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Adelė Dirsytė: gyvenimas, 
veikla, raštai

Kęstutis A. Trimakas
Kai 1958 m. Jungtines 

Amerikos Valstijas pasiekė Si
biro tremtinių maldaknygė 
Marija, gelbėki mus, nieko 
kito nebuvo žinoma apie jos 
autorę, kaip tik maldaknygę 
atlydėjusiame laiškelyje jos 
vardo dvi raidės — Ad. 1990 
m. jau buvo žinoma, kad tai 
Sibire kalinta ir mirusi moky
toja Adelė Dirsytė. Per dešimt 
metų sužinota tiek, kad du
tūkstantųjų metų išvakarėse 
buvo pradėta jos beatifi
kacijos byla. Praėjo dar treji 
metai — ir ką tik išspausdinta 
574 puslapių monografija by
loja apie jos gyvenimą, veiklą 
ir paliktus raštus. Vartyda
mas šio veikalo lapus, randi 
atsakymą, kodėl norima apie 
ją daugiau sužinoti ir kodėl 
šios monografijos žinios tėra 
įžanga į jos asmenybės pas
laptį.

Ruošiantis gyvenimui

Adelės tėvai — Antanas 
Dirsė ir Agota Ragaišytė — 
buvo darbštūs ir tikintys ūki
ninkai Šėtos valsčiuje ne per 
toli nuo Kėdainių, Nevėžio 
žemumoje. Jie susilaukė trijų 
sūnų ir trijų dukterų. Adelė 
gimė 1909 m. balandžio 15 d. 
Vyresnieji vaikai buvo prista

Tuo metu Vytauto Didžiojo 
universitetas, o ypač Teologi

Adelė su mama.

Vytauto Didžiojo universiteto studentai pas Martyną Jankų 1933 m. birželio 29 d. Adelė Dirsytė — 
priekyje, pirmoji iš kairės.

tomi prie ūkio darbų; jaunes
niems, tarp jų ir Adelei, leido 
pasimokyti. Adelė ypač linko 
prie mokslo: ji mokėsi Aukš
tųjų Kaplių pradžios mokyk
loje dvejus metus (1917-1919), 
Šėtos progimnazijoj nepilnus 
penkis (1919-1924) ir Kėdai
nių gimnazijoje nepilnus tre
jus (1925-1928). Tačiau jai ir 
to nebuvo gana. Tėvai jai lei
do ir ji vienintelė iš šeimos 
baigė aukštąjį mokslą.

Vytauto Didžiojo 
universitete

I
1928 m. rudenį Adelė buvo 

priimta į Lietuvos universi
tetą Kaune (nuo 1930 m. va
dinamas Vytauto Didžiojo 
universitetu), į Teologijos-filo
sofijos fakulteto filosofijos sky
rių. Pagrindine specialybe pa
sirinko germanistiką, t.y. vo
kiečių kalbą ir literatūrą su 
šalutinėmis lietuvių kalbos, 
literatūros studijomis, peda
gogika ir psichologija. Pasta
rųjų mokslų pasirinkimas 
rodė, kad ji norėjo tapti kalbų 
mokytoja.

Žinomi dėstytojai 

jos-filosofijos fakultetas, tu
rėjo nemaža rinktinių mokslo 
specialistų, kurių paskaitų 
kursus teko išklausyti ir Ade
lei ketverių mokslo metų lai
kotarpiu. Pagrindinis germa
nistikos dėstytojas buvo, Lie
tuvą pamilęs šveicaras, prof. 
Juozas Eretas. Adelė klausėsi 
jo vokiečių kalbos, literatūros 
istorijos paskaitų, o taip pat 
atliko jo vadovaujamas germa
nistikos pratybas. Įvairius iš
sišakojusius mokslus apie lie
tuvių kalbą jai dėstė du ži
nomi kalbininkai, Juozas Bal
čikonis ir Antanas Salys. 
Platų lietuvių literatūros isto
rijos kursų ciklą Adelė iš
klausė pas doktoratą neseniai 
įsigijusį Vincą Mykolaitį-Pu
tiną, o kitų kursų paskaitas 
— pas ką tik literatūros dak
taru tapusį Joną Grinių. Lie
tuvių literatūrą dėstė ir poe
tas prof. kun. Jonas Mačiulis- 
Maironis.

Dar paminėtini bent keturi 
kiti dėstytojai: pedagogikos 
srityje — prof. Pranas Dovy
daitis ir prof. Stasys Šal
kauskis, psichologijos — vysk, 
prof. Mečislovas Reinys, eti
kos — pedagogas Ignas Mali
nauskas.

Turėdama tokius puikius 
dėstytojus, pastabi ir atvira 
gerai įtakai studentė Adelė 
užsidegė meile kalbai bei lite
ratūrai, o taip pat persiėmė 
pedagogei tinkamais įgū
džiais.

Studentė ateitininkė

1928 m. universitete įsi
steigė „Birutės” ateitininkių 
studenčių draugovė. Tais pa
čiais metais universitetą lan
kyti pradėjusi Adelė, anksčiau 
Kėdainių gimnazijoje buvusi 
moksleive ateitininke, įstojo į 
tą draugiją, o 1931 m. ji iš
renkama tos draugijos valdy- 
bon kronikos vedėjos parei
goms. Buvo veikli narė iki 
1932 m., bet, tėvui staiga mi

rus ir pritrūkus pinigų, turėjo 
universiteto lankymą nu
traukti ir ieškoti darbo. Tuo 
pačiu nustojo lankyti drau
govės susirinkimus.

Katalikių organizacijoje

1935 m. įsidarbino Lietuvių 
katalikių moterų draugijoje, o 
nuo 1937 m. galo tapo tos 
draugijos reikalų vedėja. Uo
liai vykdydama tas pareigas, 
ji tapo viena pagrindinių tos 
sąjungos veikėjų iki 1940 m., 
kai, okupavus Lietuvą, buvo 
sustabdyta šios katalikiškos 
organizacijos veikla. Ypač nuo 
1938 metų pradžios jai at
sivėrė platus darbo laukas: ji 
steigė naujus draugijos sky
rius, organizavo kursus mote
rims, tiems kursams vadova
vo, skaitė paskaitas; vienas iš 
didžiausių jos darbų — jos 20 
paskaitų kursas Kražių ra
jone 1938.10.21-23.

Jos paskaitų temos: „Mote
ris — auklėtoja”, „Moteris — 
tautos gelbėtoja”, „Dabartiniai 
motinos uždaviniai”, „Jaunųjų 
motinų organizavimas”, „Lie
tuvė — namų kultūros kė
lime”, „Tobulinkime namų 
ūkio kultūrą”, „Organizuota 
katalikė gyvenime”.

Tuo pačiu metu Adelė rašė 
ir į katalikių moterų spaudą 
panašiomis temomis: „Marija 
ir Ieva”, „Mergaitė — namų 
širdis”, „Lietuvos moterų re
liginis judėjimas”, „Kentėji
mai artina prie Dievo”, „Šven
tosios Mortos pavyzdžiu,” 
„Tikrasis kovos būdas sū gir
tavimu,” „Mūsų draugijos vei
kimo bruožai”.

Diplominis darbas

Nors ir nebelankė universi
teto ir daug dirbo Lietuvių 
katalikių moterų draugijoje, 
Adelė universitetą pabaigė, 
išlaikydama neužbaigtų kur
sų egzaminus ir parašydama 
diplominį darbą. Šiam darbui 
ji pasirinko tuomet dar gyvą, 
jau pagarsėjusią vokiečių ra
šytoją, 1925 m. tapusią kata
like, Gertrūdą von Le Fort. Ją 
patraukė šios giliai mąstan
čios autorės raštai. Studijos 
įžangoje Adelė rašė: „Jos reli
ginės idėjos, susipynusios su 
jausmais ir kovomis. Skaity
damas jos kūrinius jauti, jog 
juos ji parašė savo širdies 
krauju: jauti juose tiesos il
gesį ir dėkingumą Visagaliui 
už atrastą kelią”.

Studija pavadinta „Baronai
tės Gertrūdos fon Le Fort epi
nė kūryba”. Joje Adelė na
grinėjo ypač dvi šiai rašytojai 
būdingas temas: 1. moters pa
skirtis amžinumo požiūriu, 
laike ir nepriklausoma nuo 
laiko (Die ewige Frau, Amži
noji moteris, 1934) ir 2. indi
vide bei žmonijos istorijoje 
vykstanti dvasinė kova tarp 
tiesos ir melo, tarp gėrio ir 
blogio, tarp krikščionybės ir 
pagonybės (Das Schiveisstuch. 
der Veronika, Veronikos ska
relė, 1928; Der Papst aus dem 
Ghetto, Popiežius iš geto, 
1930; Die letzte am Schafott, 
Paskutinė ant ešafoto, 1931). 
Epiniuose Le Fort kūriniuose

Adelės Dirsytės kelias, pagal jos laiškus ir su ja kalėjusių liudijimą: rodyklių linija nuo Vilniaus 
(1946 m.) iki Chabarovsko (1955). Panaudotas Sovietų Sąjungos priverčiamųjų darbų lagerių že
mėlapis iš prel. dr. J. Prunskio redaguotos knygos Lietuviai Sibire, išleistos Amerikos Lietuvių bib
liotekos leidyklos 1981 m.

moterys dažnai yra pagrin
dinės veikėjos ir bent kai ku
rios jų tiesa, gėriu ar drąsa 
artėja prie idealios moters.

1940 m. pradžioje Adelė Dir
sytė tapo diplomuota mokyto
ja —- kaip tik laiku, nes tuoj 
po to Raudonoji armija oku
pavo Lietuvą ir universitetas 
buvo uždarytas.

Pedagoginis darbas 
okupacijos metais

Pirmojo sovietmečio laiko
tarpyje (1940-1941) Adelė dir
bo kaip vokiečių kalbos moky
toja mergaičių gimnazijoje 
Vilniuje, o vokiečių okupacijos 
metu (1941-1944) — antroje 
valstybinėje vidurinėje amatų 
mokykloje, kur mokėsi berniu
kai ir mergaitės. Antrojo so
vietmečio laiku, nuo 1944 m. 
ji mokė Salomėjos Nėries vi
durinėje mokykloje ir buvo 
auklėtoja 48 mergaitėms, o 
taip pat, mokydama suaugu
siųjų Liaudies universitete, 
kartu buvo direktoriaus pava
duotoja.

Slapta ateitininkų veikla

Antrosios sovietų okupacijos 
pradžioje, 1944 m. rudenį, 
mokslo metų pradžioje arki- 
vysk. Mečys Reinys paskyrė 
kun. B. Baliuką Vilniaus atei
tininkų dvasios vadu, kad ne
nutrūktų jų veikla. Buvo su
daryta Vilniaus miesto atei
tininkų vadovybė, kurioje mo
kytoja Adelė Dirsytė prisiėmė 
pareigas globoti gimnazijų 
ateitininkus. Ji rūpinosi jais, 
kiek tik galėdama pasiekti, 
ypač savo gimnazijoje.

Po daugelio metų ne viena 
buvusi Dirsytės mokinė liudi
jo apie jos ateitininkišką 
veiklą. Aldona Bielinytė pri
siminė (žr. monografiją, 500 
psl.): „Adelė Dirsytė atrado 
kelią į mūsų širdis... palengva 
užsimezgė su ja artimesni 
ryšiai. Auklėtoja pakvietė 
mus į ateitininkų susirinki
mą. Mes buvome sužavėtos 
Stefanijos Ladygienės pas
kaitų, vėliau su mumis ben
dravo ir kiti labai įdomūs 
žmonės ir mes įsitraukėme į 
ateitininkų veiklą. Kiekviena 
gavome konkrečius uždavi
nius. Aš su drauge globojome 
dvi šeimas. Trims senutėms 
seserims invalidėms atnešda- 
vome... maisto produktų, pjo- 
vėm ir kapojom malkas, su
tvarkydavome jų skurdų būs

tą... Kita šeima — tai našlė su 
penkiais berniukais nuo vie- 
nerių iki penkių metų am
žiaus. Mes rinkome aukas tai 
gausiai šeimai paremti”.

Štai kokia buvo toji ateiti
ninkų veikla, už kurią, kaip 
„kontrrevoliucinę”, Adelė Dir
sytė, Stefanija Ladygienė, 
Juozas Brazauskas ir kiti bu
vo suimti, nuteisti ir ištremti.

Areštuota, tardyta, 
nuteista

Sovietų valdžios saugumas į 
Adelę Dirsytę atkreipė dėme
sį, kai jos auklėjamos moks
leivės nutarė švęsti visų 
Šventųjų šventę (1945.11.01): 
užuot nuėjusios į mokyklą, jos 
dalyvavo pamaldose bažny
čioje. Dėl viso to ilgą laiką 
buvo tardoma jų auklėtoja.

Mokytojos Dirsytės pažįsta
mas, ateitininkų vadovas, 
nuoširdus katalikas patrio
tas Juozas Brazauskas nesiri- 
bojo ateitininkų veikla, bet 
slapta palaikė ryšį su Lietu
vos partizanais, jiems teikda
mas medikamentų, spausdini
mo priemonių ir žinių. Jis 
buvo areštuotas, bet pabėgo iš 
NKVD pastato. Slapstydama
sis Vilniuje, užėjo pas Dirsy
tę, prašydamas nakvynės. Ji 
parūpino kambarį nuoširdžios 
ateitininkų veikėjos Stefanijos 
Ladygienės bute, kur ir pati 
nuomavo kambarį. Pernakvo
jus jam buvo surasta vieta ki
tur. Dirsytė nunešdavo jam 
maisto, kai ką perduodama ir 
iš jo žmonos. Adelė tai darė iš 
artimo meilės, bet sovietų val
džios saugumui tai buvo „įro
dymas”, kad ji remia „kontr
revoliucines, ginkluotas gau
jas”.

1946 m. kovo 6 d. naktį 
Adelė Dirsytė areštuojama 
kagėbisto, lydimo ginkluotų 
kareivių. Arešto įsakymo dar 
nė nebuvo: jis buvo parašytas 
kovo 15 d., o patvirtintas kovo 
18 d. Tardymai prasidėjo kovo 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Iš Adelės Dirsytės monografijos. — 1 psl.

Vytauto Didžiojo universitete, Kaune pagerbtas lietuvių 
tautos įkaitų atminimas. — 2 psl.

Lietuvos mokslininkai dalyvaus Mokslo ir kūrybos 
simpoziume Čikagoje gegužės mėnesį. — 3 psl.

Vytautas Alantas; motina žemė ir lietuvis. — 4 psl.

14 d. Tardymo protokolai daž
nai būdavo trumpi, vos pusla
pis trumpų klausimų ir atsa
kymų, kuriems užtektų gal 
tik penkių minučių, bet tardy
mai užtrukdavo po penkias 
valandas ir dar ilgiau (pvz., 
kovo 19, kai, nors verčiama, ji 
neprisipažino priklausiusi „an- 
tisovietinei Ateitininkų orga
nizacijai”, tardymas naktį tę
sėsi, kaip protokole pažymėta, 
nuo 21 vai. iki 3 vai. 30 min., 
taigi 6 vai. 30 min.

Protokoluose tardytojai tu
rėjo parodyti, kad jų darbas 
„neša” vaisių. Į tardomosios 
lūpas jie tiesiog įdėdavo „pri
sipažinimus” jų pačių sureda
guotomis frazėmis, kaip tame 
pačiame kovo 19 d. tardymo 
protokole: „dauguma mano ra
šytų straipsnių [Moteryje —
K.T.) buvo propaganda — nu
kreipti prieš Sovietų Sąjun
gą. Tokių straipsnių parašiau 
keletą”. Tai visiška netiesa. 
Dirsytė negalėjo taip prisipa
žinti: visi jos straipsniai buvo 
apie moters ar motinos vaid
menį, Lietuvos katalikių mo
terų draugiją ir pan., išskyrus 
vieną, kuris pavadintas „Mo
tina, komunizmas ir kova su 
juo” (Moteris, 1938, nr. 1). Ja
me autorė užsimena apie ko
munizmo pavojų Lietuvoje: jis 
yra prieš religiją, tautiškumą 
ir šeimos šventumą; Sovietų 
Sąjungoje šeimos šventumas 
atmetamas, daug vaikų gims
ta ne santuokoje, vaikai tam
pa benamiais, kriminalistais. 
Autorė ragina moteris ir moti
nas užlaikyti šeimos šventu
mą. Dirsytė negalėjo paneigti, 
kad ji yra to straipsnio auto
rė (Moters žurnalas su tuo 
straipsniu buvo rastas pas ją 
kratos metu). Visa tai buvo 
„išpūsta” ir ji buvo rasta „kal
ta”: „Jūs skelbėte spaudoje ar
šius Sovietų Sąjungą šmei
žiančius straipsnius” (kovo 29 
tardymo protokole).

Nukelta į 2 psl.
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Adelė Dirsytė —
Atkelta iš 1 psl.

Kiekvieno tardymo protoko
lo „tikslumą” patvirtindavo 
tardytojo ir tardomos Adelės 
Dirsytės parašai. Jos parašas 
galėjo būti arba lengvai falsi
fikuotas, arba žiauriai prie
varta išgautas.

Tardymai atliekami indi
vidualiai, bet Lietuvos TSR 
MVD Karo Tribunolo teismas 
vykdomas dešimties asmenų 
grupei, kurioje buvo Juozas 
Brazauskas, Adelė Dirsytė, 
Stefanija Ladygienė ir kiti. 
Visi rasti kalti pagal įstatymų 
straipsnius RTFSR BK 58-1 
„a”, 58-11 (tėvynės išdavimas): 
„būdami kontrrevoliucinės 
Ateitininkų organizacijos (...) 
nariais, ligi suėmimo dienos 
vykdė aktyvią antisovietinę 
veiklą (...) palaikė ryšius su 
ginkluotomis kontrrevoliuci
nėmis gaujomis” ...Juozas 
Brazauskas, Adelė Dirsytė, 
Stefanija Ladygienė ir kiti 
penki nuteisiami po 10 metų 
laisvės atėmimo pataisos dar
bų lageriuose ir po to einan
čiu teisių apribojimu 5 me
tams. Likusiems dviems baus
mė perpus mažesnė.

Sibiro darbo lageriuose

Iš Adelės Dirsytės Lietuvon 
siųstų laiškų ir iš su ja ka
lintų moterų liudijimų buvo 
galima nustatyti, kuriose Sibi
ro koncentracijos stovyklose ji 
buvo, dirbo, vargo ir kentėjo.

Po teismo Adelė Vilniaus 
kalėjime liko iki 1947.06.05. 
Tą dieną kalinės buvo varo
mos pėsčiomis per miestą į 
skirstomąjį punktą prie gele
žinkelio. Gerokai vėliau ne
nustatytą dieną jos buvo trau
kiniu išvežtos į šiaurės rytus.

Vorkuta

1947 m. rudenį kalinės 
išlaipinamos Čumos stotelėje 
prie Vorkutos geležinkelio; 
pėsčiom nuvarytos apie 30 
km, įkurdinamos palapinėse 
ir tuoj įjungiamos į darbą — 
tiesti užpoliarinį geležinkelį. 
Darbas sunkus: tenka atkasti 
sniegą, atkirsti gabalais įšą- 
lusią žemę, rogutėmis vežti 
iki pylimo, išversti ir vėl atgal 
— prie sniego ir įšalusios 
žemės. Fizinėms jėgoms iš
sisėmus, Dirsytė ir kitos per
keliamos prie lengvesnių dar
bų, bet neilgam. Ir vėl su
grąžinamos prie geležinkelio.

1948.10.31 laiške Adelė ra
šė: „Samanas rauname, ne
šiojame, žvyrą išverčiame iš 
vagonų, pylimą gražiname, 
akmenimis grindžiame, tiltui 
vietą ruošiame...” Savo re
tuose laiškuose šalia datos ji 
teduoda tik tokius vietovių 
vardus: „Tundra”, „Šaltoji
tundra”, „Šiaurė” arba „Užpo- 
lis (Užpoliarė)”. Viduržiemy 
klimatas netinkamas tokiam 
darbui primityviomis priemo
nėmis: „kandus šaltis. Čia ne
junti, kaip pabąla veido dalys. 
Rankų, kojų pirštai nušąla. 
Paskui pajuosta” (1948.12.17).

„Sibiras” Taišeto 
lageriuose

1949.05.04 laiške Adelė 
rašė, kad po ilgo vežiojimo 
kažkur sustojo (vietovė nenu
rodyta): „Štai mes jau Azijoj, 
Altajaus aukštumose, matėme 
lėtai tekantį, jau ledus iš
nešusį Jenisėjų, matėme Pe- 
čiorą, Kotlosą, Kirovą, Vereš- 
čiaginą, Omską, Tomską ir 
daug kitų miestų ir mieste
lių...” Nežinia, ar jos čia buvo 
paliktos ar vežė toliau. Tur
būt toliau, nes kitas laiškas 
parašytas tik po 5 mėnesių 
rusiškai. Trumpas, daug nesa

kantis, o vietovė nurodyta 
„Sibir”. Panašus ir kitas, dar 
trumpesnis. Po to — tyla.

Iš kitų liudijimų išaiškinta, 
kad vienerius metus Adelei ir 
kitoms lietuvaitėms teko dirb
ti Taišeto griežto režimo lage
ryje (ar lageriuose) prie ge
ležinkelio statybos (net skal
dyti akmenis) ir kirsti me
džius miške.

Bent klimatas čia buvo 
šiltesnis ir sveikesnės sąlygos. 
Po metų buvo daroma atran
ka: silpnesni ir vyresnio am
žiaus buvo paliekami čia; stip
resni ir jauni buvo siunčiami į 
tolimuosius rytus, į šiaurę, 
kur darbo sąlygos buvo itin 
nepalankios. Dirsytė buvo ir 
vyresnio amžiaus ir labai nu
silpusi, bet, greičiausiai spe
cialiu nurodymu, buvo pa
rinkta vykti į Tolimuosius 
rytus.

Magadanas, Kolyma

1950.11.22 laiške ir kituose 
dvejuose laiškuose vietove nu
rodomas Magadanas. Tai vie
ta Sibiro pačiame rytiniame 
pakraštyje, iš kur kaliniai 
būdavo vežami į koncentraci
jos stovyklas Kolymos šiaurė
je, daugiausiai — statybos 
darbams. 1951.07.06 laiške ar
timam giminaičiui Stasiui 
Adelė pirmą kartą prisipa
žįsta: „Būna laikotarpių, kai 
dvasia pailsta, kad jauti lyg 
apleidimą. Tokia nuotaika 
buvo mane apnykus, bet da
bar ramybė atėjo”. Išsiilgusi 
saviškių ir tėvynės. Mini, kad 
negauna laiškų. 1953 " ypa
tingu religiniu susikaupimu 
švenčia Vasario 16-ąją (mal
daknygė Marija, gelbėki mus 
tą dieną buvo parašyta), o 
paskui — Velykas.

Po to laiškai nebepasira- 
šomi, vietovė nebenurodo-
ma. Paskutinio laiško data: 
1954.01.06. Valdžia vėl labai 
atkreipia dėmesį į Dirsytę, 
kad ji žodžiu, malda, maldak
nygėmis stipriai palaiko kali
nių moralę ir dvasią. Pas ją 
dažnai daromos kratos. Ji 
dažnai tardoma, vis ilgesnį lai
ką uždaroma karceryje, kan
kinama. 1954-1955 m. žiemą 
kažkur išvežta, žiauriai kan
kinta. Grįžo palaužta, su 
išsekusiomis fizinėmis ir psi
chinėmis galiomis. Vėl išve
žama. Oficialiame dokumente 
užrašyta, kad ji mirė Chaba- 
rovske 1955.09.26.

Laiškai iš lagerių

Adelės Dirsytės laiškai gi
minėms ir pažįstamiems pa
sižymi teigiama nuotaika, ne
minimi neigiami dalykai (au
torė žino, kad laiškai cen
zūruojami). Ją domina žinios 
apie juos ir jų dvasinė būsena. 
Laiškuose daug religinių ir 
tautinių minčių. Pateiksime 
tik keturias ištraukas, at
skleidžiančias, kaip ji, Dievo 
remiama, jaučiasi ir kaip ver
tina išgyvenamos nelaisvės 
patirtį.

„Šiandien mane ypač domi
na sielų originalumas (...) Šioj 
aplinkoj ir save lengviau 
išlukštenti. O koks didelis 
sielų pasaulis ir koks didelis 
Kūrėjas, pašaukęs amžinam 
gyvenimui jas” (Tundra, 
1948.10.21).

„Nežinojau, kad už mirtį 
baisesnė, už gyvybę branges
nė — kančia... Nesu nelaimin
ga. Be šio gyvenimo būčiau 
tik nesubrendęs vaikas, gyve
nimą tik čia pamačiau, paju
tau” (Užpoliarė, 1949.03.20).

„Aš esu labai labai laiminga, 
nes Viešpats mano sielai tei
kia ramybės, duoda jėgų, min
čių, mano aplinkoj yra sim
patingų sielų, kurios mielai

Adelė su tėveliu.

bendrauja su manim ir visur 
padeda man. Sieloj visiškai 
giedra” (1952.08.07).

„Viešpats to panorėjo, kad 
pajausčiau kenčiančio žmo
gaus dalią, kad pamatyčiau 
nelaimingą žmogų. Čia atsive
ria verkianti siela, čia patirtis 
ir pažinimas auga” (paskuti
nis laiškas su data, 1954.- 
01.06).

Liudijimai

Kai kurios, su Adele Dirsyte 
kartu išvežtos ar vėliau lage
riuose su ja buvusios ir dirbu
sios, lietuvaitės kalinės išliko 
gyvos ir, išėjusios į laisvę, 
grįžo į Lietuvą. Jos buvo ap
klausinėtos, ką jos žino apie 
ją. Visos pasisakė apie ją labai 
teigiamai. Štai keletas jos 
apibūdinimų.

„Labai pagarbiai prisimenu 
Adą Dirsytę, tai buvo tikrai 
neeilinė asmenybė. Ji buvo už 
mus kiek vyresnė, tikra mūsų 
globėja, patarėja ir auklėtoja, 
tarsi vyresnė sesuo ar net mo
tina” (Valerija Bagdonaitė-Če- 
pienė).

„Mokytoja žinojo, kaip mus 
išblaškyti, kaip nuvyti bai
mę, kaip nušluostyti ašaras” 
(Aleksandra Baranauskaitė- 
Čiurlienė).

„Dirsytė skyrėsi iš kitų. 
Kažkokia jėga traukė prie jos. 
Šios moters išsilavinimas, 
erudicija, gyvenimo patirtis 
spinduliavo jos akyse, žo
džiuose, elgesyje” (Danutė 
Ulozaitė-Lašinskienė).

„Apie tragiško likimo žmogų 
Adelę Dirsytę galiu pasakyti 
tiek: buvo ne šio pasaulio 
žmogus. Ją viskas žeidė la
biau nei mus, kurios buvome 
jaunatviškai naivios. Tokie 
žmonės lūžta kaip medžiai, 
kurie nelinksta” (Leokadija 
Ališauskaitė-Paulionienė).

Žiaurumu suluošinta

Su A. Dirsyte paskutiniais 
jos gyvenimo metais koncen
tracijos stovykloje buvusios 
jos draugės kalinės tiksliau
siai gali paliudyti apie jos 
žiauraus traktavimo pasek
mes. Valdžia įsitikino, kad ji 
gyvu žodžiu, bendromis mal
domis, maldaknygių platini
mu, slaptais tautiniais, kultū
riniais ir religiniais rengi
niais labai stiprino lietuvaičių 
kalinių moralę ir dvasią. O tai 
buvo priešinga valdžios tiks
lams. Adelė buvo nuo kitų 
atskirta ir laipsniškai maiti
nama: nuolat laikoma karce
ryje, 1954-1955 m. žiemą 
kažkur išvežta, žiauriai kan
kinta, laikinai grąžinta fiziš
kai ir psichiškai palaužta (gal 
specialiai kitas pagąsdinti) ir 
tada galutinai pašalinta.

Gyvų liudininkių yra bent 
kelios: Zinaida Viščiūtė-Buja- 
nauskienė, Danutė Ulozaitė- 
Lašinskienė, Janina Šiugždi- 
naitė-Kivinskienė ir kitos. 
Adelei tuo metu artimiau
sia Eleonora Vizbaraitė-šums- 
kienė papasakojo daugiausia; 
čia parinktos kelios jos pasta

bos, ką matė, kai Dirsytė, iš
vežta visą žiemą, buvo grą
žinta į karcerį.

„Kai pamatėme Dirsytę, la
bai nusigandome — jos plau
kai buvo nukirpti, visa susisu
kusi, purvina, sudžiūvusi, 
išblyškusi, po akimis juodos 
dėmės... Ji mus pažino, pa- 
sisveikinom, pasibučiavom... 
klausėm, kur ji buvo išvežta, 
bet tuoj jos protas aptemo, 
akys pasidarė klaikios, pra
dėjo ant sienų rodyti nebūtus 
dalykus, šaukti savo tėvus. 
Mes išsigandom ir išbėgom... 
Aš pas ją nueidavau.^, kartais 
ji būdavo rami, labai tyliai 
kalbėdavo, ir man liepdavo ty
liai kalbėti, nes muš. Vadina
si, ją mušdavo. Ji karceryje 
išbuvo labai ilgai... kartais 
nuėjusi nieko negalėdavau pa
kalbėti, o kartais... kalbam, aš 
jos klausiu, kur ji buvo iš
vežta, ir tuoj ji pradeda ner
vintis, dingsta protas. Vieną 
kartą atėjau — ji rami, sakė, 
kad buvo kažkokiuose pože
miuose, buvo labai šalta. Tada 
ji ilgai su manimi kalbėjo ir 
aš pirmą sykį mačiau, kaip 
rieda ašaros jos veidu; sakė, 
ten labai žiaurūs tardytojai, 
ypač vienas žydas, jis nulupęs 
jai pusę plaukų. Ir parodė gal
voje šašus (...) Vieną kartą nu
ėjau pas ją... ji gulėjo ant pur
vino čiužinio... Ji buvo labai 
rami... Tada ji man pasakė, 
kad tuoj mirs, nes apleidžia ją 
jėgos, negali atsikelti, prašė, 
kad aš pasimelsčiau į Dievo 
Motiną laimingos jai mir
ties...” Po poros dienų ją iš
vežė ir ji daugiau negrįžo.

Adelės seseriai Agnietei Ski- 
nulienei paklausus oficialaus 
informacinio centro, 1997.10.- 
03 pažyma buvo atsakyta, kad 
Adelė Dirsytė mirė 1955 m. 
rugsėjo 26 d. Chabarovske.

Monografija

Adelė Dirsytė: gyvenimas ir 
darbai. Sudarė ir parengė dr. 
Mindaugas Bloznelis. Redak
cinė kolegija: vysk. dr. J. Bo
ruta, dr. E. Neniškytė, A. Ka
tilius. Tiražas: 400 egz. 574 
psl. Išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Vilnius, 
2003.

Šiame veikale yra sutelkta 
visa, kas iki šiol faktiškai 
žinoma apie Adelę Dirsytę, Si
bire kalintą, kankintą, ten ir 
mirusią, Sibiro tremtinių mal
daknygės Marija, gelbėki mus 
autorę, kandidatę į palaimin
tąsias.

Veikalo pradžioje arkivysk. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, įva
diniame žodyje „Apvaizdos pa
siųstoji artimo meilės dar
bams” aiškina, kad Adelės 
Dirsytės meilės darbų pilnas 
gyvenimas yra Dievo apvaiz
dos suteikta paguoda lietuvių 
tautai XX-ajame amžiuje jai 
skirtuose išbandymuose. Pra
tarmėje šio veikalo sudaryto
jas dr. Mindaugas Bloznelis, 
kalėjęs Kolymoje, kur kalėjo 
ir Adelė Dirsytė, trumpai ap
taria, kaip jis sutelkė me

džiagą ir kas jam padėjo.
Knyga skirstoma į dvi dalis: 

pirmoji Dirsytės gyveni
mas, veikla ir raštai laisvės 
metu; antroji — nelaisvės me
tai: jos teismas, darbas Sibiro 
lageriuose, ten sukurtos mal
daknygės, ten parašyti laiškai 
ir ją pažinusiųjų asmenų liu
dijimai.

Skyriuje „Tėviškė” rašoma 
apie Adelės tėvus, brolius, se
seris, gimines ir apie Adelės 
vaikystę, pradžios mokyklą ir 
gimnaziją. „Studijos uhiversi- 
tete Kaune” aptaria jos pasi
rinkto mokslo kelią bei dės
tytojus Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos-filosofijos 
fakultete bei dalyvavimą „Bi
rutės” studenčių ateitininkių 
draugovės veikloje. „Po stu
dijų” skyrius išryškina mažai 
kam žinomą Dirsytės plačią 
veiklą Lietuvių katalikių mo
terų draugijoje, ypač 1938- 
1940 metais, o taip pat patei
kia žinių ir apie jos darbą Vil
niaus mokyklose nuo sovietų 
okupacijos pradžios 1940 me
tais. Šios dalies gale pateikia
mi jos publikuoti raštai: 16 
straipsnių ir vienas eilėraštis, 
spausdinti Naujoje vaidilutėje 
ir Moteryje ir jos universitetui 
įteiktas bei patvirtintas dip
lominis darbas „Die epische 
Dichtung der Freiin Gertrud 
von le Fort (Baronaitės Ger
trūdos fon le Fort epinė 
kūryba) faksimilė viso teksto, 
jos parašyto vokiečių kalba, ir 
vertimas į lietuvių kalbą (ver
tė Danguolė T. Šniūrevičie- 
nė).

Antros dalies pradžioje 
trumpas, bet svarbus įvadas į 
A. Dirsytės tardymų ir teismo 
protokolų sūkurį „Adelė Dir
sytė MGB pinklėse”. Knygos 
ilgiausiame 130 psl. skyriuje 
pateikiami protokolai rusų ir 
lietuvių kalbomis. Skyriuje 
Sibiro lageriuose sutelkiamos 
žinios apie Dirsytės buvimą ir 
darbą Vorkutoją, Taišete, Ko
lymoje, jos ligą bei gyvenimo 
pabaigą. Pateikiamos jos ran
ka Sibire parašytų maldakny- 
giiį originalų faksimilės su 
šalia spausdintu jų tekstu. 
Pirmoji, pačios autorės pava
dinta Marija, gelbėki mus, 
kiek platesnė ir įvairesnė. 
Antroji, be pavadinimo, mo
nografijoje vadinama Adelės 
Dirsytės maldynu, yra plones
nis maldų rinkinys: maldų žo
džiai tie patys, kaip ir pirmo
joje, tik maldų mažiau ir jos 
surinktos pagal liturginių me
tų tvarką. Laiškuose išspaus
dinti kalintos Adelės 44 laiš
kų tekstai. Po to — „Liudiji
mai apie Adelę Dirsytę”. 25 
kartu su ja kalintos lietu
vaitės savais žodžiais papa
sakojo apie savo pažintį su ja. 
Dar viena, būtent Irena Vei

Pagerbiant lietuvių tautos įkaitų prisiminimą Vytauto Didžiojo universitete. Iš kairės: VDU istori
jos doktorantė Ilona Bučinskytė, VDU istorijos magistras Linas Venckauskas, knygos Pragaro var
tai —Štuthofas sudarytoja Alisa Rupšienė ir poetas Robertas Keturakis.

saitė papasakojo savo prisi
minimus apie Adelę: ji, jauna, 
pabėgusi iš Kauno žydų geto, 
šeimininkės buvo priglausta 
tame pačiame bute Vilniuje, 
kur gyveno ir Adelė iki jos 
suėmimo. Liudytojų trumpai 
yra aprašytas ir Adelės sesers 
sūnus Stasys Ivanauskas, ku
ris Adelės suėmimo metu gy
veno tame pačiame bute Vil
niuje. Jis pateikė daug me
džiagos šiai monografijai.

Ant geresnio popieriaus ke
liolikos puslapių yra išspaus
dinta 41 nuotrauka, vaizduo
janti Adelę, jos tėvus, gimi
nes, mokyklų mokinius, stu
dentes ateitininkes, jos veiklą 
Lietuvių katalikių moterų 
draugijoje. Visose nuotrauko
se Adelė iš kitų išsiskiria savo 
giedriu, dažnai besišypsančiu 
veidu.

Pačiame veikalo gale yra 
bibliografija — sąrašas pačios 
Adelės Dirsytės rašytų straips
nių ir straipsnių apie ją, Ma
rija, gelbėki mus laidos lietu
vių kalba, o taip pat tos mal
daknygės vertimai į kitas kal
bas.

Tenka labai įvertinti mono
grafijos sudarytojo dr. Min
daugo Bloznelio kruopštų ir 
rūpestingą darbą, taip pat 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos redakcijos narių bei 
kitų darbuotojų talką. Tenka 
pasidžiaugti ir išeivijos Atei
ties šalpos fondo (Laimos ir 
Jono Šalčių) parama, kuri įga
lino monografijai pasirodyti 
viešumoje geresne išvaizda

Pagerbtas lietuvių 
tautos įkaitų atminimas
Kovo 19 d. Vytauto Didžiojo universitete paminėtos 

lietuvių tautos įkaitų įkalinimo Štuthofo koncentracįjos 
stovykloje 60-osios metinės. Šia proga prie Vaclovo 
Biržiškos skaityklos atidaryta paroda „Kur sudegė sie
los”, skirta 46 lietuvių inteligentų, kurie 1943 m. kovo 25 
d. buvo įkalinti Štuthofo koncentracijos stovykloje, at
minimui. Apie Lietuvos inteligentijos pasipriešinimą 
nacių okupacijai pranešimus tą vakarą skaitė jaunieji 
VDU mokslininkai.

Prie VDU didžiosios skaityk
los susirinkusius tremtinių ar
timuosius, akademinės bend
ruomenės narius ir vakaro 
svečius pasitiko Retorių teatro 
skaitovai. Milena Pavlovą ir 
Giedrius Lingė skaitė A. Miš
kinio kūrybą, kuri skambėjo 
kaip iškilmingas, bet kartu ir 
labai asmeniškas, kreipimasis 
į Dievą, skundas žemiškojo gy
venimo nelaisve.

Atidarydamas prie V. Biržiš
kos skaityklos surengą parodą 
„Kur sudegė sielos”, VDU rek
torius prof. Vytautas Kamins
kas priminė tuometinius įvy
kius Lietuvoje, kalbėjo apie 

bei gausesniu egzempliorių 
skaičiumi.

Adelės Dirsytės didybė 
Dieve

Ši monografija yra didelis 
informacijos šaltinis apie Ade
lę Dirsytę. Bet ne monografija 
padaro ją žinomą ir reikš
mingą. Ir be jos ji stovi dvasi
nėje aukštumoje, Dievo iškel
ta — kandidatė į palaimintą
sias. Monografija yra reikalin
ga, nes ji skelbia apie asmeny
bę, kuri yra svarbi mūsų tau
tai, Bažnyčiai ir žmonijai.

Nežeminant kitų, bet ir 
aukštinant ją ne be pagrindo, 
tenka pasakyti. Ji yra mokyto
ja ir maldomis, ir savo kančia, 
iš kurios gali daug, daug pa
simokyti ir mūsų tauta, ir 
visa žmonija. Ji yra kentėjusi 
nė kiek nemažiau, o už dau
gelį kankinių — ilgiau ir dau
giau. Ji buvo pasišventusi Die
vui ir žmonėms sunkiausiose 
sąlygose nė kiek nemažiau už 
daugelį šventųjų, už daugelį 
— gal ir daugiau.

Visa tai įvyko dėl to, kad ji 
sunkiose kančios valandose 
pasitikėdama šaukėsi Marija, 
gelbėki mus. Dėl to Dievo ma
lonė veikė joje nuostabiai ir 
galingai.

Adelė — Sibiro auka, bet ir 
ten patirto blogio smurto nu
galėtoja. Taip, kankinimo jėga 
palaužė jos fizinę ir psichinę 
sveikatą, bet Dievo suteikta 
dvasia ji nugalėjo Sibiro lage
riuose komunistų sukurtą 
pragarą.

nacių okupacijos vykdytas 
represijas prieš šviesuomenę. 
Rektorius kvietė prisiminti 
Štuthofo koncentracijos sto
vykloje kalėjusius žymiausius 
to meto inteligentuos atstovus 
ir jų patirtas kančias. Įka
lintiesiems buvo pareikšti kal
tinimai pogrindine, prieš oku
pacinę valdžią nukreipta, 
veikla. Jie kaltinti, organizavę 
Lietuvos jaunimo pasiprie
šinimą SS legionų formavimui 
mūsų krašte.

Po parodos atidarymo visi 
susirinkusieji buvo pakviesti į 
Vaclovo Biržiškos skaityklą.

Nukelta į 3 psl.
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Gimtojon

PLB Lituanistikos kated
roje vizituojanti Dalia Čiočy- 
tė atsako j katedros dokto
rantės Dalios Cidzikaitės 
klausimus.

— Papasakokite apie 
save.

— Esu baigusi Vilniaus uni
versitetą, įgydama filologės li
tuanistės kvalifikacijas. 1995- 
1998 m. studijavau Lietuvių 
literatūros ir tautosakos ins
tituto ir Vytauto Didžiojo 
universiteto doktorantūroje, 
1995-1996 m. stažavausi 
Saint Xavier bei Loyola uni
versitetuose Čikagoje. 1998 m. 
apgyniau disertaciją „Biblija 
lietuvių literatūroje: pagrindi
niai santykio variantai”, diser
tacijos pagrindu išleidau mo
nografiją (1999). Dirbu Vil
niaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedroje docente. 
Dėstau filologijos, žurnalis
tikos bei bibliotekininkystės 
programų studentams šiuos 
kursus: „XIX a. II p. lietuvių 
literatūra”, ^Biblija lietuvių 
literatūroje”, ^Biblijos ir Anti
kos paveldas lietuvių lite
ratūroje”, „Teksto analizė”, 
„Šiandieninė lietuvių lite
ratūra: eseistika”, „XIX a. lie
tuvių literatūros seminaras: 
idėjų istorija”.

— Kodėl pasirinkote 
mokslininkės karjerą ir 
būtent dėstytojavimą?

— Literatūrinę žmogaus ir 
pasaulio interpretaciją tyri
nėti yra įdomus, tiesiog intri
guojantis darbas. Sakoma, 
kad literatūrinės vaizduotės 
struktūrose esama tokios žmo
giškojo buvimo tiesos, kurios 
negalima pažinti jokiu kitu 
būdu (Northrop Frye). Anot 
vieno teologo, talentingiems 
rašytojams neretai pavyksta 
įtaigiau atskleisti egzistenci
nius religinės tiesos aspektus 
nei teologams su „konceptua
lių ginklų arsenalu”; panašiai, 
manau galėtų pasakyti ir 
psichologas. Na, o dėstyti įdo
mu todėl, kad mokydamas 
pats išmoksti, nuolat atsinau
jini.

— Ar keičiasi Jūsų ir 
Jūsų studentų požiūris į li
tuanistikos studijas?

— Keičiasi ta prasme, kad 
nuolat raginu studentus klaus
ti ir pati klausiu, kokia gilioji 
šių studijų prasmė. Žinoma, 
taip klausčiau ir bet kurią 
kitą akademinę discipliną dės
tydama. Kokia studįjuojamojo 
dalyko filosofija atrodo asme
niškai efektyviausia? Atsaky
mas į tokius klausimus negali 
būti pateiktas kartą visiems 
laikams, jis nuolat gilinamas, 
praturtinamas.

Leonardo ir Tado Gutauskų kūrinių paroda ruošiama Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, III., š.m. 
balandžio 5-27 d. Atidarymas balandžio 5, šeštadieni, tarp 6 ir 9 vai. vakaro.

kalbon įdit 
mąstysena

— Kas, Jūsų nuomone, 
yra lituanistikos studijos?

— Tai mūsų tautos kultūroš 
(pasaulio suvokimo prasme) 
pažinimas per kalbos ir lite
ratūros tyrinėjimus. Šiuo at
veju man įdomi Sapir Whorf 
hipotezė, teigianti, kad kalba 
fundamentaliai sąlygoja būdą, 
kuriuo kalbantieji ta kalba, 
kaip gimtąja, mato pasaulį. Ši 
hipotezė man labai įtikinamai 
atrodo. Esu girdėjusi iš Va
karų lietuvių, kalbančių nuo 
mažens lietuviškai ir angliš
kai, kad kalba ir mąstymas 
jiems atrodo tarpusavyje susi
ję. Esama sąvokų, būdingų tik 
kuriai vienai kalbai (pvz., lie
tuvių), ir kai kitoje kalboje 
(pvz., anglų) jų nėra, tai, kal
bant angliškai, ima atrodyti, 
kad tų sąvokų apskritai 
„nėra”. Verčiant kurį subti
lesnį tekstą, kartais tiesiog 
nėra kaip išversti kurios są
vokos, nes kalboje, į kurią 
verčiama, jos nėra. Prielaidos 
apie kalbos ir mąstymo sąsąją, 
man atrodo, galinčios giliai 
įprasminti filologines studijas. 
Šios prielaidos nėra naujos, 

dar G. J. Herder yra rašęs, 
kad į kalbą tarsi įdiegta mūsų 
mąstysena ir kiekviena tauta 
kalba taip, kaip mąsto, o 
mąsto taip, kaip kalba. Beje, 
šiais žodžio devalvacijos ir 
miglotų gražbylysčių laikais 
aktuali ir kita Herder mintis: 
taisyklingai vartodami kalbą, 
išmokstame tiksliai mąstyti, o 
kai mūsų mintys tikslios ir gy
vos, ieškome gyvų ir tikslių 
žodžių.

— Ar yra tokia tema — 
literatūros, kultūros — ku
rios norėtumėte imtis atei
tyje?

— Šiuo metu labiausiai do
miuosi literatūrine idėjų isto
rija: kaip kito idėjų (tokių kaip 
laikas/istorįja, bendruomenė/ 
tauta, svetimumas/savumas, 
valdžia, autoritetas, Dievas/ 
religįja, subjektas/subjekty- 
vybė, meilė, kančia, nuodėmė/ 
kaltė, mirtis, kūnas/siele, 
gamta ir t.t.) interpretacijos 
lietuvių literatūroje, kokios 
literatūros kūriniuose matyti 
nuostatos vidinės ir išorinės, 
literatūrinės ir nurodomosios 
tikrovių atžvilgiu. Pavyzdžiui, 
autoriteto sąvokos kitimas: 
nuo tradicinio pagarbaus nusi
teikimo išminties atžvilgiu per 
sovietinį autoritarizmą iki pa
augliškos posovietinės alergi
jos bet kokiam autoritetui. 
Įdomu atsekti ryškesniuosius 
literatūrinio mąstymo ir jau
senos bruožus, nužymėti jų 
santykį (pritarimo, keitimo ar, 
pvz., ginčo) su platesniu kul-

mūsų Pagerbtas lietuviu įkaitų 
prisiminimas

tūros kontekstu.
— Šiuo metu PLB Litua

nistikos katedroje Illinois 
universitete Čikagoje dės
tote du kursus: vieną baka
lauro siekiantiems studen
tams, kitą — magistrantū- 
roje besimokantiems. Ko
kie tai kursai? Pasidalin
kite iš abiejų.

— Pirmasis — Lietuvos kul
tūra. Šio kurso klausosi apie 
50 studentų iš įvairių univer
siteto katedrų, tad auditorijoje 
akivaizdi kultūrų įvairovė. 
Malonu skatinti šiuos studen
tus skvarbiau suvokti kultū
ros sąvoką, įvairių kultūrų 
pažinimo prasmę ir lietuvių 
kultūros savitumą bei privalu
mus. Nors šis kursas toks po
puliarus ne tiek dėl išanks
tinio domėjimosi Lietuva, kiek 
dėl praktinių (su kreditais, 
humanitariniu kurso pobū
džiu susįjusių) sumetimų, ta
čiau neabejoju, kad kurso ei
goj tokia pradinė motyvacija 
gali keistis, plėstis. Įvairia
taučiai studentai, kaip matyti 
iš jų rašto darbų bei pasisa
kymų diskusijose, susidomi 
Lietuva, ypač — archaine mi
tologija, įdomia literatūra ir 
tuo, ko moko Lietuvos istorijos 
vingiai. Pasigėrėtina, kokį 
veiksmingą tautos kultūros 
apaštalavimo darbą šiuo atve
ju vykdo PLB Lituanistikos 
katedra ir jos globėja profe
sorė Violeta Kelertienė.

Antrasis kursas — origina
lus. Jis nagrinėja romantizmo 
pasaulėvaizdžio problematiką 
lietuvių, rusų, lenkų, šiek tiek 
ir anglų literatūrose. Man šis 
kursas atrodo įdomus dviem 
požiūriais. Pirma, romantizmo 
pasaulėvaizdžio analizė at
skleidžia lūžį Vakarų kultū
roje, kai nuo tradicinio krikš
čioniškojo suvokimo bei susi
vokimo imama artėti prie 
moderniojo individualizmo. 
Romantizmas dar turi išlaikęs 
daug tradicinių pasaulio ma
tymo bruožų, tačiau turi ir 
ryškų egocentrizmo akcentą, 
vėliau itin išryškėjantį mo
dernizmo ir postmodernizmo 
mąstysenose. Antra, inter- 
tekstualumas išryškina savi
tumą: pavyzdžiui, lyginant su 
lenkų literatūra, lietuviškojo 
literatūrinio mąstymo savitu
mas itin vaizdžiai išryškėja; 
mesianistinio „pasipūtimo”, 
tos pagrindinės lenkų roman
tizmo žymės, lietuvių lite
ratūroje iš viso nėra.

— Pati dirbdama Vil
niaus universitete, kokią 
prasmę matote studentams 
ar tyrinėtojams atvykti į 
Lituanistikos katedrą jsi-

Prof. Dalia Čiočytė.

gyti laipsnio arba rinkti me
džiagos? Ką tai jiems duoda?

— Iš Lietuvos atvykstan
tiems lituanistams PLB Litua
nistikos katedra, kaip JAV 
universiteto padalinys, teikia 
unikalią galimybę tikslinti ir 
gilinti profesijos teorinius pa
grindus. Juk Lietuvoje okupa
cijos metais tebuvo viena, pri
valoma propagandinė „teo
rija”. Atgavus laisvę, įvairios 
teorinės linkmės ėmė skverb
tis į Lietuvą su savo ideologi
jomis, vėl pretenduojančiomis 
į absoliutumą. Pirmiausia tu
riu omeny stipriai ideologizuo
tas, materialistines ir nihilis
tines prancūziškojo postmo
dernizmo teorijas, kurios šiuo 
metu Lietuvoje turi ištikimų 
„apaštalų” ir yra pristatomos 
kaip turinčios „tiesos” mono
polį. Nesakau, kad vietoje jų 
Lietuvoje reikėtų, skleisti ang
liškas ir amerikietiškas teori
jas, — vertingiausia būtų ug
dyti originalią teorinę mąsty

Ruošiasi atvykti mokslininkai
Gegužės 21-25 d. Lemonte, 

IL, vyks tradicinis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, ku
riame dalyvaus didelė grupė 
mokslininkų iš Lietuvos. Kaip 
vyksta Lietuvos pusės pasi
ruošimas simpoziumui, pasa
koja Mokslininkų sąjungos, 
kuri paprastai atsako už Lie
tuvos delegacijos organiza
vimą, pirmininkas dr. Vygin
tas Gontis.

— Visą informaciją apie 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą galima rasti internete 
www.lms.lt. Iš viso su 
išeivijos mokslininkais yra pa
teikta 240 paraiškų. Internete 
patalpintos pranešimų tezės ir 
trumpa pranešėjų veiklos ap
žvalga. Bet tezės vis dar plau
kia, manoma, kad bus apie 
pustrečio šimto pranešėjų. Jie 
visi, žinoma, nesugebės per
skaityti pranešimų, dalyvių 
bus mažiau, bet tezės simpo
ziumo leidinyje bus atspaus
dintos visos. Į Čigaką iš Lietu
vos vyks apie 90 žmonių 
grupė. 40 iš jų vyks Lietuvos 
biudžeto .lėšomis, apie 50 — 
savo lėšomis.

— Ar ir anksčiau buvo 
toks susidomėjimas simpo
ziumu?

— Ne, šiemet taip atsitiko 
pirmą kartą. Matyt, atsirado 
didesnis interesas nuvykti. 
Amerikoje yra draugų, pažįs
tamų, padidėjo dalykinis ben
dradarbiavimas, ryšiai.

— Jauni ar vyresni moks
lininkai labiau domėjosi 
Mokslo ir kūrybos simpo
ziumu?

— Žinoma, vyresnieji. Visas 
Lietuvos mokslas yra gerokai 
senstelėlęs. Atsinaujinimas 
vyksta gana lėtai. Bet yra 
nemažai ir jaunų mokslininkų. 
Pvz., istorijos sekcijai vado
vauja Darius Staliūnas. Jis ir 
visa jo sukviesta sekcija yra 
jauni žmonės, kurie pristatys 
šiuolaikinį istorijos mokslą 
Lietuvoje.

— Kaip buvo komplek
tuojamos sekcijos, ar ga
lėjo užsirašyti, kas norėjo, 
ar buvo vykdoma atranka? 

seną, tačiau tam būtina są
lyga yra nevienpusiškas, visu
minis dabarties teorinės situa
cijos pažinimas. Studijos JAV 
universitetuose kaip tik ir su
teikia tam sąlygas: išvysti vi
suminį, netendencingą dabar
ties teorinės/filosofinės galvo
senos vaizdą, o Lietuvos bib
liotekų fondai tam dar nėra 
pakankami. PLB Lituanisti
kos katedros teikiamą litua
nistikos studijų galimybę lai
kau ypač svarbia Vakarų lie
tuvių savimonei gyvinti ir gi
linti, neabejoju, kad Vakarų 
lietuviams itin svarbu turėti 
tokią universitetinę struktūrą. 
Kviesčiau lietuvių bendruome
nę glaudžiau, kūrybingiau su 
PLB Lituanistikos katedra 
bendradarbiauti.

— Ko palinkėtumėte PLB 
Lituanistikos katedrai?

— Neblėstančio entuziazmo, 
puoselėjant lietuviškąją savi
monę.

« Žinoma, ■ kad reikėjo at
rinkti, nes konkurencija buvo 
didelė. Buvo atrenkamos ak
tualiausios temos ir didžiausią 
kompeteheiją turintys auto
riai. Atranka vyko keliais 
tarpsniais. Pirmiausia atrink
davo sekcijų vadovai, kurie 
turėjo visą informacįją apie 
pranešėjus ir pranešimus. Po 
to jie siūlydavo ekspertų gru
pei. Lietuvos ekspertų suda
rytą sąrašą dar tvirtino komi
sija Amerikoje. Todėl sąrašas 
buvo atidžiai atrinktas.

— Kas buvo tie eksper
tai?

— Tai Kauno Technologijos 
universiteto atstovai — rek
torius Ramutis Bancevičius ir 
dr. Vytautas Ostaševičius; 
Mokslo tarybos pirmininkas 
Kęstutis Makariūnas; Moksli
ninkų sąjungos atstovai — 
Pranas Baltrėnas (VGTU) ir 
Vygintas Gontis. Taip pat eks
pertais buvo paimti ir du sek
cijų vadovai — Vladas Gaidys 
(sociologijos sekcija) ir Darius 
Staliūnas (istorijos sekcija).

— Kokios simpoziume 
veiks sekcijos ir kas tose 
sekcijose dirbs?

— Didžiausia sekcija bus li
tuanistikos. Jai nuo seno va
dovauja dr. Jonas Račkauskas 
iš Čikagos. Savo tematika tai 
gana plati sekcija: menotyra, 
archyvistika, humanitarinės 
temos ir kt. Plačiai apima ir 
tiksliųjų mokslų sekcija, kuri 
bus skirstoma į chemijos ir 
biochemijos. Čia dirbs daug iš 
Lietuvos išvykusių ir pasta
ruoju metu Amerikoje dir
bančių jaunų mokslininkų. 
Tai tas kontingentas, kurį 
mes įvardijame kaip „protų 
nutekėjimas”. Gana solidus fi
zikos sekcijos pranešėjų sąra
šas. Aktuali teisės tematika. 
Norėjosi, kad ši aktuali tema
tika būtų gausiau atstovauja
ma, bet neatsirado pranešėjų, 
todėl paprašėm Teisės univer
siteto rektorių Alvydą Pum
putį padaryti apibendrinantį 
pranešimą apie teisės padėtį 
Lietuvoje. Į keletą sričių išsi- 
skaidys inžinerija: pvz., elekt

Atkelta iš 2 psl.

Čia, tylos minute pagerbus 
tremtinių atminimą, prasidėjo 
seminaras, kuriame praneši
mus apie Lietuvos politinę si- 
tuacįją prieš II pasaulinį karą 
ir lietuvių pasipriešinimą vo
kiečių okupacijai skaitė jau
nieji VDU mokslininkai: isto
rijos magistras Linas Venc- 
kauskas, istorijos doktorantė 
Ilona Bučinskytė, literatūro
loguos doktorantė Kristina 
Sakalavičiūtė. Ypač įdomūs 
buvo pastebėjimai apie Kauno 
svarbą tuo metu. Šį miestą ir 
nepriklausomos Lietuvos, ir 
okupacinė vokiečių valdžia ta
da laikė vienu reikšmingiau
sių administraciniu ir kultū
riniu šalies centru. Po trum
pų, tačiau įdomiom įžvalgom 
pagrįstų, jaunųjų pranešimų 
kalbėjo Alisa Rupšienė — kny
gos apie lietuvius Štuthofo 
koncentracįjos stovykloje Pra
garo vartai — Štuthofas su
darytoja. Taip pat pasisakė ir 
tremtinių artimieji: prof. Jur
gis Brėdikis, nepriklausomos 
Lietuvos diplomato, išgy
venusio Štuthofo pragarą, sū
nus, ir Laura Mačiokaitė-Ja- 
nušauskienė, laisvos Lietuvos 
kariuomenės pulkininko My
kolo Mačioko dukra. Pasibai
gus numatytai vakaro progra
mai, išsakyti pageidavimai 
įamžinti Štuthofo kalinių at

ros inžinerija, transportas. 
Pastaroji sekcija, vadovauja
ma dr. Stasio Bačkaičio, bus 
ypač solidi ir,, manau, pri
trauks daug klausytojų. Vado
vas suagitavo pranešėjus, ku
rie ne tik išmano transportą, 
bet ir kuria transporto po
litiką. Pvz., savo lėšomis at
vyks geležinkelių transporto 
vieno iš departamentų direk
torius dr. Albertas Šimėnas; 
automobilių asociacijos „Lina- 
va” atstovas; Susisiekimo mi
nisterijos atstovas, — prak
tiškai pagrindiniai transporto 
srities specialistai. Solidūs 
pranešimai bus skaitomi ir 
energetikos sekcijoje: Jonas 
Gylys (Technologijos universi
tetas); Saulius Kutas — Ato
minės energetikos saugos tar
nybos vadovas ir kt. Žinome, 
kad išeivįjoje yra gausu lietu
vių architektų. Šia tematika 
dirbs dvi grupės — viena jų 
pristatys Valdovų rūmų atsta
tymo aspektus. Daug praneš 
Šimų pasiūlyta iš medicinos 
srities. Įdomią temą nagrinės 
Marija Rudzikienė (Lietuvos 
vaikų sveikata). Vieną iš prio
ritetinių Lietuvos mokslo sri
čių — informatines technologi
jas ir kompiuterinius mokslus 
pristatys premjero patarėjas 
Renaldas Gudauskas, švieti
mo ir mokslo ministras Algir
das Monkevičius ir kt. Ameri
koje išeivių sukurta Verslo pa
ramos taryba parinko vadybos 
ir marketingo sekcijos pra
nešėjus. Kūrybine prasme įdo
mi ekonomikos sekcįja, kurios 
vienas vadovų yra šiuo metu 
Tarptautiniame valiutos fonde 
dirbantis Lietuvos specialis
tas Stasys Kropas. Praneši
mą skaitys tame pat fonde dir
bantis Rimas Survila. Kvie
čiamas pranešimą skaityti ži
nomas finansų analitikas Gi- 
tanas Nausėda. Ši sekcija taip 
pat turėtų sutraukti daug 
klausytojų. Iš sociologijos sri
ties įdomų pranešimą skaitys 
žmonių migracijos specialistė, 
parašiusi ne vieną knygą, 
Audra Sipavičienė. Ji viena 
kompetentingiausių „protų nu

minimą, o VDU studentai pa
raginti gyvai domėtis šiais 
Lietuvos istorijai svarbiais 
faktais, pabrėžiant plačias 
mokslinių tyrimų galimybes.

Moksliškai aptariant to me
to padėtį Lietuvoje, Retorių 
teatro aktorių skaitomi Stasio 
Ylos ir Balio Sruogos prisimi
nimai apie gyvenimą Štuthofo 
koncentracijos stovykloje ne
leido pamiršti ir žmogiškosios 
tragedijos, kurią dažnai užgo
žia svarbūs istoriniai įvykiai. 
Juk net ir Kazimiera Galau- 
nienė, prisimindama trėmi
mus, sakė, kad jie atrodė tik 
laikini, artimieji visaip sten
gėsi tremtiniams padėti, tikė
damiesi greito jų išlaisvini
mo...

Vakarą užbaigė Robertas 
Keturakis, kalbėdamas apie 
gyvenimo prasmę ir žmogiš
kumą žiaurios realybės aki
vaizdoje. Jis pabrėžė, kad tuo
metinėmis sąlygomis negalėjo 
būti smulkmenų — viskas 
buvo lemtinga. Tuomet reikėjo 
suprasti, kad kiekvienas yra 
savo ir tautos likimo šeimi
ninkas. Lietuvių tremtiniai, 
kalėję Štuthofo koncentracijos 
stovykloje, ateities kartoms 
parodė, kad svarbiausia *.mo- 
gaus pareiga yra išsaugot 
žmogaus dvasios didingumą, 
gyvenimo prasmę ir paslaptį.

Tomas Pabedinskas

tekėjimo” specialistų. Ta tema 
pranešimą rengia ir švietimo 
bei mokslo ministras. Beje, ši 
tema bus pristatoma ir plena
rinių posėdžių metu. Psicholo
gijos sekcijoje dirbs vien tik 
išeivijos psichologai. Iš politi
kos mokslų pranešėjų galima 
paminėti Lietuvos konsulą 
Niujorke Rimantą Morkvėną, 
Tarptautinių santykių institu
to direktorių Raimundą Lo
patą, Ramūną Vilpišauską. 
Solidi bus aplinkosaugos sek
cija, taip pat mokslo populiari
nimo (apie jaunųjų mokslinin
kų rengimą kalbės VDU rek
torius Vytautas Kaminskas; 
apie statistinę mokslo raidą 
Lietuvoje — Bronislavas Kau- 
lakys ir kt.). Čia strateginį 
pranešimą skaitys švietimo ir 
mokslo ministras A. Monke
vičius. Delegacijos dalyvis yra 
ir nuolatinis simpoziumo met
raštininkas Gediminas Zem- 
lickas, laikraščio Mokslo Lie
tuva vyr. redaktorius.

Kiekvieną dieną vyks ple
narinės sesijos šiomis temo
mis: menotyra, Mažosios Lie
tuvos problemos; protų nu
tekėjimas; Lietuvos kariuome
nė (beje, simpoziume turėtų 
daryti pranešimą ir Krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius). Politologijos sekcijos 
darbą apibendrinančiame po
sėdyje (vadovas amb. V. Ušac- 
kas) bus svarstomi tolesni Lie
tuvos santykiai ES.

— Kiek valstybės lėšų 
skirta ir ar nesunku buvo 
jų gauti tokiai didelei de
legacijai nuvykti į Ameriką?

— Kaip žinote, veikia nuola
tinė LR Seimo ir JAV LB at
stovų komisija. Šio simpoziu
mo finansinę paramą užtikri
no ši komisija. Iš viso per 
Mokslo ir studijų fondą bei 
Švietimo ir mokslo ministeriją 
buvo paskirta 120,000 Lt. Lė
šos bus panaudotos 40 žmonių 
nupirkti bilietus į Čikagą ir 
išleisti simpoziumo leidinį.

— Ar prasidėjęs Irako ka
ras nepakoregavo dalyvių 
sąrašo?

— Kol kas išgąsčio nepaju
tome. Atvirkščiai — į Ameriką 
trauka didžiulė.

Kalbėjosi A. V. Škiudaitė

http://www.lms.lt
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Eglė Juodvalkė
Vytautas Jakševičius, rašęs 

Vytauto Alanto slapyvardžiu, 
gimė 1902 m. Sidabravo baž
nytkaimyje, Panevėžio apskri
tyje. Jis baigė Kauno universi
teto Humanitarinių mokslų 
fakultetą ir Montpelier uni
versitetą Prancūzijoje. Lietu
vių visuomenė su juo pirma 
susipažino per publicistiką, 
trumpąją prozą ir scenos vei
kalus. Jis Lietuvoje išleido du 
novelių rinkinius Artisto 
širdis (1930 m.) ir Tarp pen
kių ir septynių (1934 m.). Pir
mojo rinkinio dvi novelės sie
jasi su kaimu, o likusios 
keturiolika su miestu, dau
giausia su Kaunu. Nekelda
mas didelių problemų, V. 
Alantas vaizduoja miesto in
teligentijos gyvenimą ir kon
fliktus. Antrąjame trumpos 
prozos rinkinyje autorius jau 
nevengia propaguoti kai kurių 
idėjų ir jomis įtaigauti skaity
toją. V. Alantas Lietuvoje ra
šė publicistiką, dirbo „Eltos” 
prancūzų skyriaus redaktoriu
mi, daug metų buvo Lietu
vos aido vyriausias redakto
rius. Visą savo gyvenimą jis 
vadovavosi tautine ideologija, 
propagavo dorą ir moralę. Tuo 
persunkti ir jo raštai. Antrojo 
pasaulinio karo metu V. Alan
tas pasitraukė į Vokietiją, o iš 
ten į Jungtines Valstijas, kur 
apsigyveno ir dirbo Detroite, 
Michigan valstijoje. Jis mirė 
1990 m.

Apsisprendęs iškelti ir pa
brėžti tik teigiamas, ne neigia
mas, tarpukario nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo puses, 
rašytojas laikėsi tos nuosta
tos, piršo skaitytojams moralę, 
meilę tėvynei, rodė jų žmogiš
kąsias ydas ir trūkumus. Ypač 
moterys dažnai nutapytos nei
giamų savybių paletės spal
vom. Trečią novelių rinkinį 
Ant siūbuojančios žemės (1946 
m.) V. Alantas išleido jau iš
eivijoje. Čia parodomas niūrus 
iš tėvynės išvietinto asmens 
gyvenimas: pakrikusi moralė, 
pilka dabartis, šviesūs paliktų 
namų prisiminimai. Ketvir
tame ir penktame trumposios 
beletristikos rinkiniuose — 
Svetimos pagairės (1954 m.) ir 
Nemunas teka per Atlantą 
(1970 m.) vaizduojamas trem
tinio gyvenimas Vokietijoje ir 
Amerikoje. Kai kuriose no
velėse vykusiai parodomos 
emigranto psichologinės ir gy
venimiškos problemos, jos 
grindžiamos gilia idėja ir pa
triotiniais motyvais, o kitose 
— situacijos neįtikimos, pasi
žymi melodramatiškumu, aki
vaizdus publicistinis elemen
tas, rašytojas bando skaitytoją 
įtikinti naudodamasis ne 
veiksmais, o savo aiškinimais.

1976 m. išleistame novelių 
rinkinyje Atspindžių ūkanos
N. Alantas ribojasi vyrų ir 
moterų santykių vaizdavimu, 
erotikos vaidmens žmogaus li
kime narpliojimu.

Vytauto Alanto trumpoji be
letristika pakartotinai laimė
davo laikraščio Dirva novelės 
konkursus. Premijuotieji kūri
niai 1984 m. buvo išleisti ats
kira knyga „Gelmių balsai”.

Amerikoje Vytautas Alantas 
praplėtė savo beletristinį re
pertuarą, prie jo pridėdamas 
romanų rašymą, neužmesda- 
mas nei publicistikos, nei dra
maturgijos, nei trumposios 
prozos. 1982-ais metais jis 
išleido vienintelę poezijos kny
gą, neploną rinkinį Pavers
miai. Apie jį pats autorius 
rašo „Taigi, pastovus poetas 
nepasidariau, bet ryšių su 
eilėdaryba galima sakyti ne-

Vytautas Alantas

Vytautas Alantas.

nutraukiau visą gyvenimą”. O 
eiles jis rašė todėl, kad, pasak 
jo paties, „tokia rašymo forma 
įmanu glausčiau ir trumpiau 
pasisakyti”. Kūrybinių aukš
tumų jo eilėse nereiktų ieš
koti.

Stiprių tautinių įsitikinimų 
rašytojas juos reiškė ne tik 
publicistikoje, bet ir savo ro
manuose. Jo romanai dažnai 
teziniai, propaguojantys seno
jo lietuvių tikėjimo pranašu
mą prieš krikščionybę, kuri, 
autoriaus nuomone, per du 
tūkstančius metų neatliko sa
vo moralinės paskirties. Todėl, 
jo nuomone, ši tezė plėtojama 
net keliuose romanuose —- 
Pragaro pošvaistės (1951), dvi
tomis Amžinasis lietuvis 
(1972), dvitomis Šventaragis 
(1972-74). „Pragaro pošvais
tės” sulaukė karštos polemi
kos ir diskusijų išeivijos spau
doje, kuri pasidalijo į knygos 
gynėjų ir smerkėjų gretas. 
Apžvalginiame veikale Lietu
vių egzodo literatūra 1945- 
1990 kritikas Vytautas Jony
nas vertina Pragaro pošvaistes 
ir mažai ko teigiamo teranda 
V. Alanto romane, remdama
sis tokių kritikų, kaip Alfon
sas Nyka-Niliūnas, nuomo
nėm: „Alantas tik per vieną 
žingsnį nuo neliteratūros ri
bos”. Kraštutiniai priešingai į 
Alanto knygą žvelgia Aleksis 
Rannit, jos reikšmę lietuviams 
lygindamas su epo Kalevala 
reikšme suomiams. Publicis
tas Bronys Raila rašė, kad 
„Veikalas rodo kokį galingą 
dvasinį mitą mes nešamės iš 
amžių glūdumos, kuris teikia 
stiprybės nenugrimzti naujųjų 
amžių barbarijoj ir krikščio
nybės bankrote”. 1984-tais me
tais polemika, į kurią įsijungė 
ir knygos autorius, buvo su
rinktas ir išleista atskira kny
ga. Jonynas tvirtina kad kilu
si polemika „tebuvo ideolo
ginė, politinė kaktomuša”.

Istorijos mėgėjas Vytautas 
Alantas kruopščiai ir sėkmin
gai rinko medžiagą ir istori
niams romanams apie Lietu
vos senovę (Šventaragis), ir 
tiems stambiosios prozos vei
kalams (Amžinasis lietuvis) 

siūlantiems pagrindą lietuviš
kumui bei atramą emigrantų 
buities intrigoms įj pinklėms 
rasti senovės tikAjūpe, ir par
tizaninius laikus Įvaizduojan
čiai beletristikai (Tarp dviejų 
gyvenimų). Kritikai,:nurodę jų 
trūkumus, ne vieną įvertino 
palankiai, pripažindami jiems 
pažintinę, literatūrinę ir idė
jinę vertę, o skaitytąjai, ieš
koję , kūriniuose f į spalvingų 
žmonių, gausių nuotykių, pla
tesnio senosios Lietuvos kul
tūrinio, politiniu. jir religinio 
vaizdo, ar tikro partizaninio 
laikotarpio vaizdotlliko paten
kinti.

1977 m. Lietuvių agronomų 
sąjungai V. Alantai sukūrė ro
maną Liepkalnio sodyba, ku
riuo norėjo supažindinti jau
nimą su nepriklausomos Lie
tuvos žemės ūkio pažanga. Šį 
uždavinį atliko puikiai, pa
vaizduodamas ūkininkų gyve
nimą. Pranas Naujokaitis ta
da Tėviškės žiburiuose taip 
rašė: „Romanas yra vertingas 
ir savo turinio medžiaga ir gy
vais veikėjais ir stilistinėmis 
priemonėmis. Tai iškarpa tik
ro gyvenimo, išsiskleidusio 
Lietuvos kaime nepriklauso
mybės laikais”.

Beliko tik trumpai pažvelgti 
į V. Alanto teatro veikalus. 
Pirmosios idėjinės pjesės, sta
tytos Kaune 1932-1933 m. ir 
dar viena Vilniuje, dešimtme
čiui praėjus, liko Lietuvoje ir 
niekada nebuvo išspausdintos. 
Komedija Buhalterijos klai
da buvo pastatyta Vilniuje 
1944-taisiais, pasiekė Vakarus 
ir buvo išspausdinta 1963 m. 
Čikagoje. Pakartotinai staty
ta, ji daug kartų linksmino lie- 
tuvių išeivių visuomenę, kaip 
ir kitos jo komedijos: „Aukš
tadvaris”, „Ragučio šaltinėlis”, 
„Visuomenės veikėjai”, „Šia
pus uždangos”. Iš trijų dramų 
apie lietuvių rezistenciją prieš 
komunistus, stipriausia laiko
ma „Kyla vėtra ūkanose”. 
Alanto veikalai scenai buvo gi
riami už sumaniai sumegztą 
intrigą, kritikuojami už su
prastintą personažų skirsty
mą į teigiamus ir neigiamus, 
baltus ir juodus.

Paskutinė Vytauto Alanto 
knyga Tauta istorijos vingiais 
išėjo išeivijoje 1990 m., o Lie
tuvoje 1992 m. Joje randa
mi, pasak Draugo dienraštyje 
2003 m. vasario mėn. apie ją 
rašiusio Algimanto Zolubos, 
„tautinės ideologijos akcentai 
ir kelrodžiai ženklai”. Jis pas
tebi, kad „Alanto knygą (...) 
galėtume laikyti tautinės ideo
loguos vadovėliu, ji, greta Ka
tekizmo, Konstitucijos bei eti
kos pagrindų turėtų būti na
grinėjama mokyklose”.

Kritika reagavo į Vytauto 
Alanto kūrybą labai įvairiai, 
kartais net kraštutinai prie
šingai. Vieni pripažino Alan
tai mokėjimą pinti fabulą, kiti 
— pateikti džiuginančių gam
tos vaizdų, treti — meninį tik
roviškumą, ketvirti prikišo

Apie parodą post 
factum

Nepaminėti jos — būtų nuo
dėmė, juolab per kelias kliūtis 
ją pamačiusiam. Ji veikė San
ta Monica, Calif., Pico bulvare 
esančioje SAMOHI mokyklos 
Roberts galerijoje. Penki kvar
talai nuo Ramiojo vandenyno. 
SAMOHI — tai Santa Monica 
High School sutrumpinimas.

Parodos esmę išreiškė šiuo
laikiška sąvoka „Fusion”— su
lydomas, kurią metaforiškai 
pavaizdavo ant sienos kaban
tis kūrinys — violetinių, mė
lynų, žalių pavidalų sąveika 
raudoname (jone.

Apie šios parodos dailinin
kę Saulę Piktys buvo rašyta 
Drauge (2001.IV.21) Tada ji 
buvo laimėjusi pirmą vietą už 
Los Angeles vienodų angelų 
skulptūrų projekto jai pavesto 
angelo išdekoravimą lietuviš
kais motyvais. Teisėjams pati
ko originalumas. Verta nuro
dyti, kad Saulė yra Vilniaus 
Dailės akademijos magis- 
trantė. Amerikoje išsispeciali- 
zavusi tekstilės ir interjero 
dažymo srityse.

„Fusion” paroda atidaryta 
vasario 20 d. ir veikė iki kovo 
13 d. pernelyg neįprastomis 
valandomis — nuo 9 iki 12 
vąl. Atidarymas, žinoma, buvo 
vakare. Nuvažiavęs susidū
riau su automobilizmo am
žiaus kliūtimi. Mažoje aikš
telėje neradau vietos mašinai. 
Atbulas išvažiavau. Nesiry
žau ieškoti „stebuklo” atokiose 
gatvėse, o prie mokyklos siau
roje Pico bulvaro pusėje bet 
koks automobilio pastatymas 
uždraustas. Nosį nukabinęs, 
grįžau namo.

Po kelių dienų, priešpiet vėl 
įvažiavau į SAMOHI įeigą. Šį 
sykį, radau tarpą savo Tojo- 
tai. Tuoj nuėjau prie kitų var
tų. Čia budinčiai sargybinei 
paaiškinau, kokiu tikslu lan
kausi. Pasirašęs lakšte, pri
siklijavau ant krūtinės svečio 
etiketę. Nurodė kur eiti. Laip
tais užlipau į ilgą pastatą de
šinėje. Ten buvo medinės du
rys į galeriją. Bet jos buvo 
uždarytos. Vėl kliūtis! Pasitei
ravau praeinančio jaunuolio. 
Jis nuskubėjo į administracinį 
pastatą. Netrukus atėjo mote
ris — direktorės sekretorė. At
rakino duris. Įleido.

Talpus šviesus kambarys. 
Ant baltų sienų skoningai iš
kabinti Saulės paveikslai. 
Bendru žvilgsniu, vyravo ab
straktus ekspresionizmas. Ta
čiau, atidžiau įsižiūrėjus, iš 
dažno skverbėsi tikrovės 
bruožai. Anot nežinomo filoso
fo, mes visada esame pa
smerkti realybei. Žodžiu, bu
vau pasmerktas atsidėjęs žiū
rėti ir suvokti, kas čia gra
žaus vyksta? Kokios paslaptys 

sentimentalumą, publicisti
nius pareiškimus. Buvo ir 
tokių, kurie kaltino jį šoviniz
mu, rasizmu. Bet paskutinis 
žodis visada lieka skaityto
jams, nes aukščiausios lite
ratūrinės vertės kūryba lieka 
ant lentynos, jei ji neskaito
ma. Kaip bebūtų, negalima 
paneigti, kad šis rašytojas sa
vo gausia kūryba nemažai 
prisidėjo prie išeivijos įnašo į 
lietuvių literatūrą ir labai pa
įvairino užsienio lietuvių skai
tytojų lektūrą.

* * *
Lietuvių tautinė sąjunga šių 

metų balandžio 5 dieną, šeš
tadienį, 3 valandą po pietų, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje rengia rašytojo Vytauto 
Alanto minėjimą.

supintos su Saulės šviesos ir 
judrių spalvų potėpių efek
tais? Be mįslių modernus me
nas neįmanomas.

Iš aliejaus ir akrilio drobių 
sklido žėrintis gyvastingu
mas, tarsi atliepiantis gyve
nime ir visatoje nerimstančią 
energiją. Ir tie daugelio pa
veikslų pavadinimai pritarė 
šiam įspūdžiui: .Aušra ty
ruose”, „Laiko tėkmė”, „Link
mė”, „Ultravioletas”, „Kibirkš
tis”, „Malibų gaisras”... Ir ra
mesnių nuotaikų drobėse. Vie
ningas tapybos festivalis! 30 
darbų. Neabejotinai Saulė 
Piktys turi tvirtą tapybinę 
technika. Ir patosą. Drįstu 
tarti, ir mąstantį polėkį esteti
kai.

Deja, prie šių darbų medi
tuoti tegalėjau vos keliolika 
minučių. Šalia visą laiką su
kaliojosi reikli direktorės sek
retorė, su žvangančiais rak
tais rankoje. Net mandagiai 
užsiminė, jog ten įstaigoje tu
rinti baisiai daug darbo. Su
prask: tau dera išsinešdinti.

Tarp kitko, normaliam pa
veikslų žiūrėjimui labai truk
dė čia pat ant grindų skersai 
išilgai gulintys nedidelio for
mato moksleivių kūriniai. Vi
sa galybė. Žengdamas bijojau 
ant jų užlipti. Sekretorė pa
sakė: „Po šios parodos jie bus 
sukabinti ant sienos — veiks 
metinė SAMOHI mokinių me
no paroda”. Taigi — jaunystė, 
grožis, kūrybinis polėkis sau
lėtoje Santa Monica.

Pr. Visvydas

Saulė Piktys. „Fusion”.

Motina žemė ir 
lietuvis

Antanas Klimas
Žemė visuomet buvo, yra ir 

bus lietuvio gyvenimo pradžia 
bei pabaiga. Tarp kitko, ir 
pats žodis žemė yra labai se
nas, archaiškas žodis, pavel
dėtas iš ide. (indoeuropiečių) 
prokalbės laikų (gal apie 3000 
pr. Kr.). Kitaip sakant, žemė 
jau apie 5,000 metų gyvena 
lietuvio lūpose, mintyse ir 
kūryboje (tautosakoje).

Todėl gal ir nereikia per 
daug nustebti, kad su šiuo 
žodžiu yra labai daug posakių, 
idiomų, palyginimų ir panašių 
kalbos puošmenų. Ačiū Die- 
vūi, visas tas kalbos turtas 
yra surinktas, surūšiuotas ir 
gražiai paskelbtas LKŽ XX 
(Lietuvių kalbos žodynas 20 t. 
Vilnius, 2002). Čia rasime net 
146 tokius puošnius posakius. 
Jie užima 6 didelius šio žo
dyno puslapius, ir juos visus 
— su paaiškinimais ir pa
vyzdžiais čia surašyti užimtų 
bent 2 ištisus Draugo pusla
pius. Todėl čia surinksime 
apie 25 pačius geriausius, 
pačius puošniausius posakius 
su žeme.

akis užpilti žemėmis palai
doti. Vargstam, kol žemėmis 
akis užpils.

bamba atidygo nuo žemės 
kiek paūgėjo. Vos bamba ati
dygo nuo žemės, ir jau mer- 
ginėja.

gyvą į žemę (žemėn) kasti 
stengtis pražudyti. Jis ma
ne gyvą žemėn kasa.

į pipirų žemę išginti (iš
varyti) smarkiai išbarti. Ta
ve mama išvarys į pipirų 
žemę, kad taip ilgai užtrukai.

i žemę (žemėn) kastis labai 
sielvartauti. Kai numirė tė
vas, ji stačiai į žemę kasės.

į žemes sumalti suniekinti. 
Jie moka smerktis, save į že
mes sumalti.

į žemę murdyti smukdyti. 
Jie vienas kitą į žemę murdo.

iki (ligi) žemės (žemelės) 
graibstymo labai pasigėręs. 
Prisprogta iki žemės graibsty
mo.

iš žemės (žemių) iškasti bū
tinai rasti. Iš žemės iškask, 
kad būtų pusė litro!

kad (tu) kiaurai žemę (že
mės) prasmegtum toks keiks
mas.

kaip iš po žemės (iš po že
mių) tyliai, dusliai (kalba). 
Tiktai girdi — kaip iš po že
mių kas šneka.

kaip (lyg) iš žemės išdygo 
staigu, netikėtai pasirodė. 
Kelneris tarytum iš žemės iš
dygo, stovėjo išsitempęs.

kaip žemę (žemes) pardavęs 
liūdnas, prislėgtas, nusimi
nęs (sėdi, eina, vaikščioja). 
Kareiviai kaip žemę pardavę.

nė basa koja ne(si)stoti ant 
žemės nesivarginti padėti 
ką nors veikti. Pati žebia- 
rojo, o jisai tai nė basa koja 
nestoja ant žemės.

prie žemės linkti kumpti, 
senti, silpti. Ji kasdien di
džiau prie žemės linko, ir sun
kiau jai buvo bešeimininkauti.

saulė raičiojasi žeme labai 
gražus oras, giedra. Saulė 
žeme raičiojasi, o ans lovoje 
tebekirmija.

tris aršinas žemės gauti mir
ti.

žemę nosimi (nosia) arti 
griuvinėti, klupinėti (apie 
girtai. Eina nosimi ardamas 
žemę, ką toks ūkį gali tvarky
ti.

žemę pabučiuoti pargriūti 
(gavus smūgį). Kad vožė į 
žnyples, tuoj žemę pabučiavo.

žemės dulkė-, menkysta. Aš 
tai tik žemės dulkė prieš 
dramblį.

žemės kirminas menkas 
žmogus. Taip daro visi žmo
nės — tie žemės kirminai.

žemė kvepia (blynais, duona, 
obuoliais) artėja mirtis. Nie
ko nebus, jau aiškiai matosi, 
kad jam žemė obuoliais kve
pia.

žemė slysta iš po kojų daro
si nesaugu. Juk visko prisi
galvoji, kai slysta žemelė tau 
iš po kojų.

žemes spardyti niršti. Tėvas 
žemes spardė, tiek gyniojo 
vesti.

Čia surašėme tik maždaug 
vieną šeštadalį posakių su 
žeme. Bet ir iš tos dalelės ma
tyti, kad žemė buvo labai svar
bi lietuvio gyvenime: nuo gi
mimo ligi atsisveikinimo su 
šia ašarų pakalne. Tai ir rodo 
lietuvio ūkininko, žemdirbio 
gyvenimo pagrindą —- žemę. 
Ar visi šie posakiai, surinkti 
visoje Lietuvoje kaimuose ir 
viensėdžiuose, ilgai išsilaikys 
ir mieste, sunku pasakyti, nes 
dabar jau bent du trečdaliai 
(apie 70 proc.) Lietuvos gyven
tojų gyvena miestuose ir 
miesteliuose. Tik palyginus: 
apie trečdalis visos Lietuvos 
visų gyventojų gyvena Vil
niuje ir Kaune. O kur dar 
Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Pa
nevėžys ir kiti miestai.

Ateities miestiečių kartos 
bus jau gimusios ir užau
gusios miestuose, ir jiem 
žemė jau nebebus taip labai 
svarbi.

Aš jau kita proga (Drauge) 
siūliau, kad dabar, kai jau yra 
užbaigtas leisti didysis (20 
didelių tomų) LKŽ, kad bent 
būtų iš jo išrinkti visi įdomūs 
lietuvių kalbos posakiai (idio
mas) ir paskelbti atskira kny
ga — juo pigesne laida, kad ir 
studentai, ir vyresniųjų klasių 
moksleiviai galėtų ją nusi
pirkti.

ATITAISYMAS
Draugo šeštadieninio priedo 

Nr. 52, straipsnelyje „Violeta 
Urmana praaugo pati save” 
buvo parašyta, kad Wagner 
operos „Parsifal” pastatymas 
per radiją bus girdimas 
šeštadieni, balandžio 7 d., o 
tos operos radijo transliacija 
bus šeštadienį, balandžio 
12 d. Prašome atkreipti dėme 
sį.


	2003-03-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	2003-03-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	2003-03-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	2003-03-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

