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Tautos balsas demokratinėje 
valstybėje

Tautos gimimas yra istori
jos gelmių reiškinys. Žmonija 
savo rasėmis, antropologiniais 
požymiais nutolo nuo savo 
priešistorinių protėvių, paskli
do po visą pasaulį, užvaldė 
negyvenamas žemes, savaip 
išpažįsta Kūrėją, tautos daž
nai nebesusikalba, kariauja.

Tauta iš esmės yra istorinė 
kategorija, ji yra žmonių ben
druomenė, kurią jungia poli
tinės ir ekonominės gyvenimo 
sąlygos, bendri papročiai, 
tradicijos, dažnai religija, kal
ba. Tautos būtis neapibrė
žiama nei rase, nei kalba, nei 
religija, nei teritorija, nei vąl- 
stybiniu suverenitetu, nors šie 
požymiai yra daugiau ar ma
žiau svarbūs tautos būčiai. 
Teisiausiais reikia laikyti pa
grindiniu tautos bruožu lai
kančius iš amžių einantį tau
tos istorinio likimo bendrumą. 
Istorinio bendrumo suvokimas 
tautoje sąlygoja tautinę sąmo
nę, kuri gimsta kartu su tauta 
bendros ir nepakartojamos is
torijos gelmėse. Kaip ryškiai 
išreikštą istorinio likimo ben
drumo pavyzdį rusų filosofas 
N. Berdiajevas (.Filosofija ne- 
ravenstva, Berlynas, 1923) pa
teikia žydų tautą". Nors ši tau
ta beveik nebeturi tautinių 
požymių — vieningos kalbos, 
teritorijos ir valstybės (iki 
1948 metų — A. Z.), dauge
lis žydų pasitraukė ir nuo 
savo senojo tikėjimo, tačiau is
torinio likimo bendrumas šioje 
tautoje yra itin stiprus.

Kaip teigia N. Berdiajevas, 
„Tauta nėra vienos ar kitos 
laikmečio atkarpos reiškinys. 
Tauta yra mistinis organiz
mas, mistinė asmenybė, istori
nio proceso noumenas, o ne fe- 
nomenas. Tauta nėra gy-

Vytauto Maželio nuotrauka.

Algimantas Zolubas

venanti karta ir nėra gyvenu
sių kartų suma. Tautoje ir gy
vena visos kartos, jos tautai 
ne mažiau reikšmingos kaip 
dabartinės kartos. Tauta turi 
ontologinį branduolį. Tauta vi
suomet veržiasi į pergalę prieš 
mirtį. Ji neleidžia išimtinai 
vyrauti ateičiai virš praeities. 
Tautinė sąmonė konservatyvi 
ne todėl, kad ji būtų priešinga 
kūrybai, o todėl, kad ji saugo 
tikrąjį tautos gyvenimą nuo 
sunaikinimo per ateitį; ji gy
vais pripažįsta protėvius vie
nodai, kaip dabartines ir bu
simąsias kartas”. Tautos gy
venimas priešinasi kosmopoli
tiniam poveikiui. Tauta, svei
ko instinkto vedama, veržiasi 
į didžiausią galią ir klestė
jimą, o kosmopolitizmas yra 
priešingas ne tik tautiškumui, 
bet ir visuotinumui, nes jis 
naikina individualumą. Kon
servatizmas, kaip amžinasis 
pradas, reikalauja, kad, 
sprendžiant tautų, valstybių, 
visuomenių likimą, būtų iš
klausytas nę tik gyvųjų, bet ir 
mirusiųjų balsas, kad būtų 
pripažinta reali būtis, ne tik 
dabarčiai, bet ir praeičiai.

Tautos, kaip ir valstybės, 
sandara gali būti daugialypė, 
sudėtinė. Antai Šveicarijoje 
nerasime šveicarų tautybės 
žmonių; ten vieni save laiko 
Šveicarijos vokiečiais, kiti 
prancūzais, kiti italais, dar 
kiti retoromanais ir kalba ati
tinkamomis kalbomis. Nėra ir 
amerikiečių tautybės, tačiau 
yra amerikiečių tauta, todėl 
amerikiečiai, tardami žodžius 
— valstybiniai interesai, turi 
galvoje tautos interesus.

1993 metais Lietuvą aplan
kęs Jonas Paulius II Lietuvos 

lenkus vadino lenkų kilmės 
lietuviais. Ir tai nėra neteisin
ga, toks apibūdinimas yra 
paplitęs. Tik norėdami pa
brėžti, išskirti tautybę ją 
įvardijame; sakome Amerikos 
lietuvis. Bet nesakome lietu
vis Amerikoje, kaip tai daro 
kai kurie Lietuvos lenkai; 
neva pabrėždami, kad jie pri
klauso kitai tautai, sako 
„poliaki na Litwie” (lenkai Lie
tuvoje), yra net Lenkų Lietu
voje sąjunga. Dėl tojų čia nie
kas nesmerkia, tačiau toks 
savęs įvardijimas rodo, kad jie 
patys čia nori būti svetimi. 
Lietuvos lenkas turi pats pasi
justi ne lenku Lietuvoje, o len
kiškos kilmės lietuviu, Lietu
vos piliečiu. Tik tokį valstybė 
laikys ne lenku apskritai, Len
kijos lenku ar lenku Lietuvoje, 
kuriam valstybė įsipareigoji
mų gali ir neturėti.

Valstybė nėra tautos būtį 
apibrėžiantis požymis, tačiau 
bet kuri tauta stengiasi sukur
ti savo valstybę, ją įtvirtinti, 
stiprinti, nes savoje, nepri
klausomoje valstybėje tauta 
palankiausiai reiškia savo ga
lias, plėtoja etnokultūrą. An
tra vertus, valstybei yra rei
kalingas tautinis pagrindas, 
tautinis branduolys, nors jo 
gentinė sandara būtų daugia
lypė. Valstybė yra tautos bu
veinė, rūmas.

Iš praeities valstybių tarpu
savio karų istorijos žinome, 
kad valstybė nebuvo laikoma 
nugalėta, jei joje nebuvo paim
ta paskutinė pilis. Pilis gynė 
kariai-pilėnai. Kokį svarbų 
vaidmenį valstybėje vaidino 
pilėnai, tokį pat svarbų vaid
menį dabartinėse demokrati
nėse valstybėse vaidina jų pi
liečiai, nes jie ir sudaro pačią 
valstybę.

Lietuvos valstybė yra de
mokratinė respublika. Jos val
dymo mechanizmas grindžia
mas demokratiniais princi
pais, todėl dera panagrinėti, 
kaip šis mechanizmas vertina 
tautos reikalus.

Demokratijos akiratyje, de
ja, nei tautos, nei tautybės 
nėra. Tautos balsui demokra
tijos mechanizmas yra kur
čias, kadangi tautos’ valios 
neįmanoma išreikšti aritme- 
tiškai, kaip to reikalauja de
mokratijos mechanizmas, jo 
balsų skaičiavimo principas. 
Demokratija pripažįsta ir ver
tina valstybės piliečius. J pi
liečių tautybę, nors tauta su
daro valstybės branduolį ir 
kuria pačią valstybę, demo
kratijos mechanizmas neat
sižvelgia. Jis ir piliečius verti
na gana formaliai: valstybės 
piliečiu gali būti bet kokios 
tautybės žmogus, nebūtinai 
lojalus valstybei, svarbu, kad 
jis būtų formaliai įteisintas pi
lietis. Sovietinę okupaciją pa
tyrusios šalys, kurias užplūdo 
migrantai iš Rytų, o tautų su
siliejimo politika migraciją 
skatino, dabar turi rimtų 
problemų.

Amžinos padėkos nusipelno 
Laisvės kovų sąjūdis, Lietuvos 
partizanai, dėl kurių baimės 
migrantai į Lietuvą neplūdo 
taip gausiai. Sunkesnė dalis 
teko Estijai, Latvijai, kurioms

Vytauto Maželio nuotrauka.

dėl migrantų kyla pavojus val
stybingumui, grasinimai iš 
didžiojo kaimyno už rusakal
bių teisių „pažeidimus”. O štai 
Moldovos Padniestrę užplūdę 
migrantai persvėrė etninius 
gyventojus, ir „demokratiškai” 
ta sritis nuo Moldovos atskilo. 
Migrantai kelia pavojų ne tik 
valstybingumui, bet ir tau
tiškumui, ypač mažoms tau
toms, nes per mišrias šeimas 
tauta asimiliuojama iš vidaus.

Su atgauta laisve, išnykus 
geležinei uždangai, atsivėrė 
keliai idėjų migracijai, o jos, 
pasirodo, tautai gali būti pa
kankamai pavojingos. Plintan
tis kosmopolitizmas, globaliz- 
mas tautiškumui kelia nei 
kiek ne mažesnį pavojų, kaip 
tautų susiliejimo politika, ėju
si iš Rytų. Dešimtmečius blaš- 
kyta, kankinta, žudyta, buldo
zerinio ateizmo ir marksis
tinės ideologijos šviesoje prie
vartauta, lietuvių tauta pa
tyrė neišmatuojamus nuosto
lius, didelė jos dalis prarado 
ne tik tautinę savimonę, bet ir 
sveiką nuovoką, atsižadėjo 
krikščioniško tikėjimo, blaš
kosi po įvairias sektas, jauni
mas godžiai srebia Vakarų 
civilizacijos kanalizacijos tu
rinį, o atstovais į valdžią ren
ka buvusius prievartautojus. 
Valstybėje tebetvyro raudonas 
rūkas, o gudrūs ir klastingi, 
nehabilituoti ir habilituoti, 
mokslinčiai, filosofai, rašyto
jai, politologai siūlosi į vedlius 
ir iš to rūko taiko vesti į nau
jas sutemas. Antai 1997 m. 
Kultūros barų 10-jame nume
ryje išspausdintas T. Venclo
vos pranešimas, kurį jis skaitė 
Rytų Europos studijų vasaros 
mokykloje. Pranešime jis tei
gia, kad „tas tradicinis Rytų 
Europos pasaulis išnyks, kaip 
išnyko jį konservavusi Berly
no siena, jeigu nuo mąstymo, 
paremto tautiniu ir valstybi
niu egoizmu, sugebėsime per
eiti prie globalinio mąstymo...”

Kaip neseniai tai girdėta, iki 
soties prisiklausyta, kai Mask
va skelbė visuotinę komuniz
mo pergalę ir būsimą vienaly
tę sovietų tautą. Kad priėję 
prie globalinio mąstymo (pra
radę tautinę savimonę), nebū
sime lietuviai, T. Venclovai 
tikriausiai aišku, tačiau ne
svarbu.

Kitas vedlys R. Ozolas 
straipsnyje „Tautos gimimas” 
(Dienovidis, 1998 vasario 20- 
26) siūlo kurti naujų laikų 
tautą, vėliau ją dar moderni
zuoti. Anot straipsnio auto
riaus, iki šiol lietuvių tautos 
ir nebuvo. Štai taip: sovietų 
ideologas Suslovas apie tai tik

Mitas apie baltus ir
Baltistaną

Akademikas Zigmas Zinkevičius
Vilniuje leidžiamo Lietuvos 

aido, š.m. liepos 23 d. nume
ryje socialinių mokslų dakta
ras Vidmantas Vitkauskas 
straipsnyje Lietuvos pamoka 
(perspausdintame iš Klaipė
dos, liepos 21 d.) rašo: „Vieta 
Himalajuose, nuo kurių ‘at
skilo’ Lietuva, dabartiniame 
pasaulyje vadinama ‘Baltista- 
nu’. Taigi tvirtinama, kad lie
tuvių protėviai baltai yra at
sikėlę iš Himalajų kalnų. Tai 
ne straipsnio autoriaus prasi
manymas. Tokį teiginį ir 
anksčiau ne kartą teko skaity
ti mūsų spaudoje. Girdėjau jį 
ir iš ne vieno mokslo žmogaus 
(ne lingvisto) lūpų. ‘Kadangi ši 
nuomonė vis labiau plinta, 
ypač tarp lietuvių užsienyje, 
atėjo laikas išsiaiškinti, kas 
yra bendra tarp Himalajuose 
gyvenančių baltistaniečių ir 
lietuvių protėvių baltų.

Iš anksto pasakau, kad nėra 
nieko bendra. Šis mitas, ar pa
saka (vadinkite, kaip norite), 
neparemtas jokia gilesne ling
vistine ar istorine analize, o 
remiasi vien garsų sąskambio 
panašumais. Pradėkime nuo 
pavadinimų: baltai (lietuvių 
protėviai) ir Baltistanas. Abie
juose pavadinimuose yra ta 
pati šaknis balt-. Bet ar tai 
rodo šiais vardais vadinamų 
tautų giminystę? Jokiu būdu 
nerodo! Mat pavadinimas bal
tai yra visai nesenas. Jį tik 

svajojo, o mūsų filosofas rei
kalą išsprendė plunksnos 
brūkštelėjimu. O kokiu tikslu 
D. Kuolys ir M. Lukšienė 
užuot tautinio pilietinio ugdy
mo mokykloms kosmopolitinio 
švietimo programas rengė? Ką 
reiškė puolimai prieš švietimo 
ir mokslo ministrą Z. Zinke
vičių, kuris dėjo pamatus ir 
kūrė tautinę mokyklą? Reiškė 
viena: jei nepasisekė sunaikin
ti atkurtos Lietuvos valstybės, 
reikia naikinti lietuvių tautą, 
tada nebebus ir valstybės. Bus 
kosmopolitiška, atvira visuo
menė, „narod” (liaudis), kaip 
jau neseniai buvo, ir jai nebe
bus svarbu, kur Rytai, kur Va
karai, nebebus svarbi ir pati 
Lietuva.

Demokratinį valstybės val
dymą įrašėme į savo Konstitu
ciją ir nuo jo nebesitrauksime, 
o demokratinis valstybės val
dymo mechanizmas tautos

XIX a. viduryje sugalvojo vo
kiečių kalbininkas Georg 
Heinrich Ferdinand Nessel- 
mann. Šis mokslininkas pirmą 
kartą tą vardą pavartojo 1845 
m. savo knygoje Senovės prū
sų kalba (Die Sprache der ai- 
ten Preussen, Berlin). Kadangi 
iki tol baltų kalbos buvo vadi
namos įvairiais skirtingais ir 
nevienareikšmiais vardais, pa
vyzdžiui, lietuvių, arba latvių, 
kalbos (tais pačiais vardais 
vadintą kalba ir kalbų grupė), 
lietuvių-latvių kalbos (neapi
ma prūsų kalbos), aisčių kal
bos (aisčiai iš tikrųjų buvo vie
na iš prūsų genčių) ir pan., tai 
Nesselmann pasiūlė šią kalbų 
grupę vadinti baltų kalbomis 
(Baltische Sprachen), pavadi
nimą pasidaręs iš Baltijos 
jūros vardo. Motyvavo tuo, 
kad kitos prie Baltijos jūros 
gyvenančios tautos ir jų kal
bos jau turi savus nusistovė
jusius grupinius pavadinimus 
(slavai, germanai, finai), todėl 
nesusipratimų kilti neturėtų. 
Toks Nesselmann pasiūlymas 
greit prigijo ir dabar terminas 
baltų kalbos visuotinai varto
jamas. Taigi tarp šio termino 
ir Himalajų kalnų šalies 
Baltistano, kurio gyventojai 
save vadina balti, žinoma, nie
ko bendra nėra ir būti negali. 
Tai tik atsitiktinis garsų su
tapimas.

idealų ir interesų įvertinti ne
pajėgus, tautinei valstybei 
gresia vidiniai ir išoriniai pa
vojai. Tad kas gali išsaugoti, 
apginti tautą? Tik pilietinė 
visuomenė, ta pati visuomenė, 
kuri sudaro valstybę. Amži
nųjų vertybių, savo etninės 
kultūros, istorijos, konservaty
viojo prado šviesoje išugdyta 
pilietinė visuomenė.

Lietuvių tauta jau atkūrė 
savo valstybę. Lietuva yra. Jei 
šeima, mokykla, Bažnyčia, 
valstybinės institucijos ir vi
suomeninės organizacijos rū
pinsis ne kosmopolitinės, glo
balios, o tautinės, patriotinės, 
jaučiančios ir vertinančios is
torinio likimo bendrumą, pilie
tinės visuomenės formavimu 
bei ugdymu, Lietuva bus. Lie
tuvos ateitį lems tautos bal
sas, demokratinio valdymo 
mechanizmas tautai nekels 
pavojaus.

Tokios pat išvados prieisime 
ir palyginę baltų (lietuvių, lat
vių, prūsų) kalbas su baltista- 
riiečių kalba. Tarp jų nėra ir 
negali būti jokios giminystės, 
nes baltistaniečiai šneka net 
ne indoeuropiečių (kaip bal
tai), bet kinų-tibetiečių šeimos 
kalba, priklausančia šios šei
mos tibetiečių-birmiečių gru
pei. Tarp indoeuropiečių ir 
kinų-tibetiečių kalbinių šeimų 
nėra visiškai jokių struktūri
nio ar kitokio bendrumo ir, 
žinoma, tarp šių dviejų šeimų 
negali būti jokios giminystės. 
Tačiau baltistaniečius, kaip ir 
jų giminaičius kitus minėtos 
šeimos narius, taip pat kitas 
Indijos neindoeuropiečių kil
mės kalbas (priklausančias 
dravidų, munda šeimoms) var
tojančias tautas yra labai stip
riai paveikusi induistinė kul
tūra, kurios didingas reiškėjas 
buvo ir tebėra indoeuropiečių 
kilmės sanskritas, arba senoji 
indų kalba, praeityje ilgus 
šimtmečius turėjusi ir dabar 
tebeturinti šio regiono tau
toms ir jų kalboms, nepaisant 
kilmės, ne mažesnę reikšmę, 
kokią viduramžiais Europoje 
turėjo lotynų kalba. Todėl vi
sose šio regiono kalbose atsi
rado daugybė žodžių, kilusių 
iš sanskrito, kurie, žinoma, 
yra kažkiek panašūs į lietu
viškus jų atitikmenis, nes šios 
abi kalbos — lietuvių ir San- t, 
skritas — yra tos pačios kil
mės (indoeuropiečių kalbos) ir, 
be to, abi didžiai archaiškos, 
išlaikė daugiau senojo indo
europiečių paveldo, negu bet 
kuri kita dabartinė indoeuro
piečių šeimos kalba. Taigi 
panašūs į lietuviškus žodžiai 
baltistaniečių kalboje yra ne 
tos kalbos paveldas, bet gauti 
iš sanskrito. Jų daug, bet jie 
jokiu būdu nerodo ir negali ro
dyti lietuvių ir baltistaniečių 
kalbų giminystės, kaip pana
šūs tarptautiniai žodžiai (lo
tynų kilmės) vengrų ar kitų ... 
neindoeuropiečių kalbose ir 
lietuvių kalboje nerodo šių 
kalbų giminystės.

Nesusipratimu laikytinas 
teiginys, kad lietuvių kalba 1 
yra atneštinė iš Indijos (Hima- ‘ 
lajų^ Iš tikrųjų yra at
virkščiai. Ne baltų kalbos yra 
atneštinės iš Indijos, bet pa
čios Indijos indoeuropiečių 
kalbos yra atneštinės iš šiau
rės vakarų. Jos čia ne autoch- 
tonės. Jas autochtonėmis (vie
tinės kilmės) mokslininkai 
nebelaiko jau daugiau negu 
šimtas metų. Anksčiau iš 
tikrųjų buvo manoma, kad In
dija esanti senoji indoeuro
piečių tėvynė. Tokiai klaidin
gai pažiūrai atsirasti pagrindą 
sudarė sanskrito, kaip pačios 
seniausios indoeuropiečių kal
bos, vos ne indoeuropiečių pro
kalbės, traktavimas. Sugriu
vus tokiam traktavimui ir 
ypač aptikus indų, tiksliau jų 
protėvių indų-iranėnų, pa
prastai vadinamų arijais, bu
vimo pėdsakus toli į šiaurės 
vakarus nuo dabartinės Indi
jos (įrodyta, kad XVII-XIII a. 
prieš Kristų Mesapotamijoje, 
Eufrato aukštupyje egzistavo 
arijiška Mitanijos valstybė, la
bai senų arijų skolinių rasta 
dar toliau šiaurės vakaruose 
esančiose ugrų-finų kalbose ir
kt.), jau niekas nebeabejoja, 
kad indoeuropiečiai Indijoje 
yra atėjūnai, patys čia atsi
kėlę ne anksčiau kaip II tūks
tantmečio prieš Kristų vidu
ryje. (Nukelta į 3 psl.)
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Mokytojas ir beletristas

Be liūdesio akordų
AtA Ilonos Gražytės-Maziliauskienės atminimui

Jei Ilona sėdėtų kartu su 
mumis, taip buvo dar šį bir
želį Anykščiuose, iš savo eg- 
zistencialistiško taško nekro
logo žanrą ji priskirtų prie 
absurdo rašinių. Ją papiktin
tume ne tik neišvengiama to
kių rašinių tonacija. Anks
ti nebetekusi beveik visų ar
timųjų, pačią mirtį ji laikė 
tuo, kas paverčia žmogaus gy
venimą absurdu. Taip ne kar
tą yra išsitarusi savo paskai
tose.

Ilona Gražytė gimė 1933 
spalio 9 d. Kaune. Po stovyklų 
Vokietijoje gimnaziją baigė 
Montrealyje 1951 m. ir ten 
pat, nuo 1951 iki 1955 m., stu
dijavo Marianapolio kolegi
joje, baigdama BA laipsniu iš 
anglų literatūros. Universi
tete de Montreal 1956 m. 
įsigijo magistrės laipsnį, 1960 
m. doktoratą už disertaciją 
apie Arthur Koestler politi
nius romanus. Iš pradžių 
dėstė anglų literatūrą Mar- 
guerite Bourgeoys kolegijoje, 
o vėliau iki pensijos (1996) 
College Ahuntsic. Dėstė be
veik visuose vasaros Litua
nistikos seminaruose JAV, 
dažnai po kelias . savaites 
PLB Lituanistikos katedroje 
Illinois universitete Čikagoje 
ir ne kartą skaitė seminarus 
Vilniaus Pedagoginiame uni
versitete. Bendradarbiavo 
„Metmenyse”, „Mūsų Vyty”, 
„Marguty”, „Aiduose”, „Me
tuose", „Tėviškės žiburiuose”, 
„Nepriklausomoje Lietuvoje”. 
Aktyvi Santaros-Šviesos fede
racijos narė ir Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies dalyvė. Buvo skautų 
veikėja, pasiekusi skautinin- 
kės laipsnį ir Neringos tunto 
tuntininkė. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros 
fondo valdybos narė, Montrea
lio lietuvių akademinio sam
būrio vicepirmininkė, taip

pat Montrealio literatūros 
skaitymo ratelio iniciatorė ir 
energinga dalyvė. Plačiai reiš
kėsi moksliniame gyvenime 
Šiaurės Amerikoje ir Lietuvo
je. Jos žiburys užgeso 2001 
rugsėjo 2 d. Montrealy.

Ji buvo viena įdomiausių 
išeivijos paskaitininkių, no- 

* riai važiavo skaityti paskaitų 
į išsilaisvinusios Lietuvos 
aukštąsias mokyklas, ten bu
vo kolegų laukiama ne tik dėl 
savo kompetencijos, bet buvo 
studentų mylima už savo tie
sią kalbą, šviežias mintis ir 
retorinius gabumus. Ilona 
Gražytė Maziliauskienė lai
kė save Naujosios kritikos 
adepte, priskyrė save psicho
loginės pakraipos tyrinėto
jams. Įspūdingiausia jos pas
kaitose buvo sugebėjimas bet 
kokj aptariamą autorių pa
matyti ir pristatyti labai pla- . 
čiame pasaulio literatūros 
kontekste.

Ilona mėgo paskaitas, ne 
rašymą apie literatūrą. Ji 
daug mieliau kalbėjo, negu 
rašė. Todėl jos netektis jau
čiama aštriau. Apie save per 
paskaitas Vilniaus pedagogi
niame universitete yra kietai, 
be komentarų pasakiusi po
rą sakinių: „Mane tėvai išve
žė iš Lietuvos”. (Tada jai bu
vo 11 metų). Ir dar vieną, kai 
ji buvo Lietuvoje per Jugos
lavijos karą, bėgant albanams: 
„Mes irgi taip bėgome, tik 
mums niekas nesiuntė auto
busų”.

Šalta, logiška Ilonos išorė 
slėpė jautrią, drebančią šir
dį. Ji mokėjo padėti artimui, 
giminei, našlaičiams. Visą 
gyvenimą išliko ištikima de
mokratinėms nuostatoms, yra 
sakiusi — aš nebaigiau jokios 
prestižinės gimnazijos, ma
nau, kad tai nieko nereiškia. 
Ilona mėgo jaunimą, pasi
tikėjo savo studentais — Li-

Utenoje gyvena, jau 90 
metų perkopęs, Šviesus žmo- 
gus-mokytojas, literatūros ty
rinėtojas, beletristas ir ver
tėjas Rapolas Šaltenis. Kaune 
baigęs universitetą, jis daug 
metų mokytojavo Kaišiado
ryse, Anykščiuose, Ukmergėje, 
Utenoje, kartu nepadėdamas 
ir beletristo plunksnos.

Dar 1982-1985 m. R. 
Šaltenis parašė ir išleido bele
tristines apybraižas A. Vie
nuolio gyvenimo pėdsakais, 
Mūsų Baranauskas, o taip pat 
studiją apie pasižymėjusį pe
dagogą ir rašytoją J. Lindę- 
Dobilą Tarp Dangaus ir že
mės. Ko sovietiniais laikais 
negalėjo prabilti apie mūsų 
literatūros klasiką Antaną 
Vienuolį, tą jau atkūrus ne
priklausomybė atvirai išklojo 
1994 m. išleistoje knygoje Tik
ras ir netikras Vienuolis. Dar 
vokietmečiu R. Šaltenis pa
rašė pjesę iš mokyklos gyveni
mo Gimnazijos kasdienybės.

R. Šaltenis, išsimokslinęs 
dar pirmosios nepriklausomy
bės laikais, mokėdamas už
sienio kalbas, pasireiškia ir 
kaip vertėjas. Šiemet išleista 
iš vokiečių kalbos jau seniau 
jo išversta Vydūno knyga Sep
tyni šimtmečiai vokiečių ir lie
tuvių santykių. Beje, šios kny
gos trumpesnis variantas Vy
dūno fondo lėšomis žymiai 
anksčiau buvo išleistas ir 
Čikagoje, ja naudojosi, o gal ir 
tebesinaudoja, išeivijos litua
nistinės mokyklos. R. Šaltenis 
taip pat yra išvertęs į lietuvių 
kalbą ir išleidęs Liudviko 
Rėzos memuarus Žinios ir pa
stabas apie 1813-1814 metų 
karo žygius iš vieno Prūsijos 
armijos kapeliono dienoraščio.

Beje, R. Šaltenio lite
ratūrinius ir meninius su
gebėjimus bus paveldėjęs ir jo 
du sūnūs. Tai rašytojas, buvęs 
ir kultūros ministru, Saulius 
Šaltenis, o taip pat talentin
gas tapytojas Arvydas Šalte
nis, dabar Vilniaus Dailės 
akademijos rektorius.

R. Šaltenis man yra sakęs, 
kad dabar rašo atsiminimų 
knygą iš mokytojavimo laikų 
Ponas mokytojas. Sužinojęs, 
kad vienas jo buvęs kolega, 
Pranas Naujokaitis, yra mano 
giminaitis —tetėnas (tetos vy
ras), autorius mielai sutiko P. 
Naujokaitį aprašančias atsi
minimų ištraukas parodyti ne 
tik man, bet ir pasiūlyti Drau
go skaitytojams. Manau, kad 
tos R. Šaltenio atsiminimų 
būsimos knygos ištraukos su
domins daugelį, ypač vyresnės 
kartos, užsienio lietuvių. Juk 
P. Naujokaitis išeivijoje pa
garsėjo ne tik kaip pedagogas, 
bet ir kaip rašytojas, mūsų 
literatūros istorikas. / /'

1944 m. pasitraukęs į Va
karus, o vėliau apsigyvenęs 
JAV, jis parašė ne tik mūsų 
literatūros vadovėlį, bet ir ke-

tūrių tomų Lietuvių lite
ratūros istoriją, kurioje ap
žvelgė ir išeivįjos, ir okupuo
tos Lietuvos literatūrą. P. 
Naujokaitis egzilyje išleido 
Upeliai negrįžta į kalnus, 
Įtūžę tiltai, Žydinčios dienos, 
kitus romanus, o romane Pa
sisėjau žalią rūtą rašė apie 
išeivįjai aktualias mišrių šei
mų problemas. P. Naujokaitis 
taip pat išleido kelias poezįjos 
knygas, redagavo Eglutę, Atei
tį, kurį laiką buvo Rašytojų 
draugijos pirmininku.

R. Šaltenio atsiminimų 
pluoštelis padės atkurti vieną 
Prano Naujokaičio gyvenimo 
ir veiklos tarpsnį vokietmečiu, 
skaitytojams primins tų metų 
mokytojų gyvenimą Lietuvoje.

Algimantas A. 
Naujokaitis

Pr. Naujokaitis 
Ukmergėje 1942 m.

Irena Geležienė
LAISVĖS STATULAI

Graži tu stovi ir didinga
Pasaulio naujo angoje,
Vaivorykšte vainikas tavo žvilga
O rankoj dega laisvės žarija.
Tu motina surinkusi nelaimių ir karų
Iš tėviškės išgintus,
Duris atvėrei bado iškankintiems,
Lyg paukščiams dovanodama naujus sparnus.. 
Tu šiandien širdyje esi kiekvieno,
Kai skausmas drasko ir pagieža
Iš pasalų užpuolusiam beveidžiui priešui, 
Piktam, nes niekad meilės nepažino... 
Apokalipsės klaikūs ūbauja balsai, 
Matau aš ašarą ant tavo veido, 
Apsidengė giliausiu gedulo šydu 
Tavo papėdėje iškaltos raidės...

tunistikos seminarų ir PLB 
Lituanistikos katedros Čika
goje magistrantais bei dokto
rantais, Vilniaus Pedagoginio 
jaunimu. Vis klausdavo apie 
jų pažangą, norėdavo išgirs
ti, kad jiems ir toliau gyveni
me sekasi.

Ji buvo tobula draugė, sa
kanti, „mano draugai negali 
man nusikalsti”. Ji mėgo jū
rą, saulę, Juditos Vaičiūnai
tės poeziją. Norėjo, kad per 
jos laidotuves skambėtų Bee- 
thoven Devintoji simfonįja, o 
Ketvirtoji jos dalis, kaip ži
nome, baigiasi „Ode džiaugs
mui”.

Tebūnie Tau, Ilona, naktis 
kaip sesuo.

Violeta Kelertienė 
Vanda Juknaitė

Algio Jakšto nuotrauka.

Rapolas Šaltenis
(....) Taigi buvau labai pa

tenkintas, kad mane perkelia 
Ukmergėn ir pačion gražiau
siom naųjausion, Prezidento 
Antano Smetonos vardu pava- 
dinton, gimnazįjon.

Pasirodė, kad šios gimnazi
jos direktorius buvo Pranas 
Naujokaitis, šiek tiek prisi
menamas iš universiteto die
nų ir jau iš spaudos žinomas 
kaip neeilinis literatas: ir poe
tas, ir prozininkas, ir kritikas. 
Dviračiu atidūmęs 40 km Uk
mergėn, greit jį susiradau. Jis 
gyveno naujame miesto kvar
tale, prie kapinių dar nebaig
tame viduje įsirengti, nedide
liame, savo mediniame, jau
kiame namelyje. Jo jau žinota 
apie mano paskyrimą. Susiti
kome tartum jau pažįstami. 
Prisimenam universitetą, aš 
jam aiškinuos, kodėl keliuos iš 
Kaišiadorių, pasakoju, kad ne
toli Ukmergės mano tėviškė 
— Klevėnų kaimas, priklausęs 
Ukmergės „ųjezdui” caro lai
kais, kad netoli Ukmergės, 
Žemaitkiemyje, mokytojavusi 
mano žmona; o jo, direkto
riaus, pasirodo, jau senokai 
čia įsikurta, net savas namas 
pasistatytas. Ilgai plepame. 
Jaučiu, kad jis mielas, malo
nus žmogus ir kad turės boti 
geras gimnazijos direktorius.

Nusiveda jis mane aprodyti 
savo valdų — puikiosios gim
nazijos romų. Oi koks jų pui
kumėlis! Kiek juose erdvės, 
palyginus su Kaišiadorių gim
nazijos per kelis namus iš
mėtytomis klasėmis — ankš
tais kambariais, be koridorių 
ir net be jokių prieangėlių! Čia 
visur šviesu, tvaska blizga, 
viskas nauja... Čia klasėse 
nepąjusi tipiško „mokyklinio” 
kvapo. Visose ant priešakinės 
sienos kabo kryžius ir Antano 
Smetonos bareljefas. Pernai 
bolševikų jie buvo nukabinėti 
ir nudaužinėti, o štai, šiems 
mokslo metams vėl viskas 
buvo atstatyta — vokiečiai ne
sikiša, kokiem dievam mes 
meldžiamės ir kokius savo 
tautos didvyrius gerbiame... O 
kokia salė, kokia milžiniška 
joje scena! Kaip Kauno valsty
biniame teatre.. Kaišiadoryse 
surengti mano spektakliai čia 
būtų visai kitaip atrodę. Ach, 
malonu bus joje paplušėti...

Darbovietė puiki, o kur reiks 
gyventi, kur ir kaip butą gau
ti? Ne kambarį, bet visą butą, 
nes mano jau visa šeima. Nau
jokaitis tiek geras, kad palydi 
ligi miesto savivaldybės butų 
skyriaus. Įeinu, teiraujuos. „O 
kas jūs toks?” — paklausia 
tarnautoja. Kai pasakau, kad

Pranas Naujokaitis.
mokytojas, ji nuo manęs nusi
suka: reikia komendanto leidi
mo, bet jį labai sunku gauti... 
Toliau sėdinti poniutė pasitei
rauja, kokį dalyką ir kokiose 
klasėse aš dėstysiąs. Ji mei
liau į mane pažvelgia: tai, girdi, 
aš mokysiąs jos dukrą, pasako 
pavardę ir nurodo nuo rugsėjo 
pirmosios atsilaisvinantį butą 
— trečias namas už žydų ligo
ninės. Nuskubu ten. Viskas 
taip, kaip sakė mano busi
mosios mokinės motina, tik 
namo Šeimininkas gyvenąs 
savo vienkiemy netoli už Uk
mergės. Dviračiu skrendu pas 
jį. Kai pasakau jam, kad esu 
mokytojas, artojas tik ranka 
mosteli — jam tų vokiškų po
piergalių nereikia, duok natū
ra: bataiB, manufaktūra... O 
jei aš esąs nuo ūkio — tai 
grūdais ar kokiu gyvuliu. 
Tėviškėj tuo laiku kiaulė buvo 
atsivedusi 12 paršiukų, tai ir 
sutarėm nuomą už visus me
tus: du paršai, du centneriai 
grūdų ir dar po keliasdešimt 
markių kas mėnuo. Motina 
pyks, bet nėr kas kita daryt.

Nežinau, ar jau iš seniau, ar 
tik prie Naujokaičio gimnazija 
turėjo išsiugdžiusi savotiškų, 
man keistų tradicijų. Pavyz
džiui, su man skirtąja auklėti 
VI klase aš susipažinau Pivo- 
nįjos šile, į kurį, išsirikiavę 
klasėmis, nuėjome, rodos, tik
rai pirmąją mokslo metų 
dieną. Rikiavosi, tvarkėsi pa
tys mokiniai. Aš buvau dar lyg 
jų svečias. Jie nešėsi maiše
liuose maisto, žaidimui ka
muolių tinklą, virvių, akor
deoną. Miške kiekviena klasė 
stovyklavo atskirai; bet orga
nizavo ir tarpklasinių sporto 
varžybų ir žaidimų. Vyko šo
kiai, eita rateliu. Aš buvau į 
juos kviečiamas dar vis kaip* 
besistebintis jų pramogom. 
Dar labiau suartėjom, kai 
sutūpėm vaišintis jų atsi
neštais sumuštiniais ir aš

užvedžiau kalbą apie Uk
mergės vardo kilmę, miesto 
centre tūnantį piliakalnį, Pa
baisko mūšį.

Šitoj gimnazįjoj dirbti man 
patinka. Labai malonus ir ge
ras jos direktorius Naujokai
tis, visados ramus, nuolat 
besišypsantis, viską, atrodo, 
labai lengvai sutvarkantis. 
Mokytojų yra visokių. Radau 
ir pažįstamų. Štai lituanistas 
Čiurlys. Su juo mokiausi kar
tu Panevėžio savivaldybės 
gimnazijos V klasėje. Paskui 
matydavomės universitete. 
Kaip literatas, jis glaudėsi 
prie kairiųjų studentų būrelių 
— „trečiafrontininkų”, „Žalios 
vėtros” ir kitokių. Direkto
riaus Naujokaičio pasakojimu, 
sovietiniais metais Čiurlys 
buvo pakviestas dėstyti į uni
versitetą, bet ten nesisekę. 
Kai kartą Korsakas buvo 
atėjęs pasiklausyti jo paskai
tos, tai naujas profesorius taip 
išsigandęs, kad ir jo paskaita 
nutrūkusi... O jis pats man 
gyrėsi, dirbdamas universi
tete, suradęs daug naruos * 
medžiagos XIX amžiaus pra
džios lietuvių literatūros ty
rinėjimams ir parašęs, ar dar 
rašąs didelį istorinį romaną. 
Nustebau mokytojų kamba
ryje išvydęs mokytoją Anta
naitį, mano kambario kai-, 
myną, kai gyvenau Šiauliuose, 
dirbdamas Šiaurės Lietuvos 
redakcijoje. Kaip ten, taip ir 
čia, į jį buvo žiūrima kaip į 
išsimokslinusį keistuolį (jis 
buvo užsienyje studįjavęs as
tronomiją). Labai įdomūs buvo 
du muzikos mokytojai, direk
toriaus Naujokaičio visados ir 
visur labai gerbiami: Sližys, 
mūsų gimnazijos chorvedys, ir 
Motiekaitis, chorvedžiavęs ki
toje gimnazijoje, o pas mus 
turėjęs tik keletą muzikos pa
mokų. Abu savo muzikine 
veikla Lietuvoje buvo išgarsė
ję. Motiekaitis mėgdavo paiš- 
dykauti: būdavo eina į moki
nių ar mokytojų būrelį ir 
šaukia: „Pastraukit, netruk
dykit — matot, kad einu”; taip 
parodįjuodavo sovietmečiu 
garbinto „proletarų” poeto J. 
Janonio poezįją ir tada 
viešpatavusį nachališkumą.

Su šitais abiem muzikais, su 
dailės ir paišybos mokytoju 
dailininku Piščiku ir ypač su 
direktorium Naujokaičiu arti
mai susibičiuliavom, ruošdami 
Maironio 80 metų gimimo ir 
10 metų mirties sukaktuvių 
minėjimo (vienu sykiu) iškil
mių programą.

Minėjimas turėjo būti kuo 
iškilmingiausias, kuo gra
žiausias, kad jis žadintų ne tik 
mokinių, bet ir miesto visuo
menės patriotizmą, tautos at
sparumą jau ir prieš antrąją 
okupaciją... P®8 direktorių su
šaukti visi lituanistai, istori
kai, menininkai, abu kape
lionai, abu inspektoriai ilgai 
svarstėm, kaip šį minėjimą 
pravesti. Maironis — Lietuvos 
praeities ir jos atgimimo dai
nius. Tokį jį reikia parodyt ir 
surišt su dabartimi. Direkto

rius pavedė man parašyt sce- 
narįjų ir, kaip „teatralui”, va
dovauti jo pastatymui scenoje.

Scenos uždangai atsisklei
dus, joje žvaigždėta naktis. Pi
liakalnio siluetas. Ant jo pa
svirę kryžiai. Toliau tarp miš
kų šviečia mirga Nemuno sro
vė. Nuostabiai nuotaikingas, 
romantiškas paveikslas. (Mo
kytojo dailininko Piščiko stro
piai pasidarbuota). Ilgoka 
tyla, kad žiūrovai pagautų pa
veikslo nuotaiką. Iš toli toli (iš 
užkulisių) tyliai prabyla mo
kytojo Šližio tenoras, pritaria
mas mokytojo Motiekaičio 
smuiko: „Ten kur Nemunas 
banguoja tarp kalnų miškų, 
broliai vargdieniai dejuoja nuo 
senų laikų...” Nuo sceno
vaizdžio ir graudžios dainos 
sukelto įspūdžio publika verk
davo. Tada, visiškai sutems
tant ir, vėl iš lengvo šviesė- 
jant, lyg iš piliakalnio pakyla 
vaidila su kanklėmis ir, jomis 
rečitųodamas deklamuoja, lyg 
dainuoja: „Kur Šiandieną jinai 
— miega jos milžinai...” Vaidi
la „pavirsta” mokslininku (Ba
sanavičium), kuris, iškėlęs 
knygas, šaukia: „O vienok Lie
tuva juk atbus kada.,.”, ir už 
scenos nematomas choras už
traukia: „Jau slavai sukilo 
nuo Juodmario krašto...”, 
mokslininkas „virsta” „Vargo 
mokyklos” skulptūros gyvuoju 
paveikslu, pro pilakalnį pras
lenka slėpdamiesi knygnešiai 
ir, visai bešvintant, į sceną 
ima plūsti visas choras, ap
sirėdęs piemenėliais, mokslei
viais, studentais (caro lai
kų), šienpjoviais, grėbėjėlėmis, 
smarkiai plėšdamas: „Už
trauksim naują giesmę, bro
liai”, ir po žodžių „Eisime Lie
tuvos keliu” pereidamas į Lie
tuvos himną.

Uždangai nusileidus, scenon 
atbėga miesto burmistras ir 
šaukia: „Puiku, oi, kaip pui
ku... Kaip viso to reikia!” Ir 
dėkojo dėkojo direktoriui bei 
kitiems atlikėjams.

Ne tokia patriotiška buvo 
renginio pradžia. Kai prieš 
spektaklį tvarkėmės scenoje, 
tarp mūsų buvo ir direktorius, 
o mokytojas Čiurlys prieš 
uždangą publikai skaitė apie 
Maironio epochą. Kai ką už
girstam, ir direktorius juok
damasis sako: „Visai pagal 
Korsaką”... Man buvo nesu
prantama, kodėl direktorius 
ne pats tarė įžanginį minėjimo 
žodį, o pavedė tai atlikti 
Čiurliui,

Nuostabiausia, kad mūsų šį 
renginį žiūrėjo ir vietinės vo
kiečių įgulos kareiviai. Ro
dos, pats direktorius pradžioje 
trumpai, kas reikia, pašne
kėjo. Kareiviai buvę iš nese
niai prie Vokietįjos prįjungtų 
Čekoslovakįjos ir Lenkįjos 
žemių, todėl gal mūsų „kon
certas” priminė jų vargs
tančias, pavergtas tėviškes. 
Jie spektaklį žiūrėjo labai at
sidėję ir liūdni. Jų nuotaiką 
dar slėgė ir tai, kaip sakėsi, 
kad greitai vyksią „nach Os- 
ten”, į frontą...
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Poeto Hofmanstalio 
drama

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis
1874 m. Graudulinių iš

vakarėse Vienos teisininko ir 
banko direktoriaus Hofman- 
stalio šeimoje gimė kūdikis, 
kuris buvo pakrikštytas Hugo 
vardu. Tėvo protėviai buvę is
panų ir sudėtų žydai, o motina 
kilusi iš Italijos. Bet, kaip ir 
daugumos austrų, šeima buvo 
katalikiška, ta linkme buvo 
auklėjamas ir Hugas. Vaikas 
jau anksti ėmė rodyti savo 
neįprastus gabumus, buvo tie
siog vadinamas „Vunderkindu” 
(kaip vadinami anksti į mu
ziką linkę neeilinių gabumų 
vaikai). Jau 16 metų vaikinas 
rašė'įmantrius eilėraščius, o 
19 metų būdamas išleido 
pirmąjį savo eilėraščių rinkinį 
Lorio Melikovo slapyvardžiu. 
Tarp kritikų rinkinys sukėlė 
nemažo susidomėjimo. Ir iš 
tikrųjų ankstyvų gabumų jau
nuolis iškilo kaip vienas 
žymiųjų ne tik austrų, bet ir 
apskritai pasaulinės poezijos 
bei dramaturgijos atstovų Hu
gas fon Hofmanstalis (1874- 
1929).
„Iš pradžių jis studijavo tei

sės mokslus, bet vėliau ėmėsi 
romanistikos — prancūzų kal-

karo, bet ir jo mylimo sūnaus 
ankstyva mirtis.

Kaip poetas Hugas fon Hof
manstalis — formos meistras, 
kuris brangina nuotaiką, įsir 
jautimą, rinktinius vaizdus. 
Sapnas, svajonė, muzikalu
mas — jo eilėraščių svarbiau
sios žymės. Jo eilės tai sielos 
muzika, sako žymusis lite
ratūros istorikas J. Nadleris. 
Tai nuotaikos poezija, kurioje 
mažiau kalba gamta, bet dau
giau randi mąstymo, su
sirūpinimo pagrindiniais gyve
nimo klausimais, Europos 
kultūros likimu. Gyvenimas 
pilnas nuodėmės, ir eilėraštyje 
„Gyvenimo nuodėmė” poetas 
sako:

Žmogau, jei atmetei tai, kuo 
tikėjai 

Ar žinai, kad tai padaryt 
turėjai? 

pažvelgęs dugnan, 
būtum atpažinęs, 

trykšta Amžių Gy
vybės šaltinis, 

nenujaučia, gal nė 
nepagalvos,

Kuo jis kaltas dėlei savo pa- 
reigos.

Kaip drįsta gyvent tas,' kurs 
su kiekvienu žingsniu

Kaltas dėl tūkstančių gyvy
bių žmonių...

Kunige, tik tu, kurs sielas 
pažįsti,

Tik tu skiri, kas sveika, nuo 
to, kas ligūsta.

- -I ' b (A. T.1 vertimas)

Giliau

Iš kur

Niekas

bos ir literatūros studijų.
.... - -

Įsiąįįęs filosofuos daktaro 
laipsni, ruošėsi profesūrai Vie
nos 'universitete, bet aplin
kybės taip sūsidėjo, kad to 
darbo jam atrodo neteko dirb
ti. Po vedybų atsidavė laisvojo 
rašytojo 'darbui, apsigyveno - 

Vienos. «‘B^Vihbijojd“ netoli
Mėgo daug keliauti, aplankė 
visus Viduržemio jūros kraš
tus, o Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo su politine misija 
patekęs į Šveicariją ir nėt į 
Baltijos padangę — Skandina
viją. Kurį laiką jis draugavo na, sako poetas, kad ir no- 
su garsiu į 
George,' bet dar glaudesniais 
kūrybinės bičiulystės ryšiais 
buvo susijęs su savo tautiečiu 
austrų muzikos karaliumi Ri
chardu Štrausu. '4

Griuvus Austrijos ir Vengri
jos imperijai, nyko žemiško
sios tėvynės pamatų tvirtu
mas. Poetas vis labiau artėjo į 
religinę kontempliaciją, į ka
talikybės pergyvenimą tiek 
kasdienybėje, tiek mene. Jam 
vis aiškiau ėmė vertis nauji 
horizontai, pokarinė tamsa 
švisti nauja šviesa. Tas iš
gyvenimas atsispindi ir pas
kutinėje jo valioje, jo testa
mente: poetas prašėsi palai
dojamas tretininkų atgailos 
drabužiuose. Į tą religinį nuo
širdumą jį paskatinęs ne tik 
gyvenimo pagrindų sukrėti
mas po Pirmojo pasaulinio

’ ’ jį.i

B. KUTAVIČIAUS 
MUZIKOS ĮRAŠAS

Pirmoji žymaus lietuvių 
kompozitoriaus Broniaus Ku
tavičiaus autorinė kompaktinė 
plokštelė, išleista užsienyje, 
sulaukė nemažai palankių 
muzikos kritikų bei muzikos 
įrašus apžvelgiančių leidinių 
įvertinimų.

„B. Kutavičius yra kultinis 
kompozitorius gimtojoje Lietu
voje. Jo muzikos įrašai turėtų 
būti plačiau pasklidę”, — rašė 
BBC Music Magazine apie ge
gužės mėnesį suomių įrašų 
bendrovėje „Ondine" išleistą 
autorinę kompozitoriaus kom
paktinę plokštelę „Paskutinės 
pagonių apeigos”. Žurnalo 
nuomone, „mistinis kūrinio 
belaikiškumas tiesiog prikaus

to dėmesį”.
Pasirodžiusiose naujosios 

kompaktinės plokštelės recen
zijose aukščiausiais taškais 
taip pat yra įvertintas atlikėjų 
darbas bei įrašų kokybė. „Pas
kutinių pagonių apeigų” įra
šas pagamintas Vilniaus 
plokštelių studijoje, „Epitafiją 
praeinančiam laikui” įrašė 
Lietuvos radijas.

Plokštelėje įrašytus kūrinius 
atlieka M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos choras, Kauno 
valstybinis choras ir Lietuvos 
nacionalinis simfoninis or
kestras. Kompaktinės plokšte
lės leidėjas — Lietuvos muzi
kos informacijos, ir leidyboj 
centras, rėmėjas — Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo 
fondas. (BNS)

Paskirta Dailės premija

JAV LB Kultūros tarybos kasmet skiriamų premijų tarpe yra ir 
Dailės premija. Šiemet ji paskirta dail. Javygai Paukštienei. Ko
misiją sudarė: Vanda Aleknienė (pirmininkė), Vincas Lukas, Ma
rytė Meškauskaitė, Ramojus Mozoliauskas ir Magdalena Stan
kūnienė. Premija dail. J. Paukštienei paskirta vieūbalsicii. Šios 
premijos, kaip ir kitų Kultūros tarybos skiriamųjų, mecenatas 
yra Lietuvių fondas.

Jono Kuprio nuotr.

Jono Tamulaičio fotoparodos atidaryme. Iš kairės: Stanley Balzekas, Jr., JAV amb. Lietuvai John C. 
Tefft ir fotomenininkas J. Tamulaitls. Algimanto Žižiūno nuotrauka

ron) žodžius: „Gyvenimas tai JDievo priešus, svaičiotojus ir Hofmanstalis ieškojo naujųjų 
sapnas, sapnas'* tai ^dfdni-W Sviąto. lygintojus, užplūdusius vertybių, kurios iš tikrųjų yra 
mas”. Taip Hofmanstalis savo iš Azijos, kaip ir klaikiomis amžinos. Jo kūryboje iškilo 

amžinumo, asmeniškumo pro
blema. Taip „Moteryje be 
šešėlio” (1920) poetas gynė 
moterystės nesuardomumą, 
rodydamas jį įvairiais simbo
liais, orientine pasaka. Čia 
jam sušvito pranciškoniška 
nusiasmeninimo, aukojimosi 
kilnesniems tikslams etika. Ir 
minėtajame „Zalcburgo didžia
jame pasaulio teatre” matome, 
kad ir socialinė kova deramą 
sprendimą gali surasti tik lai
kydamasi dieviškosios tvarkos 
ir kad žemiškieji bandymai 
šioje srityje, nusigręžus nuo 
dieviškojo pirmavaizdžio, gali 
būti tik laikino pobūdžio.

Išsikristalizavusi, idėjiškai 
pozityviai nusiskaidrinusi žy
miojo austrų poeto ir rašytojo 
Hugo fon Hofmanstalio kū
ryba, ypač sukurta antrojoje jo 
gyvenimo pusėje, lieka didžiai 
vertinga.

Lietuvių ir pasaulinės literatūros 
baruose, Kaunas, 2000

mas . Taip Hofmanstalis savo iš Azijos, kaip
drangose išreiškė tai, ką\jau .protėvių dieninis”. O veikalo 
buvo pasakęs ir apie poeziją:* pabaiga primena, kad greitai 

. .„Iš kiekvieno eilėraščio turi žmogų , užklumpa , mirtis, bet 
> \ amžiais trunka Dievo malonėkalbėti žydėjimo pąjąutimas it 
mirties šiurpas, šiapusinis ir .ir palaima tiems, kurie tikisi 
anapusinis gyvenimas, begali* Dievo pasigailėjimo. Dėl to, 
nis anapusinis gyvenimas”. ; • spagai poetą, reikia gyvenimą

Prieš Pirmąjį pasaulinį,karą kurti išeinant iš mirties, mesti 
poetą dar veikė antikinis, pa- į! šalį visa; kas neesminga ir 
saulis, jo samprata. Hofman
stalio dramose „Elektra” ,įr^ -minga ir amžina. Visa, kas 
„Edipas ir sfinksas” (1905) dar 'nėra dorybė, prabėga kaip 
jaučiama graikų dramaturgą šešėlis. Ne turtas, ne garbė 
Sofoklio įtaka. Šiam metui išgelbės žmogų, bet tik dorybė, 
priklauso ir su Štrausu kurtas , nTrumpas žm gyveniinas 
linksmasis „Rožių kavalierius tėra tik j tuStybė»
(1911). Bet persilaužimo žen- , 1Q„„ 
klU yra_drąBąj, .Kiekvien,'-..

cha butų žlugimo epocha (kaip 
daug kas ’datar jau . kalba), 
kaip, dąug dar yra pirmykščio 
nenaudoto tyrumo. Su. ta min
timi esame ten, kur virš visko 
galimt pasikeiti”.

Taip ilgainiui per atkūrimą 
jy' perkūrimą dramos srityje

». .« ———

^Čikagos lietuviai"
Buvo'pavadinta Jono

laikina, o veržtis į tai,) kas es-

-•-i -v ia. i. verkimas; Kių yra arajųoję „rutKviepąi r 4 -

Eilėraštyje©levo kūnė (1912). Što kūrtStib pagrindinė 
šventė” poetas vaizduoja Šios 
dienos iškilumą, šventės pro
cesijai iškilmingai slenkant 
gatvėm. Kai kieno langai už
daryti, kad negirdėtų mistinės 
giesmės garsų. Bet ateis die-

mintis — iŠsigllBėjimas nuo 
mirties gerais darbais. Tai 
aiškiai kirkščioniška mintis, 
dar nežinoma pagoniškąjam 
pasauliui. Dramoje „Zalcburgo 
didysis pasaulio teatras” 
(1932) keliamas klausimas 
apie paskutinį gyvenimo tiks
lą ir gyvenimo prasmę. Vaiz- i 
dingas simbolizmas ir baro
kinė alegorija leidžia tą tikslą 
krikščioniškąja prasme numa
tyti. i ’

•. Tr > r j

poetu Stefąnū rėdamas 'juos išgirsti, jaii 
neišgirsi. Mirties motyvas la
bai dažnas Hugo fon Hofman
stalio poezijoje. Čia jis artimas 
kitam savo Tautiečiui rašytojui 
Artūrai Šnilįleriui, kuris vie
noje vietoje 'yra pasakęs, kad 
nieko išganihgesnio nėra 
žmogui, kaip, turint valandėlę 
laisvo laiko, - pagalvoti apie 
mirtį. Tai pati didžioji realybė, 
sako poetas. \

Hofmantalis anksti pradėjo 
kurti lyrines dramas, kuriosė 
jau ir iš antraštės aišku, apie x tariamai imtas iš Lenkijos — 
ką kalbama, pvz., „Ticiario 
mirtis”, „Kvailys ir mirtis”. Jo
se, kaip ir poezijoje, gausu 
svąjingumo, mistikos, svars
tymo apie mirtį. Klaudijus 
„Kvailyje ir mirtyje” i 
„Mirdamas jaučiu, kad esu”, dino ten pasirodo ir Didysis 
Tai primena garsiojo ispanų Lietuvos kancleris. Ten kalba- 
dramaturgo Kalderono (Calde- ma ir apie „nūsikaltėliuS ir 1

' —. . f. . I . .. laip UUVU UUVdUUlld U UI IV
Pirmojo pasauhriio karo ibjo Tamulaicio fofog,.afljų paroda> 

išdavų paveiktas Hofmansta-.‘atidar a , j() 19 y kas.
lis parašė savišką svąjįngą metįni (>Sostlnės Uiefnf Vil- 
dramą „Bokštas” (1925), ku
rioje atsispindi didžiojo ispanų < 
dramaturgo Kalderono dvasia, 
gili krikščioniškoji gyvenimo 
samprata. Veikalo siužetas

Po iškilmingo parodos atida
rymo buvo sveikinimai. Pir
masis sveikino L.R. gen. kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, kuris rūpinosi šių „Sos
tinės dienų” pasisekimu, at- 
veždamas parodą iš Čikagos. 
Fotomenininkas Jonas Tamu- 
laitis dėkojo rengėjams, sve
čiams ir dailėtyrininkei už pa
ruoštą leidinį. J. Tamulaičiui 
buvo įteiktas padėkos diplo
mas.

' niujė metu.
Apgailestautina, kad paro

doje negalėjo‘dalyvauti kitas 
žinOiilhs fotomeninirikas iš Či
kagoj, Algimantas Kėzys, taip 
pat neįvyko sir numatytas 
džiazo' koncertas, nes dalyvių 
skrydis buvo sustabdytas dėl 
skaudžių rugsėjo 11-Osios įvy-

Jono Tamulaičio paroda Lie
tuvoje vyksta jau nebe pirmą 
kartą. Nuo 1992 m., kai Vil
niuje, Mokytojų namuose, bu
vo suruošta pirmoji jo perso
nalinė paroda/ įvyko jau sep
tynios kitos parodos įvairiuose 
Lietuvos miestuose.

Parodoje „Čikagos lietuviai” 
Jonas Tamulaltis pateikia 100 
nuotraukų, apimančių 1971- 
2001 metus. Nuotraukose gyvi 
to laikotarpio įvykiai ir žmo
nės. Svarbiaisiais įvykiais Či
kagos lietuvių gyvehime pa
puoštas ir skoningas parodos 
lankstinukas, apipavidalintas 
dailėtyrininkės Loretos Šilen- 
'kaitės.

‘ F parodos atidarymą atvyko 
!ddug svečių, pripildžiusių visą 
salę antrame Rotušės aukšte. 
Dalyvavo nemažai žymių. Lie
tuvos fotografų, tarp jų ir Juo
zas Pblis; kurio nuotraukos 
puošia daug albumų ir ypač 
iškelia tėvynės Lietuvos grožį. 
I atidarymo iškilmes susirinko 
savivaldybės darbuotojai, žur
nalistai, JAV ambasadorius 
Lietuvai Jobu1-Tefft, Kazimie
ra ir poetas Khžys Bradūnai, 
bei daug kitų. • ’v:

Lietuvos istorijos, sosto įpėdi
nis • pavadintas Žygimantu. 
Naujajame to veikalo variante
(1927) yra ir daugiau betų- kių Amcrik6je. J 
Viškojo ėletnento: šalia Liubli-• 

sako:■ no vaivados ir Krokuvos pala-

Pranė Šlutienė

ČIKAGOS LIETUVIAI
Jonas Pamiilaitis

Fotomenininko Jono Tamulaičio parodoje „Sostinės dienų” metu Vilniuje. Iš kairės: LR gen. konsu
las Čikagoje Giedrius Apuokas, JAV amb. Lietuvai John Tefft, LML prez. Pranė Šlutienė, Klaipėdos 
Visuomenės sveikatos centro dir. dr. Rimantas Pilipavičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Jono Tamulaičio fotoparodos 
„Čikagos lietuviai” lankstinuko 
viršelis. Paroda vyko Vilniuje, 
Rotušės salėje, š.m. rugsėjo vi
duryje, „Sostinės dienų” proga. 
Lankstinuką paruošė Loreta 
Šilenkaitė.

MITAS APIE BALTUS...
Atkelta iš 1 psl.

Taigi mūsų „baltista- 
niečių teorijos” šalininkai el
giasi lyg gyventų mažiausiai 
prieš šimtą metų.

Pasaka dvelkia ir apskritai 
šios „teorijos” chronologija. 
Minėtame straipsnyje skai
tome: „Mūsų" protėvių išėjimas 
į ‘Pažadėtąją žemę’ (kur dabar 
gyvename, —Z.Z.) įvyko neap
sakomai seniai: maždaug 
antrą-ketvirtą tūkstantmetį 
prieš žmonijos civilizacijos at
siradimą (remiantis rašyti
niais šaltiniais, žmonijos civi
lizacija prasidėjo prieš šešis 
tūkstančius metų)”. Taigi iš
eitų, kad mūsų protėviai iš
sidanginę iš Himalajų VIII-VI 
tūkstantmetyje prieš Kristų, 
kada dar ryškesnės indoeuro
piečių kalbinės diferenciacijos 
nebuvo!

Čia aptariama ir panašios 
„teorijos” remiasi ne kalbos ar 
kitų faktų moksline analize, 
bet išviršinių pranašumų ieš
kojimu. Bet tie panašumai 
giminystės rodyti negali. An
tai minėtame straipsnyje ra
šoma: „Nors dabar tarp Lietu
vos ir Baltistano yra įsi
terpusi istorinė bedugnė, su
statytos greta abi šalys iki šiol 
išlaikė tokį panašumą, kad jo

neįmanoma nepastebėti”. Ir 
toliau: „Pavyzdžiui, Baltistano 
ir Lietuvos kaimo pirkių sto
gai yra padengti t šiaudais 
(tokių stogų rasite g^ugybėje 
visiškai negiminiškų šalių), 
virš kraigų — mediniai žirge
liai (ir žirgelių netrūkta), lan
ginės išdažytos lelijomis (kur 
jų nedažo?), prieangiai išdro
žinėti tais pačiais ornamen
tais (atsitiktinių sutapimų ga
li pasitaikyti, žmonės visur 
panašiai mąsto), klėtys — su 
kolonėlėmis (prieangis reika
lingas, o kaip bę kolonėlių jį 
padaryti?), šalia prieangio 
auga berželiai” (beržas — la
bai paplitęs medis, jį įvairiose 
šalyse rasite prie trobų). Tokie 
panašumai nėra tautų ir 
kalbų giminystės įrodymas. 
Jais galima remtis tik kaip 
papildomu argumentu, kada 
moksline (paprastai lingvis
tine) analize įrodyta, kad kal
bos (tautos) tikrai giminiškos. 
Tuo tarpu lietuvių ir;J?altista- 
niečių kalbos skiriąį>i kaip 
dangus ir žemė. ’' 4-

Išvada. Aptartoji',,teorija” 
priklauso ne mokslo, bet fan
tazijos sričiai. Kad ir kokia 
maloni būtų jos romantika, 
bet realybė negjįnestinga. 
Teks tos teorijos atisakyti. 
Todėl liaukimės žmones klai
dinę!
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Leidiniai
Gražus Tautodailės instituto 

leidinys

Lietuvių tautodailės institu
tas išeivijoje. Redagavo Nora 
Kulpavičienė. Išleido Lietuvių 
tautodailės institutas, Toron
to, Canada.

Tai didelio formato, gražiai 
apipavidalintas, gausiai nuo
traukomis (kai kurios spalvo
tos) iliustruotas, 174 puslapių 
leidinys, kuriame išsamiai at
sispindi Lietuvių tautodailės 
instituto (LTI) išeivijoje veikla 
— nuo pat įsikūrimo, iki šių 
dienų.

LT institutas palyginti dar 
Jaunas’ — įsteigtas 1977 m., 
daugiausia Antano ir Anasta
zijos Tamošaičių dėka. Visgi 
LTI jau spėjo įgyvendinti dau
gybę projektų, atlikti nemažai 
darbų, kurių vienas svarbiau
sių: ugdyti meilę nuostabia-, 
jam mūsų tautos paveldui -r-

liaudies menui — supažindin
ti su juo vis naujas užsienyje 
gyvenančių lietuvių kartas.

Leidinio pradžioje spausdi
namos tautodailininkų Anta
no ir Anastazijos Tamošaičių 
apybraižos iš pačios LTI už
uomazgos, nušviečiant busi
muosius instituto tikslus ir 
darbus (vargiai ir šie iškilieji 
mūsų menininkai tuomet nu
spėjo, kokių plačių užmojų 
ateityje imsis institutas, ką jis 
atliks). Knygos redaktorė No
ra Kulpavičienė išsamiai ap
taria lietuvių tautodailės ke
lią, o Aldona Mažeikaitė Ve- 
selkienė (LTI pirmininkė) rašo 
apie instituto įkūrimą ir 
veiklą. Yra ir daugiau straips
nių, susietų su įvairiais LTI 
darbais, rūpesčiais, žvilgsniais 
į praeitį ir ateitį.

Leidinio puslapiuose sutin
kame žmones (ir iš dalies jų 
kūrybą), kurie instituto veiklą 
puoselėjo, skatino, didžiąją jos 
naštą nešė ant savo pečių. 
Kaip ir kitos LTI išleistos kny
gos (o jų buvo nemažai), Lietu
vių tautodailės institutas iš
eivijoje yra vertingas įnašas į 
mūsų veiklos, mūsų svarbiųjų 
įvykių ir asmenybių pažintinę 
literatūrą. Juo labiau, kad vis
kas atliekama, norint išsau
goti pačius esmingiausius lie
tuvių tautos lobius, siejančius 
kiekvieną tautietį su giliausio
mis jo kilmės šaknimis. .

LTI dvidešimties metų sukakties paminėjimas 1997 m. Lino ir Rasos Veselkų sodyboje „Rambyne” 
(Kanadoje). Iš knygos Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje. ,

DRAUGAS

Svariai turtingas žurnalas

■m j, •• -a versiteto profesorius, LietuviųMano Baltijos draugams katalikų mokslų akademijos

„Juk paliudyta, kad net 
didžiausios valstybės nelieka 
amžinai didelės ir galingos ir 
kad didžiulės valstybės dažnai 
dar greičiau išnyksta nei ma
žosios”, - prieš beveik 30 melų 
pranašiškai rašė Juozas Ere
tas studijoje Užmirštieji bal
tai.

Lietuvos Sąjūdžio rūpesčiu, 
inžinieriui Algiui Liepinaičiui 
iš JAV remiant, Kaune „Nau
jojo amžiauę” leidykla pirmą 
kartą lietuvių- kalba išleido 
Juozo '• Ereto studiją 
Užmirštieji baltai (Tiražas 
5,000 egz.)

Ši žymaus lietuvių draugo ir 
Lietuvos patrioto - šveicaro 
Juozo Ereto-Jakaičio (Joseph 
Ehret, 1896-1984) studija 
buvo parašyta 1973 m., Lietu
vai esant okupuotai. Joje auto
rius laisvajam pasauliui pri
minė apie tris pavergtas 
Baltijos valstybes. Studįja 
buvo išversta į anglų, pran
cūzų,. italų, ispanų ir portu
galų kalbas ir platinama poli
tikų, diplomatų, žurnalistų ir 
kitų įtakingų žmonių aplin
koje. Nors savo daugelį kūri
nių J. Eretas rašė lietuviškai, 
ši studija parašyta vokiškai. 
Lietuviškas leidimas išverstas 
iš originalo kalbos, vertėja - 
Klaipėdos universiteto profe
sorė dr. Dalia Kisieliūnaitė.

Užmirštuosius baltus nuo 
pat parašymo dienos globojo 
JAV gyvenantis visuomeniniu,- 
kas Algis Liepinaitis, organi
zavęs studijos išleidimą ir 
užsienio kalbomis (tik į portu
galų kalbą išvertė ir išleido 
kun. Antanas Saulaitis), ir da
bar lietuvių kalba* Pats J. 
Eretas A.
rašęs: 
reikia
kiauto... Reikia mums prisi
statyti tiems, kurie gali mums 
padėti”.

Liepinaičiui yra 
„Pilnai pritariu, kad 
mums išeiti iš savo

Vadovas turistams
Raimondo Paknio leidykla 

išleido JAV gyvenančio poeto 
ir eseisto, profesoriaus Tomo 
Venclovos parašytą turistinį 
vadovą po Vilniaus miestą. 
Lietuvių, lenkų ir anglų kal
ba išleistas vadovas rugp. 28 
d. buvo pristatytas sostinės 
Gedimino pilies apžvalgos 
aikštelėje, iš kurios atsiveria 
gražiausias vaizdas į senąjį 
Vilnių.

Gausiai iliustruotą leidinį 
sudaro Vilniaus istorijos bei 
Vilniaus istorijos ir kultūros 
paminklų skyriai, taip pat 
pateikiama lankytinų objek
tu rndvklė Parpnoti ši vadova

sumanė R. Paknio leidykla, o 
parašyti tekstą buvo pasiū
lyta T. Venclovai. Vadovas po 
Vilnių iliustruotas fotomeni
ninkų Arūno Baltėno, Rai
mondo Paknio ir Kęstučio 
Stoškaus nuotraukomis.

T. Venclova sakė dar jau
nystėje vedžiojęs miesto sve
čius po Vilnių, taip prisidurda- 
vęs prie tuometinių savo pa
jamų ir svajojęs parašyti va
dovą Vilnius — didžiausias 
pasaulio miestas. Pasak teks
to autoriaus, nors vadovo po 
miestą žanras yra sausokas, 
enciklopediškas, šiame leidi- 
nvie .eralima rasti nauios in-

*
formacijos apie Vilnių, praver
siančios ne tik miesto sve
čiams, bet ir patiems vilnie
čiams.

Poetas ir eseistas neslėpė, 
kad enciklopedinis žanras 
jam buvęs gana neįprastas. 
„Jeigu knygą būtų galima 
lyginti su opera, tai aš rašiau 
libretą, o muzika priklauso A. 
Baltėnui”, — sakė pristatyda
mas leidinį T. Venclova, ne
vengęs savo tekste panaudo
ti ir garsių Lietuvos istori
joje žmonių citatų. Autorius 
neatmeta galimybės parašyti 
ir eseistinio pobūdžio vadovą 
po Vilniaus miestą. Paklaus
tas, koks dar pasaulio mies
tas jį žavi, T. Venclova sakė, 
jog pirmenybę atiduodąs Vil
niui, kuriame norėtų būti ir 
palaidotas, taip pat labai 
mėgstąs ir mylįs Sankt Peter
burgą, kuriame yra gyvenęs.

Ateityje R. Paknio leidykla 
ketina T. Venclovos turistinį 
vadovą „Vilnius” išleisti ir ru-
sų, vokiečių bei prancūzų kal
bomis.

3UOZAS 
ERETAS 
-JAKAITIS

UŽMIRŠTIEJI BALTAI

akademikas, literatūros istori
kas ir pedagogas, publicistas, 
Lietuvos telegramų agentūros 
(ELTA) steigėjas ir pirmasis 
vadovas, o Lietuvos okupacijos 
metais - uolus nepriklauso
mybės atkūrimo žadintojas. 
Su šeima (žmona Ona Jakai- 
tytė) 1941 m. pasitraukė į Vo
kietiją, pateko į SS lagerius, o 
vėliau apsigyveno gimtajame 
Bazelyje. Tapęs Fribūro uni
versiteto kancleriu, nepamiršo 
savo antrosios tėvynės Lietu
vos. Užsienyje parašė ir iš
leido trilogiją Tremtis - pra
keikimas ar uždavinys; Trem
ties lietuvis idėjų sūkuryje;

' Mažosios tautos ir valstybės, 
monografijas apie S., 
Šalkauskį, K. Pakštą ir kt.

Lietuvių kalba išleistą stu
diją lydi J. Ereto epigrafas: 

1 „Skiriama mano Baltijos 
žprna- draugams, - tiems, kurie Tė-

Po beveik trisdešimties me-. 
tų į lietuvių kalbą išleista stu
dija primins laisva tapusios 
Lietuvos politikarps, politolo
gams, istorikams, . žprna- M
listams naujausios liėtūvh/ vynėje be laisvės, ir tiems, ku- 
tautos istorijos, fą’kttis,'kuriuo’ *-A----- A=”
tapo ir pati Juozo'Ereto asme
nybė bei jo veikla. To laikotar
pio išeivijos paveikslą nusako 
šie Užmirštųjų baltų auto
riaus žodžiai: „Kad neteisybė 
neįsigalėtų, apie' 80,600 emi
grantų, atstovaujančių savo 
nutildytoms tėvynėms, nesi
liovė kovoti už jų teises. Nors 
nesinorėjo sugriauti mūsų gy
venimo, tariamai ramaus, at
sakingi sluoksniai vis dėlto vėl 
ragino neužmiršti nutildytųjų 
už ‘geležinės uždangos’ “.

Knygelės pabaigoje Algi
mantas Zolubas rašo apie Juo
zo Ereto likimą, jo veiklą Lie
tuvos labui ir primena į le
gendą panašią istoriją, kodėl 
svetimšalis J. Eretas Lietuvai 
atidavė savo gyvenimą: prieš 
mirtį Klaipėdos krašto jaunas 
patriotas Mykolas Ašmys, stu
dijavęs užsienyje, pasikvietė 
savo draugą Joseph Ehret ir 
paprašė pavaduoti jį dirbant 
tėvynės labui. Joseph paža
dėjo ir savo pažadą su kaupu 
ištesėjo. Jis, filosofijos mokslų 
daktaras, buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoris, vėliau 
Kauno Vytauto Didžiojo uhi-

rie laisvėje be tėvynės”. Kny
gos pirmajame viršelyje - dail. 
Antano Šakalio piešinys, o 
paskutiniajame - J. Ereto 
rūpesčiu 1973 m. išleistas at
virukas.

Užmirštieji baltai - lietuvių 
kalba - gražus paminklas ne 
tik J. Eretui, bet ir visiems lie
tuvių tautos draugams, padė- 
jusiems priartinti laisvės va
landą.

Audronė V. Škiudaitė

Ir jau besipuošiantis 80-ojo ėmęs ilgesnių atostogų iš dar- 
leidinio skaitmeniu. Jei iš 
2001-ųjų atimsime 1959-uo- 
sius metus, kada pasirodė pir
mas Metmenų numeris, gau
sime 42. Ši sudėtinga aritme
tika patvirtina lietuvių iš- * 
eivijos kūrybos ir analizės 
ištvermę.

Šį sykį Metmenis perskai
čiau vienu užmoju. Eilėraščių 
nėra. Tačiau Rimvydas Šil
bajoris, tiesiog su poetiniu 
subtilumu, gvildena lyrikės 
Nijolės Miliauskaitės naujau
sią rinkinį Sielos labirintas. 
Stabteli ties vienu kitu jos 
kūriniu. Jį pacitavęs, ima ra
miai dėstyti, kodėl poetė yra 
tokia sudėtingai paprasta: 
„kiekvienas žodis yra per
smelktas nenusakomos magiš
kos šviesos”. Man itin patinka 
recenzijos pabaiga: nurodęs 
Tomo Venclovos sovietmetį 
menantį posakį „aš gyvenau ir 
mokiausi nebūti”, kritikas pa
teikia priešingą laikyseną, — 
„o Miliauskaitė mokosi būti iš 
daiktų buvimo”.

Kitas Metmenų nuolatinis 
bendradarbis, V. A. Jonynas, 
skaitytojus supažindina su 
stambia knyga, kurią neseniai 
parašė Laimonas Tapinas 
(nepralenkiamai produktyvus 
biografijų autorius) Imk, kla
jokli, žibintą vilties. Poeto ir 
diplomato Jurgio Baltrušaičio 
gyvenimo kronika. Nesu Bal
trušaičio poezijos mėgėjas, vis 
dėlto, šios recenzijos paveik
tas, stengsiuos knygą įsigyti ir 
perskaityti. Kad ir užsidaręs 
tylenis, Baltrušaitis vis tik 
išgyveno gan veiklų, socialinio 
žmogiškumo, plačių pažinčių 
ir kūrybos kupiną, gyvenimą. 
Buvo dviejų kultūrų žmogus, 
su savo simbolistine poezija 
įsitvirtinęs rusų ir lietuvių 
literatūroje.

Maloni šio numerio staigme
na — Veros Radauskienės vie
nuolika laiškų dailininkui 
Žibuntui Mikšiui, 1962 metais 
įsikūrusiam Paryžiuje. Tada 
Henrikas Radauskas, pasi-

Šį rudenį Rašytojų klubas Vilniuje pradėjo vienuoliktąjį sezoną ir 
pažymėjo veiklos dešimtmečio sukaktį, ta proga savo kūrybą 
skaitė Lietuvos Rašytojų sąjungos laureatai — tarp jų poetas An
tanas A. Jonynas. Vladimiro Gulevičiaus nuotrauką.

bo Washingtone, apsigyveno 
Wiesbadenė. Laiškai pasižymi 
Veros entuziazmu, kalbų ži
nojimu, nusimanymu Vakarų 
menuose, originaliu pastabu
mu, keliaujant Italijoje, Ispa
nijoje...

Prozai atstovaujama trumpu 
apsakymu „Tryliktas fla
mandų priežodis”. Fantastiška 
istorija apie dailininko Brue- 
gel laikus, kai Olandijoje dar 
siautėjo inkvizicija. Autorius-. 
Henryk Skwar. Vertė Eglė 
Juodvalkė ir Aušra Veličkaitė, 
tik nenurodė iš kurios kalbos. 
Spėju, iš lenkų^

Vokiečių poeto Johanes Bob- 
rovskio (m. 1969) reikšmė Lie
tuvai, ypač užuojauta Ryt
prūsių lietuviams, antimilita- 
ristinės pažiūros ir kūryba su 
lietuviška tematika yra maž
daug žinoma daugeliui lite
ratūros mėgėjų. Čia spausdi
nama gana išsami Kristinos 
Brazaitienės-Čėsnaitės apy
braiža, parengta iš pranešimo 
Europos lietuviškųjų studįjų 
savaitėje — „Propheta In Pa- 
tria. Lietuvių ir vokiečių san
tykiai: pranašiška Johaneso 
Bobrovskio vizija”.

Vilniuje įsteigtame lietuvių 
ir vokiečių Goethe Hauz Kul
tūros institute 1999 metais 
buvo pravestas pokalbių cik
las „Prisiminimų terapija”. 
Apie tai straipsnyje „Pokalbiai 
apie atmintį ir ateitį: Holo
kausto istoriografija ir ypatin
gi archyvai Vokietijoje, Lenki
joje ir Lietuvoje” plačiai rašo 
Gražina M. Slavėnienė.

Teatrologiniu išprusimti pšf- ' 
sižymi Dalios Cidzikaitės ana
lizė, skirta poeto Sigito Pa
miškio dramaturgijai. Sukūrė 
jis tris pjeses. Ypač „P.S. Byla 
O. K.” 1988 m. sukėlė prieš
taringus, net audringus kri
tikų įvertinimus. Žurnalas pa
tingi bent keliais sakiniais 
pristatyti autorę. Jos nusi
manymas šiuolaikinio lietu
viško teatro painioje įman
trybėje yra pavydėtinas. Jei 
Lietuvai netrūksta gabių re- 
žisieriųdr sumanių kritikų, tai 
dramaturginė kūryba, tinkan
ti postmodemiam stiliui (kur 
žaidžiama su žiūrovu „žo
džiais, intonacijomis,, pras
mėmis, ženklais, detalėmis”, 
tarp kurių slypi kokia nors 
etinė idėja), gerokai atsilieka. 
Todėl Cidzikaitė, pritardama 
režisieriui Oskarui Koršuno
vui, pabaigoje ir teigia, jog S. 
Pamiškio spektakliai „Iš gy
venimo vėlių” ir „P.S. Byla 
O.K.” yra pirmieji šios drama
turgijos žingsniai. Nesu vaidi
nimų matęs, bet maga pa
minėti Kultūros baruose 
(2001,7) išspaudintą lenkų 
kritiko Tomaszo Mosčickio, 
stebėjusio Tomnės teatro fes
tivalyje postmodemiai lietu
vių suvaidintus „Otelo” ir 
„Revizorių”, išvadą: „Mūsų 
rytų kaimynai serga vaikiška 
šiuolaikiškumo liga. Ilgus me
tus buvę įsprausti į socrealiz- 
mo korsetą, dabar jie naudoja
si meno laisve”. Man regis, tuo 
vaikiškumo bmožu lyg ir nu
sakomas lietuvių teatro gyvy
bingumas.

Kaip visad, su keliomis juo
dai baltomis reprodukcijomis 
pristatoma ir naujoji dailė. Šį 
kartą Lietuvoje gimusi ir 
Amerikoje gyvenanti tapytoja 
Renata Palubinskas. Jos kū
rybą glaustai apibūdina Nora 
Aušrienė, pavadindama „dua
listiniu ir daugiasluoksniu pa
sauliu”. Aš tuose paveiksluose 
matau katalikiškai religinį ro
mansą — ramybe dvelkiantį 
grožį. Net ir jojanti giltinė yra

Vadovo po Vilnių sutiktuvėse džiaugiasi jo leidėjai ir autorius Tomas Venclova (dešinėje).
Eltos nuotr.

daili.
Pranas Visvydas
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