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Praeities ir dabarties sąsajos
Lietuvos tūkstantmečio mi

nėjimo direkcija paskelbė gro
žinės" literatūros kūrinių kon
kursą, skirtą Lietuvos valsty
bės 750 metų jubiliejui. Kon
kurso tikslas — Lietuvoje ir 
išeivijoje pagyvinti, suaktyvin
ti mūsų valstybės praeities 
apmąstymą šiuolaikine meno 
kalba. Priimami nauji, dar ne
spausdinti, knygos apimties 
kūriniai — esė, romanai, poe
mos, dramos, kino scenarijai.

Konkursas vyksta trejus me
tus. Jo laimėtojai — laureatai 
skelbiami Mindaugo karūna
vimo — Valstybės dieną. 2002 
m. liepos 6 d. bus skelbiami 
istorinės dramos, poemos ir 
kino scenarijaus, o 2003 me
tais — istorinio romano kon
kurso laimėtojai.

Konkurso pirmasis etapas 
— istorinio esė — vyko šie
met. Devynių autorių pristaty
tus kūrinius vertino Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo di
rekcijos koordinacinės tarybos 
suburta vertinimo komisija, 
sudaryta iš literatų ir isto
rikų. Nugalėtoju pripažintas 

‘ religijotyrininkas Gintaras 
Beresnevičius už esė „Ant lai
ko ašmenų”. Valstybės dienos 
proga šią premiją — 10,000 
litų_—G. Beresnevičiui įteikė 
LR prežfdėntas Valdas Adam
kus.

Vertinimo komisijos nariai 
pripažino, kad šis G. Beresne
vičiaus kūrinys labiausiai ati
tinka konkurso idėją, išlaiko 
visus eseistinio žanro reika
lavimus. Jame autorius įtai
giu, nuotaikingu stiliumi ana
lizuoja svarbias praeities ir 
dabarties sąsajas, griauna įsi
senėjusias, šabloniškas nuos
tatas (stereotipus). Remdama1 
sis puikiu dvasinio paveldo, 
religijų ir mitologijos išma
nymu, esė „Ant laiko ašmenų” 
autorius apmąsto Lietuvos is
torinę patirtį tūkstantmetės 
europinės patirties sąlygomis 
bei aplinkybėmis.

Draugo skaitytojams, be 
abejo, įdomu bent trumpai su
sipažinti su šio svarbaus kon
kurso laureato Gintaro Beres
nevičiaus asmenybe ir veikla. 
Tai jaunas, premijos įteikimo 
dienomis savo 40-metį pažy
mėjęs vilnietis (gimęs Kaune). 
1984 m. G. Beresnevičius bai
gė Vilniaus universiteto Istori
jos fakultetą. Dėstė Kauno ir 
Vilniaus aukštosiose mokyk
lose, dirba Kultūros institute 
ir išeivijoje žinomo, prelato J. 
Prunskio remto kultūrinio sa
vaitraščio Šiaurės Atėnai re
dakcijoje. G. Beresnevičius pa
sireiškia ir kaip rašytojas. 
1991 m. ėjusiame žurnale Ke
turi vėjai buvo išspausdintas 
postmodernistinis jo romanas 
Nuostabūs Tomo Vagabundo 
nuotykiai ir regėjimai, kituose 
kultūriniuose leidiniuose — 
novelių, eseistinių straipsnių. 
Kritikų nuomone, G. Beresne
vičiaus kūryba pasižymi sub
tilia ironija, intelektualumu, 
šmaikščiomis situacijomis.

G. Beresnevičius taip pat iš
leido religijotyros knygas Dau
sos (1990), Baltų religinės re
formos (1995), Religijos istori
jos metmenys (1997), Religijo
tyros įvadas (1997).

Premijos paskyrimo proga, 
G. Beresnevičius mielai sutiko 
atsakyti į Draugo korespon
dento Algimanto Antano Nau
jokaičio pateiktus klausimus.

— Pripažinta, kad Lietu
voje, netoli Vilniaus, yra 
geografinis Europos cent
ras, o lietuvių kalba — pati 
senoviškiausia (archaiš
kiausia) iš visų senųjų in
doeuropiečių kalbų. Ar ga
lite pasakyti, kad šiandieni
nė Lietuva, visuomenės 
mąstysena jau yra ne tik 
geografinėje, bet ir kultū
rinėje, politinėje Europos 
erdvėje?

— Mes sakome esą Europos 
centre (geografiniame), o ob
jektyviai klausimas keliamas 
•— ar esame bent jos pakraš
tyje — kultūriškai, politiškai. 
Tam tikra prieštara net ne 
išsyk krenta į akis, bet tai bū
dinga lietuviškai mąstysenai
— būdami ir jausdamiesi pa
saulio vidury, tačiau savo pa
rapijoje, savo kaime, nelabai 
domėjomės, kas yra už jo ribų 
ir mūsų protėviams nė į galvą 
nešaudavo, kad pasaulio vidu
rys kažkur kitur, o ne čia pat, 
po mūsų kojomis. Tas įsivaiz
davimas buvo gajus ne tik ku
nigaikščių laikais. O dar prieš 
kelis dešimtmečius Lietuvoje 
naiviai, bet nuoširdžiai įsiti
kinus, samprotautd, kad dėl 
Lietuvos išvadavimo gali kilti 
branduolinis karas. To buvimo 
pačiame vidury nuojauta, įgy
vendinta Europos centro par
ke, dabar patyrė didžiulį pra
laimėjimą ir mums reikia aiš
kintis, ar, būdami vidury Eu
ropos, jai priklausome?

— Berlyne, New Yorke ar 
Turkijos paplūdimiuose iš
girsti kalbant lietuviškai — 
jokia naujiena. Jei turiz
mas (poilsinis, verslo rei
kalais, prekybinis, darbo 
ar kontrabandinis) reiškia 
fizinį buvimą Europoje, 
mes joje esame.

— Bet ar kūniškai neabejoti
nai būdami Europoje, esame 
joje savo mąstysena, mentali
tetu? Atsakyčiau, kad dar 
prieš dešimtmetį, sovietmečiu, 
mūsų mąstymo su europie
tiškų nebuvo galima net lygin
ti. Dabar mes, jei ne mąstome 
kaip europiečiai, tai neabejoti
nai artėjame prie europietiš- 
kos mąstysenos. Bėda, kad 
plačiausieji Lietuvos visuome
nės sluoksniai, tos Europos nė 
akyse nematę, ar paspoksoję 
jon tik per televizoriaus lan
gelį, jos poveikio nejaučia.

Europa — tai pagarba asme
niui, tolerancija kitaip manan
čiam ar besielgiančiam. Lietu
voje to nėra. Turiu omenyje, 
kad to nėra provincijoje, nėra 
kaime ir mažuose miesteliuo
se. Vilnius — čia vienintelė 
išimtis. Kultūriškai žiūrint, 
Vilnius ir Klaipėda — europi
nio mąstymo, europinės veik
los ir nuostatų miestai. Aišku 
kodėl — pirmasis — sostinė, 
su didžiausiu užsieniečių ant
plūdžiu. Tarp jų — ir sėsliai 
apsigyvenę užsieniečiai. Pas
tarieji nevertina Vilniaus, 
kaip kokio užkampio, jiems tai
— jei ne Frankfurtas, tai bent 
jau arčiau kokio šiaurės Itali
jos miesto ar Dublino. Jie ne
beskiria ribos „rytai — vaka
rai”. Kai kurie čia apsigyvenę 
vakariečiai rašo eiles lietuviš
kai ar dainuoja lietuviškuose 
„popso” ansambliuose, nejaus
dami jokio kultūrinio atotrū
kio nuo Europos. Klaipėda gi
— uostamiestis, Lietuvos po
žiūriu, jei jau pašmaikštauti,

— ne jos sudėtinė dalis, o sava 
provincija ar kultūrinė-ekono- 
minė sala, daugybe saitų sie
jama su Šiaurės Vokietija ir 
Skandinavija. Klaipėda — jau 
Europa, tapusi ja kažkaip ne
pastebimai, ir niekas šio sueu- 
ropėjimo mirksnio taip ir ne
suspėjo užfiksuoti.

Apskritai, mes esame perėji
mo tarpsnyje. Intelektualai, 
politikai — jau Europoje ir 
mąsto europinėmis kategorijo
mis bei vertybėmis. Tyliai, bet 
palengva, Europa slenka ir 
provincijon. Ne tik „Coca eo
lą”, ar „Carlsberg” alaus plast
masinėmis reklamomis, bet ir 
prakutusių ūkininkų kartais 
pastebimu siekimu savo tech
nologijomis prilygti pažangie
siems Vakarų ūkininkavimo 
būdams. Tačiau aš čia piešiu 
pernelyg idilišką paveikslėlį
— didesnė Lietuvos dalis iš
ties nuskurdusi, pervargusi, 
persigėrusi, pikta ir jokios Eu
ropos su savo mentalitetais jai 
nerūpi. Rūpi kiauri vaikų ba
tai, alkanos kūdikių akys ir 
nuosavos pagiriotos gerklės.

Tikrojoje Europoje mes atsi
dursime ne tada, kai Lietuvą 
formaliai priims į Europos Są
jungą, o kai į gyvenimą ateis 
ta karta, kuri dabar daugia
aukščių namų kiemuose zuja 
ant vaikiškų paspirtukų. Ant
roji karta po Nepriklausomy
bės. Ji tiesiog nežinos kitokio, 
„neeuropinio” gyvenimo būdo. 
Rūpintis savimi, neužgaunant 
kito, siūlytų Europa. Deja, 
šiandieninis Lietuvos gyveni
mo šūkis būtų atvirkščias — 
užgaudamas kitą ir jam kenk
damas, rūpinkis savimi.

Pati Lietuva ir politiškai, ir 
geografiškai būdavo periferija 
ilgus amžius, bet, atėjus jos 
laikui, išmušus paslaptingam 
istorijos varpo dūžiui, tarsi po 
signalo į mūšį, kviečiantį po 
žeme miegančią kariuomenę, 
Lietuva pakildavo iš pelenų ir 
dulkių, suliepsnodama viso 
pasauli* akivaizdoje. Sulieps
nodama ne tiek savo perga
lėmis, ir dar dažnesniais pra
laimėjimais, bet sugebėjimu 
nuolatine auka atsilaikyti 
prieš ilgalaikes priespaudas ir 
ilgaamžius pralošimus. Tad 
buvimas istorijos ir politikos 
pašaly visada buvo sąlygiš
kas, ir nėra abejonės, kad tai, 
ką Lietuva padarė prieš de
šimtmetį, ji sugebės atkartoti 
ateityje — kitomis aplinky
bėmis ir prieš kitokio pobū
džio iššūkius. Gal šiandien jų 
pobūdžio mes nė nenuvo
kiame, bet Lietuva — tai peri
ferija, nuolatos gresianti virs
ti, jei ne centru, tai atskaitos 
ir savęs įtvirtinimo bei kitų el
gesio vertinimo tašku. Ukrai
niečių ir baltarusių demokra
tams ji jau tokia yra geroką 
laiko tarpą. Oskaras Milosz tą 
pranašavo — tik jau pasauli
niu mastu, prieš gerą pusam
žį.

Apskritai, provincijos savy
bės brandina didžiulę sprogs
tamąją jėgą. Imperatoriškose 
Kinijoje ir vėlyvojoje Romoje į 
imperatorius gabūs provincia
lai iškildavo daug greičiau, 
griežčiau ir beatodairiškiau 
nei dvaro proteguojami skys
tablauzdžiai. Mūsų globaliame 
pasaulyje tvirtos barbariškos 
kinkos yra privalumas. Mes — 
paskutinieji, kalbantys lotynų 
ir sanskrito dialektus pergyve-

Gintaras Beresnevičius.

nusia kalba. Gyvendami viską 
permalančiuose sostapiliuose 
ar didvalstybių provincijose, 
būtume ją praradę suvisam. 
Vien kalbėdami, vien rašyda
mi lietuviškai, mes įdomūs 
sau ir kitiems kaip induistų 
užkalbėtojai, dūsaujantys san
skritiškai su gyvatėmis,, ir se
nesne negu mąjų ar japonų 
kalba besišnibždantys su Ma
rija.

Tačiau kultūrinis buvimas 
Europoje daug skaudesnis 
klausimas, visiškai nutrau
kiantis istorinės ir kalbinės 
mitologijos kaspiną, kuriuo 
dangstome savo tikrąjį men
kavertiškumą. Čiurlionis, Sa
bonis ir... ir ištisa siauruose 
Europos kultūros (meno ir 
muzikos) elito rateliuose žino
mų kūrėjų bei atlikėjų pleja
da. Nieko naujo, gyvo, euro
pietiško taip ir neatsirado. To
mas Venclova — irgi garsus, 
bet kelių šimtų intelektualų 
tarpe. Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis — tai dingstis 
mums aikčioti, akies kampu
čiu stebint, ar lygiai taip pat, 
kaip mes, nuo Čiurlionio di
dybės alpsta mūsų svetimša
liai draugai. Tačiau, jei mūsų 
kolega bent kiek susipažinęs 
su secesu (Jugendstiliu), jis 
atpažins Čiurlionį, kaip vieną 
iš daugybės savo laiko secesi- 
ninkų, tik minkštesnėmis vi
zijomis ir spalvomis atkartoju
siu smegenyse įstrigusius 
vaizdus.

Pasakyčiau, mes visi pririšti 
prie kalbos, nesame išverčia
mi (netgi universalusis Čiur
lionis pririštas prie savo lietu
viškos vaizdakalbės). Mes pri
rišti prie savo lietuviškos kal
bėsenos ir gyvename savo Eu
ropoje, savoje lietuviškoje Eu
ropoje, kurios, tarkime, poezi
jos, meno ir muzikos lygis nie
kuo neatsilieka nuo europie
tiškų etalonų, o poezija juos 
tiesiog lenkte lenkia. Netu
rime pagrindo aimanuoti, kad 
mūsų kultūra nusmukusi ar 
„neverta Europos”. Nesigirsi- 
me — kultūroje daug kur ją 
lenkiame, ypač dabartinio kul
tūros suvienodėjimo ir supre- 
kinimo aplinkybėse mūsų re
žisieriai į Vakarus veža gerus 
spektaklius, gauna ten garsias 
premijas bei apdovariojimus. 
Tik bėda, kad pačių vakarie
čių teatras subanalintas ir su
primityvintas tiek, kad mūsų 
gan elementarus, modemistiš- 
kai tradicinis, teatras ten daro 
pritrenkiantį įspūdį ir aiškiai 
išsišoka iš bendro lygio.

Taigi — mes esame Europos 

Algimanto Žižiūno nuotr.

lygmeny, tačiau retai jame 
dalyvaujame tiesiogiai — tai 
įgimto drovumo ir lietuviškos 
melancholijos liekanos, kalbos 
ir finansiniai barjerai, o ga
liausiai tai, kad ši lietuviška 
terpė yra savaime pakanka
mai stipri ir pakankamai eu
ropietiška. Žinia, toliau' kon
taktai su Europa stiprės — 
pažiūrėsime, kas ką...

— Ar Jums neapmaudus 
mūsų šiandieninės visuo
menės padidėjęs imlumas 
svetimoms, vakarietiškoms 
įtakoms ne tik buityje, pa
pročiuose, bet ir kultūri
nėje erdvėje?

— Susisiekiančių indų dės
nis, nieko nepadarysi. Aišku, 
apmaudu matyti lietuviukus, 
savo elgesiu apsimetinėjan- 
čius amerikonais, beždžioniš
kai repuojančius ar besisvai
dančius angliškomis frazėmis, 
švenčiančius visiškai Lietuvai 
svetimas šventes ir pan. Arba 
dailininkus, tapančius „taip, 
kaip reikia”. Bet čia nieko 
nenuveiksi. Vakarietiškos įta
kos persunkė taip pat Kiniją 
ir, nepaisant visų kliūčių, įta
koja ideologiškai uždaro Irano 
piliečių mintis ir politinį el
gesį. Ką jau kalbėti apie tokių 
įtakų gerą pusamžį išsiilgusią 
Rytų Europą, šiuosyk apie 
Lietuvą, kur ne taip seniai va
karietiškos muzikos klausy
mas, džinsai ar plačios kelnės 
liudijo asmens, jei ne priklau
somybę Vakarų kultūrai, tai 
nenumaldomą ir viešai de
monstruojamą troškimą pri
klausyti jai. Dabar nesiren
kant ryjama viskas, kas pažy
mėta ženklu „Made in...” ar 
greičiau taip buvo labai nese
niai. Dabar pagaliau maisto 
produktai ar drabužiai imami 
atsirinkinėti — perkant lietu
višką produkciją. Priežastis 
paprasta — lietuviškos prekės 
yra geresnė kokybė. Ar mes 
sugebėsime pereiti prie dides
nio lietuviškos kultūros varto
jimo — klausimas. Bet ma
nau, kad besikartojantys ir 
banalūs meksikietiški kino se
rialai ar sekli holivudinė pro
dukcija, masinanti jaunimą, 
savo įtaką išsems jiems bręs
tant ir jie liks prie geros roko 
klasikos ir prie geros vakarie
tiškos literatūros, prie gerų 

, prancūziškų ar itališkų filmų, 
arba, galų gale — to, kas ver
tinga JAV. Šiuolaikinis beato
dairiškas masinės kultūros ri
jimas jau rodo tam tikrus per
sisotinimo pėdsakus.

Gal be reikalo esu toks opti

mistiškas, bet, man rodos, 
daugelis blogybių ir neskony- 
bių bus praryta ir išaugta au
gant. Visoms neskonybėms 
imliausi paaugliai, tačiau, 
ėmę ieškoti vietos po saule, 
ėmę dirbti, jie keisis, ar bent 
turėtų keistis. Be to, reikia 
pasitikėti Dievo žmogui įdieg
tu geru skoniu — tik žmogui 
privalu leisti pasiskaitinėti iš 
skirtingų lentynų ar pasiran
kioti vaizdajuosčių įvairiuose 
skyriuose — jis privalo suži
noti, kas gera, kas bloga, kas 
masinė kultūra, kas — elitinė. 
Tikrovėje viskas baigsis tam 
tikru masinės kultūros ir ma
dingojo, išreklamuoto pseudo- 
elitiškumo mišiniu, bet šiais 
laikais kitaip gal ir neišeina.

Vakarietiškos įtakos manęs 
neerzina, mane tik siutinte 
siutina masinės kultūros įta
ka, tačiau su ja kovoti nesuge
ba nei Izraelis, nei fundamen
talistinės musulmonų valsty
bės — kokius gi svertus tokiai 
kovai turime mes? Kalbas 
apie šiandien niekam neįdo
mius kunigaikščius, kovas su 
niekam šiandien nebežino
mais, užmaršty amžiams pa
nirusiais (mūsų savanorių 
šautuvų panardintais), ber
montininkais? Jaunimo tai 
nepaveikia — jam reikia teikti 
kiek galima daugiau tautiško- 
vakarietiško lydinio galimy
bių, jam reikia didinti kultū
ros pasiūlą. Airiai, ispanai, 
prancūzai tą sugeba — negi 
nesugebėsime mes? Klausi
mas — lėšos, žinoma, laikas ir 
visuomeninių fondų ar vyriau
sybės rengiamos bei visokerio
pai remiamos programos. Pa- 
kaitalinė kultūra „popso” ne
nugalės, bet ji tam ir reikalin
ga — pasiūlyti kažką kita. 
Kad ir vesterną bermontinin
kų tema.

— Aną sekmadienį Šv. 
Apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
Dominikonų bažnyčios 
rektorius kun. J. Grigaitis 
per pamokslą perdavė Vil
niuje viešėjusio vieno Vo
kietijos Katalikų Bažny
čios dvasininko pastebėji
mus, nuomonę apie Lietu
vos tikinčiuosius — esą, jie 
tik sekmadienių katalikai. 
Po Mišių, vos išėję iš baž
nyčių, jie visai kitokie. Ar 
čia vien tikinčiųjų proble
ma?

— Neįvardytas vokiečių ku
nigas nieko esmingo ar de
maskuojančio apie Lietuvos 
katalikus nepasakė — termi
nas „Sekmadienio katalikas” 
atsirado Vokietįjoje, ir ten bu
vo išvystytas iki tobulo pro
vaizdžio. Esmė ta, kad ir di
džioji Vokietijos (ir ne tik) ti
kinčiųjų dalis pamaldose lan
kosi tik sekmadieniais, o kata
likiškų priesakų laikosi retai. 
Toje pačioje Vokietijoje nukal
tas ir terminas „Velykų katali
kas”, reiškiantis tikintįjį (?), 
vienąsyk per metus einantį 
išklausyti Mišių ir atliekantį 
išpažintį. Toje pačioje Vokieti
joje yra dar vienas terminas 
— mokesčius mokantys tikin
tieji. Pagal VFR įstatymus, 
tam tikrą religiją išpažįstan
tys Vokietijos piliečiai auto
matiškai moka (Vokietijos 
mastu simbolinius) mokesčius 
savo bendruomenei išlaikyti 
(katalikų, liuteronų, evange
likų, musulmonų...). Per mili
jonus mokesčių mokėtojų susi
renka nemažos sumos, lei
džiančios bendruomenėms ne 
tik statyti ir puošti bažnyčias 

bei maldos namus, bet ir už
tikrinti reikiamos literatūros 
leidybą, vaikų rengimą, ku
nigų ir šventikų ruošimą. Tie
sa, žmogus, mokesčių anketo
se įsirašantis ateistu, vis vien 
privalo tokią pačią pinigų su
mą skirti labdarai. Vadinasi, 
Vokietijoje tikrovėje net „sek
madienio ar net velykinių ka
talikų” yra daug mažiau, nei 
jų yra valdiškuose statistikos 
registruose, kur kataliku už
siregistravęs žmogus ir Kata
likų Bažnyčiai (KB) mokesčius 
mokantis liks katalikų skai
čiuje, nepaisant, ar jis vaikšto 
į bažnyčią, ar ne.

Padėtis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčioje dabar gana įtemp
ta. II Vatikano nutarimus, 
taip pat ir liturgijoje, prakti
kuoja toli gražu ne visi kuni
gai. Čia visa viltis — į pran
ciškoniško stiliaus misionie- 
riavimą tarp jaunimo — ir 
jaunų vienuolių (ypač pran
ciškonų) bei kunigų „ėjimą į 
liaudį”, visų pirma — pas jau
nimą, pas „atstumtuosius ir 
pasmerktuosius” ir niekaip 
nesiryžtančius ir neapsispren
džiančius abejinguosius, kurie 
tik ir laukia pirmojo postūmio.

Tačiau viduje Lietuvos baž
nyčia skilusi — viena eina 
drauge su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II ir Vatikano II Su
sirinkimo dvasia, stengdamasi 
gręžtis į žmones, besirūpin
dama jų sielos reikalais, neat- 
mesdama ir sunkių socialinių 
problemų, į kurias nugrimzdę 
jų kūnai ir psichologijos. Kita 
dalis, iš esmės vyresnioji hie
rarchijos dalis, iš paskutiniųjų 
deda pastangas, kad niekas, o 
niekas, nesikeistų. Viltis čia 
— kartų kaitoje, o didžiausia 
palaima Lietuvos Katalikų 
bažnyčiai — kardinolas Aud
rys Bačkis. Tai aiškus popie
žininkas. neatmetantis tradi
cijos, tačiau dogmos sausrai 
neaukojantis gyvo žmogaus su 
jo skausmais ir problemomis. 
Labiausiai pagyvenusiajai 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
daliai pakenkė angažavima- 
sis politikoje, kuris, supranta
ma, ne tik sumenkino kai ku
rių hierarchų ir kunigų autori
tetą, bet iš dalies provincijoje 
apskritai paklibino Bažnyčios 
autoritetą.

Kalbant apie vyksmus Lie
tuvos Katalikų Bažnyčioje, 
reikia turėti omenyje, kad jie 
ne tik daugiasluoksniai, bet ir 
tam, kad jų rezultatai — čia 
ne sprinto rungtis — paaiškės 
mažiausiai po dešimtmečio. O 
tokie leidiniai kaip Naujasis 
Židinys-Aidai apskritai rodo, 
kad buriasi intelektualių libe
ralių katalikų grupelės, per 
išsilavinimą, asmeninius ry
šius, žurnalą ir „Aidų” leidyk
los leidžiamas knygas iman
čios demonstruoti tvirto, inte
lektualaus, nedavatkiško ka
taliko laikyseną, kuri, tegu 
kai kurioms grupėms ir kliū- 
dhma (tiek dešiniosioms, tai 
kairiosioms), demonstruoja 
nuolat aukštą, ideologinei ir 
pasaulėžiūrinei polemikai pa
sirengusį lygį, tuo pat metu 
nesiruošdama pirštu prikiša
mai įrodinėti ir taip visiems 
žinomų tiesų. Kartkartėm į 
modernesnę katalikybę ar į 
jaunesnių, orginaliau mąstan
čių jaunų Lietuvos teologų pa
ieškas įsipina intelektualinis- 
kultūrinis savaitraštis Šiaurės 
Atėnai — ir dažnai sėkmingai.

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie žodžio laisvę ir 
atsakomybę

Vytautas Volertas

Per paskutinius porą mėne
sių ir Lietuvoje, ir JAV-se 
karštokai aptariami žinia
sklaidos klausimai. Kai kas 
jai primeta dvasinį nuosmukį, 
o atsiranda ginančių ir tarian
čių, kad kitaip nebūsią, kol 
nepasikeis visuomenė. Šitai 
rodo lietuvių dėmesį kultūros 
reiškiniams.

Žiniasklaida nėra erdvėje iš 
nieko gimusi sistema ir iš tuš
tumos nepriklausomai vei
kianti. Radijas ir televizija 
naudojasi elektromagnetinio 
dažnio spektrais, kurie yra vi
sos žmonijos nuosavybė, kaip 
ir oras. Ženevoje, Šveicarijoje, 
veikianti tarptautinė komisija 
skirsto ir prižiūri spektrų nau
dojimą visame pasaulyje. Lie
tuva turi savo dalį, kiekviena 
Azijos ir Afrikos valstybėlė tu
ri savo dalį. Spektrų naudoji
mas yra stebimas, o netinka
ma jų eksploatacija paneigia 
valstybei ar teritorijai spektro 
išskyrimo privilegiją. Televizi
jai ir radijui geros aparatūros 
neužtenka. Reikia gauti teisę 
vienaip ar kitaip įsigytą apa
ratūrą įjungti į bendrą visuo
menės turtą, elektromagnetinį 
spektrą, ir žadėti jo neteršti.

Periodika taip pat nėra vi
siškai savaranki. Ji priklauso 
nuo skaitytojų, reklamų, pri
klauso nuo telefono, telegrafo, 
pašto, fakso bei radijo ryšių. O 
šios institucijos guli ant visuo
menės pečių, dauguma jų be 
elektromagnetinio spektro ne
išsiverčia.

Žiniasklaida laisva? Taip, 
bet ji sėdi visuomenės balne, 
todėl neturėtų visuomenė są
moningai ar nesąmoningai 
manipuliuoti bei ją pašiepti. 
Savo interesus saugodama, ži
niasklaida galėtų be ypatingų 
pastangų tapti visuomenės 
bendrininke. Kultūrinė paska
ta, jei pati žiniasklaida kultū
rą supranta, būtų lengviau
sias būdas, nekainuojąs nei 
pastangų, nei išlaidų. Užtektų 
tik savą, žiniasklaidos, kultū
rą atskleisti. Nei raginti, nei 
skatinti nereikėtų. Jei žinia
sklaidos atstovai žmoniškai 
elgtųsi, kalbėtų, rašytų, visuo
menė jais pasektų, kaip ir da
bar yra sekama.

D. Bindokienė (Draugas, 
2001.06.08) taria: „Negalima 
neigti, kad žiniasklaida gali 
ne tik atspindėti, bet ir for
muoti visuomenės nuomonę, 
pažiūras, nusiteikimus, tačiau 
tai nėra nei pagrindinis jos 
tikslas, nei paskirtis”. Taip, 
tai nėra pagrindinis jos tiks
las. Bet ar jokių šalutinių pas
kirčių ji neturi? Ar ji niekam 
nieko neskolinga už tai, kad 
egzistuoja? Ar egzistencijos 
aplinka jai nerūpi?

Žiniasklaida štai kaip teisi-* 
naši: negalima vesti visuome
nės kultūron, jei ji nenori; pa
liekame laisvę, lai žmogus gy
vena pagal savo planus ir pa
gal savaip suprantamą kultū
rą; negalime ir drausminti, 
nes tai būtų laisvės varžymas. 
Taigi, jei žmonės vagia — jų 
kultūros reikalas. Jei prievar
tauja, taip, matyt, gyvenimą 
supranta. Čia ne žiniasklaidos 
bėda, kol iš jos nevagia, jos 
langų nedaužo..

Tokių laisvės riterių žinia- 
sklaidoje yra. Savo mintis jie 
reiškia, kartoja, siūlo ir perša, 
nors tos mintys gali būti abe
jotinos vertės. Tai jiems, žinia
sklaidos atstovams, formalus 
laisvės užtikrinimas. Jie nelie
pia visuomenei atsisakyti tau
tos, jie tik skelbia, kad tauta 
prilygsta atsilikimui, o Lietu- 

Rašyt. Vytautas Volertas.

voje lietuvis yra ne kas kitas, 
kaip tik pilietis. Jie nesako, 
kad pasipriešinimo okupantui 
nebuvo, tik įrodinėja jo be
prasmiškumą ir siūlo pamiršti 
istoriją, ypač su Stalinu besi- 
rišančią. Jie nenagrinėja, ko
dėl šiandien Lietuvoje gyveni
mas yra sunkus, tik primena, 
kad prie raudonosios sistemos 
visi turėjo darbus. Bet nepasa
koja apie eiles prie tuščių par
duotuvių. Jie tiesiogiai neragi
na, kad skaitytojai būtų gru
būs. Bet patys šiurkščiai kal
ba ir rašo, lyg žiniasklaidos 
laisvė grubumo reikalautų.

Štai keli antraščių pavyz
džiai pirmuose arba pagrindi
niuose puslapuose, atsitikti
nai ir tik vienos savaitės lai
kotarpiu užtikti rimtoje spau
doje (Lietuvos aidas, Respubli
ka, Valstiečių laikraštis, Kau
no diena): „Prezidentas gavo 
antausį”; Seimo nariai išvar
dinti „subingalviais”; „Meniški 
spjaudalai, tąsalai, varvalai”; 
„Užvažiuoti į snukį valdžios 
vyrams”.

Tai senų kaimų bernužėlių 
išsireiškimai užkluoniuose. Jų 
paprastai nenaudojame asme
niškuose pokalbiuose, o apie 
vietą rimtų laikraščių antraš
tėse nepatogu galvoti. Tačiau 
buvo ne tik pagalvota, bet ir 
parašyta. Tai nėra stilius pa
sididžiavimui. Panašiais po
kalbiais turbūt inteligentija 
nesidalina nei darbovietėse su 
interesantais, nei savo tarpe. 
Bet spauda tokius išsireiški
mus populiarina.

Iš kur ištrauktas toks sti
lius? Rimtoje vakariečių spau
doje jo nėra. Tačiau Lietuvos 
žiniasklaidoje kažkodėl paste
bimas tyčinis priešiškumas 
viskam, kuo reikėtų susirū
pinti. Kieno tai įtaka? Globa- 
lizmo? Liberalizmo? Komuniz
mo? Piktos valios? Greičiau
siai tai būsiąs nemokšiškumo 
ir klaidingo laisvės supratimo 
pagimdytas nihilizmas. Nesą
moningai (netikėtina, kad tai 
būtų apgalvoti mostai) šaipo
masi iš vertybių, nei supran
tant kodėl, nei žinant, kuo tas 
vertybes bandoma pakeisti. 
Pašaipauti ir priešintis, de
monstruoti savo kitoniškumą 
ir, aišku, neįprastą, neigiamą 
kitoniškumą.

Ar tai čia yra pagrindinis 
žiniasklaidos tikslas ir jos pa
skirtis? Jei manoma, kad 
spauda atspindi visuomenę ir 
platina žinias, kaip tada rei
kėtų teisinti šį „nemokamą 
priedą”? Tai žiniasklaidos pas
tangos visuomenę įmerkti šar- 
man, kad būtų neutralizuoti 
visi jos idealai. Bet juk tai vei
kiama prieš žiniasklaidos įsta
tymus ir prieš įstatymais ne
galimą aptarti žiniasklaidos 
etiką. Ši etika neįrašyta kons
titucijoje, ji nenupasakota Sei
mo nutarimuose, kiekvieną 
etiką įtaigoja kultūros laips-

nis. Tad ir žiniasklaidos kul
tūra yra savotiškai susinarp
liojusi.

Lietuvoje gegužės mėnesį 
buvo paskelbtas atviras laiš
kas prezidentui dėl tenykštės 
žiniasklaidos kai kurių bruo
žų. Jį pasirašė 32 įvairių pro
fesijų inteligentai: kai kurių 
žurnalų redaktoriai, kunigai, 
lakūnas, režisierius, rašytojas 
ir kitokie išmintingais laikomi 
žmonės. Trisdešimt du žinomi 
kultūros darbuotojai arba kul
tūra susirūpinę jos rėmėjai. 
Laiške prezidentas buvo pra
šomas atkreipti dėmesį „į iš
ryškėjusią ir įgaunančių ma
sinį pobūdį tendencįją žinia- 
sklaidoje įvairiausiais būdais 
neigti tradicines dvasines ver
tybes, dorovės normas, krikš
čioniškosios kultūros puoselė
jamus žmonių tarpusavio san
tykius”.

Prezidentas, kuriam šis laiš
kas buvo adresuotas per savo 
patarėją D. Kuolį, yra taręs, 
kad „vertina grupės inteligen
tų išsakytą poziciją, kad pri- 
taria pradėtai diskusijai dėl 
moralinių, pilietinių mūsų vi
suomenės vertybių ir nuosta
tų”. Tačiau, jo nuomone, „Da
bartiniai visuomenės morali
nės krizės požymiai toli gražu 
nėra vien žiniasklaidos proble
ma”. (Pagal Akiračių 2001, nr. 
6, šis pareiškimas buvęs Veido 
2001 m. gegužės 10-16 d. nu
mery.)

Suprantama, kad iš prezi
dento daug laukti negalima, 
nes, jei žiniasklaida paiso 
krašto įstatymų, ji yra laisva 
institucija. Antra, visi prezi
dentai su žiniasklaida stum
dytis nenori. Taip pat supran
tama, kad laiške minėtos ne
gerovės iš tikrųjų nėra vien 
žiniasklaidos problema.

Bet ne tik žiniasklaida yra 
laisva. Jos skaitytojai taip pat 
turi teisę pareikšti savo nuo
monę, turi teisę išsitarti apie 
žiniasklaidoje jai, visuomenei, 
nepatinkamus reiškinius. Ta
sai laiškas ir yra žodžio lais
vės išdava. Jei žodžio laisvė — 
tai laisvė visiems. Tačiau atei
na klausimas: kodėl kreiptis į 
prezidentą, kai žinoma, jog 
reakcija, jei tokios iš Viso teks 
susilaukti, bus labai atsargi? 
Mat, viešas laiškas valstybės 
galvai atkreipia dėmesį, o pa
sirašiusieji dėmesio šio laiško 
turiniui siekė. Tai lyg suskam
binimas pačiu didžiausiu var
pu.

Žiniasklaida garsiai taria 
žodžius, viešai skelbia savo 
produktą, t.y., savo nuomonę. 
Todėl ir piliečiai gali viešai pa
reikšti, kad ne visi tie žinia
sklaidos produktai yra geros 
kokybės, o kai kurie net ap
gaulūs. Pavyzdžiui, tautišku-

,,| Laisvę” fondo X studijų savaitės Lietuvoje uždarymo Trakų pilies menėje momentas. Antano 
Petrausko nuotr.

Danutė 
„pašai- 
(Drau-

mas ir pilietiškumas yra dvi 
skirtingos, nepriklausomos, 
nesūliejamos sąvokos, viena 
nepakeičiama kita. Tuo tarpu 
žiniasklaidoje pilietiškumas, 
laistomas ir tręšiamas, užke-
ži tautiškumą. Kultūros istori- tai duoda vilties, kad Lietuva 
joje turi dominuoti tiesa, o 
Lietuvos žiniasklaida vienus 
faktus paskandina dūmuose, o 
kitus papuošia sava fantazija 
ir skraidina aukštyn, ypač tai, 
kas internacionalu ir — labai 
keista! — kas nomenklatū-
riška.

Tasai viešas laiškas prezi
dentui turėjo atkreipti dėmesį 
į šiuos žiniasklaidos vingius, 
naudojantis ta pačia laisve, 
kurią reklamuoja žiniasklai
da. Laiškas, tarsi aštri dulkė, 
krito daug kam į akis Lietu
voje ir išeivijoje.

Greitai po jo paskelbimo, jau 
gegužės mėnesį, laiško auto
rius papeikė Kęstutis Girnius 
(Naujasis židinys-Aidai), jų 
siūlymus vadindamas pa
mokslavimu ir tardamas: 
„Nors tokio teksto rašymas 
veikiausiai suteikia autoriams 
malonumą, jie elgiasi neatsa
kingai intelektiniu požiūriu”. 
Kas yra intelektualas ir inte
lektinis požiūris, iš K. Gir
niaus nesužinome. (Iš tikrųjų 
kada nors vertėtų išsiaiškinti 
šią „nemirtingumu” apšaukia
mą intelektualizmo sąvoką ir 
tuos „nemirtinguosius”, dau
giausia pačius save pasiskel
busius intelektualais.) K. Gir
niaus papeikimus 
Bindokienė pavadino 
piais išvedžiojimais”. 
gas, 2001.06.08)

Laiškas prezidentui supyki
no kažkokį dr. Letą Palmaitį 
Darbininke. Jo manymu, 
laišką pasirašiusieji „...vyres
nioji intelektualų karta pa
rodė nebesugebanti adekva
čiai (gal pakankamai?— V. V.) 
suvokti įvykusių permainų 
esmės” (Darbininkas, 2001.06. 
15). Pagal jį, pasikeitimas at
vedęs iš gėrio (suprask: iš ko
munistinės tvarkos) į blogį (į 
nepriklausomybę)., Todėl šis 
„daktaras” šaiposi: „Gal pada
rome nacionalinį socializmą, 
valstybinį kapitalizmą, ne- 
mergautinį nekaltumą ar dar 
ką nors, kas jau kitų išban
dyta ir seniai išmesta į šiukš
lyną”.

Tasai dr. Lėtas Palmaitis 
stokoja „daktariškos” tvarkos. 
Velia, maišo įvykius ir maiša
ty ilgisi tarptautinio socializ
mo. Jis vos neišsitaria, kad 
atstovauja nomenklatūros da- 
bartininkams, o skaitytojai 
svarsto, iš kur ir kaip tasai 
„dr.” atėjo. (Tiesa, Darbininke 
pastaraisiais keleriais metais 
mėtymosi į šalis pasitaiko 

, dažnokai.)
Laiško nepamiršo ir Akira

čiai (2001.06). Jie sutinka su
K. Girniumi ir taria, tarsi jį 
pakartodami; „Jis (laiškas — 
V.V.) greičiau primena provin- 
cijos klebono pamokslą iš ba
lanos gadynės laikų”. Ten 
pat sakoma: „Šį nevykusį lais

ką prezidentui pasirašė visa 
plejada rašytojų, literatūro
logų, režisierių, aktorių, kuni
gų, kompozitorių ir muzikan
tų. Tačiau jo nepasirašė nė 
vienas istorikas ar filosofas. O 

dar nepražuvo”.
Lietuva dar nepražuvo, nes 

nepasirašė nė vienas istorikas 
ar filosofas... Taigi istorikai, 
gal tie, kuriuos auklėjo Juozas 
Jurginis, komunistas jau prieš 
1930 metus, už tai pašalintas 
iš VD universiteto, ir Juozas 
Žiugžda, Kapsuko vyriausybės 
švietimo komisaras. Maskva 
šiuos du buvo paskyrusi istori
jos politrukais Lietuvoje. Ne
pasirašė ir nė vienas filosofas, 
iš kur atėjo patriotizmo ir idio
tizmo sutapatinimas arba „su
puvusio arklio” sąvoka. Štai 
kur matoma Lietuvos viltis... 
Tačiau reikia spėti, kad tekį 
pareiškimą minėtas žurnalas 
galėjo parašyti tik apsirikęs. 
Juk žino, kad ne visi inteligen
tai yra neišmanėliai, kad isto
rikų ir filosofų internate taip 
pat atsiranda keistuolių ir net 
parsidavėlių.

Žiniasklaidos, ypač spaudos, 
problemas Lietuvoje bando 
aiškinti XXI amžius savo šių 
metų 51 numeryje. Štai dalis 
tų aiškinimų:

„Visų pirma reikia prisimin
ti, iš kur kilusi didžioji dalis 
šiandieninės žiniasklaidos 
'banginių’. Istorija apie Kom
jaunimo tiesos virtimą Lietu
vos rytu yra gerai žinoma dau
geliui žmonių. Dabar tai laik
raštis, kuriame, anot jo, telpa 
'visos tavo mintys’. Juokinga? 
Mums jau ne. Panašiai atsiti
ko ir kitam dienraščių lyderiui 
— Respublikai, tik jis kapitalą 
susikrovė ne iš komjaunimo 
turtų, o prisidengęs tuo metu 
itin populiaraus Sąjūdžio var
du (kurio vėliau visiškai išsi
žadėjo”). ...„Kita problema — 
žurnalistų kompetencija. Nie
kam ne paslaptis, kad soviet
mečiu žurnalistai buvo ruo
šiami partijos agitatoriais. To
dėl jie ir buvo mokomi visko ir 
po truputį. Jiems atrodo, kad 
jie viską ir žino”. ...„Kartais 
atrodo net keista, negi mūsų 
žurnalistai nesuvokia, kad, ty
čiodamiesi iš tradicijų, iš vis
ko, kas lietuviška, iš mūsų is
torijos, jie tik demoralizuoja 
eilinius Lietuvos piliečius”.

Tenka sutikti su šiais tvir
tinimais. Tik mes gal pilnai 
nesuvokiame, ką anksčiau 
reiškė partinė mokykla, ruo
šusi žurnalistus. Tai nebuvo 
normalus žinių perdavimas ar 
net savos ideologijos skiepsi
mas. Tai buvo priverstinis 
kraujo perpylimas ir smegenų 
persodinimas. Iki šios dienos 
nemažą visos Lietuvos gyveni
mo dalį plukdo persodinti 
smegenys.

Žiniasklaida turbūt nieka
dos nelieka visiškai objektyvi. 
Ir šiame krašte turime libe
ralų spaudą, turime konserva
torių spaudą. O Lietuvoje do
minuoja kreivo intelekto „ber
niukų” spauda.

Neseniai leidykla „Aidai” išleido poeto Kazio Bradūno rinkini Su
telktinė. Vienų jos egzempliorių su įrašu poetas padovanojo Lie
tuvos prezidentui Valdui Adamkui. Nuotraukoje: Kazimiera ir 
poetas Kazys Bradūnai su prez. V. Adamkumi.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

MENO PARODA 
JURGIUI MAČIŪNUI

Nuo spalio 9 iki gruodžio 22 
d. New York Art ir General 
galerijoje įvyks New Yorko ir 
Rytų Europos jaunų dailinin
kų paroda, pavadinta „Ieškant 
pono Fluxus: Jurgio Mačiūno 
pėdomis”. Vėliau paroda ke
liaus į Šiuolaikinio meno mu
ziejų Vilniuje. Jurgis Mačiū
nas ir kiti pavertė New Yorko 
sandėlių rąjoną Soho meno 
kolonįja.

KULTŪROS TARYBOS 
PREMIJOS

JAV LB Kultūros taryba 
kasmet skiria premijas (me
cenatas Lietuvių fondas) pasi
žymėjusiems kultūrininkams 
bei visuomenininkams. Pre- 
mijuotinus parenka tarybos 
sudarytos komisijos.

Pranešama, kad jau paskir
ta šios premijos:

Muzikbs — Viktorui Ra
liui (Los Angeles. CA);

Radijo darbuotojo — Anato
lijui Šlutui (Chicago, IL);

Teatro — Emai Dovydai
tienei (Los Angeles. CA);

Tautinių šokių mokytojai —

Praeities ir dabarties sąsajos
Atkelta iš 1 psl.

„Sekmadienio katalikai” yra 
problema, bet ne vien šian
dienos ir ne vien Lietuvos. Po 
Mišių dar prieš keletą šimt
mečių pamaldūs parapijiečiai 
eidavo į tiesiai prieš bažnyčią 
įsitaisiusią smuklę ir prisi- 
liuobdavo ten arielkos ar 
alaus — nuodėmes nuo dūšios 
nuplauti. Katalikybės dorovi
nė įtaka XVI-XIX a. Lietuvos 
kaime gerokai perdedama, ją 
palaikydavo tik tokios neei
linės asmenybės, kaip vysk. 
Motiejus Valančius, iš kitos 
pusės — Juozas Tumas Vaiž
gantas. Tarp šių polių ir augo 
Lietuvos katalikybė. Tiesa, iš 
istorinės perspektyvos aišku, 
kad nežinia, kuris asmuo buvo 
jai svarbesnis, ir gal tai buvo 
vienos paukštės du sparnai.

— Dienraštis Draugas ne 
taip seniai rašė apie savo 
gyvenimo šimtmetį pažy
mėjusią vienuolę kazimie- 
rietę seserį Perpetua, dar 
19 amžiaus antrosios pusės 
pirmųjų lietuvių emigran
tų į JAV palikuonę. Svetur 
ji ne tik išlaikė savo pro
tėvių kalbą, bet ir lietuviš
kame vienuolyne Čikagoje 
puoselėja tautodailės mu
ziejų, sukaupė didžiulę lie
tuviškų knygų biblioteką, 
kurios garbingiausioje vie
toje — visi 19 tomų Didžiojo 
Lietuvių kalbos žodyno. Ji la
bai laukianti paskutiniojo 
— 20-ojo tomo. Atrodė, kad 
jį gavusi, ji galėtų ramiai 
mirti. Sesuo Perpetua mo
kė vaikus lituanistinėse 
mokyklose, pradinukams 
parašė ir išleido pratimų, 
skaitymų knygeles. Lietu
vybę, tautinius papročius 
stengiasi išlaikyti taip pat

Irenai Smieliauskienei 
(Chicago, IL).

Kilų premijų laureatai bus 
paskelbti vėliau.

Eidama 62-uosius metus, rug
sėjo 8 d. Vilniuje mirė žymi Lie
tuvos teatro režisierė Irena Bu‘ 
ėienė. Mirties išvakarėse Val
dovų rūmų požemiuose pasku
tinį kartų buvo vaidinta, L Bu
čienės režisuota, Juozo Grušo 
drama „Barbora Radvilaitė”.

svetur, ypač JAV, atsidūru
si pastarojo karo pabėgėlių 
dauguma. Iš savo nuosavos 
kišenės JAV lietuviai, jų 
fondai išlaiko lituanistines 
mokyklas, mokytojus ren
giantį Pedagogikos insti
tutą, PL Bendruomenė Illi- 
nois universitete įkūrė ir 
dabar finansuoja Lituanis
tikos katedrą. Kaip verti
nate šį mūsų išeivijos 
bruožą — stipriausios pa
saulio valstybės visuome
nės apsuptyje išlaikyti 
svarbiausią tautos bruožą 
— gimtąją kalbą?

— Visa ši veikla ir patys 
įstabiausi pasiekimai, savo 
mastu liudijantys apie nenu
ilstamą triūsą, gali sukelti 
nuostabą ir sveiką pavydą 
pačioje Lietuvoje — čia tokie 
darbai daromi sunkiai, kaip 
per tirštą vatą, nuolat susidu
riant su administracijos iner
cija, bendruomenės abejingu
mu ir natūraliu žmogišku tin
guliu: kodėl aš, kodėl ne kas 
nors kitas?

Iš tiesų, ant tokių žmonių, 
tokių pasišventusių moterų, 
kaip sesuo Perpetua, pečių ir 
guli visa diasporos našta. Jei 
ne tokie žmonės ir jų fondai, 
emigracija išsisklaidytų kas 
kur, savo bendravime apsiri
bodama vis retėjančiais telefo
no skambučiais. Kol galiausiai 
išnyktų kaip savimonę turinti 
bendruomenė. O pačios kalbos 
mokėjimas leidžia dalyką, 
duotą ne kiekvienam — abiem 
kojom remtis į skirtingas kul
tūras, skirtingas tradicijas, 
būti amerikiečiu ir lietuviu 
drauge. Tai ne tik jėgos su
teikia, tai prideda gyvenimui 
druskos...
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Pluoštelis prisiminimų apie 
Anastaziją

Anastazija Tamošaitienė.

Brandžiam, ypatingai 
gražiam, ilgam dail. Anastazi
jos Mažeikaitės-Tamošaitie- 
nės gyvenimui — sakėme 
prieš 10 metų, rugpjūčio mė
nesį atsisveikinimo žodyje — 
„Vasara užrišo jai pabaigtuvių 
mazgą”...

Kaip gera, kad galime prisi
minti ne su liūdesiu, bet su 
šiluma ir dėkingumu, šią iš
skirtiną, sudėtingą, o kartu ir 
taip artimą, asmenybę — Lie
tuvių tautodailės instituto 
įsteigėją, tautodailės kūrėją, 
mokytoją ir originalią daili
ninkę.

Kaip gerai, kad mums taip 
visiems žinomos, daugelio per
gyventos karo ir pokario aplin
kybės, per jūras marias ir van
denynus į šį kontinentą, į 
Kanadą, atvedė dailininkus 
Anastaziją'-ir Antaną Tamo
šaičius. Nenujautė tada nė 
vienas, kaip jos ir Antano 
Tamošaičio gyvenimai sužėrės 
ir įaugs tokiomis stipriomis 
kūrybinėmis lietuviškumo 
šaknimis į mūsų antrosios 
bangos ateivių gyvenimą, 
įsipins į Kanados ir visų kitų 
mūsų telkinių šiapus bei ana
pus Atlanto sąmonę. Įdegins 
neišdildomą ornamentą lietu
vių tautodailei ir dailei, ir 
atras savo vietą Kanados dau- 
giakultūrinėje mozaikoje.

Nežinojome tada ir apie ne
paprastos ištvermės Anastazi
jos charakterio išteklius. Kaip 
ji sugebėjo suderinti sudė
tingą, daug kantrybės ir darbo

Žvelgdami į gamtos grožį, matome jame Kūrėjo atvaizdą. 
Vytauto Maželio nuotrauka.

reikalaujantį, profesionalios 
audėjos kūrybiškumą su savo
jo dailės keliaženklio atidengi
mu? Su nemažiau reikalau
jančio dėmesio ateivišku įsi
kūrimu ir su nuolatiniais kas
dienybės įvairiais rūpesčiais?

Kaip, jau šiek tiek atsistojus 
ant tvirtesnių pagrindų šiame 
krašte, galima sakyti, tikrai 
žemaitiškai, Anastazija pakėlė 
vos iš lėto gerėjančias gyvena
mo sąlygas? Jei per sąsparas 
pučia vėjai iš seno ūkininko 
atpirktame vištininke, kur 
Tamošaičiai apsigyveno, tai 
juk yra atsivežtų kilimų iš 
Lietuvos... Jie tuojau rado 
vietą ant lentinių sienų. 
Šalta? Yra ir gražių, savo nu
megztų, raštuotų, vilnonių 
megztinių bei kojinių. Nerei-? niausiai su Aldona Valiene ar 
kia ir baldų, atsisėsti juk gali- Elena Vizgirdiene — saulės 
ma ir ant atsigabentų medinių 
kraičio skrynių, uždėjus ant jų 
čiužinį, vėl gi — raštuotas pa
galvėles.

Pro langelius — buvo matyti 
medžiai, neseniai prakirstas 
takelis per krūmokšnius iki 
tos vištidės ir aukštai — mėly
nas skliautas. Taigi — erdvė 
prasiplečia... Gerai, kad abu 
— dailininkai Anastazija ir 
Antanas Tamošaičiai — nedi
delio ūgio, tad nereikėjo susi
lenkus vingiuoti tarp stalelio 
ir supakuotų knygų, audinių 
dėžių ir kitų reikmenų.

O ant kraičio skrynių šonų 
gražiai žydėjo gėlės ir žolynai, 
čiulbėjo paukšteliai, švietė 
saulutės, ruseno viltis. Ir be
galinis noras gyventi, kūrti, 
nežinant tikrai, kur visa tai 
nuves.

Anastazija stebino savo ge
rai apgalvota darbų eiga, o 
kiekvienos dienos programos 
atgaiva būdavo kelionė — apie 
20 min. guvia pėstute, kartais 
stabtelint, įkvėpti virš pečių 
išaugusių laukinių žolynų ir 
susiraizgiusių krūmų kvapą, 
pasiklausyti vabzdelių dūzgi
mo. Taip iki didžiosios Šv. 
Lauryno upės pakrantės, kuri 
vėliau pateko į Tamošaičių so
dybos ribas.

Ilgainiui prie kelio galima 
buvo įjungti ir seną ūkininko 
trobą. Atvykdavo, laikui bė
gant, ir svečių — kolegų daili
ninkų, ir mėgėjų žuvautojų bei

žuvų valgytojų. Laužui 
gant, kepamomis žuvimis 
sigardžiuodavo ir Anastazįja.

Kažkaip, nejučiomis, lyg toje 
pasakoje, pasidengdavo stale
lis, Tamošaičio gudriai uoloje 
įmontuotoje verandoje sve
čiams, o akmeninėje virtuvė
lėje, ant „primuso” užvirtas 
vanduo tiko ir kavai, ir arba
tai. Iš kažkur atsirasdavo prie 
žuvienės ir bulvių, ir salotų, ir 
austinių servetėlių. O Nastutė 
— pradingdavo. Čia pat, šalia 
tos virtuvėlės, stiklinė didelė 
veranda talpino stakles!

Ji mažai kalbėdavo, greitai, 
ir tiksliai apsisukdavo, kur tik 
reikėjo, bet klausėsi ir šur
mulio, nusišypsodavo. Karštą 
dieną pasikaitindavo — daž-

de- 
pa-

garbintojomis — pakrantėje, 
netoli ąžuolų ir pušų kalvos.

Taip nuolatiniame gamtos 
glėbyje, atsisakius eilinių 
miesto patogumų ir netruk
dant visokiems prašalaičiams, 
Anastazija rado dar laiko ir 
skaityti — lietuvišką spaudą, 
poeziją, meno klausimais kny
gas. Ir ruošti katalogus paro
doms.

Jos viduje, tačiau, ruseno 
spalvos, prašėsi išsakomos, 
parodomos, susirinkusios nuo 
aplinkui stūksančių uolų, nuo 
atšvaito saulės spindulių 
ąžuoluose, nuo pušų, debesų... 
Nuo paslaptingų šešėlių, ve- ‘ 
dančių į gryną, natūralų šu
linį tarp miško medžių, nuo 
rūko, dengiančio įlankoje nen- ’ 
dres, ir iškylančių perlinio 
atšvaisto lelijų delnų.

Ta visa gyvybė rado jos, dai
lininkės, sieloje atskambį ir 
kaitino svąjonę. Anastazijos 
keliaženkliai vedė į nauju 
polėkių ir apimties gobelenus, 
o, perėmus teptuką į rankas 
— į savitus, nepakartojamus 
guašus. Kunkuliuojantys rit
mai spalvose, persikėlę į go
belenus, sugestyvia dinamika 
sugebėjo sukurti savotišką, 
nepakartojamą nuotaiką.

Joks tautodailės audimo 
meno dėstymas, parodų rengi
mai, katalogų sudarinėjimai 
negalėjo Anastazijos, jei taip 
galima pasakyti, „išvesti iš 
kelio”, kurį ji stropiai saugojo 
ir puoselėjo, vis ieškodama 
naujų kūrybinių galimybių. 
Neišvedė jos iš kelio ir pagun
dos „pritrenkti”, „išsidarinėti 
eksperimentais”, kurie niekur 
nenuveda ir greitai išsikvepia.

Tačiau dar viena — reali, į 
ateitį nukreipta, svąjonė buvo 
abiejų — ir jos,, ir Antano 
Tamošaičio — įtvirtinti aukšto 
lygio lietuvių tautodailės tęsti
numą ir vystymą. Anastazuos 
Tamošaitienės užmanymas 
įgavo formą Lietuvių tauto
dailės instituto sąrangoje. 
Tad, labai tinka šio ypatingojo 
suvažiavimo proga įvykdytas 
kitas projektas — Lietuvių 
tautodailės instituto išeivijoje 
knyga — apie ...Institutą (su
važiavimas įvyko š.m. rugpjū
čio 25 d. Toronto, Kanadoje).

Sugrįžtant prie tautodailės, 
į tautosakinį pasaulį — Anas
tazija buvo Saulė Motutė, An
tanas — Mėnuo Tėvelis. Buvo 
su jais, ir yra — žvaigždelė, 
kuri sukinėjosi jų orbitoje. 
Kartu vijo gijas, vėrė siūlus, 
stebėjo katiluose iš šaknų, 
žievių ir žiedų. > besisun- 
kiančius spalvų syvus į mirko
mus siūlus. Klausėsi ritmiško 
staklių dinksėjimo. Rūpinosi 
visais rūpesčiais, džiaugėsi jų 
pasiekimais ir pati išmoko 
atatarti staklėmis.

Toje orbitoje ji gerte gėrė 
žinias, patyrimą, jos rankos 
visada buvo ir yra pasiruo-

Gamtos ramybė ir grožis džiugina kūrėjo sielą ir įkvepia naujiems kūrybos darbams. 
Kazio Daugėlos nuotrauka.

Nuotraukos — kaip psichologinė 
novelė

Maironio lietuvių; literatūros 
muziejuje (Kaune) duris atvė
rė jauno talentingo,menininko 
Andrew Mikšys (iš Seattle) fo
tografijos darbų-.paroda. Ga-, 
bus, talentingas pienininkas 
rugpjūčio 23 dieną šventė savo 
32 gimtadienį, tačiau savo 
profesinėje srityje yra pasie
kęs nemažų laimėjimų. Jis 
pelnęs įvairius apdovanojimus 
ir įvertinimus: ..toliausias — 
John Simon Guggeaheim. pre-;; 
mija. Tai svarus pripažinimas. 
Amerikoje ši premija skiriama 
nuo 1924 m. tik labai talentin
giems ir nusipelniusiems žmo
nėms. A. Mikšio vardas žino
mas ne tik Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje. Čia pirmoji jo paro
da buvo surengta 1997 m. 
Kaune. Menininkų namuose. 
Kitais metais vyko parodos 
Vilniaus galerįjoje — Kairė- 
Dešinė, Amerikos, centro sa
lėje. JAV-se buvo surengtos 
parodos Louisiana valstijos 
universiteto Foster galerijoje, 
New Orleans galerįjoje, Meno 
muziejuje Seattle. Tai tik ke
letas vietų, kur vyko Mikšio 
personalinės parodęs, taip pat 
jis dalyvavo ir per dešimtį gru
pinių parodų. Jo darbus įsigijo 
Seattle meno muziejus, nema
žai jų dovanota ir dabar sau
goma privačiose kolekcijose.

Andrew Mikšys turi profe
sionalaus fotografo dėstytojo 
diplomą. Pagrindinis darbas 
— Louisiana valstijos univer
siteto instruktoriaūs dėstytojo 
vieta. O Vilniuje visą- birželio 
mėnesį jis dalinosi savo išmin
timi su Dailės meno akademi
jos studentais, skaitydamas 
paskaitas apie fotografijos me
ną. . ’

A. Mikšys gimė Philadelphi- 
ja mieste (Pennsylvania). Vė
liau su tėvais persikėlė į Seat
tle (Washington valstiją). 
Seattle — tai Dievo sukurtas 
stebuklas žemėje... Ir .ošiantis 
vandenynas, ir galingi išdidūs 

šusios nešti tą tautodailės pa
veldą ir Anastazijai iškeliavus 
negrįžtamai.

Mes ją visi pažįstame — tai 
Aldona Mažeikaitė — Vesel- 
kienė. Ji renka brandų derlių, 
išlaikydama Lietuvių tauto
dailės instituto veiklą su 
polėkiu, dedikacija ir meile. Ji 
yra dabar ir mūsų sesuo.

Anastazuos keliaženkliai 
nieko nenuvylė ir visus pra
turtino.

Birutė Vaitkūnaitė- 
Nagienė 

kalnai greta; ramus; atrodo 
perregimas, žydras ežero van
duo, o iš kraštų tą ramybę 
saugo kalnai. Tik paukščiai 
savo simfonijomis pagilina 
stebuklo džiaugsmą. Visas 
miestas paskendęs sodrioje 
žalumoje, o alyvų, kaštonų, 
kvapnių gėlių žydėjimas su
teikia visišką harmoniją šiam 
kraštui. Šioje valstijoje gyvena 
daug profesionalių menininkų 
— kitf4)P. irTnpg^li būti. Grožis 
traukia gražias sielas.

Andrevv augo ir brendo šia
me krašte, artimieji ir aplinka 
suformavo jame tobulą grožio 
suprasimą. Jis lankė Šiaurės 
vakarų menų mokyklą. 1991 
m. baigė Hampshire kolegiją 
bakalauro laipsniu, fotogra
fuoti pradėjo būdamas studen
tu. Paimti fotoaparatą į ran
kas paskatino senelio ir tėvo 
pavyzdys. Senelis dar Kaune 
fotografavo ir domėjosi fotog
rafija. O tėvelis dirba žurna
listu, pats fotografuoja, reda
guoja laikraštį. (Rimas Mikšys 
yrą Vašingtono vaistuos Lietu
vių Bendruomenės pirminin
kas). Andrevv, vartydamas se
nas fotografijas, senelių atsi
vežtas iš Lietuvos, nutarė iš- 
bandyti sąvo jėgas. Gyvenda
mas harmoningoje aplinkoje, 
domėjosi žmogumi, jo vidiniu 
pasauliu. Jam buvo įdomu 
stebėti, kaip kęičiasi žmonių 
nuotaikos, pasireiškia jų jaus
mai — fotografavo. Kolegijoje 
surengė pirmą parodą — pa
vyko? ‘

Vėi'iau pasirinko Menų stu
dijas Louisiana universitete. 
Diplominis darbas magistrui 
gauti buvo paroda — portre
tai. Šiai temai jis liko ištiki
mas iki dabar. Jauno meninin
ko darbai spausdinti, įvairiuo
se žurnaluose, leidiniuose, to

Parodos atidarymo metu, iš kairės: A Mikšys, S. Michelkevičiūtė, 
V. Suslavičius. Zenono Baltrušio nuotr.

kiuose kaip Rolling Stone, The 
Photo Revietu, Lietuvos foto
grafija: Šiandien ir rytoj, 
Rives City ir kt.

Andrevv gimęs ir augęs miš
rioje šeimoje Amerikoje, juto 
stiprų lietuviškų šaknų po
traukį. Vartydamas savo sene
lio fotografijas, rado vieną 
nuotrauką, padarytą 1944 me
tais. Tai senelio šeimos pasi
traukimas nuo antros rusų 
okupacijos į Vakarus. Nuo
traukoje užfiksuotas šaltas 
darganotas rytas, mažas ber
niukas sėdi vežime ir traukia 
vadeles (tai Andrevv tėtis, ku
riam tuomet buvo 2 metai), 
mama laiko skarelę, kurią 
bando nuplėšti vėjas... Ši nuo
trauka sužadino jo jausmus, 
tartum kažkas suspurdėjo — 
jis panoro pamatyti savo tėvo 
ir senelio kraštą. Nuo 1995 
metų kasmet lankosi Lietu
voje. Gavęs Fulbright stipen
diją, atlieka praktiką ne egzo
tiškoje šalyje, o jam artimam 
krašte — Lietuvoje. Vilniaus 
universitete lankė lietuvių 
kalbos kursus — nemokė
damas nė žodžio, pramoksta 
lietuviškai. Jis važinėja po 
Lietuvos miestus ir mieste
lius, kaimus ir kaimelius, lan
kosi čigonų taboruose. Jis nori 
suprasti ir išsiaiškinti sau — 
kas gi yra Žmogus. Jį domina 
lietuvio siela. Iš nesibaigian
čių kelionių parsiveža daugy
bę nufotografuotų kadrų. Tai 
tik pirmas jo darbo tarpsnis, 
antras — nuotraukų gamini
mas. Retas, labai retas Lietu
vos fotografas pats daro nuo
traukas. Greičiau ir papras
čiau atiduoti į laboratoriją. 
Andrevv gi iki preciziškumo 
kruopščiai pats atlieka kiek
vieną nuotrauką. Jo nuotrau
kos spalvotos — tik profesio

nalas galėtų įsivaizduoti, koks 
tai sunkus darbas. Andrew su
sikaupęs ir rūpestingai atlie
ka šį darbą — išgauna kiek
vieną, jam reikiamą, spalvą, 
atspalvį, nes spalvose slypi di
delė meninė jėga. Andrew 
spalvos išryškina Žmogaus vi
dinį pasaulį. Spalvos atsklei
džia aplikos skurdą, tragišku
mą, beviltiškumą ar sielvar- 
tingą džiugesį.

A. Mikšio darbus galėčiau • 
priskirti ne prie fotografijos 
meno, man tai jau paveikslai 
su literatūriniais elementais. 
Paveikslai, kuriuose užfiksuo
ta vieno ar kito žmogaus gyve
nimo istorija. Jis savo objekty
vo pagalba sukuria mums psi
chologinę novelę. Džiugu tai, 
kad jaunas menininkas atlie
ka savo darbus nepriekaiš“ > 
tingai ir tobulai. r

Maironio lietuvių literatūros' 
muziejaus salėje eksponuoja
mose fotografijose pateikti 
daugiaplaniai žmonių paveiks^ 
lai, miestų ir kaimo vaizdai.'* 
Vienose užfiksuoti beviltiški, 
niūrūs griuvėsiai, apšiurusios 
Vilniaus senamiesčio namų 
sienos, kituose yra kaimo tro
bos su pravertomis durimis. 
Pirmas įspūdis — skurdas,' 
nepriteklius, bet visame tame 
slypi ir išganinga viltis — 
saulės spindulys, tartum sa
kantis, kad ne viskas taip be
viltiška, kaip atrodo. Žmonių* 
veidai rimti, beveik nesišypso 
— akyse tragiškumo ar net * 
kažkokios grėsmės nuojauta. 
O jo užfiksuoti vaikai ūoi nė** 
rūpestingos būtybės, jie purvb“ 
ni, galbūt ir alkani, betratu" 
koše gėlės, o akyse džiaugs
mas. Jaunos sielos moka 
džiaugtis bet kokiose sąlygose. 
Kaimo žmonių portretai gied
resni ir - šviesesni — ■ galbūt* 
kaimo žmogui gyventi leng
viau. Jis turi ryšį su žeme, su 
saule motule, su žemės grums
teliu, su lietaus lašeliu... Kai
mo žmogaus gyvenimo sąlygos 
sunkios, bet veidas pripildytas^ 
džiaugsmu ir giedra. Andrevv * 
domina ir lietuvių papročiai, 
tradicijos — jis fotografuoja 
senas sodybas, ąsočius, apvož
tus ant tvoros, pasagėles, ve». 
žimus. v

Išskirtinė Andrevv tema .-m 
Lietuvos čigonų tema. Jis va-, 
žinėjęs po taborus, domėjęsis 
jų gyvenimais. Atskiras ciklas 
skirtas šiems, laisvę pamėgu- 
siems, žmonėms. Nuotraukose 
čigonų veidai atviri -r- kad ir 
skurdas aplink, bet iš veidų 
spindi didybė ir nepalaužiama, 
jėga.

Jauno talentingo menininko 
darbai brandūs, gilūs. Jis ne
ieško lengvo populiarumo, fo» 
tografuodamas „saldžius nu
gludintus” vaizdus. Jo;(dar
buose atsiveria visos Lietuvos 
sielvartingas liūdesys. Afid1- 
rew pateikia mums pilkos bui
ties tikrovę, tuo pat metu su
teikdamas ir egzistencinės vil
ties mūsų jausmams. tųl

Tikimės, kad, sėkmingai, ko
piantis kūrybos laiptais, foto
menininkas, pateiks mums 
dar ne vieną brandžią ir savo 
turiniu gilią parodą. Džiugu ir 
tai, kad jis rado kelią į savo 
tėvų žemę ir prakalbino ne 
vieno lietuvio sielą. k.;

Virginija Paplauskienė

DIENORAŠČIO TĘSINYS
* t . • *

Š.m. gruodžio 12 d.
Yorke atidaromas 288 ■rfilii. 
trukmės Jono Meko filmih'io 
dienoraščio tęsinys, pavadin
tas „Praeidamas kai kada iš
vysdavau grožį” (As I was 
moving ahead, occasionally I 
saw brief glimpses of bėauty). 
Jonas Mekas yra vadinamas 
„New York avangardo deka
nu”.

Saulius Šimoliūnas-
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Leidiniai
Ne tik Lietuvai, bet ir
pasauliui

NRMMMMV AHCatVUM

Lithuanicum

Išleista akademinio periodi
nio leidinio Archivum Lithua
nicum trečioji laida, Tai di
delės apimties — 368 puslapių 
— žurnalu kažkodėl vadina
ma, knyga, nagrinėjanti lietu
vių kalbą ir raštiją, ne tik fi
lologiniu* bet ir socialiniu 
atžvilgiu. Kaip ir ankstesnius, 
šį leidinį parengė įvairių hm- 
manitarinių mokslų atstovai 
iš Lietuvių kalbos instituto, 
Klaipėctos, Šiaulių, Vilniaus ir 
VytautoiDidžiojo universitetų. 
Tarp šio leidinio redaktorių 
kolegijos narių — autorite
tingų Lietuvos filologų, kalbi
ninkų yra žinomas baltistas 
italas Pietro U. Dini (Univer- 
sita dipĘisa), kalbotyrininkas 
prof. W. R. Schmalstieg (Penn- 
sylvania Statė University), dr. 
J. D. Range (Ernst-Moritz- 
Arndt-Universitat), dr. Ch. 
Schiller (Martin-Luther-Uni- 
versitat, . Halie-Wittenberg). 
Be lietuviu autorių, kai ku
riuos straipsnius parašė JAV, 
Vokietijos lingvistai, bibliogra
fai. Pagirtinas leidinio privalu
mas, kad užsienio mokslinin
kų straipsniai išspausdinti 
originalo kalba, lietuviškai pa
teikiamos tik tų straipsnių 
santraukos^

Vilniaus Rotušėje įvykusia
me Archivum Lithuanicum 
pristatyme kalbėję Rašytojų 
sąjungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas, šio leidinio vy
riausias redaktorius, naujasis 
Lietuvių kalbos instituto di
rektorius Giedrius Subačius, 
beje, skaitantis paskaitas Illi- 
nois universiteto Lituanisti
kos katedroje, pabrėžė, kad šis 
mokslinis leidinys skirtas ne 
tik Lietuvos, bet ir Europos 
bei viso pasaulio kalbinin
kams, baltistikos tyrinėto
jams. Didėjantį leidinio popu
liarumą kitose šalyse liudija 
tai, kad jį ėmė leisti ir Euro

Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narė, filosofijos dr. 
Jolanta Gelumbeckaitė ir vyr. redaktorius dr. Giedrius Subačius 
su naujojo leidinio glėbiu. Algimanto Žižiūno nuotr.

poje bei Amerikoje platinti 
viena garsiausių Vokietijoje 
mokslinės literatūros leidykla 
Harrassowitz-Verlag (Wiesba- 
den). Prie Vokietijos amba
sados Vilniuje veikiančio 
Goethe — instituto direkto
rius M. Walde pristatyme 
kalbėjo, kad Vokietijoje, kitose 
valstybėse dar per mažai ži
noma apie baltistiką ir šios 
srities tyrinėjimus.

Svarbiausios Archivum Li
thuanicum kryptys ir temos — 
lietuvių kalbos bei raštijos ty
rinėjimo, senųjų lietuviškų 
raštų vertimų, redagavimo is
torinės apžvalgos bei studijos.

Tarp svarbiausių straipsnių 
du skirti lietuviškų giesmynų 
tekstologijos klausimams. G. 
Bense (Vokietijos M. Luther 
universitetas) aprašo Biblijos 
Patarlių knygų 30, 7-9 motyvo 
plėtotę lietuviškuose liutero
niškuose giesmynuose, o B. 
Kabašinskaitė iš Vilniaus uni
versiteto analizuoja 19 a. pir
mosios pusės liuteroniškų 
giesmynų problemas. Autorė 
išaiškino, kad oficialusis K. G. 
Keberio (1756-1835) giesmy
nas buvo nekartą perleidžia
mas, tačiau rengėjai jį vis tai
sydavo, o spaustuvininkai iš 
naujo surinkdavo ne visą 
knygą, o tik kai kuriuos jos 
lankus. Tai iš esmės keičia 
požiūrį į to meto Rytų Prūsuos 
giesmynų leidybą, parodo tų 
laikų spaustuvių darbo ypatu
mus.

Apie leidybinius spaustuvi
ninkų siekius 16-19 a. di- 
dži’ojoje ir Mažojoje Lietuvoje 
taip pat rašo G. Subačius. Ly
gindamas išlikusius rankraš
čius su išspausdintomis kny
gomis, jis nustatė, kad spaus
tuvininkai nebuvo linkę vi
siškai-pažodžiui surinkti auto
riaus rankraštį — jie patys 
koreguodavo didžiųjų raidžių 
rašymą, tarminę fonetiką, 
skyrybą. Todėl, vertinant se
nuosius raštus, darytina išly
ga, kad spausdinys nėra vi
siškai tiksli autoriaus valios 
išraiška.

Amerikietis Paul F. Gehl 
(The Newberry Library, Chi
cago) savo straipsnyje aptaria 
Vilniuje išspausdintą ir tik 
Newberry bibliotekoje išliku
sią italo D. Morą (apie 1536- 
1600) knygą II Cavaliere (Rite
ris). Šios knygos originalumas 
susijęs su Livonijos ypatinga 
aplinka, antipatija nekata- 
likams, karingi pasisakymai 
apie katalikiškos Europos gy
nimą nuo Rusijos ir Turkijos.

Grupė Archivum Lithuanicum redaktorių. Iš kairės stovi: Šiaulių universiteto doc. J. Švambarytė, 
Lietuvių kalbos instituto mokslinis bendradarbis dr. S. Ambrazas, Klaipėdos universiteto filologijos 
daktarė R. Bončkutė, Šiaulių un-to doc. B. Maskoliūnas; sėdi: filologijos daktarė J. Gelumbeckaitė, 
leidinio vyr. redaktorius dr. G. Subačius, Vytauto Didžiojo un-to doc. dr. R. Marcinkevičienė, Lietu
vių kalbos instituto bendradarbė dr. D. Aleknavičienė, Vilniaus un-to dėstytoja dr. B. Kabašinskaitė.

Algimantd Žižiūno nuotrauka

P. F. Gehl straipsnyje taip pat 
rašoma apie Vilniuje italų kal
ba išleistų spausdinių kokybę, 
papasakotos dvi Lietuvoje su
kurtos istorijos apie vaiduok
lius. E. Patiejūnienė ir M. 
Lučinskienė pateikia 16-17 a. 
išleistų lietuviškų knygų ilgas 
bei sudėtingas barokines ant
raštes, kurias 18 a. pabaigoje 
išstūmė lakoniškos, panašios į 
šiuolaikinių knygų pavadini
mus.

Leidinyje Archivum Lithua
nicum taip pat'pateikiami 19 
a. žemaičių idėjų apie ben
drinės lietuvių kalbos forma
vimą tyrinėjimai. Illinois uni
versiteto Lituanistikos ka
tedros doktorantė D. Cidzi- 
kaitė analizuoja D. Budriko 
knygelės Namų kryžius (1859) 
kalbą. Jos autorius sąmo
ningai stengėsi rašyti aukš
taitiškai, tačiau paliko ir daug 
žemaitiškos tarmės ypatybių. 
Du pradingusius poeto, -re
liginės literatūros rengėjo 
kun. J. A. Pabrėžos rankraš
čius Kninga turinti savžj Ko- 
zonius (1822) ir Rekolekcijos 
dvasiškos aprašo G. Subačius. 
Po Antrojo pasaulinio karo, tų 
dviejų knygų rankraščiai dar 
buvo žinomi, o vėliau dingo. 
Nors iki šiol tų rankraščių 
originalai neberandami, ta
čiau jų foto kopijos yra saugo
mos išeivijoje — ALKA (Put- 
nam, CT). Straipsnio autorius 
turi vilčių, kad leidinyje Ar
chivum Lithuanicum jo pa
teikta informacįja gali paleng
vinti šių mūsų kultūrai 
svarbių 19 a. rankraščių pa

JAV lietuvių kultūros 
archyvas

Grupės lietuvių mokslinin
kų, kultūros ir visuomenės 
veikėjų Vilniuje įkurtas Lietu
vių tautos fondas serijoje Lie
tuvių tauta neseniai išleido is
toriko dr. Algimanto Liekio. 
knygą Amerikos lietuvių kul
tūros archyvas (ALKA). Auto
rius pabuvojo Putname, susi
pažino su ALKA archyvais, jų 
rinkėjais ir saugotojais, su
kaupė daug medžiagos, ne tik 
šiai, bet ir kitoms knygoms.

Knyga supažindina su dau
geliu išeivįjos šviesuolių, šia
me archyve jų sukauptais dva
sinės kultūros lobiais, kuriais 
galėtų didžiuotis žymiausi 
Lietuvos mokslo ir kultūros 
centrai. Archyvuose yra arti 
100,000 pavadinimų knygų, 
daugiausia lituanistinės tema
tikos, beveik visų lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų komplek
tai, gausios žemėlapių kolekci
jos, stambus rankraščių, mu
zikos, tautosakos archyvas, 
keliasdešimt tūkstančių eks
ponatų turintis muziejus.

Prie ALKOS ištakų daug 

ieškas. Beje, dr. G. Subačius 
išreiškia padėką dr. J. Kriau
čiūnui, dr. J. Rygeliui, kun. 
R. Krasauskui, Mergelės Ma
ruos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno vyresniajai seselei 
Paulei ir visiems kitiems, 
padegusiems darbuotis minė
tame lietuviškame archyve 
(ALKA).

Leidinio publikacijų skyriuje 
Vilniaus universiteto profeso
rius D. Kaunas .pristato lietu
višką L. G. Rėzos eilėraštį, 
išspausdintą Napoleono nu
galėtojus šlovinančiame poli
glote Paeis monumentus 
(1816). V. Garliauskas skelbia 
lietuviškus įrašus, pastebėtus 
Šiaulėnų bažnyčios 1719-1738 
m. metrikų ir Kitose knygose. 
Lietuvių kalbos, instituto ben
dradarbė O. Aleknavičienė 
rašo apie Prūsijos mokyklų ir 
bažnyčių inspektoriaus H. Ly- 
zijaus laišką, kuriame yra 
įdomių duomenų apie 18 a. 
pradžios Rytų Prūsijos mo
kyklų būklę.

Leidinyje Archivum Lithua
nicum aptariamos, recenzuoja
mos lituanistinės knygos bei 
disertacijos, yra diskusijų ir 
apžvalgų skyrių. Be kita ko, 
jame Lietuvių kalbos instituto 
mokslinė bendradarbė J. Ge
lumbeckaitė nagrinėja loty
niško žodžio Lithuania ta
rimą. Autorės nuomone, šis 
lotyniškas Lietuvos vardo žo
dis turėtų būti tariamas su 
balsiu (u), o skiemenuojamas 
taip: Li-tIhlu-a-ni-a.

Algimantas A. 
Naujokaitis

LIETUVIŲ TAUTA
LITHUANIAN NATION

Algimantas Liekis

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS 
ARCHYVAS 

(ALKA)

prisidėjo t. marijonų vienuoli
ja, kurios steigėjas buvo arki
vyskupas J. Matulaitis, rašo
ma knygoje. Amerikoje įsikū
rę, marijonai ėmė rūpintis lie
tuviškos kolegijos steigimu. 
Plačiai rašoma apie šios kole
gijos vadovą kunigą J. Na
vicką, apie Nekaltai Pradėto
sios Mergelės Marijos vienuo- 
liją, kurios veikla aprėpė be
veik visas kultūros sritis. Vie
nuolės sukaupė didelę litua

nistinę biblioteką, muziejinių 
eksponatų kolekcijas, tačiau 
tam darbui stigo jėgų ir patir
ties. Todėl už simbolinę vieno 
dolerio kainą perleido steigia
mai ALKAI žemės sklypą ša
lia vienuolyno. Patalpas ar
chyvui statyti ėmėsi čia at
sikėlęs prelatas Pranciškus 
Mykolas Juras. Jo pastango
mis tame sklype 1963 m. buvo 
pastatytas nedidelis pastatas 
lituanistinei bibliotekai ir ar
chyvui. Taip įsikūrė ir pradėjo 
veiklą ALKA — dvasinės 
kultūros centras. 1978 m. gre
ta buvo pastatytas dvigubai 
didesnis pastatas. Jau tuo me
tu čia saugota daugiau kaip 
5Q,000 knygų, beveik visi išei
vijoje ir Lietuvoje leisti laik
raščiai ir žurnalai, tūkstančiai 
dokumentų, atspindinčių išei
vijos veiklą ir gyvenimą.

Knygoje plačiai aprašomas 
ALKOS ir vadovo prelato P. 
M. Juro gyvenimas ir veikla. 
Be kita ko, rašoma, kad jis 
buvo nuoširdus Amerikon 
naujai atvykusių lietuvių glo
bėjas. Tos globos iš jo susilau
kė ir poetai B. Brazdžionis, F. 
Kirša, J. Aistis, S. Santvaras 
ir kiti.

Knygoje rašoma apie 1922 
m. Amerikoje įsikūrusios Lie
tuvių Katalikų mokslų akade
mijos paramą prel. Jurui ir jo 
įkurtam archyvui. Cituojami 
jau Romoje buvusio LKMA 
prezidento kun. prof. A. Liui- 
mos 1980 m. prel. Jurui rašyto 
laiško žodžiai apie ALKA ar
chyvą: „Tai irgi Dievo apvaiz
dos padarinys... jūsų užduotis 
buvo surinkti, dabar kitų už
davinys yra tai išlaikyti”.

Knyga nušviečia, kaip buvo 
plečiamas archyvas. Įsteigtas 
jo išlaikymo fondas, dar labiau 
išplėstos it pagerintos patal
pos. Tai buvo daroma po prel. 
Juro mirties, direktoratą pe
rėmus dr. J. Kriaučiūnui. Pa
minima taip pat vaisinga kun. 
R. Krasausko, inžinieriaus J. 
Rygelio, prel. V. Balčiūno, 
prof. J. Balio, teisininko V. 
Vaitiekūno, ekonomisto J. K. 
Kario (Karecko), prof. Č. Ma
saičio, ALKA iždininko S. 
Mikniaus ir daugelio kitų įna
šas į archyvų saugojimą bei 
plėtimą, aprašomas jų gyveni
mas.

Knygoje pasigendama išsa
mesnio tų archyvų turtų — 
bibliotekos, spaudos leidinių, 
rankraščių platesnio apibūdi
nimo, supažindinimo su jų te
matika, reikšme mūsų kultū
rai, išeivijos istorijai. Plačiau 
apsistojama tik apie dailinin
kų darbus.

Užtat nepamiršti ALKA 
rėmę lietuviai bei jų organiza
cijos. Buvo rengiami kasmeti
niai aukų rinkimo vajai, fi
nansinę paramą teikė Lietu
vių fondas, Tautos fondas, Lie
tuvos vyčiai, kitos organizaci-

Metmenys, 2001/80

Renata Palubinskas. Nekalty
bės vainikavimas, aliejus ant 
drobės.

Du kartus per metus lei
džiamo almanacho Metme
nys, kūryba ir analizė (reda
guoja Violeta Kelertienė, Rim
vydas Šilbajoris; Department 
of Slavic&Baltic Languages 
&Literatųre (m/c 306), 1610 
University Hali, University of 
Illinois at Chicago, 601 South 
Morgan, Chicago, IL, 60607- 
7112) 2001 m. išleisto 80-ojo 
nvmerio turinys: Veros Ra
dauskienės pluoštas laiškų 
Žibuntui Mikšiui į Paryžių 
(1962 metai, Więsbaden); 
Kristinos Brazaitienės-Čės- 
naitės „Propheta in Patria”, 
Lietuvių ir vokiečių santykiai: 
pranašiška Johaneso Bobrovs- 
kio vizija; Eglės Juodvalkės ir 
Aušros Veličkaitės versti Her- 
ryk Skwar apmąstymai apie 
vieną įstabų Pieter Bruegel 
paveikslą „Tryliktas fla
mandų priežodis”; Dalios Ci- 
dzikaitės „Du S. Parulskio 
bandymai kulti naują drama
turgiją lietuviškam teatrui”; 
platus Arvydo Reneckio inter
viu su Vytautu Kavolių, dary
tas 1990 metais „Kokie bus 
ateities horizontai?”; Gražinos 
Slavėnienės „Pokalbiai apie 
atmintį ir ateitį: holokausto is-
toriografija ir ypatingi archy
vai Vokietijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje”; V. A. Jonyno „Ka
pitalinė Jurgio Baltrušaičio 
knyga”; R. Šilbajorio „Nijolė 
Miliauskaitė - sudėtingo pa
prastumo poetė”.

Daug dėmesio Metmenų 
leidėjai šiame numeryje skiria 
tapytojai Renatai Palubins
kas. Šalia Noros Aušrienės 
straipsnio „Dualistinis ir dau
giasluoksnis pasaulis” spaus
dinama 11 juodai baltų jos pa
veikslų reprodukcijų. Renatos 
Palubinskas, gimusios Lietu
voje ir nuo 1993 m. gyvenan
čios Amerikoje, anot straips
nio autorės, „tapyba iš pirmo 
žvilgsnio dvelkia renesansiška 
rimtimi. Mergaitės, sustingu
siais porcelianiniais veidais, 
preciziškai ištapytos rūbų 
klostės, kalvos, virstančios 
greičiau ornamentu nei realiu 
peizažu, ar botičeliškos plau
kų garbanos”... Jos pasaulis - 
paradoksalus - dualistinis 
ir daugiasluoksnis, „kur 
džiaugsmą ir . sėkmę visuomet 
seka kančia ir prievarta, kur 
dienos virsta naktim, o gyve
nimą keičia mirtis”.

Betarpiški Stasio Goštauto 
išsiliejimai „'trys Petravičiaus 
versijos” - vartant per pasta
rąjį dešimtmetį išėjusias daili
ninkui skirtas knygas. Tai 
rašo bičiulis apie bičiulį, pagy
rimus monografijų autoriams 
papildydamas savo prisimi
nimais apie originalią asme- 
n*bę' A.V.Š.

Ilgametis ALKA pirm. dr. Juozas Kriaučiūnas.

jos. Gauta ir testamentinių 
palikimų.

Knyga gausiai iliustruota 
archyvo veiklos, žinomiausių

GRAMATIKA ANGLIŠKAI <
Edmund Remys, Ph.D. Re- 

vieiv of Modern Lithuanian 
Grammar. Išleido Lithuanian 
Research and Studies Center 
Institute of Lithuanian Stu
dies, Chicago, 2001. Leidybą 
įgalino T Sėtuvių fondo para
ma. .

Knyga anglų kalba, didelio 
formato, stambiu, lengvai 
skaitomu' šriftu, 195 ipsl., 
minkštais viršeliais. Jos pas
kirtis — lengvu, suprantamu 
būdu paaiškinti lietuvių kal
bos gramatikos - ir sintaksė: 
taisykles, ypač taikant besi 
mokantiems lietuviškai ar ap
skritai besidomintiems lietu-i 
vių kalba. Neilgoje įžangoje 
autorius supažindina su lietu 
vių kalbos kilme, jos senovine 
struktūra, tarmėmis, ypač pa
žymėdamas ryšį su senąja in
doeuropiečių prokalbe. .

Tekstas pradedama abėcėle: 
lietuviškų raidžių tarimu, 
ypatybėmis, garsų ir formų 
kaita įvairiuose linksniuose, 
laipsniuose, laikuose ir pan.

Supažindihama ir su 
kitomis kalbos dalimis, net 
dalyviais, o pačioje pabaigoje 
išspausdintas trumpas žody
nėlis.

lietuvių išeivių, labiausiai pri
sidėjusių prie ALKA kūrimo ir 
stiprinimo, nuotraukomis.
Algimantas A. Naujokaitis
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