu ji turi tik 22 kny
gas, 42 smulkesnius spaudi
nius ir keletą papkių su laik
raščių iškarpomis. Yra paža
dėtos ir dvi naujos didokos 
knygų lentynos. Viskas tuo 
tarpu telpa viename privataus 
pusrūsio kampe". 1967 m. Li
tuanistikos instituto bibliote
ka turėjo 442 knygas. 2,000 
žurnalų egz., bet pabrėžiama, 
kad „trūksta knygų lentynų, 
pirmosios dvi jau prikrautos." 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Mokslinės konferencijos prezidiumas. I i kairės: Lietuvos istorijos instituto direktorius A. Tyla, Lie
tuvių kalbos instituto direktorius A. Sabaliauskas,! .ietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adam
kus, Lietuvos Mokslu akademijos prezidentas B. Juodka ir Lietuviu literatūros instituto direktorius 
L. Sauka. Nuotr. Virginijos Valuckienės 

Lituanistikos medis 
ir jo atžalos 
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Kovo mėnesį suėjo 60 metų 
nuo nepriklausomos Lietuvos 
Antano Smetonos lituanisti
kos insti tuto įkūrimo. Ta pro
ga Vilniuje, Mokslų akademi
joje, buvo surengta mokslinė 
konferencija, skirta aptar t i li
tuanist ikos tradicijas, dabartį 
ir perspektyvas. Pranešimus 
skaitė, dalyvavo diskusijose 
svarbiausių dabartinių litua
nistikos centrų — Lietuvių 
li teratūros ir tautosakos, Lie
tuvių kalbos ir Lietuvos Istori
jos insti tutų vadovai bei 
moksliniai bendradarbiai. 

tautos gyvenimo atramų. Pre
zidentas klausė: ar ne dėl šių 
priežasčių okupuotoje Lietu-

Šiaulių universitetuose, Kul
tūros ir meno, Lietuvos Filoso
fijos ir sociologijos insti tutuose. 

Išskaičiavęs šias mokslo 
įstaigas, Lietuvos Istorijos in
stituto direktorius A. Tyla 
kažkodėl nepaminėjęs pralei
do Čikagoje įsikūrusį (o gal 
būtų galima sakyti — į išeiviją 
pasitraukusį) Lituanistikos in
stitutą. Todėl savo kalboje jo 

gražiai išleistų jo Raštų pirmą 
tomą. 

Pasak šio inst i tuto direkto
r iaus L. Saukos, rankraštyne 
yra sukaupta ar t i 1,5 milijono 
tautosakos vienetų. Pradėta 
užrašinėti t au tosaka ir iš 
išeivijos lietuvių. Deja, šis 
darbas kol kas sekasi sun
kiau, nes t rūks t a lėšų jau 
užrašytai tautosakai kopijuo
t i , ekspedicijoms rengti į 
užsienio kraštuose esančius 
lietuvių telkinius. Gerai, kad 
čia šiek tiek padėjo Lietuvių 
fondas, atviros Lietuvos fon
das, UNESCO — jų dėka 
įsigyta naujos garso įrašymo 
aparatūros . Tad tautosakos 
r inkimas išeivijoje turėtų pa
gerėti. 

Konferencijoje, nagrinėjant 
etnologijos problemas, buvo 
pažymėta, kad atskleisti isto
rijos posūkių sukeltą kultūros 
reiškinių įvairovę ir jų tarpu
savio ryšį bū tų įmanoma, ren
giant ne t ik Lietuvoje gyve
nančių, bet ir 1944-1950 me
tais ar dar anksčiau išeivijoje 

Konferencijos salėje. Pirmasis ii kairės — akademikas Zigmas Zinkevičius. 
Nuotr. Virginijos Valuckienės 

mone, čia parengiami labai 
geri lituanistikos specialistai. 
Didelė laimė lituanistikai, iš 
Lietuvos atvykstantiems ba
kalaurams čia tęsti magis
tratūros studijas. Šiame Li
tuanistikos fakultete visai 
kita, kur kas geresnė negu 
Lietuvoje, akademinė aplinka. 
G. Subačius sakė. kad čia 

Lituanistikos instituto įkūrimas 

atsidūrusių pasaulio lietuvių įprantama prie savaran-
papročių atlasą. Etnologijos kiškumo, per porą metų studi-

voje lituanistika bei jai arti- nepamiršo prezidentas V. 
mos mokslo sritys labiausiai Adamkus, pasakęs, k a d po 
užkliuvo sovietų valdžiai? To k a r 0 , k a į p dvasinė būt inybė, 
nepaisant, likę okupuotoje 
Lietuvoje, nors ir persekioja
mi, tremiami, kankinami, li
tuanistikos žmonės stengėsi 
tarnauti savam pašaukimui, 
nepaisydami sunkių sąlygų, 
aukodami savo likimus, gy
venimus, šeimas. Prezidentas 

išeivijoje buvo organizuotas 
Lituanistikos inst i tutas, sutel
kęs stipriausias Amerikos li
tuanistų jėgas. 

Apie šio instituto įs ikūrimą 
ir veiklą mokslinėje konferen
cijoje buvo gana i šsamus , 
įdomus vilniečio istoriko Algi
manto Katiliaus praneš imas . 

mokslininkė Regina Merkienė 
sakė, kad tokio atlaso reikšmė 
mokslui nekelia abejonių. 
Toks išeivijos lietuvių pa
pročių a t lasas , aprūpintas ti
riamuoju tekstu, ateityje būtų 
puikus pagrindas lyginamie
siems tyr imams. J i s padėtų 
nustatyt i etninės kultūros 
reiškinių tvarumą moderniųjų 

juojantys gauna kitą, gilesnę, 
platesnę, geresnę mąstymo di
mensiją. Pasak G. Subačiaus, 
Lituanistikos katedroje Lietu
vos jaunimas, pagaliau litua
nistikos mokslas, gauna labai 
daug. 

Prelegentas pažymėjo, kad 
Lituanistikos fakultetą, iš Lie
tuvos į jį atvykusius studijuoti 

priminė ne tik sovietmečiu su 
griautą Vilniaus universiteto j į mokslininkas parengė, pasi 

Nors mokslinėje konferenci- Lietuvių literatūros katedrą, telkęs spaudoje paskelbtą ir 
joje nedalyvavo (o gal ir nebu- bet ir talentingą lingvistą, Ii- dr. Jurgio Gimbuto sur inktą 
vo pakviesti) išeivijoje svar- tuanistikos bei baltistikos archyvinę medžiagą, saugomą 

ir pomoderniųjų idėjų veikia- jaunuolius išlaiko, iš aukų ir 
moję visuomenėje, išaiškinti fondų moka stipendijas Beė
jo* vietinės, tautinės ir gru- vijos lietuviai. G. Subačius 
pinės kul tūros , savimonės ir pažymėjo ir dienraščio Drau-
stichiško bei konstruojamo gas nuopelnus, rašant, pagar-
tapatumo tradicinės raiškos sinant Lituanistikos katedrą, 

biausių lituanistikos židinių mokslų organizatorių Joną Vilniaus universiteto bibliote- ^ o r m a s t i e k Lietuvos etnogra- joje besimokančius jaunus Ii 
— Čikagoje veikiančio Litua 
nistikos instituto ir Illinois 
universiteto Lituanistikos ka
tedros atstovai, tačiau konfe
rencijos programoje ir jiems 
buvo skirta nemažai dėmesio 
bei nagrinėjimų. 

Lietuvos Istorijos instituto 
direktorius Antanas Tyla na-

Kazlauską. „Jo pastangomis kos rankraštyne, 
buvo pradėtas iš esmės naujas Mokslinėje konferencijoje ir 
lietuvių kalbos istorinio ty- diskusijoje apie l i tuanist ikos 
rinejimo etapas, kai nuo kai- darbus bei problemas kalbėjo 
bos lyginimo ir paskirų faktų visų lituanistinių ins t i tu tų 
istorijos pereita prie kalbos vi- darbuotojai, tačiau pate iks iu 
dinės rekonstrukcijos metodu tik tas kalbų vietas, k u r na-

finėse srityse, tiek lietuvių tuanistus, kad išeivijos para 
diasporose (telkiniuose) užsie- ma šiai katedrai nemažėtų, 
nyje. Etnologe* R. Merkienės 

grinėjamas, atskleidžiamas 
okupacijų nutraukto l i tuanis- Vi ln iaus P e d a g o g i n i o 

u n i v e r s i t e t o c h o r a s „Ave 
Vita", kuriam vadovauja Kas
tytis Barisas, parengė net 34 

pagrįstos fonologinės ir gra
matinės sistemų analizės 

grinėjo aplinkybes, kaip Kau- {Lietuva. „Baltos lankos", Vii- tinio darbo tęsimas išeivy oje 
no Vytauto Didžiojo universi- n ius , 1999 m. 25 psl.). J. Antai, Istorijos insti tuto direk-
teto senatas, Humanitarinių Kazlauskas (tarp kitko, Vii- torius A. Tyla paminėjo, kad 
mokslų fakulteto taryba, jaus- niaus universitete tais laikais užgriuvus sovietinei okupaci-
dama platesnių ir kryptinges- mokęs ir šių eilučių autorių) jai, Lituanistikos ins t i tu tas 
nių mokslinių tyrimų reikalin- parašė ir pirmąją lietuvių kai- Kaune jau nespėjo išleisti kai 
gumą, dar 1938 m. parengė bos gramatiką, pasižyminčią kurių parengtų leidinių, bet T11. .. . T , • ,- , 
Lituanistikos instituto statuto didele moksline drąsa, naujais vis dėlto dauguma jų pasirodė ^ e nimois universiteto Li- čio laipsnio diplomu. Taip pat 
projektą. Oficialus Antano metodais. Sio mokslininko išeivijoje (pavyzdžiui, K. Avi-
Smetonos lituanistikos insti- veiklos užmojai ir asmeniniai žonio Lietuvos istorijos ter-
tuto at idarymas įvyko 1939 m. pasiekimai lituanistikoje, bal- minų. žodynas) arba j a u daug 

nuomone, lietuvių kultūros ty
rimus išplėtus už Lietuvos 
ribų, būtų galima ieškoti 
bruožų, kurie vienija visur 
gyvenančius lietuvius, kaip 
tautą ir tautybę, leidžia 
kalbėti apie j ų etninį ir 
kultūrinį tapatumą, o taip pat 
stebėti kitų tautybių įtakų 
padarinius. 

Gyvo susidomėjimo, daug 

Padėką ir prielankumą Li
tuanistikos katedrai išreiškė 
ir Lietuvių kalbos instituto di
rektorius Algirdas Sabaliaus
kas. 

koncertus. Tarptautiniame 
klausimų susilaukė lituanisto chorų konkurse Šveicarijoje 
Giedriaus Subačiaus paskaita choras buvo apdovanotas III 

kovo 6 d. Kaune. 
Svarbiausias šios mokslo 

įstaigos tikslas buvo tirti lie
tuvių kalbą, tautosaką, rinkti, 
tvarkyti ir skelbti šio pobūdžio 
mokslinę medžiagą, šaltinius, 
atstovauti lituanistikos moks
lams Lietuvoje ir užsienyje. 

Deja. A. Smetonos litua
nistikos instituto veiklą nu
traukė sovietinė ir vokiečių 
okupacijos. Dalyvavęs moks
linės konferencijos atidaryme, 
prezidentas Valdas Adamkus, 
o taip pat lituanistinių insti
tutų atstovai kalbėjo, kad nuo 
sovietinės ideologijos skau
džiausiai nukentėjo mūsų lite
ra tūra , tautosaka ir kalbos 
mokslai — būtent tos sritys, 
kuriomis labiausiai rūpinosi 
mokslo žmonės, 1939 m. 
įkurdami Lituanistikos insti
tutą, o vėliau jo pagrindu — 
atskirus Lietuvių kalbos, Lite
ratūros ir tautosakos, Lietu
vos Istorijos institutus. Pasak 
V. Adamkaus, tai pagrįstai 
liudija, kad Igno Jonyno, Jono 
Balio, Antano Salio ir kitų 
šviesuolių — Lituanistikos in
stituto kūrėjų — pradėti dar
bai buvo, yra ir turi būti inte
lektualinio dėmesio centre. 
Tai tautos gyvasties raiška, 
valstybės istorijos interpreta
cijos, atskleidžiančios požiūrių 
įvairovę ir provokuojančios 
idėjų kovą, bet niekada ne-
kvestionuojančios esminių 

tistikoje, darėsi pavojingi so- vėliau, nepriklausomybę at-
vietiniam režimui. Įslaptin- gavusioje Lietuvoje. 
tomis aplinkybėmis 1970 m. J. Ne viename pranešime ir 
Kazlauskas staiga dingo, yra kalbose plačiau buvo na-
duomenų, kad jis buvo NKVD gnnėjama JAV išeivijoje at-
nužudytas. sidūrusio, vieno iš Lituanist i-

Lietuvos Istorijos instituto kos instituto (1939 m.) kūrėjo, 
direktorius A. Tyla savo pra- prof. Jono Balio veikla, ren-
nešime pasakė, kad nepriklau- kant bei tyrinėjant l ietuvių 
somos Lietuvos Lituanistikos liaudies balades, sakmes, pa-
instituto subrandintas moks- sakas. Lietuvių l i teratūros ir 
linės veiklos gaires nepajėgė tautosakos instituto direkto-
nuslopinti, ištrinti sovietinės rius Leonardas Sauka pa-
ideologijos brukamos anti- minėjo, kad laiku Lietuvos 
mokslinės kryptys, jos atgimė žmonės ėmė kurti antibol-
ir tęsiamos nepriklausomybę ševikinę ir antinacinę tauto-
atkūrusioje Lietuvoje. Pasak saką, o ją, greta kitų, ėmė 
A. Tylos, Lituanistikos institu- rinkti ir J. Balys. Ins t i tu to di-
tas sudarė mokslininkų bran- rektorius L. Sauka pasakojo 
duolį Lietuvos Mokslų akade- faktą, kuris Lietuvoje suži-
mijai įkurti. Šiandien iš notas tik 1990 m. po nepri-
Lituanistikos instituto išau- klausomybės atkūrimo. Jonas 
gūsiuose trijuose institutuose Balys iš JAV parašė laišką, 
— Lietuvos Istorijos, Lietuvių nurodydamas, kad jis 1944 m. 
kalbos, Lietuvių literatūros ir vasarą, prieš pas i t raukdamas 
tautosakos — dirba per 250 į Vakarus, Vilniuje pakasė an-
mokslo darbuotojų, tuo tarpu tibolševikinę ir ant inacinę 
kai Lituanistikos instituto tautosaką sandėliuke, Univer-
jsteigimo metu jame tebuvo 11 siteto gatvėje. Buvo bandyta 
etatinių ir neetatinių narių jos ieškoti, bet paaiškėjo, kad, 
bei mokslininkų. Šie dviejų deja, per vėlesnes s ta tybas tie 
tarpsnių palyginimai, pasak J. Balio rankraščiai buvo pa-
A. Tylos, primena prieš 60 laidoti po bibliotekos pas ta to 
metų pasodintą ir per tą laiko- pamatais. 
tarpį išaugusį lituanistikos Džiugu, kad prof. J . Balio 
medį, kurio giminingas at- darbai Lietuvoje dabar verti-
žalynas auga ne tik minėtuose narni, nagrinėjami, leidžiami. 
instituose, bet ir Vilniaus, Mokslinės konferencijos dieną 
Kauno Vytauto Didžiojo, Pe- mačiau Lietuvių l i teratūros ir 
dagoginiame, Klaipėdos ir tautosakos instituto tik ką 

tuanistikos katedrą, kurioje, 
laimėjęs konkursą, jis dirbo ir 
turbūt da r dirbs. 

Nors Lituanistikos katedrą 
„veža" jos vadovė dr. Violeta 
Kelertienė su savo pagalbinin
ku, bet G. Subačiaus nuo-

choras sėkmingai yra koncer
tavęs Panevėžio konservatori
joje, Vilniaus arkikatedroje, 
Vilniaus rotušėje. Vilniaus 
Muzikos akademijoje ir tarp
tautiniame festivalyje Vilniu
je. 

Irena Raulinaitienė. „Vizija". 1986 m. 

(Atkelta iš 1 psl.) 
„Dabar Lituanistikos instituto 
archyvas laikomas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės ar
chyve Čikagoje Jaunimo cen
tro namuose", rašė J. Gimbu
tas. (Mokslas ir* Lietuva — 
1992.1.3). 

Lituanistikos instituto svar
biausi, kaip mokslo instituci
jos, atlikti darbai — tai su
rengti suvažiavimai ir leidy
binė veikla. 

Pirmasis suvažiavimas įvy
ko 1964 m. Iki 1989 m. buvo 
surengta 12 suvažiavimų, ku
rių darbe paprastai dalyvauja 
instituto nariai ir paskaitų 
klausosi visuomenė. Suvažia
vimai vyko įvairiuose JAV ir 
Kanados miestuose: Vašing
tone, Philadelphijoje, Cleve-
lande, New Yorke, Toronte, 
Bostone ir net 6 kartus Či
kagoje. 

Iš organizacinių priemonių 
dar reikia pažymėti, kad Li
tuanistikos institutas prisi
dėjo prie sumanymo įkurti Li
tuanistikos katedrą kuriame 
nors JAV universitete. 1980 
m. gruodžio 20 d. instituto ta
rybos posėdyje buvo svarsto
ma, kurį iš trijų universitetų 
pasirinkti ir nubalsuota: „1. 
Lituanistikos instituto taryba 
savo balsų dauguma pasisako, 
kad iš principo reikia siekti 
Lituanistikos Katedros su 
stipriu tyrimų komponentu. 
(Teigiamų balsų 8, neigiamų 
2)". (Leidinys Lituanistikos in
stitutas. Prezidiumo prane
šimai. Nr. 4, 1980 m.) 

Tuokart balsų dauguma 
buvo pasisakyta už Pennsyl-
vanijos universitetą, bet iš-
tikrųjų katedra 1984 m. buvo 
įkurta Illinois universitete 
Čikagoje. 

1991 m. sudarytame Litua
nistikos instituto leidinių ka
taloge užfiksuoti 25 išspaus
dinti tomai. Tai pirmiausiai 
Lituanistikos instituto met
raščio Lituanistikos darbai 
penki tomai ir septynių Litua
nistikos instituto suvažiavimų 
darbai (1971, 1973, 1975, 
1977. 1977, 1981, 1985). Buvo 
išleista svarbių monografinio 
pobūdžio leidinių. Gal pats 
svarbiausias ir iki šiol ne
praradęs mokslinės vertės, 
yra Vaclovo Biržiškos pareng
tas XVI-XrX a. lietuvių ra
šytojų biografinis, bibliografi
nis ir biobibliografinis žinynas 
Aleksandrynas (3 tomai, 1960-
1965 m.), kuris perleistas ir 
Lietuvoje. Kitas V. Biržiškos 
darbas — Lietuviai studentai 
užsienio universitetuose. XJV-
X\rUI amiiai, išleistas 1987 
m. Tais pačiais metais išleista 
Petro Joniko monografija Lie
tuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje. Dar galima paminėti 
Jono Puzino Rinktinių raštų 
du tomus (1983), Antano Alek
nos monografijos Žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius 
antrą leidimą su V. Trumpos 
įvadiniu straipsniu ir doku
mentų priedais (1975) ir Lie
tuvių išeivijos bibliografija 

1970-1979 m. (du tomai, 1977 
ir 1984). Spaudai paruoštas ir 
trečias tomas, bet neišspaus
dintas. Be to, trys knygos 
buvo išleistos anglų kalba. In
stituto leidybiniam darbui 
vadovavo dr. T. Remeikis, o 
lėšos buvo sukauptos iš fondų 
(pvz. Lietuvių fondo, Devenių 
kultūrinio fondo, JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
fondo, Vydūno Jaunimo fondo) 
ir atskirų asmenų. 

Lituanistikos instituto infor
maciniuose pranešimuose yra 
duomenų apie spaudai pa
ruoštus arba ruoštus leidi
nius, kurie iki šiol taip ir 
neišspausdinti. Įdomiausias 
tokių neįgyvendintų projektų 
— tai dar 1977 m. suplanuota 
parašyti lietuvių kalba dau
giatomę mokslinę Lietuvos is
toriją. Buvo sudaryta redak
cinė komisija (pirmininkas J. 
Puzinas, sekretorius J. Dai-
nauskas). Šį sumanymą inici
javo ir finansiškai rėmė Lietu
vių fondas ir netgi autoriams 
už parašytus tąkstus pasiža
dėjo mokėti honorarus. Iš 
pradžių darbas buvo planuoja
mas atlikti per porą metų, bet 
taip iki knygos pavidalo nebu
vo privestas nei vienas tomas, 
nors atskirų tomų rankraščiai 
lyg ir buvo parašyti. 1988 m. 
šios pastangos Draugo 1988 
m. liepos 11d. laidoje A. Juod
valkio straipsnyje „Judinamas 
Lietuvos istorijos rašymas" 
buvo taip reziumuotos: „Kei- , 
čiantis vadovybių nariams, is
torijos rašymas sulėtėjo ir dar
bas užsivilkino. Vieni autoriai 
iškeliavo amžinybėn, nebaigę 
darbo, kiti pasitraukė, o treti 
neįvykdė duoto pažado. Įsidė
mėtinas kolektyvinio darbo 
pavyzdys!" 

Pasikeitus politinėms aplin
kybėms Lietuvoje, mėginta 
įjungti Lietuvos istorikus. 
Taip gimė E. Aleksandra
vičiaus ir A. Kulakausko kny
ga Carų valdžioje, bet ji iš
leista ne JAV, o Lietuvoje. 
Jūratės ir Zigmanto Kiaupų 
bei Albino Kuncevičiaus istori
jos atsiradimą inspiravo Li
tuanistikos studijų ir tyrimo 
centras Čikagoje. Šie pavyz
džiai jau kalba apie sąsajas su 
Lietuva ir galbūt apie naują 
Lituanistikos instituto veiklos 
etapą. 

Pabaigoje galima pasakyti, 
kad tokios institucijos, kaip 
Lituanistikos institutas, Lie
tuvių Katalikų mokslo akade
mija, Lituanistikos studijų ir 
tyrimo centras Čikagoje ir ki
tos panašios organizacijos 
siekė egzilio sąlygomis kiek 
įmanoma skatinti mokslinius 
tyrinėjimus ir skelbti mokslo 
darbus. Į visas tas pastangas 
reikia žiūrėti kaip į mūsų hu
manitarinių mokslų neatski
riamą dalį. 

Straipsnis parengtas pagal A. 
Katiliaus pranešimą mokslinėje 
konferencijoje Lituanistika tradici
jos, dabartis, perspektyvos Lietuvos 
Mokslų akademijoje 1999 m. kovo 
9cl 
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LIETUVININKŲ m PRŪSŲ ŽEMĖJ 
daug pašauktųjų, bet jų yra. 
Prūsų žemė tebekelia dvasią 
ir kūrybą. Ši paroda yra ne tik 
svarbiausios gyvenimo ir kū
rybos temos atvėrimas, tai ir 
besitęsiantis pokalbis su at
mintim, istorija, kultūra, jos 
paminklais. 

Eva pacitavo poetės rinkinio 
eilute: 'O, prūsų žeme, nerau
dok, geriau parodyk, kur 
žvakę pastatyti'. Tie žodžiai 
buvę lyg priesaika, priedermė 
savo žemei. 

Tamsūs 'Palikimo lakštai' 
švyti blausia seno aukso spal
va. O šimtus metų žemėj sau
goti archeologiniai radiniai, 
apnešti žalsva patina, at
gimsta naujais pavidalais: 
smeigtuko galvutė panaši į se
novinio kardo rankeną, kaklo 
papuošalas — į paslaptingais 
ženklais iškalinėtus, praeitį 
saugančius, vartus, šukų frag
mentas — į laiko suniokotą 
valdovo karūną. Sodriai ru
dame, tamsios podirvio spal
vos fone — saikingi ryškesnių 
spalvų blikai, iš tamsos tarsi 
iš nebūties ištraukiantys ne
bylius istorijos liudininkus. 
Lakštus išilgai, skersai, įstri
žai, lyg tauraus kardo aš
menys, kerta netolygiai švy
tintys auksiniai spinduliai, 
jautriai modeliuojantys tam
są, pripildydami ją šviesos 
pustoniu ir šešėliu. 

Iš 'Palikimo' natūraliai gim
sta kitas ciklas — 'Runų 
raštai', turintys tą patį gene
tinį kodą, tačiau bylojantys 

Eva Labutytė. 

Eva Labutytė gimė ir 
užaugo Klaipėdos krašte. 1967 
m. baigė Dailės akademiją ir 
nuo 1968 metų dalyvauja 
dailės parodose Lietuvoje bei 
užsienyje. Jos kūryba — grafi
kos lakštai, akvarelės ir eks
librisai, skirti Mažajai Lietu
vai ir senajai Prūsijai. Daili
ninkė, viena iš r. daur'-tio lie
tuvių meninink visa savo 
kūryba kalba a • .-amatišką 
savo krašto isttr Ta inten
cija Mažosios Lietuvos draugi
ja Čikagoje pakvietė dailinin
kę surengti parodą. 

Evos Labutytės grafikos 
darbų paroda bus atidaryta 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje gegužės 7 d. Parodoje 
bus eksponuojami keli ciklai, jau ne metaforomis, o auten-
fragmentiškai apimantys ke- tiškais runų raštais. Tamsaus 
liolikos metų kūrybos laiko
tarpį. Juos išsamiai aprašo 
Audronė Jablonskienė žurnale 
Dailė: „...paroda jungia kelis 
ciklus. 'Jūros ritmai', nuo ku
rių, manau, ir* reikėtų pradėti 
ekspozicijos apžiūrą, tarsi at
veda už rankos į pajūrį ir 
sako: štai, žiūrėk, čia žemas, 
sunkus dangus ir baltas 
švytintis smėlis, jūros vėjų 
šiurenamos sausos žolės, įsi
kibusios giliausiomis šaknimis 
į drėgną podirvį, o lengva žu
vėdros plunksna dar mena 
skrydį virš putojančios jūros. 

1995 m. sukurtas ciklas 
'Krikštai — baltų ženklai' yra 
būtinoji jungtis tarp 'Jūros 
ritmų' ir neseniai sukurtų 
ciklų 'Palikimas' bei 'Runų 
raštai'. Abu ciklai, atlikti uni
kalia autorine technika ant 
estampinio pagrindo, dedikuo
ti prieš porą metų išėjusios 
poetės Birutės Baltrušaitytės 
atminimui. Jos eilėraščių kny
ga Lietuvininkų ir Prūsų že
mėj, iliustruota Evos, davė 
vardą ir personalinei daili
ninkės parodai. Abi meni
ninkes suartino tylus, gilumi
nis prūsų žemės jutimas. 

Ką pašaukia prūsų žemė ar 
dangus, — sakė per parodos 
atidarymą Viktorija Daujo
tytė, — to nebepaleidžia. Ne

glamžyto popieriaus raukšlėse 
vos įžiūrimi, jau iš 'Palikimo' 
pažįstamų ženklų reljefai ir 
kontūrai, o švytinčios kam-

naujam gyvenimui — iš 
nebūties, užmiršimo, istorijos 

ir tautos atminties gelmių. 
Galbūt tuos runų ženklus 
turėjo omeny V. Daujotytė, 
kalbėdama apie džiaugsmo 
gėles, užaugintas iš liūdesio, o 
gal ir visa Evos kūryba, su

mose, istorijoje, tautos kul
tūroje ir savimonėje. 

Visas 'Runų raštų' ciklas — 
su kolažinėmis Elbingo prūsų 
žodynėlio įklijomis. Gotikinio 
rašto eilutės, tarsi išskydusios 
iš fokuso, liejasi ir tirpsta, jos 
jau niekada nebebus gyva 
mūsų kultūros savastimi, o tik 
tragiško likimo tautos prisimi
nimo aidu". 

Visa Evos Labutytės kūry
ba įtaigiai byloja apie dvasinę 
Mažosios Lietuvos gyvastį. Ir 
ne tik kūryba, bet ir aktyvi 
visuomeninė dailininkes veik
la, ir pats jos gyvenimas gaivi
na, puoselėja tai, ką mes dar 
šiandien vadiname Mažąja 
Lietuva. 

Nora A u i r i e n ė 

Jūratės Leikaitės kūriniu parodoje. Stanley Balzekas III Ir Jūratė 
Leikaitė. 

TAUTODAILININKĖ ODETA TUMĖNAITĖ — 
BRAŽĖNIENĖ LR JOS KARPINIAI 

m. Rokiškio rajono Keležerių 
kaime. Augau supama nuosta
bios Rytų Aukštaitijos gamtos. 
Tie žvilgantys ežerai giliuose 
slėniuose, vingiuojantys take
liai parugėm, ryto rasa pasi
dabinę rudens voratinkliai, 
tvirti baltakamieniai beržai, 
ratu apsupę gimtąją sodybą, 
saulėtom purienų akelėm su-
mirgėjusios upelio pašlaitės ir 
ankstyva vyturio giesmė to
kiame vaiskiame danguje. Tai 
jie mane augino, mokė mylėti 
ir žemę, ir žmones. O vėliau 
įsiliejo į mano karpinių raš
tus. Tik gal labiau stilizuoti, 
tapę ornamentais. Ir žmonės, 
kuriuos sutikau — darbštumo 
ir kantrybės, tikėjimo ir geru
mo mokytojai. Tik jų dėka ga
liu pakilti virš pilkos kasdie
nybes ir labai kukliomis 
priemonėmis (popieriumi ir 
žirklutėmis) sukurti visą Lie
tuvą: jos žmones ir medžius, 
paukščius ir gėles. Ir tikrai 
neišsenkantis' baltinis šiems 
kūriniams — liaudies dainos 
ir pasakos, tradiciniai audinių 
ir nėrinių raštai, senųjų baldų 
puošybos elementai, pakelės 
kryžiai, tokios primityvios, o 
kartu ir tokios tobulos dar 
močiutes naudotos molinės 
puodynės ir sukrypusios pir
kelės, likusios tik prisimini
muose". Gal todėl Odeta buvo 
rašytojos Leonoros Buičen-
kienės pakviesta iliustruoti 

Su Odeta susipažinau, 
atvažiavusi į Uteną 1994 m. 

puotos runos tarsi prikeltos Tąkart ji laikė ant rankų savo 
sūnelį Martynuką, už rankos 
vedėsi Antanėlį, vyko „Carito" 
susirinkimas. Jauna moteris 
su dviem vaikeliais ir belau
kianti trečiojo (vėliau gimė 
sūnus Gabrielius) degė noru 
kažką daryti, padėti kitiems, 
įsijungti į atgimusios tėvynės 

telkta į skausmingus "prasmių tolesnį kūrimą. Dar prieš su
ieškojimus — žmoguje, kos- kurdama šeimą, ji dėstė Ute

nos aukštesniojoje verslo mo
kykloje lietuvių kalbą ir 
literatūrą (1986 m. įsigijusi 
lietuvių kalbos ir literatūros J°s knygą Utenos krašto pa-
mokytojos specialybę Vilniaus davimai, kur puikiausiai pa-
Valstybiniame pedagoginiame davimų nuotaiką atspindi jos 
institute). Šioje aukštesniojoje sukurti grafikos darbai, 
mokykloje buvo įkūrusi ateiti- Karpinių meną, kuris tapo 
ninku kuopelę, kur su būreliu 
jaunuolių gilinosi į tikėjimo 
tiesas, aiškino tautos pa
pročius, diegė meilę Lietuvai. 
Šioje mokykloje vėliau susiti
ko ir savo būsimą vyrą Jurgį 
Bražėną. 

Kai pirmą kartą pamačiau 
Odetos karpinius, supratau, 
kas tai yra Aukštaitija ir 
aukštaičiai, ir kiek daug 
žmogui reiškia savos vietos 
pajautimas. Ji pati rašo savo 
autobiografijoje: „Gimiau 1964 

Pradedant balandžio 16 d. koncertu Waterbury, CT, Lietuvos dalies muziejaus ansamblis „Kanklės" 
koncertuos New Haven, New Yorke, Putname, Kearny, PhiladelphŲoje, Vašingtone, Baltimorėje, De
troite, Lemonte ir Čikagoje. Ansamblio vadovė - doc. Lina Naikelienė. „Kanklės" iškviestos Sv. An
driejaus parapijos Jubiliejiniu metu komiteto rūpesčiu, talkinant JAV LB Kultūros tarybai ir Lietu
vių fondui. Nuotr. A. Rakausko 

paskutiniu metu savarankiš
ka tautodailės šaka, Odeta 
pamėgo, dar bestudijuodama 
Vilniuje. O 1984 m. ji buvo 
priimta į Lietuvos Tautodailės 
sąjungos Vilniaus skyrių. Šiuo 
metu Odeta yra Aukštaitijos 
krašto tautodailininkų pirmi
ninkė. Ir čia ji uoliai rūpinasi 
ne tik tautodailininkų darbų 
eksponavimu, bet ir didesniu 
jų dvasingumo ugdymu, orga
nizuodama išvykas su šei
momis, susitikimus su žy
miais žmonėmis. 

„Šeima — didžiausias mano 
turtas, pagalbininkas ir 
įkvėpėjas kūrybai. Nuoširdus 
vaikų domėjimasis pasauliu, 
jų nesavanaudiška meilė, at
virumas įneša į mano kū
rinius lengvumo ir romanti
kos, skaidraus džiaugsmo ir 
pasakiškumo", — rašo Odeta. 
Ir iš tiesų Odetai ir Jurgiui 
šeima daug reiškia. Stiprinda
mi šeimos tikėjimą, jie nepasi
tenkina vien tiktai sekmadie
nio Mišiomis, bet dalyvauja 
šeimų rekolekcijose bei dvasi
niuose susitikimuose su foko-
liarų bendruomenės žmonė
mis bei Sandamjano vienuoli
jos broliais, {domu ir tai, kad 
vaikai auga be televizijos. Ir 
matyti vaisiai — jie turi laiko 

kūrybai ir darbeliam. Nors 
šiuo metu nelengva auginti di-

BALZEKO MUZIEJUJE 
— PARODA IR FILMAI 

Penktadienį, balandžio 9 d., 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje įvyko dailininkės ir 
animacinių filmų režisierės iš 
Lietuvos Jūratės Leikaitės kū
rinių parodos atidarymas. Bu
vo eksponuoti pieštuku, miš
ria technika ir aliejumi atlikti 
darbai. Taip pat — kadrai iš 
animacinių filmų bei iliustra
cijos iš Jūratės iliustruotų 
knygelių vaikams. Visi darbai 
susilaukė didelio dėmesio, ne
mažai jų, ypač skirtųjų vai
kams, buvo nupirkta. 

Atidarymo metu buvo paro
dyti Lietuvos kino studijoje 
per pastaruosius trejus metus 
sukurti animaciniai filmai vai
kams ir suaugusiems. Filmai 
susilaukė žiūrovų plojimų. 

Primename, kad šį šešta
dienį, balandžio 17 d., 3 vai. 
po pietų muziejuje įvyks dar 
viena filmų vaikams peržiūra, 
po kurios dailininkė Jūratė 
Leikaitė ves pamoką vaikams, 
kurios metu papasakos apie 
animacinių filmų kūrimą ir 
pamėgins kartu su vaikais su
kurti trumpą filmuko pavyzdį. 
Norėdami užsiregistruoti, 
skambinkite muziejui tel. 773-
582-6500. 

Kitą šeštadienį, balandžio 
24 d., 3 vai. popiet taip pat 
įvyks vaikams ir suaugusiems 
skirtų filmų peržiūra, daly
vaujant dailininkei. Bus pasa
kojama apie animatorių darbą 
Lietuvos kino studijoje, atsa
kinėjama į žiūrovų klausimus. 

Sekmadieniais filmai muzie
juje rodomi dailininkei nedaly
vaujant. Žiūrovai ir parodos 
lankytojai gali labai nebran
giai įsigyti tikrai puikių daili
ninkės darbų. Paroda bus ati
daryta iki balandžio 25 die
nos. Kviečiame nepraleisti 
puikios progos susipažinti su 
šios dailininkės ir filmų kūrė
jos kūryba. 

K.V. 

POEZIJOS DIENOS 

LB Kultūros taryba atgaivi
no „Poezįjos dienas" ir išplėtė 
į kitas LB vietoves. Tarybos 
pastangomis, gegužės mėn. į 
JAV atvyksta Lietuvos švieti
mo ministras poetas Korneli
jus Platelis. 

Kornelijus Platelis baigė Vil
niaus Statybos inžinerijos in
stitutą, dirbo inžinieriumi 
Druskininkuose, buvo Lietu
vių PEN centro pirmininku, 
1991-1993m. kultūros ir švie
timo viceministru, nuo 1996 
m. vadovauja „Vagos" leidyk
lai. Išleido eilėraščių rinki
nius 1980 m. Žodžiai ir die
nos, 1984 m. Luoto kevalas, 
1995 m. Prakalbos upei, esė 
knyga 1989 m. Būstas prie Ne-

Irena Raulinaitienė. „Išdžiūvusios gėlės". 1999. Dail. Raulinai-
tienės ir tautodailininkės Odetos Bražėnienės paroda atidaroma 
šiandien, balandžio 17 d., 7 vai. vak. Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. 

muno; paskelbęs straipsnių ir 
recenzijų. 

Švietimo ministro, poeto pir
mas sustojimas bus Los An
geles lietuvių telkinyje. Gegu
žės 15 d. jis aplankys Šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyk
lą, o gegužes 16 d. dalyvaus 
„Poezijos dienos" renginyje, 
kur jis skaitys savo poeziją. 
Kartu dalyvaus poetai — 
Bernardas Brazdžionis ir 
Pranas Visvydas. Los Ange
les poezijos popietę globoja 
Dramos sambūris. 

desnę šeimą Lietuvoje (dabar 
Bražėnų šeimoje keturi vai
kai: trys berniukai ir mergaitė 
Paulė, su nekantrumu laukia
ma penktojo). Sunku ne vien 
dėl materialinių nepriteklių, 
bet dar labiau dėl susidariu
sios visuomenės nuomonės, 
kad didelė šeima nemadinga. 
Visa tai kartais pakerta Bra
žėnų jėgas, tačiau, stiprinami 
maldos ir vienas kito, gaivina
mi kūrybiniais vaisiais, jie 
eina tolyn, būdami pavyzdžiu 
ne vienai šeimai. 

Odetos karpinius galėsite 
išvysti Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte balandžio 17 — 
gegužės 9 d. vyksiančioje 
sudėtinėje parodoje. Pasi
džiaukim karpinių raštais ir 
nuotaikomis, kuriomis gyvena 
aukštaičiai Lietuvoje. Darbus 
bus galima ir nusipirkti. Lau
kiame visų. 

Ses. Aušra Adomaitytė 

Poetas Kornelijus Platelis. 

Čikagoje „Poezijos dienos" 
vyks dviejose vietose: gegu
žės 21 d. Jaunimo centre, ge
gužės 22 d. PLC Lemonte. 
Lietuvių dailės muziejuje. Po
etą Kornelijų Platelį supažin
dins literatūrologas Algirdas 
T. Antanaitis. Vietos poetams 
atstovaus Julija Švabaitė, 
Liūne Sutema, Eglė Juod-
valkė ir Alfonsas Tyruolis. 
Čikagoje švietimo ministras 
lankys lituanistines mokyk
las, o savaites bėgyje jam bus 

sudarytos sąlygos aplankyti 
ir susipažinti su amerikiečių 
švietimo sistema. 

Gegužės 23 d. poetas Kor
nelijus Platelis lankysis Cle-
velande, kur tęsis ..Poezijos 
dienos". Svečias skaitys savo 
poezija su klevelandieėiais 
kūrėjais: Baliu Auginu. Aure
lija Balašaitiene ir Dalia Sta-
niškiene. 

Poeziją retai girdime savo 
renginiuose. Tebūnie šios 
„Poezijos dienos" kiekvienam 
gaivinanti versmė. 

ANSAMBLIS 
„KANKLĖS"ČIKAGOJE 

Philadelphijos LB yra pak
vietusi koncertuoti Lietuvos 
dailės ansamblį „Kankles", 
kuris gyvuoja nuo 1971 m. Jo 
pradžią sudarė kanklių trio. 
suruošę daugiau kaip 600 kon
certų Lietuvoje ir užsienyje. 
Dabar „Kanklių" ansamblis 
yra ypač geras, profesionalus. 
Koncertuose skamba ožragis, 
skudučiai, Sekminių ragelis, 
senovės žemaičių ir suvalkie
čių kanklės bei kiti lietuvių 
liaudies instrumentai. 

„Kanklių" ansamblis kon
certuos net dešimtyje LB apy
linkių, o Čikagoje jų koncertai 
bus du: gegužes 7 d. PLC Le
monte, Lietuvių dailės muzie
juje, gegužės 8 d. Jaunimo 
centre. Ansamblis ne tik kan
kliuoja, bet ir dainuoja. Šis 
koncertas bus skirtingas nuo 
kitų. Patiks jis ypač jaunimui. 
Čikagoje ..Kanklių'" ansamblį 
globoja LB Kultūros taryba. 

Marija Reinienė 

JONO TAMULAICIO 

Žinomo fotografo Jono Tamulaičio darbu paroda ruošiama 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre. Atidarymas balandžio 23 
d. 7:30 vai. vak. 
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Leidiniai 
TIKINT BRĘSTI, BRĘSTANT 

PASIŠVĘSTI 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Kęstutis A. Trimakas, Tikint 
bręsti. II Egzistencinio apsispren
dimo psichologija. Katalikų teologi
jos fakultetas Vytauto Didžiojo uni
versitete. Išleido Lietuvos Kate
chetikos centro leidykla, Kaunas, 
1998. 375 puslapiai, kietais vir
šeliais. Kaina nepažymėta. 

Tai trečioji kun. dr. Kęstučio 
A. Trimako knyga Religijos 
psichologijos knygų serijoje. 
Pirmoje serijos knygoje paro
dyta religijos patirties vertė 
asmeniui ir visuomenei, pa
žvelgta į paprasčiausią reli
ginės patirties formą, viena
veiksmius religinius išgyveni
mus. Antroje knygoje autorius 
svarstė, kaip žmogus pasiekia 
tai, ką galima laikyti žmogaus 
aukščiausiais skrydžiais. Pa
stebėta, kad religija teigiamai 
veikia asn>«»ns vystymąsi gyve
nimo laikotarpiu. Šioje tre
čioje knygoje — stambiausioje 
iš trijų — dėmesys kreipiamas 
į tai, kaip tikėjimas vystosi ir 
bręsta, brandindamas patį ti
kintįjį. Svarstomas pats religi
jos branduolys — tikėjimas: 
kaip jis vystosi, kas kliudo, 
kas padeda. 

Įvadinėse pastabose duoda
mos trijų psichologų mintys, 
susietos su tikėjimo aptarimu. 
Pabrėžiama, kad šioje knygoje 
svarstomas tikėjimas, nes jį 
galima aptarti tiksliau negu 
religiją. „Jis (tikėjimas) yra 
asmens apsisprendimas, grin
džiantis jo įsitikinimą, vidinį 
veiksmą... O religija yra ti
kėjimo išraiška, platesnės 
apimties ir ne tiek tiksli..." 
(psl. 19). 

Knyga susideda iš trijų 
dalių. Pirmoje aprašoma Ut-
recht valstybinio universiteto 
psichologijos profesoriaus 
rt.C. Ruemke teorijos apie 
tikėjimo vystimąsi. I tikėjimą 
galima žiūrėti, kaip į dviejų 
būtybių santykį: žmogaus ir 
Dievo. Taip į tikėjimą žvelgia 
Ruemke. Tikėjimo vystymasis 
yra asmens atsiskleidimas 
Dievui. Jis kalba apie ti
kėjimą, kaip apie žmogaus vi
dinį atsiliepimą Dievo ir 
žmogaus pokalbyje. Tas atsi
liepimas yra pažinimas ir atsi
davimas. 

Religiniai išgyvenimai pati
riami fazėmis ar pakopomis. 
Pirmoji fazė: Pajutimas, kad 
asmuo yra prasmingai susijęs 
su visuma. Antroji: Būties vi
suma yra juntama kaip visos 
būties pirmoji priežastis. Tre
čioji: Pirmoji priežastis yra su
vokiama, kaip asmens būties 
priežastis. Ketvirtoji: Pirmoji 
priežastis yra Dievas. Penkto
ji: Juntamas Dievo, pirmosios 
priežasties, raginimas klausy
ti, būti atsakingam Jam už 
savo kaltę. Šeštoji: Artėjama 
prie atsidavimo laikysenos; 
juntamas įsakmus raginimas. 

bet be aiškios krypties. Sep
tintoji: Reikalavimas ir atsi
davimas tampa pagrindiniai 
gyvenimo dėsniai. 

Aprašant kiekvieną tikėjimo 
vystymosi fazę, yra patiekia
mos Ruemke nurodytos cha
rakterio ir temperamento ne
išsivysčiusios savybės bei lai
kysenos, kliudančios tikėjimo 
vystymąsi. Keturiais gyvenimo 
pavyzdžiais pailiustruotas Ru
emke nurodytas tikėjimo vys
tymosi kelias. Tai suglaustos 
Clair Boothe Luce, O.B. (so
vietmečiu Lietuvoje), Bill Wil-
son ir Dag Hammarskjoeld 
išgyvenimų istorijos. Taip pat 
pateikti trys netikinčiųjų pa
vyzdžiai. Tai Sigmund Freud, 
religijos karikatūrintojas, Ab-
raham Maslow, negrynas 
ateistas, ir Madalyn Murray 
CHair, kraštutinė ateiste. 

Pats Ruemke savo raštuose 
apsisprendimo vaidmens ti
kėjimo vystymuisi tiesiogiai 
nepabrėžė. Tas uždavinys teko 
kun. dr. K Trimakui. Jis čia, 
pailiustruodamas gyvenimiš
kais pavyzdžiais, apžvelgė 
Ruemke pateiktą tikėjimo fa
zių eigą, atrinko tris jo siste
mai oūdingas sritis. 

Antroje dalyje pristatoma 
James W. Fowler galvojimas 
ir radiniai. Pastarasis į ti
kėjimą žiūri, kaip į trikampį 
santykį: tai asmens santykis 
su kitu, su kuriuo dalijamasi 
vertybėmis ir galiomis. Jo 
žvilgsnis yra sociopsichologi-
nis. „Jis stebi tikėjimo, kaip 
tarpasmeninės sandoros bei 
jos turinio (vertybių bei galių) 
kaitą priklausomai nuo to, 
kokius reikšmingus asmenis 
žmogus turi savo besi
keičiančiose frazėse: iš pra
džių — tai pasitikėjimas aprū
pintoja; paskui vaiko tikėji
mas, gautas iš tėvų; paskui 
grupės; vėliau — asmeninis, 
paties apsisprendimu; dar 
vėliau — plačiau apimąs ir 
pagaliau visuotinis, t.y. vei
kiąs aplinkinius žmones" (21 
psl) 

NAUJA ALBINO BERNOTO KNYGA 

Kęstutis A. Trimakas 

Motiejų Valančių, pal. arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, pro
fesorių Praną Dovydaitį. 

„Galutinėje tikėjimo stadi
joje reikia ypatingo apsispren
dimo ir pasišventimo. Tik 
tikėjimo viršūnėje, pasak 
Fovvler'io teorijos, matyti as
mens apsisprendimo svarba. 
Betgi tikėjimo viršūnę pasie
kia tik labai reti, išskirtini as
menys" (psl. 198). Kaip yra su 
apsisprendimu ankstyvesniais 
tikėjimo laikotarpiais? Čia 
knygos autoriui vėl proga pa
nagrinėti apsisprendimo gali
mybę ankstesnėse tikėjimo 
stadijose, ko Fowler visai ne
pabrėžė. Savo analizę autorius 
vėl iliustruoja gyvais pa
vyzdžiais; kai kurie pristatomi 
slapyvardžiais, kiti tikrosio
mis pavardėmis, pvz., Gabriel 
Marcei ir kun. Juozas Zdebs-
kis. 

Trečioje dalyje — išgyveni
mai ir apsisprendimai reli
ginėje patirtyje — atsiveria 
kun. dr. Kęstučio Trimako 
analitiniai, integraciniai ir kū
rybiniai sugebėjimai. „Bai
giant šią trečiąją knygą, da r 
tenka atidžiau pažiūrėti, koks 
yra religinių 
egzistencinių 

Arimanto Žiiiūno nuotrauka 

bręstantis; tikėjimas padeda 
žmogui bręsti į pilnutinį as
menį; tikėjimas pažadina 
žmogaus pasišventimą arba, 
teisingiau, jis tampa pasi
šventimu. 

Galop, pateikiamos išvados: 
tikėjimo vystymosi teorijų ver
tinimas; religijos psichologija 
trijose knygose; epilogas — 
tikėjimas turi kūrybinę galią. 
„Tikėjimas turi kūrybinę ga
lią. Galią viršyti save. Būti ap
dovanotam gėriu ir juo apdo
vanoti kitus. Galia su Esan
čiuoju kurti save ir pasiekti 
brandos viršūnę. O atsistojus 
šio gyvenimo baigmėje, su vil
timi, pasitikėjimu ir nauja 
nuojauta žvelgti, kas laukia 
Anapus" (psl. 372). 

Knygos viršelis A Var
naitės. Jame simbolikos, be 
abejo, yra, bet ji ne tokia 
ryški, kaip kituose šios knygų 
serijos viršeliuose. Knygoje 
kalbama apie tikėjimo vysty
mosi stadijas. Tuo tarpu 
viršelyje visi dvylikos žmonių 
(vyrų?) siluetai yra vienodi: 
visi tani skuba ir žiūri į tą 
pačią pusę, visi, atrodo, be 
rūbų. Jų tarpe lyg mėlynų 

išgyvenimų i r dūmų kamuolys. Už jų dau-
apsisprendimu. gįau žalsvų dujų ar dūmelių. 

vaidmuo bręstant asmeniui i r Mano manymu, viršelis labiau 
Fowler nurodo šešias tikė- jo tikėjimui" (psl. 226). Šioje tiktų knygai holokausto tema. 

jimo stadijas su įžangine knygos dalyje yra trys pagrin- Kaip ir praeityje, akį rėžia 
priešstadija. Priešstadįjoje, iki diniai skyriai. Pirmasis pava-

Albinas Bernotas. Pro dūmu* 
deimantai* nusėtas. Devyni pa
sakojimai ir knygos autoriaus au-
torecenzija. Išleido Lietuvos Rašy
tojų sąjungos leidykla. 1998 m. Au
toriaus redakcija. Dailininkas Ro
mas Orantas. 335 psl. 

Profesorius Vytautas Kubi
lius, apibūdindamas Albino 
Bernoto kūrybą, knygoje XX 
amžiaus literatūra, rašo: „Jo 
emocinė atmintis, kaip ir Al
bino Žukausko, gyvena kas
dienės kaimo buities ir vals
tietiško darbo aplinkoje, sero-
damasi iš jos reljefingas vaiz
do detales ir sodrų žodyną. 
Jis rašo apie kaimo alksnius, 
nušienautas pievas, avižų sė
ją, vėjo malūną, juodos duo
nos riekę. Gamta jam yra 
svarbiausia lyrinio išgyveni
mo erdvė, sauganti esmines 
tautos vertybes bei žmogaus 
egzistavimo reikšmes (...) Poe
to žvilgsnis krypsta ne į save, 
o į tai, kas fundamentalu — 
rugio varpa, žolė, grumstas, 
žiemos paukščio giesmė. Eilė
raštis — žmogaus stovėjimas 
egzistenciškai svarbių reiški
nių akistatoje, niekados nesi
baigiantis ir galutinai neišs
prendžiamas". 

Šią netrumpą citatą para
šiau todėl, kad ji gana tiksliai 
nusako ne tik visos poetinės 
Albino Bernoto kūrybos esmę, 
įskaitant ir Rašytojų sąjungos 
leidyklos išleistą eilėraščių 
knygą / šulinį užgriūvantį, 
bet ir eseistinės kūrybos bei 
jo naujos knygos Pro dūmus: 
deimantais nusėtas apibūdini
mui tos pačios reljefingos 
vaizdo detalės, toks pat so
drus žodynas, tas pats kaimas 
ir jo rūpesčiai. Tik pro kaimo 
alksnynus ir pievas naujoje A. 
Bernoto knygoje žygiuoja ne
sibaigiančios svetimšalių ka
reivių voros, o greta rugių 
lauko ant takelio vaikeliai, 
bėgdami į mokyklą, aptinka 
nušautą žmogų. „Tas takutis 
per rugių lauką, o ant to 
takučio... O jau kraujo! Ta
kutis kietai sumintas, laikosi, 
nesugeria. Turėjom grįžti at
gal ir eiti keliu aplink ru
gius". Vėjinis malūnas Čia 
taip pat vaidina labai svarbų 
vaidmenį, koks įspūdingas 
vaizdas, kai pamatai liepsno
jančius jo sparnus. Ir tas 
Kaptainio malūno gaisras ne
užgesinamas — jis atmintyje 
liepsnoja iki šios dienos. Ir 
pats malūno šeimininkas 

Kaptainis, po daugelio metų 
atvykęs suieškoti vietos kur 
stovėjo malūnas. Ir jis tebėra 
toje nušienautoje pievoje, sto
vintis nuleidęs galvą. 

Pokario laikų dramatizmas, 
į kurį autorius savo naujoje 
prozos knygoje sugebėjo paž
velgti vaiko akimis, atsisk
leidžia nepaprastai įtaigiai. 
Įspūdį stiprina ir tai, kad 
faktai laužiami ne iš piršto, o 
aprašomos tikros vietovės, 
tikros pavardės ir vardai, 
vaizduojami autoriui artimi 
žmonės: patėvis, tėvas, moti
na, partizanai Naras, Vyte
nis, Vytelis, Tamara Veriovki-
na. O jeigu kai kurie vardai 
ir pakeisti visvien tikrumas 
neišnyksta, nes autorius kal
ba apie tai, ką gerai pažįsta, 
ką matė ir girdėjo, kas am
žiams įstrigo atmintyje. O 
svarbiausia, kad visa tai jis 
mylėjo ir myli ir iki šiol jam 
tebeskauda. Neketindamas 
analizuoti visų knygos Pro 
dūmus: deimantais nusėtas 
privalumų, pasakysiu, kad 
vietomis pasiekiama dramai 
būdingos įtampos, kai mažos 
kaimo pirkelės žmoneliai, at
sidūrę tarp dviejų mirtinų 
priešininkų — okupantų ka
riuomenės ir partizanų dali
nio, pasislėpusio kluone. Ir, 
laukdami kiekvieną akimirką 
mirties, kalba maldas. 

Toks gyvenimas... Ir kai su
simąstai, vartydamas šią 

knyg4 jau ne pirmą kartą, tai 
kartais užeina noras trenkti 
visus savo popierius į žemę, 
nes po Albino Bernoto Dūmų 
kitam kišti pirštus prie mūsų 
kaimo pokario įvykių lygu sa
vižudybei. 

Vytautas Girdzijauskas 

AUKŠČIAU PASAULIO 
VIRŠUKALNIŲ 

Tokiu pavadinimu leidinys 
išėjo iš spaudos alpinisto Vla
do Vitkausko istoriniam „Vė
liavos žygiui" įamžinti. V. Vit
kauskas yra vienintelis asmuo 

pasaulio alpinizmo istorijoje, 
įkopęs į visų žemynų aukš
čiausias kalnų viršukalnes 
(įskaitant ir Everestą) ir ten 
iškėlęs Lietuvos vėliavą. Tai 
atliko kelerių metų laikotar
pyje ir vienas pats! 

Šiame didesnio formato, dai
liai išleistame leidinyje — al
bume yra per šimtas meniškų 
nuotraukų su trumpais žygio 
aprašymais, kurių ne vienas 
buvo dramatiškas. 

Po šio unikalaus „Vėliavos 
žygio" V. Vitkausko alpinis
tinė veikla nesibaigė. Buvo at
liktas Beringo sąsiaurio žygis. 
Su bendražygiu dviese bandė 
pėsčiomis (100 km) pereiti iš 
Rusijos į Aliaską. Žygis nepa
vyko, — išlikti gyviems pavy
ko. Šis perėjimas yra dar nie
kad ir niekieno neįvykdytas. 

Tuomet — kelionės Alpėse ir 
galop Rocky Mountains (A 
Nako suorganizuota išvyka); 
taip pat Grand Tetons, Wyo-
ming, ir Mt. VVhitney, Califor-
hia (13,000 - 14,445 pėdų 
aukščio). 

Tolimesni V. Vitkausko pro
jektai: — paslaptingoji An
tarktida ir galbūt dar niekad 
neįveiktas Beringo sąsiauris. 

Aukč icu pasaulio viršukal
nių — Ji..' s leidinys — al
bumas, ža a ne tik sporti
ninkus be: utojus. 

AJ*. 

Kovo 23-ąja rašytoju} klube pris
tatyta teatro ir kino aktoriaus 
Laimono Noreikos knyga „Ak
toriaus dienoraščiai". 

Nuotr. Eltos 

vienerių metų amžiaus, ti
kėjimas yra primityvusis. Po 
to atsiranda vaizdinių tikė
jimas (3-7 metai), pažodinis 
tikėjimas (7-12 metų), grupi
nis tikėjimas (ankstyvoji jau
nystė), asmeninis tikėjimas 

nelietuviškų pavardžių movi
mas ant lietuviško kurpalio, 
pvz., Foucauld pasidaro Fou-
cauld'as, Fowler tampa Fow-
ler'iu, Gandhi „perkrikštytas" 
Gandhi's i r t.t. Antra vertus, 

dintas Esantįjį pažinus, derin
tis prie Jo. Poskyrių pavadini
mai: religiniai išgyvenimai, re
liginių išgyvenimų rūšys, pa
žinimas per religinius išgy
venimus, Dievas žmonių p o gal reikėtų redaktorei A. Pri
žiūriu, egzistenciniai apsis- bušauskaitei patapšnoti per 

(ankstyvoji suaugystė), jungti- prendimai, Dievo valia atpa- petį, nes knygoje nelietuviškos 
nis tikėjimas (viduramžis) ir žįstant ir atsiliepiant, gyveni- pavardės nerašomos pagal ta-
visuotinantis tikėjimas (labai mo leitmotyvas ir Dievo ver- rimą, o t ik prisegama lietu-
retai pasiekiamas, tik po vi- tybės ir jų vaisiai. Antrasis viška galOnė. Tame galima 
duramžio). skyrius .— tikint bręsti, bręs- įmatyti tam tikrą progresą. 

Fowler sumini tris šeštosios tant pasišvęsti. Trečiasis sky- Baigus knygą skaityti, pa-
stadijos pavyzdžius: Mahatma rius pavadintas Pokalbis su stebėjau, kad paskutinieji keli 
Gandhi, Motiną Teresę iš Kai- Esančiuoju. Poskyrių pavadi- puslapiai nėra numeruoti, 
kutos ir Martin Luther King nimai: jaunystėje, prievidurio Atidžiau pavarčius, pamačiau, 
paskutiniaisiais savo gyveni- suaugystėje, viduramžiu, po- kad beveik visi skyrių ir po-
mo metais. Fowler sakosi lin- vidurio suaugystėje, senatvė-
kęs dar tokiais laikyti Dag j e , prieangyje į anapus. 
Hammarskjoeld, Dietrich Bon- Autorius savo serijos studijų 
hoffer, Abraham Haeschel ir išvadas susumavo šitaip: t i-
Thomas Merton. Pats Fowler kint bręsti, bręstant pasi
nė vieno pavyzdžio neanaliza- švęsti. „Šis posakis gali bat i dintos autoriaus knygos (jų 
vo, neparodė, kaip šios stadi- šios knygos apie tikėjimą san- vienuolika) ir dvi brošiūros, 
jos tikėjimo savybes atitiko tų traukos gairė. Jis nurodo, kad Aprašomoji knyga čia pažy-
asmenų gyvenimą. To už- žmogaus gyvenimas gali boti mėta 1999 metais, o knygos 
davinio ėmėsi kun. dr. K Tri- nuostabus procesas, prasidė- pirmajame puslapyje duoda-
makas, pateikdamas Gandhi, jęs tikėjimu, kuris pažadina jo ma 1998 metai. Neapsižiūrė-
Merton ir Motinos Teresės brendimą ir sužydi pasišven- jimas? Religijos psichologijos 
trumpus biografinius aprašy- timu" (psl. 321). Anot auto- knygų serijoje numatyta ketu-

riaus, tame posakyje slypi šie rioa knygos. Trys iš jų jau 
teiginiai: tikėjimas suveši pa-
sišvenčiant; tarp tikėjimo, 
kaip pradžios, ir pasišven
timo, kaip jo vaisiaus, įsi-

Knygos autorius knygos ga
liniame viršelyje pristatomas 
kaip kunigas ir psichologas, 
įgijęs filosofijos magistro, teo
logijos licenciato ir psichologi
jos daktaro laipsnius. Profe
soriavo Loyola universiteto 
psichiatrįjos fakultete Čika
goje, JAV. Kasmet vyksta 
dėstyti Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune ir kitose 
aukštosiose mokyklose Lietu
voje. 

Poetas Algimantas Baltakis (kairėje) ir raiytojas Albinas Berno
tas. Kovo 3 dieną rašytoju klube surengtas rašytojo Albino Berno
to kūrybos vakaras, kuriame buvo pristatyta nauja prozos knyga 
„Pro durnus: deimantais nusėtas". Nuotr. Eltos 

skyrių paskutiniai puslapiai 
nėra numeruoti. Keistas maž
možis. 

Patiame knygos gale (nenu
meruotame puslapyje) išvar-

mus ir paaiškindamas tų pa
vyzdžių visuotinančiojo tikėji
mo elementus. Čia autorius, 
be tolimesnio paaiškinimo, 
išnašoje teigia, kad visuotinto-
jais mūsų lietuvių tautoje terpia brendimas; tikėjimas 
galbūt galima laikyti vyskupą yra dinamiškas, besivystantis, 

skaitytojų rankose. Paskuti
niajai — Esame seserys ir bro
liai: Bendravimo psichologija 
— numatoma spausdinimo 
data yra 1999 metai. Taigi, 
dar šįmet. Vladas Vitkauskas Rocky kalnuose. 
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