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KAD GLORIA SKAMBĖTŲ

Į pasaulį kad ramybė 
Ir taika ateitų 
Tarp taikiųjų galvijėlių, 
Jėzau, mum gimei Tu.

Kad sodomų ir gomorų 
Baigtųs dienos baisios,
Kad tikėtume ne velnio, 
Dievo išrinktaisiais.

Kad žmogus keliais nebeitų 
Nacių, hunų, gotų,
Žmonija išsivaduotų 
Iš visų golgotų...

Šis pasaulis kad iškoptų 
Iš pagundų šlaito,
Kad gyventume kaip žmonės, 
Jėzau, mum gimei Tu.

Dievo žingsnis, Dievo žodis 
Kad visur lydėtų 
Ir kaip Gloria skambėtų 
Posmuose poetų.

Irena Gelažienė

ROGIŲ VARPELIS

Laukai, miškai — : .
Balta, beribė drobė,
Varpelis rogių nuskambėjęs,
O danguje aksomo juodo 
Žvaigždynų pėdos.
Ak, nešk mane, mintie —
Tiek daug jau žodžių,
Ir tiek mažai širdies!
Tiktai tenai
Mažytis lango spindulys, 
Paskendęs baltoje pusny 
Dar slepia burtą ateities... 
Žvaigždynai, aš žinau,
Jie kelią man parodys, 
Varpeliai pasitiks ten rogių,
Ten aš ištirpsiu,
Kaip varpelis 
Laukų baltų glėbyj.

ATEIK

Emmanuel, Emmanuel,
Ateik išlaisvink tautą Izraelio, 
Rasok, dangau,
Išverk žmonijai viltį,
Atidaryk skliautus šventyklų 
Vėl į saulę.
Atlenk pirštus
Suspaudusius skatikų saują, 
Rasok
Akliems, kurtiems ir nebyliams, 
Paliepk nurimti keršto audrai, 
Ją meile apvaisink!
Ateik, ateik ir vėl
Emmanuel!

Nįjolė Beleikaitė Gražulienė

SPINDI

Palaimingoji tyli naktis!
Žemė alsuoja kalėdine viltim.

Sulipdytų širdžių procesija 
artėja prie prakartėlės...

Kūdikėli, Tu gimsti — 
kad aš atgimčiau.

Nepaprasta viltis 
skalauja sielą.

Kalėdinės žvakutės spindi 
lyg Prisikėlimo lelijos.

Hector Garrido. „Pagarbinimas”.

Savo noru
Keturioliktoje Dovydo psal

mėje pasakyta, jog beprotis 
sau vienas nusprendė, kad 
nėra Dievo. „Viešpats į žmo
nes iš dangaus žiūri, pamatyti 
norėtų, ar yra dar koks supra
tingas, ieškantis Dievo”. Šv. 
Rašto dar priešistoriniame 
amžiuje Pradžios knygoje pa
sakojama, kaip atsirado pa
saulis. „Pradžioje Dievas 
sukūrė dangų ir žemę. O žemė 
buvo padrika ir dyka, tamsa 
gaubė bedugnę, ir vėjas iš Die
vo dvelkė viršum vandenų. 
Tuomet Dievas tarė: Tebūna 
šviesa!* Ir šviesa pasirodė. 
Dievas matė, kad šviesa buvo 
gera, ir Dievas atskyrė šviesą 
nuo tamsos. Dievas pavadino 
šviesą Diena, o tamsą Nakti
mi”. (1, 1-5). Atrodo mums, 
kad šitas ir tolimesnis pasau
lio sukūrimo aprašymas yra 
primityvus. Bet kas gi geriau 
ir aiškiau gali aprašyti pasau
lio sukūrimą? Niekas nedaly
vavo pasaulio sukūrime ir nie
kas geresnio bei aiškesnio 
aprašymo nesukurs. Mes kas
dien gyvename šviesoje, bet 
apie šviesą tik tiek žinome, 
kad ji yra reikalinga mums 
daiktus pamatyti. Dievas 
sukūrė šviesą, kad pamaty
tume Jo sukurtą pasaulį ir 
atrastume jo kūrėją, kurį va
diname Dievu.

Mūsų laikų astronomija tiek 
ištobulėjo, kad atranda naujus 
žvaigždynus, kurių šviesa nuo 
jų atsiradimo dar tik dabar 
pasiekė mūsų planetą. Tokie 
begaliniai toliai daug gali pa
sakyti, kaip Dievas tobulės. 
Jis yra visagalis ir amžinas. 
Pranašas Danielius Babilopi- 
jos nelaisvėje gavo pajutimą, 
pradėjo šauktis dangaus ir 
žemės: „Šlovinkite Viešpatį 
jūs visi Viešpaties kūriniai, 
garbinkite ir didžiai aukš
tinkite Jį per amžius. Šlo
vinkite Viešpatį jūs dangūs, 
garbinkite ir didžiai Jį aukš
tinkite per amžius”. (Dan. 
3,35-36)

Dievas yra amžinas. Am
žinos Dievo kūrybos joks pro
tas negali suvokti. Mūsų visas 
pasaulis turėjo pradžią, taigi 
gali turėti ir pabaigą. Dievas 
savo veikime turi tikslą. Taigi 
kam Dievas sukūrė tokį pa
saulį, kuriame mes gyvename

Kun. V. Rimšelis, MIC

ir vargstame? Jono Evangeli
jos prologe sakoma: „Pradžioje 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo 
pas Dievą, ir Žodis buvo Die
vas. Jis pradžioje buvo pas 
Dievą. Visa per jį atsirado, ir 
be jo neatsirado nieko, kas tik 
yra atsiradę!*. (1,1-3) Tas 
Žodis yra Jėzus Kristus, Dievo 
Sūnus, kaip apaštalas Povilas 
aiškina: „Jis yra neregimojo 
Dievo atvaizdas, visos tvarini- 
jos pirmgimis, nes jame su
tverta visa, kas yra danguje ir 
žemėje, kas regima ir neregi
ma, ar sostai, ar viešpatystės, 
ar kunigaikštystės, ar val
džios, visa sutverta per jį ir 
jam. Jis yra pirma visų daik
tų, ir visa juo laikosi”. (Kol 1, 
15-17) Iš čia darosi aišku, kad 
visas pasaulis yra sukurtas 
per Dievo Sūnų, o mūsų že
melė, kurią vadiname ašarų 
pakalne, sukurta tokia, kokios 
reikia Dievo Sūnaus įsikūniji
mui. Kai kam atrodo, kad Die
vas nutarė įsikūnyti, kai pir
mieji mūsų tėvai nusikalto. 
Dievui nereikėjo laukti, kol 
pirmieji tėvai nusikals. Jo įsi- 
kūnijimo nutarimas yra am
žinas, kaip pats Dievas am
žinas.

Įsikūnijimo paslaptis yra 
tokia didinga ir dieviška, kad 
jai viskas yra palenkta ir nuo 
jos viskas priklauso. Mūsų 
žemė nuo amžių buvo ruošia
ma tokia, kokios reikia Įsi
kūnijimo paslapčiai. Angelai 
danguje nustebo, kai sužinojo, 
jog įsikūnys Dievo Sūnus ir 
Jis taps Žmogumi. Jiems buvo 
bandymas, kad reikės garbinti 
Dievą-Žmogų. Daugybė an
gelų sukilo prieš Dievą ir tokį 
Dievą-Žmogų atsisakė garbin
ti. Liuciferis pasakė, kad jis 
pats kaip Dievas. Arkangelas 
Mykolas kovą pradėjo su ne
paklusniais angelais, šauk
damas: „Kas kaip Dievas!?” 
Taigi danguje prasidėjo an
gelų karas, kurį laimėjo gerie
ji angelai. 0 blogieji angelai 
buvo ištremti ii dangaus į 
žemę. Kai septyniasdešimt du 
mokiniai sugrįžo ir su 
džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, 
mums paklūsta net demonai 
dėl tavo vardo", Jėzus atsi
liepė: „Mačiau šėtoną, kaip 
žaibą krentantį iš dangaus” 
(Lk 10,17-18).

Piktąsias dvasias vadiname 
demonais ir velniais. Iš jų pra
sidėjo pasaulyje visos blo
gybės. Visų pirma sugundė 
pirmuosius mūsų tėvus, Jie 
nepaklausė Dievo. Jie valgė 
uždrausto vaisiaus, nes šė
tonas (žaltys) įkalbėjo Ievą, 
sakydamas, kad, jei valgys to 
uždrausto vaisiaus, tai bus 
kaip Dievas, sužinos, kas yra 
bloga ir kas gera. To vaisiaus 
valgė ir Adomas. Taip Senojo 
Įstatymo pirmoje knygoje pa
rašyta, kad anų laikų žmogus 
suprastų, jog nuodėmė atsira
do per piktosios dvasios vei
kimą. Visi žmonės paveldėjo 
gimtąją nuodėmę. Tik Marija, 
Dievo Motina, buvo apsaugota 
nuo gimtosios nuodėmės ir 
visų jos pasekmių. Ji yra Ne
kaltai Pradėtoji.

Dievas per pranašus paža
dėjo Atpirkėją, savo pasiuntinį 
— Mesiją, kuris atnaujins pa
saulį. Šėtonas visą laiką sekė 
ir planavo, kaip Dievui pa
kenkti, kad Įsikūnijimas ne
įvyktų. Jis žinojo ir matė, kaip 
Dievo planai įvyksta per 
žmones. Visi velniai apsėdo 
Palestiną, kur pranašai gyve
no ir kur aukos per ugnį Die
vui buvo siunčiamos. Velniai 
ruošėsi Dievui atsikeršyti per 
žmones. Jei galima taip iš
sireikšti, jie apsėdo šventovės 
tarnus, aukštuosius kunigus, 
kurie aukojo Dievui kruvinas 
aukas ir laukė pažadėtojo Me- 
sįjo. Velniai visą laiką buvo 
arti fariziejų, kurie save vadi
no šventaisiais. Jie auklėjo 
fariziejus ir netikinčius sadu- 
kiejus.

Kai atėjo, pagal pranašą Da
nielių, Mesijo atėjimo laikas, 
Juozapui apsireiškė angelas ir 
tarė: „Juozapai, Dovydo sū
nau, nebijok parsivesti į na
mus savo žmonos Marijos, nes 
jos vaisius yra iš Šventosios 
Dvasios. Ji pagimdys sūnų, 
kuriam tu duosi Jėzaus vardą, 
nes jis išgelbės savo tautą iŠ 
nuodėmių. Visa tai įvyko, kad 
išsipildytų Viešpaties žodžiai, 
pasakyti per pranašą: ‘Štai 
mergelė nešios įsčioje ir pa
gimdys sūnų, ir jis vadinsis 
Emanuelis, o tai reiškia: Die
vas su mumis’". (Mr. 1,20-23).

Rašto aiškintojai, aukštieji 
kunigai žinojo laiką, kada Me

sijas turėtų ateiti, bet jie ne
sirūpino ir nesiruošė Jo priim
ti su džiaugsmu. O gal jie 
laukė tokio Mesijo, kurio atė
jimo dieną aprašė pranašas 
Izaijas: „Vilkas viešės pas avį, 
leopardas gulsis su ožiuku. 
Veršis ir liūtukas ganysis kar
tu, juos prižiūrės mažas vai
kas. Karvė ir lokys bus kaimy
nai, gulės jų jaunikliai. Liūtas 
ės šiaudas kaip jautis. Kū
dikis žais prie angies lin
dynės, mažylis kiš ranką į gy
vatės urvą. Visame mano 
šventajame kalne nebus vietos 
jokiai skriaudai” (Iz. 11, 6-9). 
Žydų tauta dar ir dabar laukia 
panašios karalystės, bet čia 
Izūijo yra tik aprašytas idi
liškas rojaus vaizdas, visuoti
nis ir teisingumo simbolis 
mesijinėje karalystėje. Jėzui 
Mesijui buvo paruoštas labai 
žiaurus pasaulis, kuriame Jis 
turėjo iškentėti begalines kan
čias ir mirtį.

Kai Jėzus pradėjo aiškinti 
savo mokiniams turįs eiti į Je
ruzalę ir daug iškentėti nuo 
seniūnų, aukštųjų kunigų ir 
Rašto aiškintojų, Petras, pasi
vadinęs Viešpatį į šalį, pradėjo 
drausti, sakydamas: „Nieku 
gyvu, Viešpatie, tau neturi 
taip atsitikti”. O Jėzus jį 
smarkiai subarė: „Eik šalin, 
šėtone! Tu man papiktinimas, 
nes mąstai ne Dievo, o žmonių 
mintimis” (Mt. 16, 21-24). Tai
gi Dievas savo noru atėjo į 
mūsų pasaulį kentėti. Šv. 
Mišiose, prieš duonos ir vyno 
konsekraciją, kunigas pasako: 
„Kai savo noru turėjo būti 
kančiai išduotas”. Pagal žmo
nių mintis, Dievui nereikėjo 
tapti bejėgiu. Visoje amži
nybėje neturėjo Dievas nei 
kančios, nei mirties patyrimo. 
Dievo Sūnus atėjo į mūsų pa
saulį ne tik atpirkti dangui vi
sos žmonijos, bet ir patirti, 
kad yra kentėjimas ir mirtis. 
O tada reikia tapti bejėgiu 
žmogumi. Todėl mūsų žemė 
ruošia mus amžinybei su 
kančios ir mirties patyrimu, 
nes to tik ir trūksta danguje.

Žmonių gyvenime labiausiai

DniJ. Sės. M. Merced kurinvs.

bejėgis yra tik užgimęs vaiku
tis. Jis priklauso nuo motinos 
visur kur. Toks bejėgis buvo, 
kaip ir kiti kūdikiai, musu 
Viešpats Jėzus, įsikūnijęs Die
vas. Jo ir užgimimas mūsų pa 
šaulyje buvo pats skurdžiau 
sias. Išėjo ciesoriaus Augusti
no įsakymas surašyti visus jo 
imperijos gyventojus. Juozą 
pas buvo iš Dovydo gimini-;'.
Todėl Juozapas ir Marija, kuri 
buvo nėščia, turėjo keliauti į 
Dovydo miestą, į Betliejų 
Tada buvo žiema. Juozapas 
surado asilaitį tik Marijai. Ke
lionė buvo ilga ir varginga. 
Netoli Betliejaus piemenys 
ganė avis. Buvo jau vakaras, 
ir Juozapas su Marija turėjo 
praeiti avių būrį, kur} varėsi 
piemuo Elijas. Juozapas ne 
sau, bet Marijai paprašė avies 
pieno. Juozapas jau buvo labai 
susirūpinęs, kur jie galės ap
sistoti ir pernakvoti Piemuo 
papasakojo, kad Betliejus pil
nas keliauninkų, ir kad surast 
gerą vietą pernakvoti bus be
veik neįmanoma. Piemuo dar 
papasakojo, kad gal būtų gali
ma rasti užuovėją, kurią pirk
liai vartoja savo gyvuliam:. 
Marija piemeniui padėkojo >sž 
pieną.

Betliejuje Juozapas visur 
ieškojo, klausinėjo ir prašė 
priimti bent vienai nakčiai 
Visi, pažiūrėję į Mariją, su juo 
net kalbėti nenorėjo. Buvo jau 
vėlus vakaras. Nieko nebeliko,
kaip tik apsistoti užuovėjoj, 
apie kurią kalbėjo piemuo Eli
jas. Čia jie rado jautį prie 
ėdžių. Juozapas atsivedė prie 
ėdžių ir asilą. Jis iš šieno pa
ruošė Marijai guolį, bet ji tik 
meldėsi atsiklaupus. Juozapas 
prie asilo susikūrė ugnelę. Be- 
sišildydamas jis lyg prisnūdo, 
kai ypatinga šviesa pasklido 
po voratinkliais apaugusias 
sienas. Marija pagimdė Jėzu- 
liuką, suvystė Jį vystyklais ir 
paguldė ėdžiose. Nuo šalčio 
vaikutis verkė. Juozapas po 
saują šildė šieną prie ugnies ir 
dėjo į ėdžias, o jautis su asilu 
ėdė šieną ir kvėpavo ant
Jėzulio. .Nukelta t 2 psl.
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Karalienė
Vytautas Volertas

J. Pakalnis ir jo amžininkai

Rūko drumzlėse neįspėjama, 
ar saulė jau virš akiračio, ar 
dar kažkur nežinomybėje 
maudosi. Rytas ankstyvas ir 
vėsus. Štai Daukša beveik pa
tiltėje braidžioja, o tilto kon
tūrus vos įžiūri. Gal daugiau 
jaučia, kaip įžiūri, nes yra 
pratęs šioje vietoje kiurksoti.

Upelė menkutė, pačioje gilu
moje vanduo gal vos iki riešų 
siektų. Bet sraunoka ir žiemą 
vasarą šalta. Įkišęs pirštus 
skubi traukti laukan, lyg kas 
ten mėgintų juos nukąsti. Ma
tyt, šaltiniai išsipila. Atkyla 
paslaptingų žemės gelmių 
atvėsintas vanduo ir kliūsteli 
tekmėn. Retkarčiais čia pasi
maišo lydekėlės ir kitokios 
žuvelės, kurių pavadinimų 
Daukša nežino.

Tai mat, koks žvejys. Tačiau 
meškerioja, nepasiduoda. Meš
kerioja, nes myli žuveles. 
Gražutės, malonu jų drėgną 
blizgesį ranka nuvesti. Dauk
ša myli kiekvieną gyvą daiktą 
ir supranta, kad žuveles, ku
rias ištraukia iš vandens (jei 
kada ištraukia) beširdiškai 
nužudo, atgal vandenin ne
grąžinęs. Todėl meta atgal. 
Meškerioja, kad meškeriotų. 
Iš meilės gyvybei jis ir uodą 
glostytų, jei tasai neišmanėlis 
negeltų.

Mat, koks žvejys, mat, koks 
žmogus. Niekam nekenkia, 
viskuo užsiima, viską bando, 
tačiau nei pataiso, nei sugadi
na. Lyg norėtų skelbtis: ir aš, 
kaip jūs, ir aš darbuojuosi, ir 
aš ne menkysta! Iš tikrųjų 
menkysta niekas jo nelaiko. 
Šliaužioja žmogus, nekliūva, 
tai kodėl menkinti? Bet mažai 
kas jį pamato. Eina pro jį ir 
praeina. Pats Daukša, nuo 
ryto iki Vakaro, laimėtojo 
šypsuliu veidą apgaubęs, dėl 
žmonių šaltumo nesikremta. 
Vieni be draugų moka gyven
ti, o kitus artimesni pykdo ir 
dusina. Treti vienatvėje žydi. 
Daukša žydi pats sau, bet 
galėtų ir draugams pažydėti, 
jei tą jo žydėjimą draugai 
norėtų matyti. Kas žiedu

Algimanto Kezio nuotrauka.

gimė, žiedu lieka, žiedu 
miršta. Jei kokiam žmoge- 
liūkščiui, ar net tikram ponui, 
atsirastų koks nors reikalas ir 
toksai Daukšą prakalbintų, jis 
mielai kalbėtų.

Kai kas tokių reikalų turi, 
kai ką Daukša laiko net stip
riai prie savęs prisirišęs. Tai 
dėl verslo. Kokia dvasia jam 
neša pinigą- ir sėkmę, nė jis 
pats nežino. Juoda, nevalyva 
Daukšos paslaptis? Nors jo 
verslas paprastas. Tikra, atsi
prašant, terlionė. Jo bendrovė 
valo namus, įstaigas ir kito
kias žmogiškas buveines. Savo 
pirštų jis ten nemerkia, neš
varumus grabalioja samdyto
mis rankomis, tačiau pinigai 
renkasi į jo rieškučias. Globą 
visada randa apsukrūs niek
šai ir pinigai.

— Kas kam skirta, — iš
sitaria Daukšos pažįstami, jei 
kada jis užkliūva jų kalboje. 
— Žmogelis vos vos, bet pini
guose plaukioja.

— Vos tai vos, o žmoną ne 
vos įsitaisė. Kaip vyšnelė pri
nokusi, iš tolo raudonuoja. Tik 
ne ant žalios šakelės raudo
nuoja. Turtas ją ant pasau- 
sėlio užsodino. Ten ir plieskia
si, lyg rožė ant veršiuko ragų.

Daukša taip negalvoja. Žmo
na yra brangenybė, sandariam 
inde saugoma. Jam visai ne
rūpi, kodėl šis turtas pas jį at
sirado. Kai žmogų užkliudo 
laimė, jis nesvarsto, vertai ar 
nevertai jam pataikė. O 
Daukša laimės linki visiems. 
Kaip būtų gera, jei kiekvienas 
šypsotųsi, spinduliuotų! Štai 
upelės vidury stūkso du beto
niniai stulpai, laiką tiltą. Tai 
lyg jis su žmona, drauge gyve
nimą nešą. Tačiau jų namuose 
jokio trinkčiojimo, jokio dun
dėjimo, kaip ataidi nuo tilto, 
jei ant jo pasimaišo grupelė 
vaikigalių. Daukšų diene
lės nutrepsena patyliukais, nu
šliaužia tūpčiodamos. Gera 
žmona, geros dienelės, geras 
jų dviejų lieptas. Žmona ilsisi, 
Daukša meškerioja, ar ne

gražiai per lieptą slenka lai
kas...

Tačiau betoniniai tilto stul
pai riogso kiekvienas sau. Ne- 
susiglaudę, atokiai atsitraukę. 
Panašiai yra Daukšos na
muose. O kas būtų, jei tuos be
toninius stulpus vienon krū
von suspaustum? Tiltas per
sikreiptų, įlinktų, gal net su
griūtų, upelę užtvenktų ir 
nustebintų lydekėles. Gerai, 
kad Daukšos namuose tarp 
abiejų polių laikosi atstumas. 
Kai vienas traukia, o kitas 
stumia, gyvenimas yra sau
gesnis. Tokia tvarka. Juo stip
riau Daukša traukia, tuo at
kakliau žmona stumia. Tai vis 
dėl gerovės.

Ir dabar: pareitų atgrubu- 
siom rankom apsikabintų, o ji 
krūpteltų:

— Nori mane sušaldyti? 
Ligoninėn stumi. Atsargiai! 
Plaučių uždegimas sugriebs, 
bus menkas juokas.

Neduok, Dieve! Nei sušal
dyti, nei ligoninėn įstumti, nei 
plaučių uždegimo ant jos 
krūtinėlės užkarti jis nenori. 
Bet jau tokia tvarka jų na
muose. Neartink betoninių 
stulpų, kad nepradėtų siū
buoti lieptas! Dabar tasai liep
tas puikuojasi savo stiprybe, o 
jei subraška viena kita per
džiūvusi lentelė...

Iš tikrųjų! Ar Daukša 
ankstyvame rūke maudosi dėl 
vargingos žuvelės, kurios gaili 
visa savo širdies erdme? Nieko 
nesugavo šįryt, niekas neužsi
kabino vakar, nieko atgal 
upelėn neįmetė. Taip jis ir 
grūdina šiuo išmislu, žvejyba, 
savo kantrybę.

Jį patiltėn atgabena kaž
koks aitrus karštis. Pabunda 
anksti, gal jau išsimiegojęs, 
gal tik pamiegojęs, ir šunta 
lyg puodas ant liepsnos. Žmo
na, brangenybė, ramų kvapelį 
pučia, santūriam inde užra
kinta, o Daukšos pusėje ga
ruoja lova. Tai jau geriau 
šokti į batus ir pasislėpti pa
tiltės roke. Buvimas čia jam 
yra geresnis už kaitrą lovoje. 
Girdi čiurlenantį vandenėlį, 
jaučia, kaip saldžiai paryčio 
miegu gaivinasi darbų ir 
vargų iškankinti žmogeliai. 
Žinojimas, kad kitiems yra 
gera, maloniai glosto Daukšos 
širdį.

Jo vargšė žmona kenčia nuo 
keistos ligos, įsimetusios odo
je. Visas ligas išgydo laikas, 
išgydys ir šią. Tik ištvermės! 
Matyt, kūno paviršiuje yra 
išsiveržę jos nervai ir nelei
džia jam prisiliesti. Uždės 
Daukša savo ranką ant trapių 
žmonos pirštelių, ji stryktels 
ir atsiprašinėdama nusiskųs:

— Koks įkaitęs tavo del

nas... Net prakaito lašus pali
kai.

Nepatenkinta tai dėl prie 
upelės atgrubusių, tai dėl 
karštų rankų. Štai kokia ne
laimė. Jei kartais tyčiomis ar 
netyčiomis lovoje susiliečia jų 
pėdos, ji paaimanuoja:

— Eidamas gulti, užsimauk 
kojines. Turbūt silpna kraujo 
apytaka tavo kojose. Šaltos.

Yra bandęs veidą prie veido 
priglausti, bet ji nusipurtyda- 
vo:

— Barzda duria!
— Tik nusiskutau, — teisin

davosi Daukša.
— Ta mano oda, tas jos jaut

rumas... Pažiūrėk! Prisilietei 
ir liko žymės.

Kartą nepagalvojęs apkabi
no žmoną apie kaklą. Ji spyg
telėjo:

— Ar pašėlai! Sprandą su
laužysi!

Nei jo rankų karštis, nei 
kraujo apytaka, nei barzdos 
stagarai nesiskiria nuo kitų 
vyrų. O jie apie žmonas ir 
pasišlaisto, ir lovose kojomis 
pasispardo, bet kai moteriškės 
sveikos, nei kenkia, nei ką. 
Daukšos padėtis blogesnė.

O gal geresnė? Sunku tiks
liai pasakyti. Kiti šeštadienių 
rytais iki vėlyvos valandos il
sisi, o jis tuo metu ir tyro oro 
prisikvepia, ir nelaimingą žu
velę kartais suvilioja, kad jai 
gyvybę dovanotų. Taip Dauk
ša kuriasi sau ateitį. Juk atei
tis gyvybe grįžta sau ir sveti
mam. Gyvybė neša džiaugsmą 
ir skausmą, dvi priešingybes. 
Bet savo žmonai jis tik laimę 
kuria. Tai ideali gyvybė.

Žmoną gerbdamas ir my
lėdamas, stengiasi jos neliesti. 
Nėra paprasta. Kaip iš tikrųjų 
galėtų būti paprasta... Kiek
vieną draudžiamą daiktą supa 
kažkokia tamsi galybė — 
traukia patyrinėti, pąjausti. 
Kad būtų lengviau, Daukša 
savo vaizduote žmoną uždarė 
santūriame stikliniame inde: 
prisiliesi, tasai indas suskils, 
stikliukai supjaustys pirštus 
ar taisyklei nusižengusias ki
tas kūno dalis. Todėl rytais jį 
šutina tie aitrūs karščiai (te
gul juos bala...), įkaitinti įsi
vaizduojamo indo.

Savo kūrybą, tą stiklinį 
žmonos gaubtą, Daukša pa
lengva prisiėmė kaip tikrovę. 
Jeigu dūžta, atsargiai! Jis net 
krūpteldavo, kai žmona stip
riau prie sienos prisiglausda
vo ar staigiau ant kėdės 
sėsdavo. Atsargiai, atsargiai, 
brangioji! Stiklas, dūžta! Žmo
ną dabar supo jau ne vien tra
pus indas, bet ir vyro baimė. 
Daukša, niekam nepakenkęs, 
nekenkiąs ir nekenksiąs, visur

Algio Jakšto nuotrauka.

nuolankus ir rūpestingas, 
nuolankiai bei rūpestingai el
gėsi ir savo namuose. Kiekvie
nas daiktas tinka tam, kam jis 
padarytas, kiekvienas žmogus 
laikosi taip, kaip jam yra 
įgimta.

Vakar Daukšą supurtė ne
paprasti netikėtumai. Nuo pat 
ryto lydėjo didelė sėkmė. Net 
pats nesusigaudė, už kokius 
nuopelnus jam taip buvo lem
ta. Kur ėjo, ką darė ar nedarė 
reikalai patys krito į jiems 
skirtas vietas lyg pasamdyti. 
Todėl per pora valandų išpildė 
visas dienos pareigas. Džiaug
damasis grįžo namo, bet čia 
vos nesusileido iš baimės!

Prieškambary stovėjo gra
žioji, mieloji žmona, stovėjo 
apkabinta jos malonaus bičiu
lio, su kuriuo mokykloje vai
kučius auklėjo. Geri mokyto
jai, girdavo tėvai, malonūs 
mažiems ir suaugusiems.

Stovėjo apkabinta ir taip 
stipriai suspausta, kad visas 
jos stiklinis gaubtuvas turėjo 
suaižėti. Juos abu, aišku, su
raižė stiklai! Daukša instink
tyviai šoko prie sandėliuko 
ieškoti šepečio, kad nuo žmo
nos ir svečio atsargiai nužertų 
stikliukus, kurie, be abejo, 
vėlėsi ant jų drabužių. Sku
biai gelbėti nuo nelaimės, sku
biai!

Ir tik dabar prisiminė, kad 
tasai stiklinis žmonos apdaras 
buvo jo vaizduotės gaminys. 
Susigėdęs atsitiesė ir atsigrę
žė. Jį išgąsdinusieji dabar 
stovėjo vienas nuo kito ato
kiau ir abu žiūrėjo kažkur į 
kampus. Ar ir jie stikliukų 
žvalgėsi?

Žmona prabilo pirmoji, skal
dydama sąmyšio rūką, ir 
Daukša ją už tai dar labiau 
pamilo. Ji su dideliu pasi
šlykštėjimu pasiskundė savo 
mielam vyrui:

— Priviso pelių! Bjaurybės! 
Viena kažkokiu būdu užkrito 
man už palaidinukės! Taip nu
sigandau, taip baisiai nusi
gandau! Matai, kad rankos ir 
kojos kaip lapeliai dreba. 
Laimė, kad kolega čia buvo. 
Čiupo mane, įkišo ranką už 
palaidinukės, bet baisus pada
ras jau, matyt, buvo laukan 
iškritęs. Nepastebėjau, kur 
nubėgo. Reikia ką nors daryti!

Iš tikrųjų. Daukša prisiminė 
— jauno žmogaus viena ranka 
buvo už žmonos apykaklės 
užkišta, o antrąja laikė Dauk
šienę per liemenį apkabinęs. 
Matyt, rūpinosi, kad varg
dienė moteris iš baimės ne- 
sukristų. Taigi, ją ramstė.

— Dėkoju, kur nedėkosiu! — 
Daukša sugriebė dabar jau 
nuleistą svečio ranką. — Iš 
gelbėjote! Išgąstis galėjo jos

Taip pavadintas koncertų 
ciklas 2001 metų lapkričio 21- 
23 d., Lietuvos muzikų rėmi
mo fondo iniciatyva, vyko Pak
ruojo rąjono mokyklose, pen
sionate ir Pakruojo kultūros 
namuose. Čia pilnutėlė salė 
turėjo neeilinę progą pasiklau
syti dainininko prof. Virgili
jaus Noreikos ir jo mokinio, te
noro, Stasio Baro premįjos 
laureato, Mindaugo Zimkaus 
(jiems akompanavo Lina Gied
raitytė), taip pat Lietuvos ir 
tarptautinių konkursų lau
reatų dainininkės Sigutės Tri
makaitės, birbynininko Ir
manto Andriūno ir pianisto 
Justo Dvariono (koncertus ve
dė muzikologas Vaclovas 
Juodpusis). Visi jie pažėrė ža
vią netolimos praeities lietu
vių muzikos programą, juk 
skambėjo ne tik Juozo Pakal
nio („Svajonė”, dainos „Nepa
vysi! Nepavysi!”, „Tai dėkui, 
dėkui!”, „Oi marti marti”), bet 
ir Balio Dvariono, Aleksandro 
Kačanausko, Stasio Šimkaus, 
Juozo Indros, Jono Švedo, 
Konrado Kavecko, Vytauto 
Klovos ir kitų vokalinės bei 
instrumentinės miniatiūros. 
Tarp J. Pakalnio amžininkų 
skambėjo ir Los Angeles gy
venanti kompozitorė Giedra 
Gudauskienė, kurios „Smil
gas” (F. Kiršos eilės) devy
niuose koncertuose dainavo S. 
Trimakaitė. Jos atliekamas G. 
Gudauskienės „Ruduo” pagal 
P. Lemberto eiles puikiai buvo 
sutiktas Grikpėdžių Broniaus 
Nainio pagrindinėje mokyklo
je ir Linkuvos vidurinėje mo

SAVO NORU

Atkelta iŠ 1 psl.
Kai išminčiai išvyko, Erodas 

įsakė visus vaikučius iki dvejų 
metų amžiaus išžudyti. Tai 
Juozapas ir Marija su Jėzu- 
liuku turėjo pradingti iš Bet
liejaus. Angelas Juozapą per
spėjo ir liepė išvykti į Egiptą. 
Šv. Šeimynėlė turėjo šiokio to
kio turto, kurį paliko išminčiai 
dovanoms. Juozapas tą pačią 
naktį, sužinojęs apie pavojų 
Jėzuliukui, įsigijo du asi
laičius, ir Šv. Šeimyna iške
liavo į Egiptą. Dievas galėjo

širdį perplėšti. Kokių keiste
nybių pasitaiko...

Kai jie, po šitos nelaimės ra- 
mindamiesi, trise išgėrė ka
vos, Daukša nuskubėjo ieškoti 
pelėms nuodų. Kiek daug 
turėjo nukentėti jautri žmonos 
oda... Ir pelė, ir svečio ranka... 
Ką žinai, gal ta ranka buvo 
sugrubusi, o gal prakaituota...

Bet nuodyti gyvą daiktą? 
Lai būna pelės, net tos bjau
rybės, tačiau ar jos ne
kvėpuoja? Negalima tuo pačiu 
metu mylėti gyvenimo ir mir
ties.

Pasuko Daukša automobilį 
pakelėn, sustojo, galvojo: kaip 
apsaugoti žmoną, pelių nežu
dant? Ir sugalvojo rytais žve
joti neis, namuose sėdės ir ko
kiais nors barškalais stengsis 
peles iš namų baidyti. Bet 
naktį? Miegodamas nebarš
kins.

Ir vėl iš aukštybių krito 
mintis, šviesi kaip kibirkštėlė. 
Grindų pasienius Daukša nu
statys plastmasinėmis katė
mis, kurių pilna žaislų preky
bose. Pamatys jas pelytės ir 
spruks iš namų į laukus. 
Tokių gražių, tokių mielų yra 
dirbtinių katyčių... Tarp jų 
brangioji žmona, gražiausia ir 
nekalčiausia katytė, atrodys 
kaip karalienė.

Daukšienė šiam sumanymui 
nei pritarė, nei jam prieš
taravo. Ramus žmogus visada 
ramiai priima gudresniojo 
mintis.

kykloje. Mokykloms, turin
čioms muzikos raštą pažįs
tančius muzikos mokytojus ir 
vokalinius ansamblius, buvo 
padovanotas J. Pakalnio amži
ninko, „Čiurlionio” ansamblio 
įkūrėjo, kompozitoriaus Alfon
so Mikulskio dainų rinkinys 
„Dainuojanti jaunystė”, iš
leistas Vilniuje.

Devynių koncertų ciklą J. 
Pakalnio gimtajame rajone 
paskatino surengti artėjanti 
sukaktis ,— 2002 metų rug
pjūčio 4 dieną minėsime šio 
žymaus fleitininko, dirigento 
ir kompozitoriaus gimimo 90- 
ąsias metines. Ateinančių me
tų balandį Kaune vyks vals
tybinis J. Pakalnio pūtikų 
konkursas. Lapkričio 21 dieną 
Pakruojo savivaldybėje posė
džiavo Pakruojo rajono mero 
Jono Juozapaičio vadovauja
ma J. Pakalnio gimimo 90-ųjų 
metinių paminėjimo jubilie
jinė komisija, patvirtinusi ne
mažą renginių rajone. Ir to
liau bus rūpinamasi J. Pakal
nio memorialinės sodybos at
statymu, ekspozicijos „J. Pa
kalnio gyvenimas ir kūryba” 
atnaujinimu. Bus organizuoja
mos literatūrinės-muzikinės 
pamokos „J. Pakalniui — 90”, 
Pakruojo J. Pakalnio muzikos 
mokykla rengs muzikos die
nas, Pakruojo kultūros namų 
mišraus choro repertuarą pa
pildys J. Pakalnio originalios 
ir harmonizuotos lietuvių liau
dies dainos, bus vykdomos 
ekskursijos J. Pakalnio gyve
nimo ir kūrybos keliais.

Nukelta į 3 psl.

kitokiu būdu apsaugoti Jėzų, 
tikrą Dievą ir tikrą žmęgų, bet 
ir čia viskas iš Dievo pusės 
vyko savo noru.

Piemenims pasirodė Viešpa
ties angelas, ir juos nutvieskė 
Viešpaties šlovės šviesa. Ange
las tarė: „Nebijokite! Štai aš 
skelbiu jums didelį džiaugs
mą, kuris bus visai tautai. 
Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas... Ūmai atsi
rado prie angelo gausi dan
gaus kareivija. Ji garbino 
Dievą giedodama: ‘Garbė Die
vui aukštybėse, o žemėje 
ramybė jo mylimiems žmo
nėms’ ” (Lk 2, 10-14).

Piemenys nuskubėjo į Bet
liejų, kur rado Mariją, Juo
zapą ir Jėzuliuką, paguldytą 
ėdžiose. Jie atnešė pieno ir 
šiltų avių kailių. Piemenys su
rado našlę Oną, kuri priėmė 
laikinai apsigyventi Šv. Šei
mynėlę. Elijas nuvyko net 20 
mylių į Hebroną, kur gyveno 
kunigas Zakarijas su Marijos 
pussesere, ir pranašė kas atsi
tiko Betliejuje. Zakarijas atvy
ko pas Šv. Šeimynėlę su do
vanomis. Jis prikalbino Juo
zapą ir Mariją su vaikeliu pa
silikti Betliejuje, nes Zakari
jas iš Raštų žinojo, kad Mesi
jas turi ateiti iš Betliejaus. O 
Marija labai norėjo išvykti į 
Nazaretą, nes ir Mesijas tu
rėjo vadintis Nazariečiu. ■

Praėjo daugiau kaip metai, 
kai į Jeruzalę atvyko trys 
išminčiai iš Rytų. Jie atvyko 
pasveikinti gimusio Mesijo. 
Kur kitur eis kilmingieji suži
noti, kur yra gimęs karalaitis, 
jei ne karaliaus rūmuose. Tie 
trys išminčiai su savo palydo
vais pirmiausiai ir nuėjo 
pas karalių Erodą, kuris buvo 
jau žinomas visiems dėl savo 
žiaurumo. O šėtonas visą 
Jėzaus užgimimo įvykį stebė
jo. Jau jam buvo aišku, kad 
gimė tasai įsikūnįjęs Dievas, 
dėl kurio daugybė angelų buvo 
ištremti iš dangaus. Todėl ir 
Erodas gavo nurodymus iš 
piktųjų dvasią, ką ir kaip 
kalbėti atvykėliams išmin
čiams apie užgimusį Mesiją.
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Lietuva 1941 metais
Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje konferencija 2001 metais

Dvidešimt pirmasis Lietuvių 
kultūros instituto (LKI) su
važiavimas — mokslinė konfe
rencija įvyko 2001 m. rugsėjo 
29-30 d. Vokietijos lietuvių 
kultūros centre Hiuttenfel- 
de. Paskaitose ir diskusijose 
dalyvavo per 60 LKI narių 
ir svečių.

Konferencija buvo ruošta 
kartu su Institut Nordost- 
deutsches Kultunverk Liune- 
burge, ją finansiškai parėmė 
taip pat Vokietijos Hesseno 
krašto Mokslo ir meno minis
terija bei Lietuvių fondas. Ka
dangi buvo siekiama, jog savo 
tyrimų duomenimis ir patir
timi pasidalintų lietuvių bei 
vokiečių mokslininkai, paskai
tos ir diskusijos vyko vokiečių 
kalba.

Šeštadienį įvyko literatū
rinis-muzikinis vakaras. Mar- 
garete Holzman (iš Giessen) 
skaitė iš savo motinos Elenos 
Holzman parašytos premijuo
tos prisiminimų knygos apie 
Kauno getą, rašytojas Markas 
Zingeris (iš Kauno) skaitė iš 
savo poezijos ir lyrinės pro
zos. Lietuvoje žinoma folklo
riste dr. Marija Krupoves (iš 
Vilniaus) atliko Vilniaus geto 
dainų koncertą. Suvažiavimą, 
po Vasario 16-sios gimnazijos 
mokinių Giedrės Petrulytės 
(fleita) ir Sofijos Loiterytės 
(pianinas) muzikinio įvado, 
sveikinimo žodžiu atidarė 
LKI vedėjas dr. Vincas Bar
tusevičius. Jis, paminėjęs, kad 
institutas, jau gali žvelgti į 
dvidešimties metų savo gyva
vimo sukaktį (buvo įkurtas 
1981 m. kovo 7 d.), trumpai 
pristatė šio suvažiavimo tema
tiką; j „Lietuva baisiaisiais 
1941 metais”. Tema pasirink
ta todėl, kad šiemet suėjo 60 
metų nuo to laikotarpio, kuris 
savo įvykiais buvo nepapras
tai Lietuvai lemtingas. Tačiau 
nepaisant savo intensyvumo, 
problematiškumo ir svarbos, 
jis liko iki šios dienos moks
liškai neištirtus ir neatskleis
tas. Todėl, nors nemažai yra 
prirašyta knygų ir atsimini
mų, šiandien kyla daugiau 
klausimų, negu yra atsakymų.

Aukščiausias laikas, kad 
ypač lietuviai istorikai dau
giau domėtųsi 1941 m. įvy
kiais. Ne tai, kad ką nors ne
malonaus užtušuotume ar už
slėptume, bet kad patys daly
vautume mūsų istorijos at
skleidime, kad tai, kas kitų jau 
yra padaryta, būtų patikrinta, 
papildyta, ir reikalui esant, 
patikslinta. Dabar lietuviams 
dažnai susidaro įspūdis, kad 
Vakarų istorikai, (jei jie iš vis 
imasi tokių temų nagrinėji
mo) „net ir be blogos valios, 
tačiau nesuvokdami mūsų gy
venimo realijų, nemokėdami 
lietuvių kalbos, lietuvių tautos 
siekimų atkurti 1941 metais 
nepriklausomybę traktuoja 
kaip kolaboravimą su naciais, 
išpučia lietuvių dalyvavimo 
holokauste mastą” (taip L. 
Truska). Objektyvus savų isto
rikų to laiko įvykių, nors jie 
mums būtų ir labai skaudūs, 
nupiešimas, padidintų to laiko 
Lietuvos istorijos faktų pripa
žinimą ir tų lietuvių, kurie 
šiuo metu dar vis tam prie
šinasi.

Pirmąją paskaitą „14 die
nų birželyje: Apie kolektyvinę 
lietuvių ir žydų atmintį” skai
tė Institut Nordostdeutsches 
Kultunverk Liuneburge ben
dradarbis dr. Joachim Tauber. 
Jis bandė išspausdintų atsimi
nimų pavyzdžiais vaizdžiai 
parodyti, kaip iš esmės skir-

Vincas Bartusevičius

tingi buvo lietuvių ir žydų 
1941 metų birželio mėnesio 
išgyvenimai, kurie, nors buvo 
bendri, bet ne tapatūs, kurie 
išliko abiejų tautų atmintyje 
ir kurie šiandien neleidžia 
abiem pusėm rasti bendrą 
kalbą.

Naujai paskirtas LR amba
sadorius Izraelyje prof. dr. Al
fonsas Eidintas kalbėjo tema: 
„Žydų komunistų stereoti
pas Lietuvoje 1940-1941 me
tais”. Jis nurodė, kad daugelis 
sovietų okupacijos metu vyk
dytų akcijų sudarė palankias 
sąlygas susidaryti stereotipui 
apie žydų komunizmą ir su 
tuo susijusiai visų žydų kal
tės idėjai dėl Lietuvos neprik
lausomybės praradimo ir ša
lies sovietizacijos. Šios aplin
kybės leido naciams ideolo
giškai grįsti Lietuvoje inici
juotus ir jų specdalinių pradė
tus organizuoti bei vietos tal
kininkų įvykdytus žydų pogro
mus Kaune, kurti plačią anti
žydišką isteriją. Tas taip pat 
nepaprastai apsunkino žydų 
gelbėjimą Lietuvoje pirmai
siais nacių okupacijos mėne
siais bei palengvino pasukti 
dalį lietuvių į akcijas prieš 
žydus, pateisinti žydų teisių 
apribojimus, jų izoliaciją.

Lietuvos žmonių genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
bendradarbis dr. Valentinas 
Brandišauskas iš Vilniaus 
kalbėjo tema „1941 m. vasara 
Lietuvoje: nauji bei kontrover
siški Laikinosios Vyriausybės 
veiklos laikotarpio dokumen
tai”. Jisai palietė tris kontro
versiškus klausimus: Laikino
sios vyriausybės posėdžių 
protokolų, originalų atsiradi
mo aplinkybes ir padarinius, 
archyvinę, nespausdintą Vil
niaus miesto ir srities piliečių 
komiteto medžiagą ir Lietu
vos žydų turto likimą.

Kontroversijas kėlė ir kelia 
Laikinosios vyriausybės pozi- 
cija žydų tautinės mažumos 
atžvilgiu, ypač jos pritarimas 
steigti žydų koncentracijos 
stovyklas bei žydų padėties 
nuostatų autorystės klausi
mas. Ministro pirmininko pa
reigas ėjęs J. Abrazevičius 
Ministrų kabineto birželio 30 
d. pritarimą steigti koncentra
cijos stovyklą buvo pavadi
nęs fotomontažu ir neigė, jog 
vyriausybė būtų priėmusi žy
dų padėties nuostatus. Šian
dien, atradus ir išleidus LV 
posėdžių protokolų originalus, 
prelegento nuomone, klausi
mai ne visai išsisprendžia, ta
čiau iki šiolinių tyrimų rezul
tatų apie vyriausybę ir jos 
veildą tas iš esmės nepakeis.

Rastos kelios dešimtys by
lų, dokumentuojančių Vil
niaus miesto komiteto veiklą, 
komiteto, kuris buvo įkurtas 
lietuvių aktyvistų partizanų 
iniciatyva civilių gyventojų 
reikalams tvarkyti bei santy
kiams su vokiečių karine val
džia užmegzti. Nauja medžia
ga žinias apie komiteto darbą, 
sprendžiant ūkines, socialines 
problemas leis papildyti tik iš 
dalies, tačiau apie jo vaidme
nį kai kuriais kontroversi
niais klausimais — atsklei
džiant žydų eliminavimo iš 
viešojo gyvenimo procesą, jų 
turto likimą — papildys iš 
esmės.

Fragmentinė apžvalga pa
rodė, jog žydų turto likimas 
buvo įvairus, t. y. kilnojama
sis turtas dažniausiai buvo iš
dalijamas ar išparduodamas 
vietos gyventojams, muzie
jinės, archyvinės vertybės bu

vo išvežtos į Vokietiją. Daug 
žydų nekilnojamojo turto lik
davo vietinės administracijos 
globoje ir buvo panaudojamas 
jos reikmėms, arba atitekda
vo privatiems asmenims.

Bebaigiantis FrankfurtoZM. 
universitete rašyti savo dakta
ro darbą, Christoph Dieck- 
mann kalbėjo tema „Vokiečių 
okupacinė politika Lietuvoje”. 
Jis tarp kitko nurodė, jog vo
kiečiai, pasimokę iš įvykių 
Lenkijoje, Lietuvoje stengėsi 
kuo greičiau įvesti civilinę 
valdžią, kad nereikėtų leisti 
tvarkyti reikalus kariuome
nei. Civilinės valdžios užduo
tis buvo sunaikinti Vokietijai 
pavojingas gyventojų grupes. 
Uždaviniui atlikti būtų reikė
ję 300,000 asmenų, bet tik 
80,000 savų ji galėjo sutelkti. 
Stokodami personalo, savo 
uždavinių vykdymui, vokiečiai 
buvo priklausomi nuo lietu
vių bendradarbiavimo. Todėl 
ir Lietuvos savivaldybių įstai
gos visame procese nebuvo 
bereikšmės. Vokiečiai norėjo 
Lietuvos inteligentiją instru- 
mentalizuoti savo interesų sie
kimui. LAFui jie nedavė jokių 
garantijų, šis gi tikėjosi para
mos. Vokiečiai nesitikėjo to
kios kietos lietuvių laikyse
nos. Galų gale Fiuhrer nu
sprendė, nedaryti jokių avan
sų dėl pokario tvarkos ir ne
pripažinti Laikinosios vyriau
sybės, tačiau norėta ja pasi
naudoti.

Freiburgo universiteto pro
fesorius, karo istorikas dr. 
Wolfram Wette bandė nu
brėžti Kauno saugumo poli
cijos komendanto SS-Stan- 
dartenfiuhrerio Kari Jager 
biografiją. Pranešėjas apgai
lestavo, jog šiais klausimais — 
vokiečių veikla Lietuvoje — 
beveik niekas iš mokslo pa
saulio nesidomi, todėl ir re
zultatų beveik nėra. Kam ten
ka galutinė atsakomybė už 
įvykius Lietuvoje daugmaž 
aišku. Porą savaičių prieš ka
ro pradžią Heydrich savo 
instrukcijose nurodė, kad karo 
atveju visi žydai turi būti su
šaudyti Lietuvoje K. Jager 
tenka visa faktiška atsako
mybė už žydų sunaikinimo or
ganizavimą. Jis šaudė pats ir 
vertė kiekvieną karininką tai 
daryti. Nusikalstamas darbas 
turėjo kaltininkus sujungti ir 
užkirsti kelią eventualiems 
skundams. Jo darbo rezultatai 
matyti 1943 m. gruodžio 1 d. 
raporte, kur sužymėta, kur, 
kada, ir kiek sušaudyta žmo
nių. K. Jager, palyginti senas 
pasiekęs SS laipsnio ir, ne
turėdamas perspektyvos pa
kilti aukščiau, pats kentė dėl 
savo nusikaltimų, nerasdamas 
ramybės ir miego. Kas jį vertė 
taip žiauriai elgtis su žydais, 
taip ir lieka iki šiol neišaiš
kinta.

Paskutinis pranešėjas, Lie
tuvos istorijos instituto ben
dradarbis dr. Arūnas Bubnys 
iš Vilniaus, kalbėjo tema „Lie
tuvių policijos batalionai ir 
holokaustas”. Lietuvių polici
jos batalionų dalyvavimo žydų 
genocide problema yra seniai 
žinoma, tačiau iki šiol nėra 
nuodugniai ir objektyviai iš
nagrinėta. Pagal santykį su 
holokaustu (pati batalionų 
veikla nesiribojo vien dalyva
vimu jame) prelegentas lietu
vių policijos batalionus su
skirstė į tris kategorijas. 1. ba
talionai, kurie sistemingai bu
vo siunčiami šaudyti žydų ir 
tai darė masiškai (1-sis, vėliau 
pernumeruotas į 13-jį, ir 2-

Nuotr. A. Stasiulio

sis, vėliau 12-sis batalionai);
2. batalionai, kurių dalyvavi
mas holokauste buvo epizodi
nis ir mažiau reikšmingas — 
žudynių vietų, getų ir koncen
tracijos stovyklų apsauga, 
vienkartinis dalyvavimas žu
dymų akcijoje; 3. batalionai, 
kurie turimomis žiniomis ho
lokauste nedalyvavo. Holo
kauste vienokia ar kitokia for
ma dalyvavo 10 batalionų, ne
dalyvavo 14 ir vieno bataliono 
dalyvavimas lieka neaiškus.

Po kiekvienos paskaitos vy
ko gyvos diskusijos, kurių me
tu referentų kelti klausimai 
buvo persvarstyti, pagilinti, 
teiginiai patvirtinti ąr. atmes
ti. Ne vieno . lietuvio dalyvio 
pasisakymuose jautėsi noras, 
kiekvieną atskirą klausimą 
matyti bendrame vokiečių į 
Lietuvą atneštame įvykių ei
gos kontekste ir tuo pačiu pa
neigti bet kokią lietuvių atsa
komybę ypač žydų naikinimo 
procese. O Amerikos LB Lie
tuvos Genocido tyrimų centro 
pirmininkas Valdas Grau
žinis aiškiai pristatė Amerikos 
lietuvių nusistatymą tais klau
simais ir perdavė jų susirū
pinimą esama nepatenkinama 
padėtim. Nusistatymas yra 
perdėm tradicinis, lietuvių 
išeivių kartojamas per pasku
tinius penkiasdešimt metų.

Šis nusistatymas praeityje 
nebuvo labai vaisingas, jis 
taip pat neatitinka šiuolaiki
niam žinojimui apie tuolaiki
nius įvykius Lietuvoje. Dėl 
fakto, kad dar vis lietuviams 
kitų suverčiama pernelyg di
delė kaltė dėl žydų naikinimo 
Lietuvoje ir kad dabar savų 
pradėta kvestijonuoti Laiki
nosios vyriausybės veikla bei 
sukilimo padariniai, didele 
dalimi kalti yra patys išeivi
jos lietuviai. Niekada nebtivo 
išeivijos visuomenėje viešai, 
atvirai ir išsamiai diskutuoja
mi šie klausimai, neturime ir 
rimtesnių istorikų darbų apie 
tą laikotarpį, nors gerai žino
jome, kad jis yra problematiš
kas. Lietuvių išeivių strate
gija žydų klausimo diskusijo
se buvo tokia: viena, buvo 
bandoma sumažinti žydų pri
metamą labai paviršutiniškai 
suprastą lietuvių indėlį naiki
nant žydus ir, antra, buvusius 
lietuvių išpuolius siekta pa
aiškinti ir net pateisinti žydų 
kenksminga Lietuvai veikla. 
Šalia to, bandyta parodyti, 
kad visgi lietuviai paveikiai 
gelbėjo žydus nuo pražūties. 
Lietuvių laikysena visą laiką 
liko gynybinė, ypač tada, kada 
iš žydų pusės pasipylė gausūs 
atsiminimai ir studįjos. Lie
tuvių argumentacijai labai 
stokojo (ir stokoja iki šiai die

nai) moksliniai pagrįstų fak
tų, buvo remiamasi dažniau
siai vien asmenine patirtimi. 
Diskusijos buvo vedamos die
nos spaudoje.

Dalyvių atsiminimai yra 
naudingi ir reikalingi, tačiau, 
kadangi kiekviena patirtis 
yra selektyvi ir vėliau išgra
žinta, jie negali atstoti moksli
nių tyrimų. Todėl vien de
juoti, kad padėtis yra nepaten
kinama, nepakanka. Jei įvai
rūs išeivijos fondai nesutaria, 
kokiems studentams skirti sti
pendijas, kad šie galėtų studi
juoti užsienyje, tai visiems 
turėtų būti aišku, jog yra bū
tina sudaryti sąlygas bent 
vienam kitam Lietuvos moks
lininkui dirbti Vokietijos ar
chyvuose. Šiuo metu atitin
kamos Lietuvos įstaigos tam 
pinigų neskiria.

Lietuvoje pradėtos kiek sa
votiškos diskusijos apie Lai
kinosios vyriausybės veiklą, 
jeigu paliksime nuošalyje 
kraštutines pozicijas, iš esmės 
nekeis ikišiolinio įvykių ver
tinimo. Tačiau neturėtų būti 
nuostabu, kad jaunus arba 
ideologiškai kitaip nusiteiku
sius žmones netenkina LV va
dovo J. Ambrazevičiaus labai 
jau taupūs pasisakymai dėl 
žydų padėties nuostatų atsi
radimo ir nacių terminologijos 
vartojimo įvairiuose laiko at
sišaukimuose bei spaudoje. 
Reikėjo anksčiau ir mažiau 
malonius dalykus išsamiau 
aiškintis. Todėl, nors dabar 
šie klausimai, lygiai kaip ir 
lietuvių 1941 m. sukilimo ne
planuoti mažiau pozityvūs pa
dariniai turi būti keliami ir 
įvertinami.

Vertinimų dėl naudos ir 
prasmės gali būti įvairių. Ga
lutinį sprendimą nulems ge
resni argumentai. Šalia klau
simų, kas įvyko, kas dalyvavo, 
reikia atsakyti ir į klausimą, 
kodėl taip galėjo vykti. Kai 
kas (ypač žydų autoriai) ne
nori, kad toks klausimas būtų 
keliamas, nes suprasti, kodėl 
taip buvo, esą pirmas žings
nis į įvykių pateisinimą. O to 
neturėtų būti. Mirusiems iš 
tiesų nesvarbu, kodėl jie bu
vo nužudyti, jie negyvi. Tačiau 
gyviesiems tai labai svarbu. 
Nes nešantiems moralinę at
sakomybę už savo tautiečių 
padarytus veiksmus, yra svar
bu žinoti, kad dalis žudė iš že
mų sadistinių motyvų, o ku
ri, gal negalvodama, ar ver
čiama vykdyti įsakymą. Moty
vų ieškojimas paaiškina vyks
mus, tačiau negali jų patei
sinti. Nėra jokio pateisinimo 
žmogžudystei. To neleidžia nei 
teisės sistema, nei moralė. 
Kaip tik ir krikščionybė atme

ta dantis už dantį, akis už 
akį, principą.

Pagrindinis nesutarimas 
tarp lietuvių ir žydų, regis, 
bus tas, kad pirmieji, postu
luodami nacių Vokietijos atsa
komybę už žydų naikinimo 
idėją ir jos praktišką vykdymą 
Lietuvoje, mato lietuvių prisi
dėjimą tik tų asmenų veiks
muose, kurie tiesiogiai daly
vavo žudyme, t. y. tų, kurie 
spaudė šautuvo gaiduką. To
kių asmenų palyginti iš tiesų 
bus ne tiek jau daug. Tačiau 
į žudymo mechanizmą naciai 
buvo įtraukę kur kas dau
giau lietuvių, kaip tai ir vieti
nių savivaldybių atstovus, po
liciją, saugumą, policijos bata
lionus. Jie buvo pajungti tar
nauti okupanto tikslams, 
jiems teko žydų gaudymo, izo
liavimo ir žudymo paruošimo 
darbai. Žydai ir už šiuos dar
bus kaltę priskiria lietuviams. 
Be to, jie primeta daugeliui 
lietuvių bendrą abejingumą jų 
likimui ir per mažą viešųjų 
įstaigų užtarimą. Rasti šiam 
labai sudėtingam vyksmui 
įvertinimo mastelius, kuriuose 
atsispindėtų faktinė tuometi
nė lietuvių padėtis ir kuri 
nepažeistų tiesos bei teisingu
mo, ir būtų lietuvių istorikų 
uždavinys.

Žmonių elgsena yra dažnai 
priklausoma nuo situacijos. 
Vienoje jie elgiasi vienaip, ki
toje kitaip. Reikia tad atsk
leisti, kokios aplinkybės ir si
tuacijos privedė prie to, jog 
tam tikras skaičius asmenų

Apdovanojimas poetui J. Marcinkevičiui
Poetui Justinui Marcinke

vičiui paskirtas šių, 2001. m. 
Baltijos Asamblėjos apdovano
jimas už laimėjimus literatū
ros srityje. Kasmetinis BA ap
dovanojimas Lietuvos poetui 
paskirtas už naujausią lyriką
ir poezijos rinkinį „Carmina 
minorą”. Be to, 1963 m. J. 
Marcinkevičius yra išvertęs į 
lietuvių kalbą estų epą „Kale-
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Poetas Justinas Marcinkevičius.

taip nežmoniškai elgėsi ir Lie
tuvoje. Ypač kodėl natūralus, 
elementarūs moraliniai savi 
saugos mechanizmai, kurie 
žudymą draudžia, nesuveike. 
Bandymai aiškinti įvykius 
Lietuvoje, kaip kylančio anti
semitizmo ar apskritai mora
linės krizės padarinius nebus 
sėkmingi, kaip atitinkamai jie 
nėra sėkmingi ir kitose šaly 
se. Vaisingiau butų bandyti 
pritaikyti turimas žinias iš 
agresijos kilmės tyrimų, ku 
rios atskleidžia tam tikro tipo 
žmonių laikyseną anoniminė
se situacijose, biurokratinėse 
ar sukarintose, hierarchiškai 
organizuotose struktūrose. 
Aplinkybėse, kai jaučiamas 
būryje, draugijoje ar masėje, 
paklūstama įstatymui iš vir
šaus, arba manoma, jog vyk 
domas viršininkų noras. Pak
lusnumas autoritetui ir savos 
asmeninės atsakomybės ne- 
jautimas yra tokios laikysenos 
budinga dalis.

Tik dabar pradedama pla
čiau aiškinti įvykius, įvardin 
ti dalyvius, pateikti skaičius. 
Ne visur yra lengva atkurti 
įvykių raidą, atidengti ryšius, 
suvesti atsakomybės linijas. 
Betgi jau pradedama į vis 
daugiau tamsių istorijos dė
mių įnešti šviesos. Šia pras
me ir LKI konferencija prisi
dėjo prie bendrų pastangų, 
nors joje pateikti duomenys 
kaip ir daugelis šiuo metu tu
rimų kitų, daug kur yra tik 
provizoriniai, apimantys vieną 
kitą sudėtingo vyksmo aspek
tą. Kai bus sukaupta pakan
kamai daug rezultatų, tik ta
da bus galima nupiešti tikslų 
įvykių vaizdą, kuris bus pa
našus į tikrovę.

PAKALNIS...

Atkelta iš 2 psl. ju
biliejinė komisija inicijuoja ir 
knygos „Juozas Pakalnis. Gy
venimas ir kūryba” parašymą 
bei išleidimą. Juk Lietuvai 
iškovojus nepriklausomybę, 
prieinamais tapo ir KGB do
kumentai, liudijantys jo tra
gišką mirtį 1948 metų sau
sio 28 dieną. (Viena saugumo 
byla taip ir pavadinta: „Mate- 
rialy rassledovanija v otnoše- 
niji ubijstva kompozitora Pa- 
kalnisa J. J.” — „Tyrimo me
džiaga dėl kompozitoriaus J. 
Pakalnio nužudymo”). Taip 
pat buvo pageidauta, kad Lie
tuvos muzikiniai kolektyvai ir 
koncertinės organizacijos jau 
minėtą J. Pakalnio gimimo 
sukaktį paminėtų jo kūrinių 
atlikimu.

Vaclovas Juodpusis

vo sūnūs”. Atsiimdamas apdo 
vanojimą, poetas pažymėjo, 
jog tai yra „premija, pažy
mint! žodžio pastangas, jo da
lyvavimą auginant mūsų tau 
tas ir valstybes, ugdant Balti 
jos žmogų, atvirą pasaulio kai 
tai ir jo iššūkiams, tačiau sau
gantį ir puoselėjantį savo etni
nę kultūrą, branginantį savi 
kalbą ir nacionalines tradici 
jas”. (BNS

k
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Gyvenimas mėgsta
dramą

„Tamsoje, apgraibomis — 
mes einame į priekį. Kelias il
gas, nežinomas ir reta pa
guodžiančių žiburėlių. Vienas 
tų žiburėlių — teatras. Jeigu 
jūsų žvilgsnis įsmigs į jį, gali
mas daiktas, pailsėsite. Už
mirškite kasdieniškumą. Šyp
telėsite. Prisiminsite šviesią 
praeitį. Ir jums lengviau bus 
keliauti į ūkanotą nežinią. 
Mylėkite teatrą. Jūsų širdyse 
spinkso tauraus žmoniškumo 
ugnelė. Kai grįšite iš vaidini
mo namo, ji suliepsnos skaid
ria šviesa. Jums bus leng
viau. Šilčiau. Teatras primins, 
ką Jūs gal būt, laikinai pa
miršote. Kad esate žmogus, 
kovojąs už tiesą. Kad einate 
apgraibomis, bet tiesiog. Ir 
kad ūkanotoj nežinioj Jūsų 
laukia tėvynės vartai.” (Anta
nas Škėma 1947 m.)

Talentingo dramaturgo, ra
šytojo, režisieriaus, aktoriaus 
Antano Škėmos žodžiuose at
sispindi jo begalinė meilė teat
rui. Teatras jam buvo atgaiva 
ir paguoda sunkiame gyveni
mo kelyje.

A. Škėma pristatomas gyve
nimo scenoje du kartus: tikra
sis gimtadienis 1910 m. lap
kričio 29 d., o oficialiuose met
rikuose įrašyta — 1901 m. XI 
29.

Šiemet jis būtų atšventęs 
savo 90-ąjį gimtadienį. Deja, 
gyvenimo sceninė uždanga nu
sileido prieš jo valią — per 
anksti Gyvenimo siūlas nu
trauktas pačiame kūrybinių 
jėgų žydėjime. Tragiška auto
mobilių katastrofa, įvykusi 
1961 metais, nusinešė talen
tingo žmogaus gyvenimą. Liki
mo jam buvo atseikėta tik 50 
metų — gyventi, kurti, vaidin
ti, mylėti. Liko neužbaigti dar
bai, neparašyti kūriniai, ne
pastatyti veikalai.

Plunksnos broliai: K Os
trauskas, A. Nyka-Niliūnas, 
A. Landsbergis, L. Mockūnas, 
pastatė jam amžiną paminklą 
— parengė, suredagavo ir 
išleido A. Škėmas Raštų tris 
tomus. Visas literatūrinis ar
chyvas saugomas ir puo- 
selėjams Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre Čikagoje.

Norėčiau trumpai priminti 
jo nueitą gyvenimo ir kūrybos 
kelią. Gimė Lodzėje (Lenki
joje), kur jo tėvas mokytojavo. 
Vėliau visa šeima persikėlė į 
Voronežą (bėgdami nuo I pa
saulinio karo baisumų), gyve
no Rusįjoje, Ukrainoje ir tik 
1921 m. atvyko į Lietuvą, į 
Kauną. A. Škėma baigė 
„Aušros” gimnazįją, vėliau 
studijavo mediciną, perėjo stu
dįjuoti ir įsigijo teisininko dip
lomą. Darbo pagal specialybę 
nepavyko gauti. Kaip parašys 
vėliau savo atsiminimuose: 
...duoną ir teisę į pramogas 
užsidirbdavau abejotinai tei
sėtais bodais: lošiau kortomis, 
biliardu ir žingsniuodavau iš
kilmingose laidotuvėse šalia 
karsto, apsivilkęs gedulingais 
rūbais su žibintu rankose...” 
Taip jis ir pradeda „aktoriaus 
karjerą” savo gyvenimo teatre.

1935 m. įstoja į V. Sipa- 
vičiaus-Fedotovo vadovaujamą 
dramos studiją. Jis atranda 
savo tikrąjį pašaukimą. Impo
zantiškas, gražios išvaizdos, 
įdomių ryškių bruožų jaunuo
lis priimamas artistu į Vals
tybės teatrą. Nuo 1936 m. vai
dina Kaune, o nuo 1940 iki 
1944 m. buvo Vilniaus valsty
binio teatro aktorius, reži
sierius.

Vilniaus valstybiniame 
teatre pradėjo žengti pirmuo
sius režisieriaus žingsnius — 
pastatė V. Alanto „Buhalte
rijos klaidą”, Vilniaus Vaidi

los teatre Appelio „Gertrūdą” 
ir eilę radijo vaidinimų. Vil
niaus radiofonui jis sukūrė 
bene 6 vaidinimus vaikams. 
Pirmasis, aštuoniolikmečio 
parašytas ir paleistas į pa
saulį kūrinys, novelė pavadi
nimu „Baimė”, išspausdinta 
1929 m. Lietuvos aide. O 
pirmąją pjesę teatrui „Julija- 
ną” parašo 1943 metais. Deja, 
gyvenimo įvykiai prirėmė ir 
teko bėgti nuo raudonojo maro 
į Vakarus.

Pasitraukęs į Vokietiją, ne
atsisakė aistros-teatro. „Dra
mos aktorius dažniausiai jaus
mo žmogus. Dramos aktorius 
dažniausiai nepraktiškas. Jis 
neblogai vaikštinėja žmogiš
kos sielos labirintuose, bet 
kasdieniškume paklysta... „— 
rašė jis savo straipsnyje 1947 
m. „Dramos teatro aktorius 
tremty”. Jis neišklydo iš savo 
pasirinktojo gyvenimo kelio — 
vaidino, režisavo įvairiuose 
lietuvių meniniuose sambū
riuose Augsburgo Dramos 
teatre, Hanau „Atžalyne”, 
Meno ansamblyje „Sietynas”, 
Meno ansamblyje „Dainava”, 
literatūros kabarete „Klum
pė”. Didelę reikšmę skyrė 
kūrybai. Vokietijoje rašytuose 
straipsniuose galima įskaityti 
rūpestį, globą ir tolerantiš
kumą plunksnos broliams. 
„Mūsų literatūra. Mūsų amži
nai svetimųjų gniuždoma ir 
niekinama literatūra (...) Ji 
gimsta iš naujo (...) Dabar
tinėse DP sąlygose ji turi būti 
vienas stipriausių išsklaidytos 
tautos ramsčių. Sąlygos ypa
tingos, todėl ir kūdikio au
klėjimas turi būti ypatingas ir 
jautrus... Pajuoka ir galutinis 
rašytojo sužlugdymas per stip
ri auklėjimo priemonė...” — 
rašo jis straipsnyje „Susi
tarkime mylėti žmogų”. 1947 
m. Vokietįjoje buvo išleista jo 
pirmoji novelių knyga Nuo
dėguliai ir kibirkštys (1947 
m.)

1949 metais persikėlė į 
Ameriką. Teko dirbti įvai
riuose fabrikuose, Roosevelt 
viešbutyje liftininku. Laisva
laikį skyrė teatrui — rašė dra
mas, pats režisavo, vaidino 
tiek Amerikos, tiek Kanados 
teatriniuose sambūriuose. Jis 
skaitė paskaitas, dalyvavo 
literatūros vakaruose, rašė 
spaudoje literatūros ir teatro 
klausimais. Spausdinami jo 
kūriniai: Šventoji Inga (1952 
m), Pabudimos (1956 m.), ši 
drama pažymėta Clevelando 
Lietuvių kultūros fondo dra
mos konkurso premija; Žva
kidė (1957 m.) — vaidinimas 
pažymėtas Darbininko dra
mos konkurso premįja; Balta 
drobulė (1958) romanas, Če
lesta (1960 m.) novelės, pasku
tinės parašytos dramos Kalė
dų vaizdelis (1961), Ataraxia 
(1961 m.), apysaka Izaokas 
(1960-1961).

Antano Škėmos kūrybinis 
kelias nebuvo lengvas ir lygus. 
Jis kūrė savitus grožinės pro
zos kūrinius, atrasdamas 
naują tematiką, suteikdamas 
naują formą, originalią kom- 
pozicįją kūriniui. Garsėjo kaip 
modernus, drastiškas, ekspe
rimentuojantis, avangardinis 
rašytojas, dramaturgas, reži
sierius. Savo kūryboje drąsiai 
iškelia temas, kurios iki tol 
buvo tabu.

„Rašytojas privalo laužti bet 
kurią tematiką per jo gyvena
mosios epochos prizmę, ir jo 
požiūris į ją — neišvengiamas. 
... Būti savo epochoje ir būti 
amžinoje žmogaus gyvenimo 
tėkmėje — kiekvieno pado
raus rašytojo uždavinys. Esu

Dramaturgas Antanas Škėma.

pesimistas. Tačiau tikiu 
žmogaus, iš didžiosios raidės, 
verte ir jo galėjimu išsilaikyti 
šlykščiausiose situacijose. Pa
gal tai formuoju savo siužetus 
ir surandu charakterius. Dar 
stengiuosi konstatuoti savo 
dramas taip, kad jų architek
tonika daugiausia atitiktų 
mūsų epochą”, — rašo drama
turgas.

Patekęs į tremtį — į Vokie
tiją, o vėliau į triukšmingus 
Amerikos didmiesčius, ieško 
savito veido tiek kūryboje, 
tiek teatre. Jo kūryba per
smelkta egzistencionalizmo 
idėjomis. Herojai gyvenimo 
nuskriausti žmonės — prara
dę meilę, neturėję gyvenimo 
jaukumo ir šilumos. Jie ne
praktiški, nemokantys prisi
taikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų, skausmingai spren
džia būties problemas. Iš jų 
atimama viskas — net pasku
tinė viltis. Dramaturgas savo 
herojus perkelia į anapusinį 
gyvenimą, kuris yra realesnis 
ir tikresnis, nei pati tikrovė. 
Savo kūryboje jis nesibodi pa
rodyti gyvenimo tragizmo ir 
bjaurasties. A. Škėma rašo 
apie tai, ką pats išgyveno ir 
patyrė. O tą gyvenimo bjau
rastį patyrė su kaupu. Vai
kystės prisiminimai nuolat su
kildavo ir skaudžiai sužeis- 
davo vėl ir vėl. Patyręs pirmo
jo karo baisumus — kaban
čius, vaiduokliškus paka
ruoklius ant stulpų, išgyvenęs 
raudonarmiečių agresijas —

„vos nenušovė tėvo ir buvo 
pasirengę išprievartauti mo
tiną... Ją mylėjau...” „Motina, 
neišlaikiusi karo baisumų, ne
teko proto...” Tai jam buvo dar 
vienas gyvenimo smūgis. Pir
moji rusų okupacija atgulė jo 
sąmonėje visu žiaurumu — 
akyse žūdavo nekalti jauni 
draugai. Ir pačiam teko su 
ginklu rankose kovoti. Prie
varta, chaosas, žudynės ryš
kiai įsirėžė jo atmintyje.

Tai nebuvo teatras scenoje, 
kai, pasibaigus vaidinimui, 
nusileidžia uždanga ir grįžti į 
jaukius, šiltus namus, tai ne
buvo žaidimas, tai buvo žiauri 
realybė, baisi tikrovė. Todėl 
tokią realybę jis perteikia ir 
savo žiūrovams, skaitytojams.

Didelė dalis jo kūrinių buvo 
kritikų peikiami ir puolami. 
Jis nesėdėjo sudėjęs rankų ir 
leisdavosi į ginčus, tarytum 
tyčia vaikščiojo peilio ašme
nimis. Jis norėjo dar kartą 
pabrėžti, kad gyvenimas nėra 
vien šviesiomis spalvomis 
pieštas. „Bijau sugriežtinimo. 
Jis pagimdo tikslią sistemą, 
tiksli sistema — tikslinguo
sius ir klaidatikius, pastarieji 
nusprendžia konfliktą ir kovą, 
o kova... na, mes patys gerai 
žinome kovos pasekmes. Jūs 
norite paradokso? Jei nebūtų 
konflikto ir kovos, nebūtų ir 
dramos. O gyvenimas dramą 
mėgsta. Todėl žvėrys turi dan
tis ir rašytojai plunksnas” — 
rašė A. Škėma.

Virginija Paplauskienė

Dalios Lietuvninkienės 
rečitalis

Aušros pirmoj šviesoj piemenėlė 
Giedojo tik apie meilę

Dainuodama šiuos žodžius 
iš Antonio Vivaldžio „La Pas- 
torella Sul Primo Albore”, Da
lia Lietuvninkienė pradėjo 
savo rečitalį Concordia univer
sitete, lapkričio 10-tos, šešta
dienio vakare. Sopranui Lie- 
tuvninkienei akompanavo pia
nistas Ed Zelnio ir gitaristas 
Petras Aglinskas. Programa 
buvo įvairi — Vivaldi, Puccini, 
Faure, Menotti, Obradors, 
Sor, Telksnis, ir lietuvių liau
dies dainos. Solistė turėjo 
daug progų pasireikšti savo 
įvairaus ir subtilaus balso 
gabumais.

Pirmos dainos tema, meilė, 
jungė beveik visus programos 
kūrinius. Gal net svarbiau — 
tema „meilė” pasireiškė kitu 
būdu: meilė muzikai. Dainos

V
Žymiojo muziko mirties sukakčiai 

paminėti

Kas yra Vladas Jakubėnas, 
mūsų vyresniojo amžiaus tau
tiečiams aiškinti nebereikia. 
Daugumas su šio muziko kū
ryba susipažino dar nepri
klausomoje Lietuvoje. Vėliau 
ją sutiko pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje, o, atvykus į JAV- 
es, V. Jakubėną dažnai matė 
Čikagos bei jos priemietčių 
gatvėse, muzikiniuose rengi
niuose — jo muziką girdėjo 
grojamą ar dainuojamą kon
certų salėse, o jo muzikos kri
tikas skaitė lietuviškoje spau
doje.

1904 m. gegužės 15 d. Bir
žuose gimusio kompozitoriaus 
gyvybės siūlas staiga nutrūko 
1976 m. gruodžio 13 d. Čika
goje. Taigi šiomis dienomis 
minime 25 metų sukaktį nuo 
jo mirties.

Su komp. VI. Jakubėnu ma
ne daugelį dešimtmečių siejo 
tamprūs ryšiai. Kadangi jis 
savo muzikos recenzijas 
spausdino spaudoje, tad pri
klausėme tai pačiai Lietuvių 
Žurnalistų sąjungai, dažnai 
diskutuodavome apie spaudą, 
dalindavomės ne vien tik mu
zikinėmis, bet ir politinėmis 
aktualijomis.

Komp. VI. Jakubėnui nebū
davo neįdomių dalykų: jis 
stengdavosi pažinti visas lie
tuviško gyvenimo sritis. Mėg
davo į viską žvelgti objektyvio
mis akimis, nepaisant, ar kam 
tas patikdavo, ar ne. Dažnai 
jis būdavo be reikalo apkaltin
tas „pataikavimu okupantui”, 
nes gerai vertindavo okup. 
Lietuvoje pasilikusius kom
pozitorius ar jų kūrinius, jeigu 
jie to būdavo verti. Taip pat 
nepabijodavo ir susitikti su at
vykstančiais muzikais iš pa
vergtos tėvynės.

Likimas taip lėmė, kad su 
VI. Jakubėnu — jo kūryba, jo 
palikimo saugojimu ir popu
liarinimu tenka susidurti ir po 
jo mirties. Ypač šios veiklos 
tenka imtis, esant ilgamečiu 
1981-siais įsteigtos komp. VI. 
Jakubėno drauguos pirminin
ku.

Kuomet 1981 m. gruodžio 10 
d. Čikagos Jaunimo centre 
įvyko steigiamasis VI. Jakubė
no drauguos susirinkimas, gal 
iš 15 jo dalyvių mažai kas gal
vojo, kad šis Vienetas ilgai gy
vuos. Tačiau jis veikia dar iki 
šių dienų, nors didesne veikla 
pasižymi ne Amerikoje gyve
nantys darbuotojai, bet Lietu
voje 1991-siais įkurto draugi
jos skyriaus veikėjai.

Pirmuoju VI. Jakubėno

draugįjos Čikagoje pirmininku' 
buvo teisininkas ir žum. Jo
nas Vasaitis (muziko Alvydo 
Vasaičio tėvas). Vėliau postą 
teko perimti Edvardui Sulai- 
čiui, nors pačios draugijos sie
la buvo geras komp,-VI. Jaku
bėno kolega, muzikologas Juo
zas Kreivėnas. Kiti valdybos 
nariai: prof. dr. Leonardas Ši
mutis, Erika Brooks, Povilas 
Mieliulis. Netrukus ir pats J. 
Kreivėnas apleido gyvųjų ei
les, kiti iš valdybos pasitrau
kė. Tad visą naštą vežti reikė
jo tik keliems žmonėms.

Kuomet Lietuva atgavo ne
priklausomybę, trejus metus 
iš eilės (1991, 1992 ir 1993) 
šias eilutes rašančiajam teko 
vykti į tėvynę ir ten bandyti 
įsteigti draugijos skyrių, o vė
liau jo veiklą prižiūrėti ir iš 
arčiau pajusti. Pradžioje buvo 
paskirta Čikagoje veikiančios 
draugįjos atstovė muzikologė 
Rita Nomicaitė. 1993-siais Vil
niuje įsteigtas VI. Jakubėno 
draugįjos skyrius, kurio vedė
ja yra muzikė Irena Skoms
kienė.

Šių asmenų, o taip pat ir ki
tų, Lietuvoje gyvenančių žmo
nių bei draugįjos vadovybės 
Čikagoje bendru rūpesčiu, 
komp. VI. Jakubėno kūryba 
buvo grąžinta į Lietuvą, nes ji 
okupacįjos metais, kaip ir kitų 
pabėgėlių į Vakarus darbai, 
buvo išmesta. Dabartiniu me
tu Lietuvoje jau yra beveik 
visų VI. Jakubėno kūrinių ko- 
pįjos. Originalai nuo 1982 m. 
yra prisiglaudę lietuvių ev. 
liuteronų „Tėviškės” parapijos 
pastato bibliotekoje.

Komp. Vladas Jakubėnas.

Per praėjusį dešimtmetį Lie
tuvoje įvyko gal šimtinė rengi
nių, kuriuose buvo grojama ar 
dainuojama VI. Jakubėno kū
ryba. Kuomet 1994-siais Vil
niuje, Kaune ir Biržuose buvo

buvo atliktos, lyg pasikal
bėjimas su artimu klausytoju 
— daug dėmesio skirta jausi 
mų ir nuotaikos perdavimui. 
Net nemokant prancūzų, 
italų, ar ispanų kalbos, buvd 
galima nujausti dainų su
teiktą ilgesį, džiaugsmą, ir 
liūdesį. Kurie norėjo geriau 
susipažinti, dainas galėjo rasti 
išverstas į anglų kalbą rūpes
tingai paruoštoj programėlėje.

Akampaniatoriai irgi turėjo 
progos pasireikšti. Ed Zelnis 
pagrojo Debussy veikalą, Ara
beska A. Mažore. Petras 
Aglinskas pagrųjo Bach Smui
ko koncertą,pritaikytą gitarai 
ir taip pat Santanos Samba 
Pa Ti. Abu veikalai techniškai 
reikalaujantys ir naudojantys 
visų gitaros atspalvių ir uni-

kūmo. Buvo įspūdinga matyti, 
kaip muz. Aglinskas pajėgė 
pagauti Santanos elektrinės 
gitaros energiją klasikiniu 
instrumentu.

Viduryje rečitalio solistė pa
dainavo ištrauką iš Menotti 
operos „The Medium”. Šios 
ištraukos, pavadintos „Moni- 
ca’s Waltz” metu solistei pa
dėjo artistė Jennifer Taylor, 
kuri vaidino nebylę mario
nete. Ištraukoje marionetė įsi
mylėjusi į solistės vaidinamą 
Moniką. Monika žaismingai 
naudoja marionetę išvaidinti 
meilės dialogą. Kadangi ma
rionetė negali kalbėti, Moni
kai tenka išdainuoti abi dialo
go dalis — ir įsimylėjusio ber
niuko, ir įsimylėjusios mergai
tės. Buvo žavinga matyti, kaip 
solistė įtikinančiai ir grakščiai 
keitė roles tarp mergaitės ir 
berniuko.

Rečitalio pabaiga buvo skir
ta lietuviškom dainom — 
„Močiutės dvarely,” „Oi žiba 
žiburėlis”, ir „Senelė mylėti

neleidžia”. Buvo įdomu girdė
ti lietuviškas dainas, įpintas 
tarptautinėje programoje. 
Kaip ir kitose dainose, lietu
viškose vjfravo solistės meist
riškas žodžių įprasminimas 
daina. Žiūrovai galėjo jausti, 
lyg solistė dainavo jiems as
meniškai, džiugiai pasidalin
dama melodijos grožiu.

Salė buvo perpildyta. Klau
sytųjų buvo jaunų, studentų 
amžiaus ir vyresnių. Solistė 
buvo apdovanota gėlėmis. 
Rečitalis buvo paskirtas so
listės tėvam, Aurelijai ir Bro
niui Polikaičiams.

Dalia Lietuvninkienė yra 
mama, auklėja savo vaikus 
lietuviškai. Ji yra terapijos 
srities specialistė, tėvų 
komiteto pirmininkė savo vai
kų mokykloje Riverside. Kas 
sekmadienį gieda chore St. 
Mary*s bažnyčioje. Ji taip pat 
yra jaunučių ateitininkų 
^būrelio vadovė.

V& L Aleksai

minima kompozitoriaus 90-sit 
gimtadienis, ten vyko ir jo kū
rybos pristatymas.

Dabar, VI. Jakubėno šimtų
jų metinių proga, stengiamasi 
Vilniuje pastatyti jau galuti
nai užbaigtą kompozitoriaus 
baletą „Vaivos juosta”. Lietu
voje buvo išleistas, muzikolo
gės Loretos Venclauskienės 
paruoštas, VI. Jakubėno 
straipsnių ir recenzijų dvito
mis. Per dešimtmetį tėvynėje 
jau pasirodė nemažai VI. Ja
kubėno kūrybos ar knygų apie 
jį-

1999-siais, po ilgo planavi
mo metų, išėjo plati monogra
fija, pavadinta Vladas Jaku
bėnas, kurią išleido J. Petro
nio leidykla Kaune, pasiro
džiusi Devenių Kultūros fondo 
skirtos paramos dėka. Leidi
nio, turinčio 391 psl., sudary
toja Irena Skomskienė.

Tai pirmasis tokio pobūdžio 
leidinys, skirtas Čikagoje mi
rusiam kompozitoriui ir muzi
kos kritikui. Knygoje skelbia
ma pluoštas jo straipsnių, re
cenzijų, laiškų. Nemažą dalį 
sudaro kompozitoriaus gyveni
mo ir kūrybos apžvalga, jo 
amžininkų atminimai, įvairių 
autorių straipsniai apie jo kū
rybinį palikimą ir kt. Ši knyga 
dar gaunama Draugo kny
gyne.

1976 m. gruodžio 12 d. VI. 
Jakubėnas dalyvavo Mar
ųuette Parko liet. parapijos 
bažnyčioje, kur buvo sureng
tas tos parapįjos choro koncer
tas. Rytojaus dieną jis parašė 
šio religinio koncerto recen
ziją, kuri išspausdinta Draugo 
dienraštyje 1976 m. gruodžio 
18 d. su tokia redakcijos pas
taba: nr

„Prof. Vladas Jakubėnas ke
lerius pastaruosius metus 
Draugo kultūrinio priedo pus
lapiuose uoliai, su dideliu ob
jektyviu įžvalgumu aptardavo 
visus lietuviškosios Čikagos 
muzikinius įvykius. Neaplen
kė jis ir praėjusį sekmadienį 
Marųuette Parko lietuvių pa
rapijos Švč. Mergelės Marįjos 
Gimimo bažnyčios koncerto. Ir 
čia spausdinamą koncerto re
cenziją jau buvo parašęs savo 
mirties dieną, praėjusį pirma
dienį (gruodžio 13 d.). Aplan
kęs su pamokomis savo mo
kinius, jis vakare, kaip pa
prastai darydavo, rankraštį 
būtų atvežęs netoli kaimynys
tėje gyvenančiam redaktoriui. 
Deja, profesorius rankraščio 
pats jau neatvežė. Mokinius 
lankant, jį ištiko širdies smū
gis. Čia spausdinamos recenzi
jos rankraštis buvo rastas ve
lionio kišenėje. Tai tikrai pats 
paskutinis prof. Vlado Jaku
bėno plunksnos braižas”.

Šį įvykį aš dažnai prisimenu 
ir pagalvoju: kaip idealu yra 
dirbti iki paskutinės savo gy
venimo minutės! O tas duoda 
jėgų ir ištvermės mums, kurie 
dar tęsiame lietuviškos spau
dos ar kitus darbus!

Edvardas Šulaitis
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