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1) Į laisvę" studijų savaitė Alytuje 

lba .,{ laisvę" studijų siįvaitėje. 

„J laisvę" fondo dvyliktoji 
studijų Lietuvoje savaitė š.m. 
liepos 17-20 d. vyko Alytaus 
mieste, Dzūkijos sostinėje. 
Studijų tema — „Lietuvos ke
lias: praeities heroizmas ir atei
ties vizijos". Kaip ir kiekvie
nais metais, šio pozityvaus 
visuomeninio judėjimo sambū
ris sutraukė gausų būrį daly
vių iš Lietuvos ir JAV. Konfe
renciją pasveikino Alytaus 
miesto meras Vytautas Kirk-
iiauskas, įžangos žodį tarė „J 
laisvę" fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti centro valdybos 
pirmininkas dr. Kazys Ambra
zaitis ir fondo Lietuvos filialo 
tarybos pirmininkas Jonas 
Kairevičius. 

Vyriausiasis Lietuvos euro-
derybininkas Petras Auštrevi-
čius pirmąjį posėdį „XXI am
žiaus iššūkiai ir Lietuva" 
pradėjo pranešimu „Europos 
Sąjunga ir Lietuvos perspek
tyvos". Pranešėjas analizavo 
reikšmingiausius Lietuvos gy
venimo klausimus — demo
grafinė padėtis, ekonomikos 
kryptys, globalizacijos procesų 
įtaka Lietuvos raidai ir atei
ties perspektyvoms. P. Auštre-
vičius, ypač sėkmingai vado
vavęs Lietuvos ir Europos 
Sąjungos deryboms, it jautri 
kompaso rodyklė, pastebi ir 
reaguoja į visus mūsų jaunos 
valstybės politinio, ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo 
niuansus. Brandūs, giliai iš
mąstyti ir realybės pagrindu 
suformuoti P. Auštrevičiaus 
teiginiai grindžiami saikingu 
optimizmu ir aiškiu Lietuvos 
perspektyvos numatymu. 

Seimo narys, modernusis 
krikščionis demokratas, Egidi
jus Vareikis, pratęsdamas pir
mojo kalbėtojo mintis, priminė 
tris kertines, jau beveik reali
zuotas, valstybės užduotis: 
stojimas į Europos Sąjungą, 
stojimas į NATO, geri santy
kiai su kaimynais. Įgyven
dinus šiuos uždavinius, prieš 
Lietuvos visuomenę iškyla 

daugybė kitų spręstinų pro
blemų, tykančių XXI amžiuje. 
E. Vareikio apmąstymų ašis 
— naujoji Lietuvos geopo
litika šių dienų situacijoje, kai 
tenka spręsti centro ir perife
rijos, atviro pasaulio ir tauti
nio uždarumo (pranešėjo nau
dojamas „neopakštizmo" ter
minas) prieštaravimus. Prane
šėjo nuomone, lietuviams svar
bu peržengti pastarąją (tauti
nio uždarumo) psichologiją ir 
drąsiai priimti globalius iššū
kius. 

Antrajame posėdyje — 
„Lietuvos kelias ir ateities vi
zijos" — LR Seimo narys kon
servatorius Arvydas Vidžiū
nas analizavo modernios vi
suomenės ir tradicijų santykį 
konservatyvizmo požiūriu, at
skleidė pilietiškumo ir tautiš
kumo ryšį. Liberalas Eugeni
jus Gentvilas akcentavo stip
rios ekonomikos ir stiprios 
valstybės priklausomybės dės
ningumus, stiprinant švietimą 
bei skatinant konkurencingu
mą. Jam antrino LR Seimo 
pirmininko pavaduotojas libe
ralas Gintaras Steponavičius. 

Sudėtingi dabarties ir praei
ties ryšiai, pasak prof. Vytau
to Landsbergio, nulemia dau
gelį Lietuvos valstybės bruožų 
— teigiamų ir neigiamų. Šiuo
laikinės lietuviškosios biuro
kratijos veiklą savoje valsty
bėje V. Landsbergis ironiškai 
pavadino „rezistencine". Lietu
vai lemta per amžius laviruoti 
tarp Rytų ir Vakarų. Čia 
svarbiausia išugdyti tautinį ir 
pilietinį sąmoningumą. Apie 
tai plačiau kalbėjo filosofijos 
daktaras prof. Bronius Kuz
mickas. 

Trečiasis posėdis — „Legen
dinė Dainava — laisvės kovų 
verpetuose" — prasidėjo išsa
mia istoriko Henriko Rimkaus 
studija apie Dainavos krašto 
partizaninį judėjimą, parti
zanų kovas ir jų vadų likimus. 
Šios tematikos tyrimai, vi
siškai išbraukti iš tyrėjų aki-

Šio šeštadienio priedo puslapiuose: 
Sėkminga ..1 laisvę" studijų savaitė. — 1 psl. 
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Klausosi paskaitų „Į laisvę" studijų savaitėje (pirmoje eil. iš kairės): prof. Vytautas Landsbergis, dr. 
Kazys Ambrozaitis: už jų matyti V. Alekna ir kiti . Visos nuotraukos Antano Petrausko. 

račio sovietiniais metais, tik 
dabar įgauna pagreitį — pasi
rodo vis daugiau rimtų darbų. 
Tuo tarpu meninis šios isto
rinės tiesos apmąstymas ir at
spindėjimas dėl įvairių prie
žasčių smarkiai atsilieka. Gar
sus skulptorius, Vilniaus dai
lės akademijos profesorius 
Gediminas Karalius, įdomiai 
svarstė šiuolaikinio meno ir 
minėtos temos ryšius, kriti
kuodamas valstybės politiką 
nustatant kultūros pirmumus. 
Apibendrinant studijų savaitę, 
buvo paskelbtas kreipimasis į 
Kultūros, švietimo ir mokslo 
ministerijos dėl menininkų, 
kuriančių istorine tema, rė
mimo. 

Dr. Mindaugas Bloznelis 
nušvietė mažai nagrinėtą Lie
tuvos Laisvės armijos savisau
gos būrių veikimo taktiką ir 
strategiją Antrojo pasaulinio 
karo metais. Legendinio parti
zanų vado, kankinio Adolfo 
Ramanausko — Vanago dukra 
Auksė Skokauskienė atskleidė 
teisingumo organų vykdomą 
politiką, kai ištisą dešimtmetį 
stabdomi arba nutraukiami 
bet kurie teisiniai procesai, 
siekiant patraukti visiems 
žinomus A. Ramanausko-Va
nago budelius teisminėn at
sakomybėn. Nutarta kreiptis į 
Generalinę prokuratūrą, kad 
būtų susidomėta tokio vilkini
mo priežastimis. 

Studijų dienų dalyviai žiū
rėjo dokumentinį filmą apie 
rezistentą Konstantiną Ba-
jerčių — „Garibaldžio tyla" 
(autorius Eugenijus Ignatavi
čius, režisierius Juozas Sabo-
lius). Buvo aplankytas Aly

taus A. Ramanausko — Vana
go vidurinės mokyklos muzie
jus, Merkinės Kryžių kalnelis 
— partizanų palaidojimo vie
tos bei rezistencinės atminties 
puoselėtojo Juozo Kaupinio 
surinkti unikalūs eksponatai 
Merkinės kraštotyros muzie
juje. 

Trečioji studijų diena pa
skirta iškilioms išeivijos asme
nybėms — prof. Juozui Bra
zaičiui ir neseniai mirusiam 
prof. Adolfui Damušiui. Pra
nešimus skaitė dr. Kazys Am
brozaitis, prof. Vytautas Ku
bilius, dr. Kęstutis Skrupske-
lis, dr. Mindaugas Bloznelis. 
Gyvomis detalėmis iškiliųjų 
veikėjų paveikslą atgaivino 
vyresniosios kartos žurna
listas Viktoras Alekna. Šių 
vyrų didi veikla Lietuvos labui 
iškilo visa savo verte, o stu
dijų savaitėje susitikę Antano 
Maceinos, Prano Diel^iinkai-
čio, Igno Skrupskelio vaikai 

taip pat turėjo, ką prisiminti. 
„Į laisvę" fondo valdyba spe
cialia premija apdovanojo 
vertėją, literatūros tyrinėtoją 
Tatjaną Maceinienę už knygą 
Pašauktas kūrybai, kurioje ji, 
remdamasi laiškais ir kita au
tentiška medžiaga, originaliai 
interpretavo A. Maceinos as
menybę. 

„Į laisvę" studijų dienų 
sklandžiu vyksmu rūpinosi 
žurnalistė Aldona Žemaitytė, 
Garliavos J. Lukšos-Dau
manto gimnazijos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas bei vi
sas būrys fondo bičiulių, ben
draminčių iš Vilniaus, Kauno, 
Alytaus. 

Nors konferencijoje dalyvavo 
garsūs, kompetentingi Lietu
vos ir išeivijos politikai bei 
mokslininkai, centrinė žinia-
sklaida šiam renginiui de
monstratyviai neskyrė jokio 
dėmesio. 

Gražina Mareckaitė 

Prof. B. Kuzmickas. E. Gentvilas. 

A. Vidžiūnas. 
„I laisvę" studijų savaitės dalyviai Alytuje — A. Žemaitytė ir V. 
Vitkauskas. 

Rainer Maria Rilke 
IŠ „VALANDŲKNYGOS" 

VASARĄ PALYDINT 
Tavęs nestebina audra — 
iš lėto tvinko ji, 
ir medžiai lekia, o su jais 
alėjos pajuda. 
Ir tu žinai, ko bėgo jie 
nuo to, kurin eini, 
ir tavojusnys gieda jam, 
pro langą kai žvelgi. 

Savaitėm vasaros tyloj 
vis kilus medžiuose 
sula sravės dabar žemyn 
link to, kurs kuria tai. 
Gal numanei, kas ta galia, 
kai vaisių palietei, 
dabar ji paslaptinga vėl, 
ir vėl kaip svečias tu. 

Tau buvo vasara — namai, 
kur viskas žinoma — 
dabar reikės sugrįžt širdin 
ir eit kaip lyguma. 
Didi vienatvė prasidės, 
apkurtę dienos bus, 
lyg sausą lapą vėjas tau 
pasaulį vėl išpūs. 

Pro jo apnuogintas šakas 
bus likęs tau dangus; 
kaip žemė, vakaro daina 
būk, gaubiamas tu jo. 
Būk nuolankus kaip tvarinys, 
tikrovei pribręstas, 
.kad Tas,kur s garsus, ir tave, 
pajustų glėbdamas. 

PASKUTINYSIS NAMAS 

Paskutinysis namas šiame kaime 
toks vienišas, kaip niekur pasauly. 

Ir gatvė, šiame kaimely pratęsta, 
iš lėto rangosi tamsion naktin. 
Tasai kaimelis tai tik perėja 
tarp tolių dviejų, nykių ir baugių, 
ir vietoj tako kelias pro namus. 

Palikę kaimą tą keliaus ilgai, 
ir daug galbūt išmirs jų pakelėj. 

DIENOJANTIR TEMSTANT 
Dienojant tu esi kaip gandas, 
kurs daug kam aidi pašnabždom; 
tyla tu valandai išmušus, 
kai ji užsiveria lėtai. 

Ir juo labiau diena išblėsta, 
juo, mano Dieve, tu arčiau. 
Lyg dūmai kyla iš stogų 
aukštyn tavoji karalystė. 

UŽMARŠTIS 
Bevakarieniaujant kartais kai kas 
kelias, išeina, ir eina, eina, eina jis, — 
kur nors Rytuos bažnyčia užmiršta. 

Ir gėdijo vaikai kaip mirusio. 

Ir tas, kurs miršta savo namuos, 
palieka prie stalo ir stiklo gyvent, 
o vaikai iškeliauja pasaulin lankyt 
bažnyčios, jo jau seniai užmirštos. 

DIDŽIOJI IŠTIKIMYBĖ 

Jei man akis aptemdintum, tave matyčiau, 
jei man ausis apkurtintum, tave girdėčiau, 
be kojų pas tave ateit galėčiau, 
ir be burnos tave maldaučiau. 
Jei likčiau aš be rankų, tave apglėbčiau 
sava širdim kaip ir ranka. 
jei širdį sustabdytum, smegenys tuoj imtų plakt, 
ir jei smegenys man užsidegtų, 
ant savo kraujo neščiau aš tave. 

Vertė Alfonsas Tyruolis 
Šįmet suėjo šimtas metų, kai buvo parašyta R.M. Rilkės religinės 
mistikos ir Dievo ieškojimo (daugiausia žemiškais įvaizdžiais) 
Valandų knyga. Ją sudaro 3 dalys: „Knyga apie vienuolinį gyve
nimą", „Knyga apie šventkeliones" ir „Knyga apie neturtą ir 
mirtį". Čia pateikiami vertimai imti iš antrosios Valandų kny
gos dalies. Tik pirmoji dalis tebuvo išversta į lietuvių kalbą 
(„Reqnum", 1995) A.T. 
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Prisimintas Poetas 
„Aš su tūkstančiais šios 

epochos nelaimingųjų ieškojau 
prasmės ir tikrojo kelio. Aš 
bridau per naktį ir pelkes, kad 
išeičiau į areną ir Viešpaties 
kalnus. Aš su savo tauta atsi
stojau prie praeities vartų ir 
meldžiausi kartu su tais, ku
rie atėjo prieš mane, ir su tais, 
kurie atėjo su manimi". 

Taip apie savo kūrybos ir gy
venimo kelią yra sakęs mūsų 
didysis tautos dainius Bernar
das Brazdžionis, šių metų lie
pos mėnesį sukako vieneri 
metai, kai poetas, sulaukęs 95 
metų, tyliai užbaigė žemiškąją 
kelionę savo Los Angeles na
melyje. Metinių proga Kauno 
Petrašiūnių kapinėse, priglau
dusiose jį amžinam poilsiui, 
prie vasaros gėlėmis pražy-
dusio kapo susirinko poeto 
gerbėjai, sesuo ir poezijos 
skaitovai. Tuo tarpu Taikos 
prospekte, Brazdžioniu gyve
namojo namo priekyje, išaugo 
poetui skirtas paminklas. Los 
Angeles lietuvių tarpe, kur 
Bernardas Brazdžionis, 1955 
metais persikėlęs su šeima iš 
Bostono, gyveno iki pat gyve
nimo saulėlydžio, šis žymus 
žmogus, brandžios poezijos 
kūrėjas ir daugelio premijų 
laureatas, buvo kartu mielas, 
šiltos sielos draugas, veiklus 
lietuvis. 

Š. m. rugpjūčio 3 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje vyku
siose metinėse poetą pagerbė 
šeima ir tie, kurie jį sutikdavo 
šventadieniais, kurie kartu su 
poetu toli nuo Lietuvos dirbo 
kultūrinį darbą, kurie redaga
vo Lietuvių dienų žurnalą, 
rinkdavosi diskusijoms Dai
liųjų menų klube. Mes poetą 
prisimename, kaip malonų vi
sų renginių svečią, kalbėjusį 
tvirtu balsu, įtikinančiai, su 
įprasta humoro gaidele, kiek

viena proga vis skaičiusį nau
jas savo eiles, nes poetinio 
įkvėpimo netrūko jam iki pat 
mirties. 

Štai dar gyvai prisimename 
praėjusių metų birželio 1 
dieną vykusį albumo prista
tymą Poetas Bernardas Braz
džionis grįžta į Lietuvą. Tai 
paskutinis poeto viešas pobū
vis, kurio metu jis pasakė: Aš 
nieko neišsinešu, viską palie
ku jums", ir savo kalbos pabai
goje dar pridėjo: „...o dabar 
dedu tašką.... „Šį tašką poetas 
padėjo savo žemiškai kelionei 
ir po šio karto mūsų bažnyčios 
kieme neišvydome šio žvalių 
mėlynų akių, malonaus sene
lio. Dažnai tikrai nežinodavai, 
ar poetas visus pažįsta, ar tik 
įgimta dvasios šiluma leisdavo 
jam bendrauti su visais vieno
dai nuoširdžiai. 

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, kaip pats yra sakęs, „ieš
kojęs prasmės ir tikrojo kelio" 
savo gyvenime, kaip ir daugu
ma tos kartos lietuvių, patyrė 
tremtinio dalią, paliktų namų 
skausmą ir naujakurio var
gus. Daug sielvarto patyrė ir 
asmeniniame gyvenime, nete
kęs prieš laiką dviejų savo 
vaikų. Nepaisant to, jis tiek 
savo poezijoje, tiek savo gyve
nime neprarado gilaus 
tikėjimo Dievo teisingumu ir 
pomirtinio gyvenimo palaima. 

Poeto kasdienybėje jo stip
rybės šaltinis buvo Aldona 
Brazdžionienė, jo ištikimoji 
gyvenimo draugė. Kaip kiek
vienas žmogus, poetas, atitrū
kęs nuo rašomojo stalo, suras
davo džiaugsmą namelį su
pančiame vaismedžių sode ir 
augančiuose anūkuose. Tur
būt pati artimiausia iš visų, 
senatvėje teikusi atsparą ir po 
poeto mirties toliau puo
selėjanti garsaus savo senelio 

atminimą, yra Dalytė Trot-
manaitė-Lovett. Dabar ketu
rių vaikučių mama, kurių jau
niausias pavadintas prose
nelio vardu, gyvena San Diego 
mieste. Visada aktyviai daly
vavusi lietuviškoje veikloje, 
šiuo metu, kartu su kitais tė
veliais, įsteigė San Diego 
šeštadieninę mokyklą, kuriai 
pati vadovauja. 

Poeto Bernardo Brazdžionio 
metinių proga Dalytė apžvelgė 
savo senelio gyvenimą ir 
kūrybą, šiltai prisiminė jį ir 
kaip garsų poetą, ir kaip my
limą senelį. Dalytė, paveldėju
si iš poeto ne tik šviesias gar
banas, bet ir šiltą veido iš
raišką bei jautrią sielą, su se
neliu jautė ypatingą ryšį. Me
tinių proga ji sutiko pasidalin
ti mintimis apie šį artimą ir 
mielą jai žmogų, kurį ji vadino 
„tėtuku". 

— Kuri vaikystės akimir
ka, praleista kartu su sene
liu, Tau ypatingai išliko at
mintyje? 

—Tiek yra tų nuostabių aki
mirkų, kad negalėčiau tik vie
nos išskirti. Daug gerų prisi
minimų turiu iš jaunystės Viš
toje. Kai Močiutė išėjo į pen
siją, jie abu su Tėtuku nusi
pirko 2 ir pusę akrų žemės 
Vištoje, pastatė namą ir įkūrė 
ūkį, kuriame, buvo ančių, viš
tų, kalakutų ir net paršiukų. 
Tėtukas paršiukus vadino La-
verne ir Shirley, nes tuo laiku 
buvo tokia programa, kurią 
Tėtukas mėgo. Vištoje buvo 
puiku augti. Močiutė dirbo 
darže, o Tėtukas rašė. Dažnai 
jis su mumis pasidalindavo 
savo kūryba, ir visi pasi-
džiaugdavom. Tėtukas dažnai 
rašė savo kabinete. Mes žino
jome, kada galima jam truk
dyti, o kada ne. Į jo kabinetą 
galėjome užeiti, kada norėjo-

Poetas Bernardas Brazdžionis su dukraite Dalyte Lietuvoje. 

me, bet ilgai trukdyti buvo ne
valia. Juk jis buvo ne tik poe
tas, bet ir dėstytojas, redakto
rius ir visuomenės veikėjas. 
Labai gerbiau ir mylėjau savo 
Tėtuką nuo pat mažens. Daž
nai jis pasisodindavo mane 
ant kelių ir kalbindavo. 

— Dalyte, Tu lydėjai savo 
senelius, 1989 metais pir
mą kartą vykstančius į Lie
tuvą. Ar prieš šią kelionę 
įsivaizdavai, kaip populia
rus ir gerbiamas yra poe
tas Bernardas Brazdžio
nis? Koks buvo Tavo įspū
dis po šios kelionės? 

— Kai išlipome oro uoste 
Vilniuje — pamačiau bekraštę 
minią žmonių, kuri kaip jūra 
pakėlusi nešė mano Tėtuką. 
Tada supratau, kad Lietuvos 
žmonės tiek pat myli poetą 
Brazdžionį, kiek aš. Juk visą 
gyvenimą žinojau, kad jis yra 
ne tik gerbiamas poetas, bet ir 
mylimas tautos sūnus, kuris 
savo meilę Lietuvai rodė kiek
vienu veiksmu. Visą gyvenimą 

pasidalijome Tėtuku su išei
vijos lietuviais, o tą dieną, 
pamačiusi tūkstantinę žmonių 
minią, supratau, jog teks da
lintis su visa Lietuva. 

Šie pirmieji įspūdžiai gyvi 
dar ir dabar mano mintyse. 
Pradėjau suvokti, kiek Ber
nardo Brazdžionio eilės daug 
reiškė ne tik Sibiro tremti
niams, bet ir visiems paverg
toj ir vos nenumirusioj Lietu
voj. Kur tik pasirodydavo poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
ten jį lydėdavo tūkstančiais 
veidų; vieni laikydavo išsau
gotus poezijos rinkinius, kaip 
maldaknyges, kiti laukdavo 
pamatyti poetą, kurio eilėse 
rado vilties ateičiai. Kiek 
kartų mačiau Tėtuką, bučiuo
jantį Sibiro tremtinės močiu
tės rankas, iš susijaudinimo 
vos tramdantį ašaras. Tokie 
momentai pasilieka visam lai
kui mintyse ir širdyje. 

Kai grįžau iš Lietuvos, Los 
Angeles Veiklos centro direk
torius Zigmas Viskanta pa

kvietė dalyvauti Lietuvos išsi
vadavimą remiančioje veik
loje. Po šios kelionės aš dar la
biau troškau dirbti Lietuvos 
labui, todėl jaučiausi laimin
ga, kad pati dalyvavau istori
niu laikotarpiu, kuris vedė į 
Lietuvos laisvę. 

— Dalyte, Tu mūsų tautos 
dainių pažinai kasdieni
niame gyvenime, nes jo na
muose praleidai dalį savo 
vaikystės. Kurios senelio 
gyveninio vertybės Tau pa
čios svarbiausios? 

— Negaliu atsakyti į šį klau
simą, nepaminėjusi ir Močiu
tės. Jie abu turėjo nuostabius 
santykius-meilę, pagarbą ir 
tarpusavio toleranciją. Mudvi 
su vyresne seseria Bitute su 
seneliais praleidome daugiau
sia laiko. Nuo mažens lanky
davome ateitininkų būrelius, 
todėl daug ko išmokome šioje 
organizacijoje. Aš džiaugiuosi, 
kad jie nebijodavo pasakyti 
„ne", neleido visko, ko pra
šydavome. Vaikai nevaldė mū
sų namų, tėveliai juose tarda
vo svarbiausia žodį. 

Bet grįžkime prie Tėtuko gy
venimo vertybių. Jų gyveni
me, kaip ir kitų, buvo daug 
džiaugsmo, bet taip pat ir ne
laimių bei nusivylimų. Tė
tukas savo vaikus mylėjo, ne
paisant mūsų blogų spren
dimų ir mokėjo mums tą meilę 
parodyti. Kartais eiles suri
muodamas pasakydavo, kad 
draugė skambino: „Dalyte, 
skambino Živilė, tavęs nerado 
- nusivylė". Tėtukas mėgo pa
juokauti. Dažnai vakarais Mo
čiutė, Tėtukas, Bitutė, aš, kar
tais ir mano mama Saulutė, ir 
kiti, apsėdę stalą, ilgai pasa
kodavome savaitės nuotykius 
ir plyšdavome iš juoko. Tėtu
kas buvo mūsų šeimos sangvi
nikas. Jis mus pralinksminda
vo su savo juokais, anekdotais 
ir gyvenimo nuotykiais. Jo 
meilė ir giedri nuotaika dar ir 
dabar šildo mano širdį. 

— Ar mėgdavai vaikys
tėje skaityti Meškiuką 
Rudnosiuką ? 

— Ne tik mėgdavau skaityti 
Rudnosiuką, bet, kai buvau 6 
metų, mano Tėtukas pažadėjo 
man vieną dolerį, jeigu atmin
tinai išmoksiu visą knygą. 
Prieš 30 metų už dolerį dar 
galima buvo daug nusipirkti, 
tai, aišku, mes sudarėme su
tartį. Dar ir dabar galėčiau 
kelis puslapius iš eilės padek
lamuoti, bet, deja, nieks ma
nęs neprašo. Aš pati šį papir
kimo metodą naudoju savo 
vaikams. Gal psichologiškai 
šis būdas nepatartinas, bet 
drįstu sakyti, kad manęs ne
pagadino. 

— Ačiū, Dalyte, už Tavo 
mintis ir įdomius prisimi
nimus. 

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, dar gyvas būdamas, tapo 
mūsų tautos legenda, kuri ne
galėjo priklausyti nei šeimai, 
nei draugams ar artimie
siems, su kuriais bendravo ir 
kurie galbūt poetui teikė min
čių, įkvėpimo. Jis daug anks
čiau, nei žlugo politinė prie
spauda, savo žodžiu griovė ne 
tik laiko ribas, bet ir bet ko
kios dvasinės priespaudos 
varžtus, nes poetinė mintis vi
sada lieka laisva. Todėl neat
sitiktinai aktorė Virginija Ko-
chanskytė, metinių proga Los 
Angeles scenoje skaičiusi Ber
nardo Brazdžionio poeziją, sa
vo pasirodymą užbaigė eilė
raščiu „Per pasaulį keliauja 
žmogus". Tai poezija, kuri iš
augo iš poeto skausmingo tie
sos ieškojimo, iš daugelį metų 
širdyje nešioto tėvynės ilgesio 
ir begalinio artumo su Aukš
čiausiuoju. Tikime, kad poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
palikęs neišsemiamus dvasi
nius lobynus ateinančioms 
kartoms pasiekė „Viešpaties 
kalnus". 

Asta Pakuckienė 

Visos mūsų tautos netektis 
Prieš keliolika metų (ra

šantysis nebesugeba prisimin
ti tikslesnės datos), vieną anks
tyvą rudens rytą skambtelėjo 
telefono skambutis. Pakėlus 
ragelį, pasigirdo moteriškas 
balsas: 

— Labas rytelis, mes jau at
vykome. 

Paskui, tarytum atsipra
šydama, pridūrė: 

— Mes skubėdami truputį 
per anksti atvažiavome. 

Kas gi buvo tie ankstyvi 
sveteliai? Tai Kanados lietu
viai, Hamiltono scenos dar
buotojai, susispietę „Aukuro" 
eilėse. O telefonu kalbėjo Ele
na Dauguvietytė—Kudabienė, 
„Aukuro" teatro steigėja, re
žisierė ir dažna vaidmenų at
likėja. 

Tą nebeatmenamų metų ru
dens ankstyvą rytą, vieni 
sunkvežimiu, o kiti lengvais 
automobiliais per 10 valandų 
iš Hamiltono į Čikagą atvykę, 
hamiltoniečiai, pagirtinai pa
sirodė Jaunimo centre sureng
tame teatro festivalyje. Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė ir 
jos vadovaujami „Aukuro" 
teatralai dalyvavo visuose 
ligšioliniuose lietuvių teatro 
festivaliuose. Taipgi „Auku
ras" ne kartą atliko įvairius 
kitus scenos veikalus Jaunimo 
centro scenoje. Aukuriečiai, 
nepaisydami ilgų ir vargi
nančių kelionių, dažnokai ke
liaudavo ir savo sukurtu me
nu dalindavosi su arti ar toli 
gyvenusiais savo tautiečiais. 

Deja, deja... Elena Daugu
vietytė—Kudabienė, „Aukuro" 
teatro nenurimstanti širdis, 
daugiau nebevažinės ir nebe-

Elena Dauguvietytė-Kudabienė. 

lankys lietuvių Čikagoje bei 
kituose lietuvių telkiniuose. 
Elenos Dauguvietytės nebėra. 
Ji iškeliavo į Anapus. Tai atsi
tiko 2003 m. liepos 22 d. Žinia 
apie jos mirtį atkeliavo perne
lyg pavėluotai. Nesmagu ir ap
maudu. 

A+A Elena yra rež. Boriso 
Dauguviečio, žymaus Lietuvos 
dramos teatro darbuotojo, 
pėdomis pasekusi atžala. Tė
vui buvo lemta palikti Lietu
voje. Jo dukroms — Elenai, 
Anastazijai ir Ksenijai — teko 

išeiviškoji dalia. 
Elena Dauguvietytė savo 

teatrinį veikimą pradėjo Kau
ne, Jono Lauciaus įsteigtame 
Jaunimo teatre. Jame drauge 
reiškėsi Zita Kevalaitytė, Bi
rutė Pūkelevičiūtė, Kostas Os
trauskas, Algirdas Kurauskas 
ir kiti. Teatrui vadovavo Sta
sys Santvaras. 

Pasibaigus II Pasaulinio ka
ro veiksmams, lietuviai iš
eiviai būrėsi stovyklose. Augs
burgo (Haunstettene) stovyk
loje gyvenę, iš Lietuvos pasi

traukę, dramos teatro akto
riai: Henrikas Kačinskas, Juo
zas Palubinskas, Kazys Vasi
liauskas ir kiti, ėmėsi pas
tangų įkurti dramos teatrą. 
Pavyko. Netrukus steigėjų 
eiles papildė Alfonsas Brinką, 
Vitalis Žukauskas, Kazys 
Oželis, Stasė Kielaitė, Zita 
Kevalaitytė ir kt. Jų tarpe 
buvo ir Elena Dauguvietytė. 
Susitelkę aktoriai repetavo, 
rengėsi dramos veikalų pa
statymams. Spektakliai buvo 
rengiami ne tik Augsburge, 
bet ir kitose lietuvių gyvena
mose vietovėse. Keliaudavo 
visokiomis įmanomomis prie
monėmis. Keliaudavo ir džiu
gindavo savo tautiečius gyvu 
lietuvišku žodžiu. Aktorės Ele
na Dauguvietytė ir Zita Keva
laitytė iš mažens mėgo dai
nuoti. Abi gerai susidainavu
sios linksmindavo klausytojus. 

Ilgainiui Augsburgo teatralai 
išsiskirstė. Elena Dauguvie
tytė (ištekėjusi už Edvardo 
Kudabos) išvyko į Kanadą ir 
pastoviau įsikūrė Hamiltone, 
plieno, tekstilės ir kitokios 
pramonės mieste. Šiame mies
te apsigyveno daugiau kaip 
tūkstantis lietuvių. Bematant 
prasidėjo visuomeninis veiki
mas. Kūrėsi Romos katalikų 
parapijos, steigėsi lituanistinė 
mokykla ir įvairios organizaci
jos. Elenos Dauguvietytės-
Kudabienės dėka, įsisteigė 
dramos mėgėjų teatras „Au
kuras". 

Vargu ar šiandien koks pra
šalietis galėtų suskaičiuoti 
„Aukuro" atliktus pastatymus, 
spektaklius ir kitus darbus. 
Apie tai kalbant, negalima 

nepaminėti ir kitose Kanados 
bei JAV vietovėse veikusių lie
tuvių teatro sambūrių. Deja, 
daugelis tiems sambūriams 
priklaususių žmonių negrįžta
mai išėjo į Anapus, o kiti pa
vargo, išsisėmė, suseno. Ta
čiau Hamiltono „Aukuras", 
papildydamas savo eiles 
prieaugliu, išsilaikė iki šių 
dienų. 

Elena Dauguvietytė-Kuda
bienė prieš keliolika metų štai 
kaip kalbėjo: „Didžiausią sun
kumą sudaro jaunimas. Kaip 
žinote, jeigu kas iš jaunimo 
dainuoja, tai ir šoka, ir daž
niausiai sportuoja. Neskaitant 
mokyklos, dažnai dar pri
vačiai ima muzikos, baleto pa
mokas ir t.t. Dažniausiai man 
reikia prie jų prisitaikyti. 
Anksčiau man teko taikytis ir 
prie vyresnio amžiaus aktorių, 
kadangi jie dirbo fabrikuose. 
Dabar dauguma nebedirba — 
išėjo į pensiją". 

Kanadoje veikia Daugia-
kultūrinė sąjunga, kuriai pri
klauso ir „Aukuro" teatras. Ši 
sąjunga rengia festivalius. 
Veikalai statomi lietuvių, o 
kartais ir anglų kalba. Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės 
ryžtu, „Aukuras" anglų kalba 
pastatė J. Marcinkevičiaus 
„Mindaugą", J. Jankaus „Pei
lio ašmenys" ir kt. 

Jaučiasi pareiga pakartoti ir 
šiuos Elenos Dauguvietytės-
Kudabienės žodžius: 

„Mylėkite išeivijos teatrą, 
nors jo pagrindą sudaro mė
gėjai. Visa bėda, kad senasis 
žiūrovas kartu su mumis pa
seno. Būtinai reikia sudominti 
jaunimą... Kartais mes per 
daug džiaugiamės smulkme
nomis. Mes džiaugiamės, kad 
mūsų prieauglis padainuoja 
lietuviškai dainelę ir tiesiog 

einame iš proto, kai pama
tome savo sūnų ar dukrą sto
vint prie Lietuvos vėliavos. 
Mes džiaugiamės, kad mūsų 
vaikai šoka tautinius šokius, 
bet nekreipiame dėmesio, kai 
jie, net koncertų ar švenčių 
metu, savo tarpe kalba ang
liškai. 

Man asmeniškai teatras 
davė tiek daug laimės ir 
džiaugsmo, todėl aš jaučiu pa
reigą savo sugebėjimais pasi
dalinti ir su kitais". 

Elena Dauguvietytė-Kuda
bienė, jos artimųjų ir bendra
darbių vadinta Nele, arba net 
Nelka, džiaugėsi teatru. Ji 
reiškėsi ir Kanados profesio

nalinėje teatro scenoje, o taip 
pat pagal išgales lietuvių vi
suomeniniame gyvenime. Jai 
priklauso nuoširdi pagarba ir 
padėka. Tik gaila ir nesmagu, 
kad mes neįstengėm jos atitin
kamai įvertinti. Neįstengėm 
jos pagerbti ir jai pasitraukus 
iš gyvųjų tarpo. Ką gi, šiaip 
taip sugebame velionę prisi
minti tik praslinkus daugybei 
dienų. AtA Elena Dauguvie
tytė-Kudabienė, kaip yra 
žinoma, mirė 2003 m. liepos 
22 d. Žinia apie jos netektį 
mus pasiekė tik rugpjūčio 27 
d. Tebūna velionei šviesu ir 
malonu Anapus. 

Petras Petrutis 

Romualdo Požerskio fotografijų 
paroda 

Š.m. spalio 3 d., 6 vai. po 
pietų, Norvvich Heritage Dis-
covery centre bus atidaryta 
žymaus Lietuvos fotomeninin
ko Romualdo Požerskio darbų 
paroda. Fotografijos bus eks
ponuojamos 30 dienų. 

..Eksponuojamus darbus 
jau matė daugelio Europos ir 
pasaulio šalių gyventojai, be 
to, darbus bus galima ir 
įsigyti, — Draugui sakė paro
dą rengiantis fotografo sūnus 
Povilas Požerskis, padedamas 
keletui vietinių asmenų. — 
Amerikos publikai pristato
mos fotografijos parinktos iš 
įvairių menininko darbų se
rijų, sukurtų per pastaruosius 
dvidešimt metų". 

Povilas kviečia visus aplan
kyti parodą, kuri vyks „The 
Norvvich Arts Council" galeri
joje, 60 Broadway. Norvvich, 
CT, nuo spalio 3 iki spalio 30 

dienos. Platesnę informaciją 
suteiks Povilas — rašykite 
jam elektroniniu paštu 
RomasPhoto2003@yahoo.com 

Romualdas Požerski*. 

mailto:RomasPhoto2003@yahoo.com
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Atrakinau savo dienoraštį 
Nomeda Lukoševičienė 

Vilius Ksaveras Slavinskas. „Paslaptis". Akrilika. 

Surandi jį visai pasikeitusį 
Dekoratyvi, spalvinga, inter-

jeriška tapyba jau seniai yra 
dailininko Viliaus Ksavero 
Slavinsko išskirtinumo ženk
las, padėjęs menininkui su
laukti pripažinimo ir įverti
nimo. Dailininkas Lietuvoje ir 
užsienio parodų salėse bei ga
lerijose surengęs per 70 auto
rinių p ' /odų, dalyvavęs dau
giau nei 80 grupinių, yra 
apdovanotas keliose tarptau
tinėse akvarelės ir tapybos 
parodose. Prieš mane guli di
delis aplankalas su nuotrau
komis — tai, buvusių ir 
būsimų parodų darbai, viso 
kūrybinio procese plėtotė. 
Įspūdingas buvusių parodų 
sąrašas, atsiliepimai, straips
niai, informacija. 

Dailininkas Vilius K. Sla
vinskas gimė 1943 m. sausio 
16 d. Kaune. Mokėsi, studija
vo, 1978 m. baigė Lietuvos 
Dailės instituto Kauno fakul
tetą, įgydamas dekoratyvinės 
dailės dailininko, architekto 
diplomą ir nuo tų pačių metų 
dalyvauja parodose. Ypač pro
duktyvų dailininką ilgą laiką 
žinojome kaip puikų akvare-
listą, kurio paveiksluose kiek
vienas besidomintis surasdavo 
šviesią, skaidrią ar rimties, 
ilgesio nuotaiką, sau tinkamos 
temos motyvą. „Kūrinio esteti
ka yra pirmutinis V. Slavins
ko darbų suvokimo žingsnis, 
intriga, atverianti kelią į gi
lesnį kūrinio pojūtį. Panašu, 
kad dailininkas įspėjo visuo
menės poreikį originaliam gro
žiui. Jį jis kuria per vaizdavi
mo priemonių paprastumą ir 
savo jausmų, išgyvenimų, vi
zijų nuoširdumą", pristato dai
lininką Kristina Civinskienė. 

Kai rašai apie dailininką, 
poros metų bėgyje. Amerikoje 
ne pirmą kartą atidarantį au
torinę parodą, spėlioji, ku
ria kryptimi vystosi kūrybinė 
mintis, ieškai santykio su 
anksčiau dominavusiais iš
raiškos bruožais. Tik dailinin
kas V. K. Slavinskas kiek
vieną kartą priverčia stebėtis 
— naujojoje parodoje jį suran
di visai netikėtą, ne besi
keičiantį, o galima sakyti, vi
sai pasikeitusį, vėl atradusi, 
praplėtųsi tapybos išraiškos 
arsenalą. Neapsiribodamas 
vien tapybos priemonėmis, jau 
savitai naudoja ir mišrią tech
niką, keičia įprastus kompo
navimo principus, keičia temas. 

Dabarties ir nraeities, istori
jos ir šios dienos akistata at
vykus į naują pasaulį, ban
dant suvokti šio krašto gy
venimo aplinkybes, savybes, 

tikrovę, skatina perėjimą nuo 
asmeniškų, kamerinių, indivi
dualizuotų kūrybos momentų 
prie globališkesnių įvaizdžių, 
naujų prasmių, temų. Paslap
ties provokacija, spalvomis ir 
vaizdiniais atkeliavusiais iš 
seniai pamirštų, tik niekur ne-
dingusių motyvų, vis laiks nuo 
laiko atsikartojančių, iškylan
čių gretinami su dabartimi, 
skamba kaip pokštas, o gal at
radimo džiaugsmas, improvi
zacija, bandant laužyti taip 
priimtinas taisykles, drąsūs 
spalvų kontrastai sudėtingų 
figūrų, simbolių paskleidimas 
plokštumoje — tai vientisa 
išsisakymo medžiaga, kurios 
elementai, susiję su esamu 
laiku, tik klaidžioja kur kas 
giliau nei siūlo koliažo monta
vimo galimybės. Jo naujausiuo
se kūriniuose galime pajusti 
nenustygstantį minties de
gimą, smalsumą, norą už
fiksuoti išgyventą akimirką, 
kvietimą atviram pokalbiui. 
Naujos temos išdidino pa
veikslo formatą, užpildė nau
jomis spalvų varsomis, simbo
liais, mistikos kvapu, lyg nu
sakant dvasinį sukrėtimą, at
veriantį nesuvaržyto mąstymo 
iliuziją. 

„Stengiuosi turėti nesu
varžyto mąstymo ir galimų 
meninių sprendimų laisvę. 
Bandydamas suvokti supančio 
pasaulio paslaptį ir kurdamas 
asmeninės patirties viziją bei 
norėdamas išsaugoti paslap
ties nuojautą, pasitikiu žiū
rovų sugebėjimu savitai su
vokti ir pratęsti kūrybinį pro
cesą savo jausmuose. Esu lai
mingas, kai pavyksta pasiekti 
kūrinio ir interjero meninę 

Dail. Vilius K. Slavinskas. 

sintezę", prisipažįsta dailinin
kas. Jis yra Lietuvos daili
ninkų sąjungos, dailininkų, 
klubų _Aqua 12" ir „Meno 
sparnai" narys, architektų ir 
dailininkų klubo „Sfinksas" 
pirmininkas. Gyvena Kaune, 
tik vis dažniau lankosi Či
kagoje, kuria, ruošia parodas. 

M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, (5620 S. 
Claremont Ave., Čikagoje) 
rugsėjo 12 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. dailininkas Vi
lius Ksaveras Slavinskas pa
rodoje „Sėkmingas sugrįži
mas" pristatys per 40 tapybos 
darbų, atliktų akrilo dažais 
ant drobės, kartono ir popie
riaus bei originalia koliažo 
technika. Visus meno my
lėtojus, sugrįžusius po vasaros 
atostogų, kviečiame į parodos 
atidarymą, kur jūsų lauks dai
lininkas ir jo nauji paveikslai, 
nemokama dailės kūrinių lote
rija ir kitos malonios staigme
nos. Laima Krivickienė 

Sveikinimo žodis, kurį ta
rė menininkė savo dailės dar
bų parodos atidaryme liepos 
24 d., University of Washing-
ton, Seattle, Suzallo bibliote
kos patalpose. 

„Šiandien liepos 24-oji. Die
na, kuri daugeliui yra tiesiog 
ketvirtadienis. Man jis liks 
kaip neeilinis ketvirtadienis, 
nes mano kūrinėliai, mano kū
dikėliai sustingo šiose lenty
nose, kad patys galėtų į jūsų 
akis pažiūrėti ir viską jose iš
skaityti. Tikrai nelengva pa
sakyti, iš kur ateina įkvėpi
mas kurti. Man visuomet pa
tikdavo to meno sritys, kurios 
gali parodyti tvarkingą ne
tvarką, netikėtą derinį, kur 
priešingi dalykai suskamba 
kaip nedaloma vienuma. Kiek
vienas mano sudžiovintas au-
galiukas turi savą augimo, žy
dėjimo ir subrendimo laiką. 
Visuomet galvoju, kad, jei 
neužmirštuolės žiedelis galė
tų, jis būtinai susitiktų mam-
bretės varpelius. Juk ta neuž
mirštuolės akių žydrynė papil
dytų gilų oranžą, kaip niekas 
kitas. Arba nužydėjusios pie
nės galvelės... Jos, lyg pilkos 
išsidraikiusios saulės, norėtų 
prisiglaust prie violetinio jur
gino peties. Deja, motinėlė 
gamta padalino kiekvienam 
savą laiką. Ir čia ateinu aš. Su 
savo dešimtimis telefonų kny
gų, kuriose džiovinu, kurios 
užima pusę mano studijos, ku
rios jau seniai užmiršo savo 
tikrąją paskirtį. 

Ar žinot, kas yra sunkiau
sia? O sunkiausia yra nuskin
ti ką tik pražydusį žiedelį. La
bai dažnai skindama aš pra
šau atleidimo ir prižadu pra
tęsti jo buvojimą šioje žemėje. 
Aš prižadu naują formą, nau
jus draugus, aš prižadu ke
liones į įvairiausius namus ir 

naujus veidus. Ir turiu pasa
kyti, kad tie pažadai pildosi. 
Per paskutinius penkerius 
metus į pasaulį paleidau apie 
2,000 kortelių. Kiekviena skir
tinga, kiekviena mano prisi
lietimais užauginta. 

Verbos? Tai tik bandymas 
kartoti, ką lietuvės moterys 
kurdavo ilgais žiemos vaka
rais. Pavasaris, vasara ir ru
duo — metų laikai, kai buvo 
renkami įvairiausi žolynai ir 
samanos. Atslūgus ūkio dar
bams, buvo rišamos šios gra
žuolės. Kiekviena žolė turėjo 
savo reikšmę ir jų visuma ne
sustabdomai kalbėjo, šiandien 
tiesiog leidžiu sau žaisti spal
va ir forma. Gera ten, kur yra 
verbos. Jos man lyg lietuviški 
angelai sargai... 

Žiema. Tai man karpinių 
metas. Namų ir nykštukų si
luetai atsiskiria nuo popie
riaus lakštų tiesiog nepaste
bimai. Nykštukai turbūt atėję 
iš vaikystės. O gal jie tiesiog 
nulipo nuo sienos mano ma
mos virtuvėje ir atlydėjo mane 
į svečią šalį... \ 

Namai? Lietuviui namai 
visuomet buvo labai svarbūs. 
Tenai užaugdavo kartų kar
tos, ten gimdavo kūdikėliai ir 
mirdavo senoliai. Namai, kaip 
ir medžiai, turi ten šaknis. 

Šiandien aš atrakinau sa
vo dienoraštį ir dalinuosi su 
jumis tuo, ką manyje pasėjo 
ir subrandino Lietuva. Kažkur 
manyje glūdi gabalėlis tapy
bos drobės, kažkur — grafikos 
idėjos, brūkšnys teptuku du
benėlio kraštu, adatos dyks-
nys tautiškai juostai paža
dinti. O dabar, žiedlapių, lape
lių ir sėklelių pagalba, noriu 
grąžint jus į pavasarį, vasarą 
ir rudenį vienu metu... Pa-
sklaidykite mano dienoraščio 
lapus". Nomeda Lukoševičienė. „Jūros žolė" 

Keli žodžiai apie Brekuno 
ir Vydūno gerbėją 

Vilius K. Slavinskas. „Žvilgsnis". Akrilika. 

Sovietmečiu dažnokai aptik-
davom žinutes, kad Lietuvoje 
lankęsis žymus vokiečių bal
tistas prof. Viktoras Falken
hahn. Nusipelnęs mūsų tautai 
žmogus. Pasikasydavom pa
kaušį ir tuo viskas baigdavos, 
kadangi, net lituanistiką bai
gusiems, toji pavardė nieko 
nesakė. 

Žinoma, būtų pakakę atsi-
verst bostoniškę Lietuvių en
ciklopediją ir visi įtarinėjimai, 
kad turima reikalo su dar vie
nu kultūrbolševikiu, būtų be
matant išgaravę. Būtumėm 
sužinoję, kad prof. Falken
hahn priklauso nuopelnas iš
aiškinant pirmojo lietuvių 
Biblijos vertėjo—Jono Bretkū
no asmenybę, kad jo bičiu-
liautasi su Vydūnu, ir tais lai
kais, kai buvo aptemęs vo
kiečių tautai protas, kai šė
liojo hitlerininkai prieš Lie
tuvą, jo laikytasi garbingai. 
Kuklūs, žinia, tai biografiniai 
duomenys, bet ne ką daugiau 
patiriam ir šiandien, atsivertę 
neseniai pasirodžiusią Lietu
vių literatūros enciklopediją; 
kuri aptaria Falkenhahn aš
tuoniolikos eilučių skirsneliu. 
Suminimi tenai vien patys 
svarbiausi bio-bibliografiniai 
faktai. Būtent, kad jis nusipel
nęs pripažinimo ir pagarbos 
už atliktą išsamią Jono Bret
kūno studiją Der Uebersetzer 
des litauischen Bibel Jo-

Vytautas A. Jonynas 
hannes Bretke und seine Helf-
er (Lietuvių Biblijos vertėjas 
Jonas Bretkūnas ir jo talki
ninkai), dėstęs lietuvių kalbą 
įvairiuose Vokietijos universi
tetuose, parengęs enciklope
diniam žinynui Lexicon der 
Weltliteratur (1966) literatū
ros apžvalgą, pavyzdingai iš
vertęs Bronislavos Kerbelytės 
sudarytą mūsų lietuvių pa
sakų antologiją (1978). Kaip 

, dera skiriamam enciklopedijai 
tekstui, visi kiti Falkenhahn 
gyvenimo įvykiai nutylimi, o 
apie jo viešnages Lietuvoj iš 
viso nekalbama. 

Spėjamai pasinaudojęs pre
tekstu, kad • šiais metais su
kanka 100 metų nuo Falken
hahn gimimo dienos, prof. 
Algirdas Sabaliauskas patei
kė Šiaurės Atėnų, savaitraščiui 
ilgą straipsnį, kuriame išsi-
pasakoja, kokiom aplinky
bėmis jam teko susidurti ir ar
timiau pažinti kolegą Falken
hahn. 

Pasirodo, jog šis, bent patį 
pirmąjį kartą, atvyko Lietu
von prof. Kosto Korsako, Lie
tuvių kalbos ir literatūros ins
tituto direktoriaus, kvietimu. 
Prof. Sabaliauskui teko svečio 
palydovo pareigos. Kaip pri
simenam, tokių globotinių 
anais laikais netrūko. Buvo vi
sokių „pažangiųjų* amerikie
čių grupės — Bimbų ir Mizarų 
— buvo ir šiaip įžymybių. 

Apie tai, kaip jie nuobodžiavo 
ir žiovaudavo vežiojami po 9-
ąjį fortą ir Velnių muziejų, ar 
kaip jie dūkdavo girdyklose, 
mes patyrėm tik vėliau. Kai 
kada iš prisiminimų knygų, 
kai kada iš apsakymėlių, ku
riuos parašė pradedantys ra
šytojai, kai kada, kaip saky
sim Jean-Paul Sartre atveju, 
iš abiejų šaltinių drauge. 
(Taip, sakysim, apie to kana-
lijos Sartro viešnagę yra nu
pliekęs visai šmaikščią nove
liukę Jurgis Kunčinas). Algir
do Sabaliausko pasakojimas 
sustyguotas kitaip. Jis toli 
gražu ne groteskiškas, tačiau 
neblogiau atkuriantis laikme
čio papročius, gentainių po
linkius į parazitizmą. O tačiau, 
tuo pat metu, parodantis svetį 
visa jo ekscentriška grožybe: 

„...Kai tą rugsėjo 21 dienos 
pavakarę (1966 m.) Vilniaus 
geležinkelio stotyje pamačiau 
Falkenhahn, išlipantį iš vago
no, supratau, kad mano susida
rytas vaizdas buvo ne tik apy
tikris, bet ir visai netikras 
Mat aš laukiau senyvo, lėtų 
judesių, pakumpusio filologo, 
o iš traukinio išlipo, penkiais 
fotoaparatais apsikarstęs, jau
natviška energija trykštantis, 
keliautojas, žurnalistas, daili
ninkas, artistas, tik ne bied-
nas kalbininkas, kaip vėliau 
save pavadino profesorius. 

Lietuvoj tąsyk Falkenhahn 

viešėjo trejetą savaičių. Tur
būt per visą viešnagę jis ne
turėjo nė trumpiausios laisvos 
valandėlės. Visą laiką tekinas 
bėgiojo po mokslo įstaigas, 
muziejus, Vilniaus senamies
čio gatvėmis, visą laiką jį buvo 
apspitę interesantai, svečiai, 
jaunystės dienų bičiuliai. Pa
klaustas, kada jam galima 
paskambinti į viešbutį, pa
prastai atsakydavo — iki sep
tintos valandos ryto ir pusės 
dvyliktos vakare. Visas įdo
mesnes vietas jis paprastai 
lankė po du kartus. Pirmą 
kartą eidavo su kokiu nors 
palydovu vilniečiu, o antrą 
kartą, jau lydimas tik savo 
penkių aparatų. Profesorius 
išlaipiojo kalnus, nuo kurių 
prieš trisdešimt metų tapė 
Vilniaus vaizdus. Tris valan
das (!) žvalgėsi iš Gedimino pi
lies, iki smulkiausių detalių 
egzaminavo istoriką Romą 
Batūrą apie pilies ir jos apy
linkės praeitį, čia saugomus 
ginklus. Pirštais šifravo apsa
manojusius, akimis jau nebe-
įskaitomus, Ra3ų kapinių įra
šus. Tačiau, kur buvęs, kur 
nebuvęs, beveik kiekvieną 
dieną keliaudavo į tylią Rūtų 
gatvelę, su kuria susiję, daug 
tada man dar tokių paslap
tingų profesoriaus jaunystės 
prisiminimų". 

Kai kuriuos tų prisiminimų 
fragmentus Algirdas Saba
liauskas sMtMDi j*u . ar, K -
čiau. Visokių likimo pokštų, 
pasirodo, būta Falkenhahn 
gyvenime. Nedaug trūko, kad 
užuot lituanistikos entuziasto 
ir lietuvių" tautos draugo, iš jo 
būtų išaugęs helenofilas. 

Nukelta į 4 psl. 



4 — Nr. 173 (31) • 2003 m. rugsėjo 6 d. Literatūra • menas • mokslas D R A U G A S 

V. Juozapaitis vėl JAV-se 
Wagner, G. Rossini, W. A. 
Mozart, G. Verdi., G. Puccini, 
G. Bizet, Ch. Gounod ir kitų 
kompozitorių operose, tačiau 
jo repertuare gausu kame
rinės bei vokalinės lyrikos 
kūrinių, kuriuos jis atlieka so
linių koncertų metu tiek Lie
tuvoje, tiek užsienyje. Vienas 
svarbesnių V. Juozapaičio pa
sirodymų buvo 2001 m. rug
sėjo 21 d. koncertas Dubline 
(Airijoje) — Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus valsty
binio vizito Airijos Respubli
koje metu V. Juozapaitis re
prezentavo Lietuvos meną, at
likdamas lietuvių ir pasaulio 
kompozitorių kūrybą. 

Be koncertinės ir teatrinės 
veiklos Vytautas Juozapaitis 
nuo 1996 m. dirba pedagoginį 
darbą — yra Lietuvos Muzi
kos akademijos dainavimo ka
tedros lektorius. Už kūrybinę 
bei visuomeninę veiklą jis Lie
tuvos prezidento dekretu buvo 
apdovanotas ordinu „Už nuo
pelnus Lietuvai". 

Š.m. rugsėjo ir spalio mė
nesį sol. Vytautas Juozapaitis 
vėl lankysis Jungtinėse Vais
tuose ir visoje eilėje teatrų at

liks W. A. Mozart operos 
„Don Giovanni" pagrindinį 
vaidmenį. Solistas apgailes
tauja, kad šį kartą neteks pa
sirodyti lietuvių scenose, bet 
tikisi, kad mūsų tautiečiai, 
kuriems tik įmanoma, atvyks 
jo pasiklausyti amerikiečių 
statomoje operoje. 

Šeštadienį, spalio 20 d., 
„Landsdale Community Con-
certs Ass. — North Penn High 
School; 

antradienį, rugsėjo 23 d., 
ketvirtadienį, rugsėjo 25 ir 
sekmadienį, rugsėjo 28 d. — 
Boston, MA; Cutler Majestic 
Theatre; 

antradienį, rugsėjo 30 d., 
Durham, NH — Johnson The-
ater, University of NH; 

trečiadienį, spalio 1 d. — 
Burlington, VT, Flynn Thea-
ter, University of VT; 

penktadienį, spalio 3 d., 
New Brunswick, NJ — State 
Theater New Brunswick; 

sekmadienį, spalio 5 d., 
Asheville, NC — Thomas Wol-
fe Auditorium; 

ketvirtadienį, spalio 9 d., 
St. Louis, MO — Blanche M. 
Touhill Perf. Arts Center; 

penktadienį, spalio 10 d., 
Springfield, IL — Sangamon 
Auditorium, University of Illi
nois at Springfield. 

Pianisto Andriaus Žlabio 
laimėjimai 

V. Juozapait is W. M. Mozart 
„Don Giovanni" operoje. 

Neabejotina, kad Vytautas 
Juozapaitis šiuo metu Lietu
voje yra vienas labiausiai 
pasižymėjusių solistų. Tačiau 
jis žinomas ir plačiame pasau
lyje — sėkmingai gastroliavęs 
Belgijoje, Olandijoje. Prancū
zijoje, Vokietijoje. Austrijoje. 
Indijoje. Japonijoje. Taivane, 
Norvegijoje. Kanadoje, Lenki
joje. Rusijoje, Ispanijoje. JAV-
se ir daug kitur. Amerikos lie
tuviai jį pažįsta iš Čikagos 
Lietuvių operos pastatymų ir 
kitų koncertų. Visur V. Juoza
paitis yra laukiamas ir palan
kiai sutinkamas. 

V. Juozapaitis yra atlikęs 
pagrindinius vaidmenis R. 

«-!V 

Keli žodžiai apie gerbėją... 
Atkelta iš 3 psl. 

Mat 
vaikystę jis praleido Turkijoj, 
turėdamas aukle paprastą 
graikę, kalbančią vien savo 
gimtąja kalba. Kai su susirgu
siu maliarijas sūnum, tėvai 
grįžo į Tilžę, vėl ta pati istori
ja. Tik šiuokart tarnaitė buvo 
sesė lietuvaitė, o ir tėvas pa
noro, kad vaikas išmoktų ta 
„išnykstančios genties" kalbą, 
ne bet kaip, o dorai ir taisyk
lingai. Dovanojo jam Vydūno 
rašytą Vadovą lietuvių kalbai 
pramokti. Viktorėlis, (jam 
buvo vos dešimt metų) taip 
šauniai pramoko, kad vėliau, 
kai Vydūnas metėsi ruošti 
antrą savo vadovo laidą, jam 
talkininkavo savo patarimais. 

Baigęs eksternu Tilžės gim
naziją. Falkenhahn studi
juoja Karaliaučiaus universi
tete teologiją, sanskritą, sla
vistiką ir baltistiką. Prof. Jur
gio Gerulio (Georg Gerullis) 
patariamas, jis pasirenka savo 
disertacijai temą apie Joną 
Bretkūną, kurią vėliau išlei
džia atskiru leidiniu. Dalį eg
zempliorių išsiuntinėja savo 
kolegoms. Senosios mūsų raš
tijos tyrėjas Vaclovas Biržisk;: 
pripažįsta leidinį „monumen
talia studija". Nepaisydamas 
hitlerinių rasines drausmės 
nuostatų, Falkenhan neap
lenkia, siųsdamas savo dova
nas, nė žymiojo baltisto Erns-
to Fraenkelio, žydų tautybės 
mokslininko. 

Kalbų mokėjimas apsaugo 
Falkenhahn nuo dalyvavimo 
mūšiuose. Jis vertėjauja Rytų 
fronte, darbuojasi štabe. Ne-
.paisant to, visvien karui bai
giantis, patenka į Kuršo ap
supties žiedą iš kurio jam 
pagaliau pasiseka pasprukti 
su būreliu vyrų į atvirą jūrą. 
Valtelės, kurią nuolatos ap
šaudo priešas, įgulai pagaliau 
pasiseka būti anglų internuo
tai. Stebuklingu būdu apie jo 
buvimą belaisvių stovykloj 
sužino Fraenkelis, kuriam rei
kalingas sekretorius, ir Fal
kenhahn išlaisvinimas. Dar
buojasi pradžioj Hamburge, 
vėliau Berlyno Humboldt uni
versitete, be kitų dalykų dės
tydamas ir lietuvių kalbą. 
1959 metais jam suteikiamas 
profesoriaus titulas. 

Su tokią gyvenim'šką patirtį 
turinčiu žmogumi gal ir nebu
vo sunku sutarti, bet Saba
liauskas prisipažįsta, kad bu
vo nelauktumų: 

„Svečiui be manęs buvo sun
koka išsiversti, nes Neringos 
viešbutyje ir restorane turėjau 
pasirašinėti visas jo sąskaitas. 
Svečio išlaikymui buvo skirta 
nemaža pinigų suma. Pavyz
džiui, per pietus mudu galė
jome ne tik sočiai prisivalgyti, 
bet ir išgerti butelį vyno. Deja, 
netrukus paaiškėjo, kad profe
sorius ne tik abstinentas, bet 
ir vegetaras. Tai buvo Vydūno 
įtaka. Vienas gerti vyno ne
drįsau, o pinigus leidau šo

koladui, kurį profesorius mie
lai pasiimdavo ir išdalydavo. 

Kartą suorganizavau net ir 
šaunią puotą. Vakare visas 
būrys (buvo ir profesorius, 
Jurgis Lebedys) po „Jūratės ir 
Kastyčio" spektaklio nuėjome 
į restoraną. Čia prie mūsų pri
sidėjo ir su Falkenhahn vieš
butyje susidraugavęs, tuo me
tu Lietuvoje viešėjęs, Ameri
kos komunistų veikėjas Anta
nas Bimba. Kadangi dauguma 
svečių nebuvo nei abstinentai, 
nei vegetarai, pradėjau jau
dintis, kad neviršyčiau išlaidų 
limito, todėl oficiantes manda
giai paklausiau, ar ji dalies 
sumos negalėtų įrašyti į Bim
bos sąskaitą. Nesijaudinkite, 
aš jau viską įrašiau į jo 
sąskaitą — nuramino mane 
geroji oficiante. Į jo sąskaitą 
kas nori, tas ir rašo". 

Įdomių dalykų atskleidžia
ma Šiaurės Atėnų tekste ir 
apie Antano Venclovos laiky
seną mūsų kultūrinio paveldo 
atžvilgiu. „Labai malonius 
prisiminimus, — rašo Saba
liauskas, — paliko mudviejų 
apsilankymas Antano Venclo
vos namuose. Venclova pir
miausia aprodė biblioteką. 
Gražiai mus vaišino. Supra
tau, kad anekdotai apie suval
kietišką Venclovos šykštumą 
yra iš piršto laužti. Čia pirmą 
kartą pajutau, koks karštas 
vydūnininkas yra profesorius 
Falkenhahu. Jis mums paro
dė, kad ir po Lietuvą keliauja 
su Vydūno nuotrauka ki
šenėje. Paskui jis pradėjo prie
kaištauti Venclovai, kodėl lie

tuviai išsižadėjo Vydūno. Juk 
tai lietuviškas Šekspyras, sa
kė profesorius. Venclova aiš
kinosi, kad mes Vydūno ne
išsižadėjome, tik laukiame pa
togios progos, kada galėsime jį 
susigrąžinti. Girdi, lengviau
sia tai padaryti, kai ateina 
koks svarbesnis to asmens ju
biliejus. Iš tikrųjų, po poros 
metų Lietuvoje jau buvo 
švenčiamos Vydūno 100-sios 
gimimo metinės, išleisti jo 
raštai. 

Tada dar nežinojau, kad 
Falkenhahu po karo Vydū
ną buvo aplankęs Detmolde 
ir kad jis daug buvo padėjęs 

• Vydūnui, kai šis rašė veikalą 
Septyni šimtmečiai vokiečių ir 
lietuvių santykių (1932)". 

Po pirmojo apsilankymo pro
fesorius Falkenhahn pradėjo į 
Lietuvą važinėti dažniau. Su
sirado čia nemažai draugų. 
Nutarė Lietuvoje švęsti ir 
savo aštuoniasdešimties metų 
jubiliejų. Iš vagono profesorius 
šį kartą išlipo su jauna gra
žuole žmona. Tačiau užuot 
anų penkių fotoaparatų, ran
koje laikė lazdelę. Kai mes 
priėjome vėl prie to paties 
„Neringos" viešbučio durų, pa
sakiau: „Profesoriau, kaip 
greitai bėga laikas — juk taip 
neseniai, rodos, mes čia bu
vome." „Taip pat ir aš jau la
bai greitas,"— nusišypsojęs, į 
lazdelę rodydamas, atsakė 
Falkenhahn. 

Minėjimas praėjo labai gra
žiai. Per minėjimą Falkenhan 
debiutavo ir grožine kūryba. 
Jo žmona perskaitė novelę 
apie Joną Bretkūną. 

T a r p t a u t i n ė s pianistu 
varžybos 

Robert Casadesus draugija 
1975 metais Cleveland Muzi
kos institute įkūrė Tarptau
tines pianistų varžybas, ku
riose bandė laimę ir keletas 
lietuvių pianistų. 1989 metais 
šeštą vietą laimėjo Eglė Janu-
levičiūtė. Su Janulevičiūte var
žybose dalyvavo Jurgis Karna-
vičius ir vėlesniais metais 
Petras Geniušas. 

1994 metais buvo pakeistas 
varžybų pavadinimas; dabar 
oficialus pavadinimas „Cleve
land International Piano Com-
petition". Lietuviams šiais 
metais atstovauja Andrius Žla-
bys 26 metų lietuvis iš Vil
niaus. 

Žlabio grojimas pirminėse ir 
finalinėse varžybose publikos 
buvo sutiktas su ovacijomis ir 
plojimu, pakilus nuo kėdžių. 
Daugiausiai jį palaikė Muzi
kos instituto studentai (kur jis 
studijuoja) ir Cleveland lietu
viai. Bet teisėjai su kompiute
rizuotu balsavimu nekreipė 
dėmesio į aplodismentus. And
riui buvo skirta ketvirta vieta. 
Dovana — 7,500 dolerių. Tre
čia vieta teko rusui Konstanti
nui Soukhovetski — 10,000 
dol. Antroji premija korėjietei 
Soyeon Lee — 15,000 dol. ir 
pirmoji — 20 metų japonui, 
studijuojančiam Paryžiuje, 
Kotaro Fukuma — 20,000 
dol., koncertas Lincoln centre 
New York ir dvejiem metam 
suplanuoti koncertai su 31 
simfoniniu orkestru. 

Po kiekvienos serijos Cleve
land Plain Dealer muzikos 
kritikas Donald Rosenberg šil
tai aprašydavo Andriaus gro
jimą. Ištraukos: jo pasirinki
mas trijų B — Bach, Beetho-
veną..." ir Brahms užbūrė 
publiką...Pusfinalinėse varžy
bose kritikas straipsniui davė 
didelėmis raidėmis antraštę... 
Lithuanian's risky program 
dravs biggest ovation of all... 
čia Andrius publiką pritrenkė 
su Prokofiev sonata No 7. 

Finalinės varžybos vyko 
Cleveland Orkestro rūmuose-
Severance Hali. Pianistai gro
jo su Clevelando orkestru, di
riguojant Jahja Ling. 

Andrius grojo milžinišką 
Brahams koncertą fortepionui 
ir orkestrui Nr. 1. Vėl ovaci
jos, pilna Severance hall pub
likos, Andrius kelis kartus 
šaukiamas į sceną. Netrukus 
skelbiami rezultatai, visų nu
sivylimui, Andriui skiriama 
ketvirta vieta. Skirstosi būriai 
nusiminusių lietuvių. 

Sekmadienio ryto Cleveland 
Plain Dealer vėl negaili gerų 
žodžių:... Solistas pradėjo 
lėtąją dalį beveik negirdimais 

Pianistas And 

garsais, kurie kilo palaipsniui, 
iki įtūžusio, stipraus, audrin
go, pilno aistros finalo... 

Andriaus mokytojas, pianis
tas Sergei Babayan įpusėjus 
varžyboms prasitarė: jeigu 
Andrius ir nelaimės, jo kelias 
— neabejotina pianisto karje
ra , Andrius toliau studijuos 
Cleveland Muzikos institute ir 
ieškos kelių į meno viršūnes. 
Koncer tas Cleveland, Ohio 

Rugpjūčio 29 d. Dievo Moti
nos parapijos salėje įvyko ste
buklas, kuriuo neabejojo tik 
klebonas kun. Gediminas Ki-
jauskas, o dauguma mūsų bu
vom skeptiški. Kaip galima 
pripildyti salę, kai į mūsų ren
ginius ateina vos du šimtai 
žmonių! 

Stebuklas įvyko. Salė buvo 
pilna. Andrius Žlabys turi 
savo gerbėjų būrius. Salę pri
pildė amerikiečiai! 

Dievo Motinos parapija žai
biškai suorganizavo šį kon
certą. Daug svarbių darbų at
liko LR garbės konsule Ingri
da Bublienė. Jos dėka su
kviesti amerikiečiai. Apie kon
certą žinios paskleistos ameri
kiečių spaudoje ir asmeniškai 
pakviesti net Tarptautinio 
pianistų konkurso mecenatai. 
Korp! Giedra malšino troškulį, 
paruošusios elegantišką barą. 
J . Bublienės dėka, stalas lūžo 
nuo vaišių. 

Andrius Žlabys šiam koncer
tui pasirinko neilgą programą, 
nes tikslas buvo ne tik jį iš
girsti, bet pagerbti ir apdova
noti. Koncerto programa: Pre-
ludes and Fugues in C Minor 
and F sharp major — J.S. 
Bach; Fantasia in C Minor. K 
396 — W.A.Mozart; Sonata 
in D Minor, Op.31, No 2 — L. 
van Beethoven; (Largo Alle-
gro, Adagio, Allegretto); Pre-
lude, Chorale, and Fugue — 
C. Franck. Bisui girdėjom Jo-
hannes Brahms „Intermezzo". 

r ius Žlabys. 

Andriaus Žlabio grojimo pro
fesionalus, nuoširdus vertini
mas, išspausdintas 26 d. Dir
voje (autorius Vytautas Ma
tulionis). Šio koncerto proga 
cituosiu jo žodžius, kuriais 
baigia ilgą Tarptautinio pia
nistų konkurso aprašymą: 

„...Andrius Žlabys yra plačių 
muzikinių akiračių meninin
kas, koncertinei scenai vi
siškai pribrendęs pianistas. 
Jis nebevengia stulbinančios 
dramos, tiesiog ja mėgaujasi, 
bet kartu nesibaido ir švel
niausių, jautriausių muzi
kinės poezijos gelmių, ir jose 
slypinčių jausmų, kuriuos jis 
nuščiuvusiai salei atskleidžia 
nesidrovėdamas. Joks kom
pozitoriaus iššūkis jo nebaugi
na. Į kiekvieną iššūkį jis žvel
gia drąsiai, jo mįslę spėja 
greit, tiksliai ir savotiškai, 
nepataikaudamas nei klausy
tojų, nei teisėjų skoniui. 

Šio plieninių pirštų pianisto 
skambinime jėga eina koja 
kojon su begaliniu švelnumu, 
angelišku pianissimo. Tokia 
gili muzikos ir jausmo vienovė 
pasitaiko retai, bet kai pia
nistui tai pavyksta, jis tampa 
burtininku". 

Dievo Motinos parapija eilę 
metų rengė neeilinius koncer
tus. Čia girdėjom visus Cleve
land menininkus, pianistus, 
dainininkus; čia pastogę ir 
paramą turėjo „Grandinėlė". 
Buvo organizuojami koncertai 
su simfoniniais orkestrais. Ne 
visuomet buvo pataikaujama 
populiariam publikos skoniui. 
Čia buvo atliekami nauji kom
pozitorių kūriniai. Visi koncer
tai puikiai suorganizuoti. Ni
jolės Kersnauskaitės redaguo
tos programos paliks Cleve
land lietuvių istorijoje. Dievo 
Motinos parapija kun. Gedimi
no Kijausko, SJ, vadovybėje 
yra lietuviško gyvenimo kul
tūros centras. 

Aldona Stempužienė 

Kai dabar prisimenu profe
sorių Falkenhahn, vis dėlto 
man atrodo, kad jis buvo dau
giau menininkas, negu moks
lininkas. Bent jau iki dvi
dešimt penkerių metų jis sva
jojo būti tik dailininku. Dar ir 
senatvėje jis Berlyne lankė 
specialius piešimo kursus. 
Kartą ateinu į tą Rūtų gatve
lę. Profesorius, chalatu apsi
vilkęs, susikaupęs, vandeni
niais dažais tapo saulėgrąžą. 
Manęs prašo palaukti, nes 
prie saulės jau slenkąs de
besėlis, kuris jam sugadinsiąs 
visą vaizdą. Būdamas šešias
dešimt devynerių metų, Fal
kenhahn pradėjo mokytis gro
ti smuiku. Su smuiku Falken
hahn keliaudavo ir į Lietuvą. 
Dabar tas smuikas tyliai ilsisi 
Kaune, Maironio literatūros 

muziejuje. { čia jį su rank
raščiais, paveikslais ir kitais 
Falkenhahu daiktais iš Ber
lyno atgabeno jo bičiulis, daili
ninkas Petras Repšys. Beje, 
Berlyne Falkenhahn buvo su
sidraugavęs ir su ten gyvenu
siu mūsų dailininku Algiman
tu Švėgžda. Tačiau daugiausia 
jis bendravo su Berlyne dirbu
siu žurnalistu Leonu Stepa
nausku. 

Įdomios ir pedagoginės Fal
kenhahn pažiūros. Savo vai
kams jis aiškinęs, kad gerai 
mokytis reikia tik tuos daly
kus, kurie patinka, o visa kita 
— nesvarbu. Kai Falkenhahn 
vaikai mokėsi vidurinėje mo
kykloje, jam kartais tekdavo 
pakeisti susirgusius įvairių 
dalykų mokytojus, daugiausia 
dėstęs piešimą. Į discipliną jis 

nelabai kreipęs dėmesio. Kar
tą, atėjęs į klasę, o keli vaikai 
stovi ant mokytojo staliuko. 
Mokytojas visai neišsigandęs. 
Jis pasiūlė mokiniams pasiek
ti rekordą — kiek vaikų gali 
sulipti ant mokytojo staliuko. 
Kai rekordas buvo pasiektas, 
vaikai netriukšmavo ir smar
kiai dirbo. 

Bet bene originaliausias 
buvo jo atsisveikinimas su 
šiuo pasauliu ir visais, su ku
riais jis taip lengvai susidrau
gaudavo. Mirė Viktoras Fal
kenhahn 1987 m. balan-
džiol6 d. Berlyne. Jo palaikai 
buvo sudeginti, pelenai išbars
tyti Berlyno urnų kalnelyje, o 
draugams, net artimiesiems, 
apie profesoriaus mirtį pra
nešta tiktai po dešimties dienų. 
Toks buvo velionio noras. 


