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Dešim tm e tis nuo 
prof. dr. V. Vardžio mirties 
Prieš 10 metų (1993 spalio 

19 d.) mirtis amžinybėn iš
sivedė prof. dr. Vytautą Stasį 
Vardį - žmogų, kuris buvo 
žinomas ne tik lietuviškoje 
išeivijoje, kaip plataus masto 
visuomenininkas, bet taip pat 
ir Amerikos bei Europos uni
versitetuose, kaip politinių 
mokslų specialistas. 

Prof. dr. Vytautas Vardys 
gimė 1924 m. rugsėjo 2 d. 
Beržoro kaime, Kretingos ap
skrityje. Baigęs Palangos gim
naziją, kurį laiką mokėsi Tel
šių ir Vilniaus seminarijose, 
vėliau, pasitraukęs į Vokietiją, 
Tuebingeno universitete studi
javo teologiją ir filosofiją. Stu
dijas tęsė Amerikoje Carrol 
kolegijoje, Montana valstijoje. 
Jas užbaigė Wisconsin univer
sitete 1953 metais, gaudamas 
magistro, o 1958 metais - poli
tinių mokslų daktaro laipsnį, 
ir tuoj buvo pakviestas ten pat 
profesoriauti. 1968 m. per
sikėlė į Norman, Oklahoma 
valstijoje, kur Oklahomos uni
versitete dėstė politinius moks
lus ir buvo politinių mokslų 
katedros bei sovietinių studijų 
programos vedėju. Jo specia
lybė buvo Sovietų Sąjungos 
politinė sistema ir apskritai 
Rytų Europos klausimai. Daž
nai buvo kviečiamas kalbėti ir 
dėstyti kituose universite
tuose Amerikoje bei Europoje. 
Amerikos Harvard bei Vokie
tijos Muencheno universitetu
ose jis buvo specialaus Rusijos 
studijų centro vadovas ir ben
dradarbis. Dažnai tekdavo 
konsultuoti įvairias JAV val-

Prof. dr. Vytautas Vardys. 

džios įstaigas, dalyvauti tarp
tautinėse konferencijose, 
kalbėti radijo bangomis ir te
levizijoje. Jo straipsniai poli
tiniais klausimais buvo spaus
dinami amerikiečių, anglų, vo
kiečių ir kt. (net japonų) 
spaudoje, įvairiose studijose. 

Lietuviškoje veikloje prof. 
Vardys buvo taip pat nepa
mainomai veiklus. Nuo pat 
jaunystės buvo ateitininkas, 
Vokietijoje - Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos pirmininkas, 
vienas Lietuvių studentų są
jungos Vokietijoje steigėjų, 
Amerikoje - Studentų ateiti
ninkų s-gos pirm., Ateitininkų 
federacijos tarybos pirminin

kas. Buvo ypač aktyvus Lietu
vių fronto bičiulių sąjūdžio 
veikėjas, vienas Į Laisvę fondo 
kūrėjų ir jo tarybos pirminin
kas. Su nepaprastai gerai pa
ruoštomis paskaitomis daly
vaudavo LFB studijų savai
tėse, Lietuvių Bendruomenės, 
ateitininkų suvažiavimuose 

: bei konferencijose. 1987 m. 
dalyvavo Romoje įvykusiame 
Lietuvos 600 metų krikščio
nybės jubiliejaus kongrese, 
skaitė jame paskaitą ir turėjo 
progą pasikalbėti su popiežiu
mi. Lietuvai vėl atgavus ne
priklausomybę, prof. V. Var
dys su paskaitomis lankėsi 
Vilniaus universitete. 

Aktyviai reiškėsi ir spau
doje. Įvairius prof. Vardžio 
straipsnius bei apžvalgas poli
tinėmis, visuomeninėmis te
momis dažnai buvo galima 
rasti lietuviškuose ar kitų kal
bų laikraščiuose ir žurna
luose: Drauge, Aiduose, Atei
tyje, Į laisvę, Lituanus, Slavic 
Revieiv, the Baltic Revieiv, 
Foreign Affairs, The Russian 
Revieu), International Review, 
International Revieiv of Politi-
cal Science ir kt. 

Prof. V. Vardžio parašytos ar 
suredaguotos knygos: Lith-
uania under the Soviets: Port-
rait of a Nation (1965); „Kari 
Marx: Scientist? Revolutio-
nery? Humanist? (1971); The 
Catholic Church Dissent and 
Nationality in Soviet Lithua-
nia (1978); The Baltic States 
in Peace and War (1978); Re
gionai Identity under Soviet 
Rule: the Case of the Baltic 
States (1990). J au po jo mir
ties išleistos dar dvi knygos: 
Krikščionybė Lietuvoje 1387-
1987 ir Lithuania: a Rabel 
Nation. 

Po daugelio metų tokio gau
saus ir prasmingo darbo 1992 
m. išėjęs į pensiją, prof. Vy
tautas Vardys, sunkios ligos 
pakirstas, 1993 m. spalio 19 d. 
mirė Norman mieste, Oklaho
ma. Ten buvo ir palaidotas. 
Liko žmona Nijolė, dukterys 
Elzytė, Ina, Rūta, ir sūnūs Vy
tautas ir Linas. Visiems, ku
riems teko pažinti a,.a. Vy
tautą, jo mirtis buvo didelis 
smūgis. Prisiminimai apie ve
lionį dar tebėra gyvi ir ryškūs. 
Čia pateiksiu keletą ištrau
kų iš platesnių atsiliepimų, 
spausdintų po V. Vardžio mir
ties / laisvę žurnale. 

Adv. Jonas Kairevičius (Kau
nas) rašė: „...profesorius būtų 

dabar labai reikalingas Lietu
vai, kaip tokio lygio politinių 
mokslų specialistas ir sovieto-
logas". Dr. K. Ambrozaitis: 
„...V. Vardys ieškojo sintezės 
tarp modernizmo ir mūsų tau
tinių bei krikščioniškų verty
bių. Nešant pilnutinės demok
ratijos idėjas į Lietuvą, pir
miausia siūlė susirūpinti poli
tikos kultūra..." Dr. A. Raz
ma: „...Karo audros, gimtinės 
praradimas, finansiniai sun
kumai nesustabdė V. Vardžio 
veržimosi į mokslo aukštu
mas..." Dr. P. Kisielius: „...Vy
tautas mėgdavo politines te
mas, tačiau jam ypač prie 
širdies buvo apskritai lietu
viškoji veikla... Jo charakterį 
ženklino žemaitiškas ramu
mas, mąstymo gilumas, lo
giškumas..." 

Walter Scheffer, Oklahoma 
universiteto profesorius eme
ritas rašė: „... Dr. V. Vardys 
buvo vienas tų asmenų, ku
riais remiasi Amerika... jis 
buvo nepaprastų gabumų 
žmogus... bus ilgai prisimena
mas ne tik kaip mokslininkas 
ir dėstytojas, bet ir kaip gili 
žmogiška asmenybė..." Natha-
lie Gagnere, prof. Vardžio stu
dentė Oklahomos u-te, rašė: 
„...Labiausiai prisiminsiu dr. 
Vardį, kaip dėstytoją ir kaip 
žmogų su plačiu žinynu. Jis 
sugebėdavo gerai informuoti 
apie žaibiškai besikeičiančius 
įvykius Sovietų Sąjungoje..." 

Prof. Vardžiui atminti ir jį 
pagerbti Oklahoma universi
teto Politinių mokslų depar
tamentas po jo mirties įsteigė 
net specialią premiją - žy
menį, pavadintą prof. V. Var
džio vardu, kuris dabar kas
met skiriamas šio departa
mento doktorantams už iš
skirtinius mokslo darbus. 

Juozas Baužys 

Vytautas Vardys: 
Lietuvos politikams 

Jonas Kuodis 
(1903-1983) 

2003 m. spalio 15 d. minime 
buvusio Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesoriaus, žymaus 
statybinių konstrukcijų spe
cialisto, daktaro Jono Kuodžio 
100-ąsias gimimo metines. 

Jonas Kuodis gimė Pa
nevėžio apskrities Krekenavos 
valsčiaus Rodų kaime, ūki
ninko šeimoje. 1923 m. baigė 
Panevėžio gimnaziją, o nuo 
1924 iki 1932 metų, užsidirb
damas pragyvenimui, studija
vo Lietuvos universitete. 1933 
m. J. Kuodis, vadovaujant žy
miam statybų konstruktoriui 
Pranciškui Markūnui, pa
rengė diplominį darbą „Gelž
betonio tiltas per Nemuną 
Prienuose", ir sėkmingai jį ap
gynė. 

Nuo 1933 m. sausio J. Kuo
dis tapo VDU asistentu, do
mėjosi gelžbetonio mokslo pro
blemomis. Gabų dėstytoją 
VDU jau 1934 metais koman
diravo stažuotei į Vienos 
aukštąją technikos mokyklą. 
Austrų mokslininkai tuo metu 
vykdė intensyvius gelžbeto
ninių konstrukcijų mokslinius 
tyrimus. Ten Kuodžio sta
žuotės vadovais paskyrė pa
saulinio garso specialistus 
profesorius Rudolf Salinger ir 
F. Rinag. 

J. Kuodžiui buvo sudarytos 

puikios sąlygos susipažinti su 
atliekamais bandymais, nebu
vo sunku gauti naujausią lite
ratūrą gelžbetonio klausimais, 
neturėjo jis ir finansinių prob
lemų, nes VDU jį pasiuntė į 
Vieną su visa alga. 

Dr. Kuodis buvo pirmasis 
lietuvis gelžbetonio disertaci
jos autorius. Jis buvo ir pirma
sis Vytauto Didžiojo universi
teto narys, apgynęs technikos 
daktaro disertaciją. Vienoje gau
tą technikos daktaro laipsnį 
turėjo pripažinti Lietuvoje. 
Tai ir padarė VDU Technikos 
fakulteto taryba, kai grįžęs į 
Kauną J. Kuodis vėl ėmė dirb
ti universitete. 

Grįžęs iš Vienos, Jonas Kuo
dis dėstė universitete gelžbe
tonines konstrukcijas ir masy
vinius tiltus, toliau tęsė beto
no ir gelžbetonio mokslinius 
tyrimus. 1938 m. dr. inž. Jo
nas Kuodis įteikė habilitacinį 
darbą „Gelžbetonio ir betono 
darbų kontrolė" ir tais pačiais 
metais jam buvo suteiktas do
cento mokslinis vardas. 

J. Kuodis puikiai išlaikė ir 
disertantui nustatytus griež
tus egzaminus. Vokiečių kalba 
parašytą disertaciją, pavadin
tą „Gelžbetoninė sija su aukš
tos kokybės plienu" („Hoch-

wertinger Stahl im Eisenbe-
tonbaiken"), Jonas Kuodis ap
gynė 1936 m. liepos 11 d. Jam 
buvo suteiktas technikos dak
taro laipsnis (Doktor der Tech-
nische Wissenschaften). 

1940 m. Lietuvą inkorpora
vus į Sovietų Sąjungą, imtasi 
lietuvius perauklėti komunis
tine rusofiline dvasia. Univer
sitete įvedė specialų sovietinės 
konstitucijos kursą, iš biblio
tekų išėmė nepriimtinas re
žimui knygas, vyko suėmimai, 
saugumo teroras. Tai, kad dr. 
Kuodis buvo bendradarbiavęs 
Židinyje, nepriklausomybės 
meto pagrindiniame katalikų 
mėnesiniame žurnale, ėjusia
me Kaune nuo 1924 iki 1940 
m., galėjo būti pakankamu pa
grindu paskelbti jį antisovieti-
niu elementu. Laimei, represi
jos pavyko išvengti. 1940— 
1944 m. Jonas Kuodis buvo 
universiteto Tiltų konstruk
cijų katedros vedėju, 1941 m. 
jis buvo pakeltas į ekstraor
dinarinius profesorius. 

Prof. Kuodis būsimiesiems 
statybos inžinieriams dėstė 
keletą disciplinų: masyvinius 
tiltus, gelžbetonines konstruk
cijas, medines ir plienines 
konstrukcijas, medinius tiltus, 
plieninius tiltus. Vedė ir ati
tinkamų disciplinų kursinį 
projektavimą. Be to dėstė bū
simiesiems hidrotechnikams 
tiltų discipliną, o technolo
gams - plienines konstrukci
jas. 

1944 m. vokiečių okupacija 

baigėsi nauja Lietuvos nelai
me. Karo frontui artėjant Lie
tuvos link, daugelis lietuvių 
išvyko į Vakarus. Po didelių 
išgyvenimų ir vargų, kuriuos 
patyrė Kuodžių šeima nuo 
1946 m. vasario 16 d., užgrob
tųjų valstybių emigrantams 
atidarius universitetą Miun
chene (UNRRA), prof. dr. Kuo
dis ten dėstė gelžbetonį ir sta
tybos statiką. 

1947 m. Kuodis persikėlė į 
JAV, kur dirbo inžinieriaus 
projektuotojo darbą. Ten jis 
projektavo daugybę įvairių 
statybos objektų: rezervuarų 
laikančiąsias plienines kon
strukcijas, garo ir hidroelek
trinių statinių konstrukcijas, 
chemijos bendrovių pastatus, 
reaktorių gamyklos talpyklas 
ir kitas svarbias gelžbetonines 
konstrukcijas, vaikų ligoninės 
Bostone pastatus ir kt. 

Net 6 metus prof. Kuodis su 
kitais specialistais projektavo 
12-os agregatų hidroelektri
nės užtvanką ir visus kitus 
statinius Rocky Ridge ant Ko
lumbijos upės Amerikos va
karuose. 

27 metus Kuodis buvo „Sto
ne and Webster" bendrovės 
inžinieriumi ir jo darbą firmos 
vadovybė aukštai vertino. Gai
la, kad šio mokslininko ir 
inžinieriaus projektuotojo ta
lentas negalėjo tinkamai pa
dėti savajai tėvynei. 

Gyvendamas ir dirbdamas 
JAV, dr. J. Kuodis dalyvavo 

ateitininkų veikloje, ypač jų 
vasaros stovyklose. Talkinin
kavo krikščionių demokratų 
partijai, buvo jos Bostono sky
riaus valdybos nariu ir kurį 
laiką garbės teismo nariu. 
Mėgo keliauti, kartu su žmona 
Brone aplankė daugumą Eu
ropos valstybių, buvo nukelia
vę į Peru ir Havajus. 

Dr. Jonas Kuodis mirė 1983 
m. kovo 17 d. šalia Bostono 
esančiame Dorchesteryje. Pa
laidotas Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyno kapinėse 
Putname. 

Prof. dr. J. Kuodis buvo 
gelžbetonio konstrukcijų 
mokslinių tyrimų pradininkas 
Lietuvoje. Rengdamas diser
tacinį darbą Austrijoje, J. 
Kuodis turėjo galimybę iš
studijuoti pasaulinį gelžbe
tonio mokslo ir praktikos pa
tyrimą ir, grįžęs į savąjį 
kraštą, perteikti sukauptas 
žinias vietiniams specialis
tams bei dėstydamas studen
tams Vytauto Didžiojo univer
sitete. 

Prof. dr. J. Kuodis pasirodė 
kūrybišku mokslininku, gebė
jusiu giliai analizuoti, logiškai 
mąstyti, pastebėti detales ir 
daryti apibendrinimus. Jo at
likti darbai skatino gelžbe
toninių konstrukcijų tyrimus 
Lietuvoje. Kai kurie J. Kuo
džio eksperimentinių tyrimų 
metodikos aspektai yra išlikę 
iki šiol. 

Prof. dr. Algimantas 
Nakas, VGTU 

Prof. dr. Vytautas Vardys 
(Stasys Žvirgždys), mirė prieš 
dešimtį metų, 1993.10.19 d., 
Norman. Šis žymus išeivijos 
politologas ypač paskutinį 
dešimtmetį būtų labai daug 
padėjęs aiškinti Lietuvoje pa
sirodžiusias politines proble
mas bei galimybes. Savo gilia, 
išsilavinta išmintimi būtų 
galėjęs dar daug kur patarti 
politinėje arenoje. Šiandieną 
jo labai pasigendame. Verta 
prisiminti jo kone testamen
tinį žodį Detroito LB konferen
cijoje (1993.06.20), pavadintą 
„Lietuvos politinė kultūra ir 
laiko reikalavimai". 

Tada jis priminė, jog „kai 
kurie politinių mokslų analiti
kai sako, kad politinė kultūra 
- tai veiklos ir elgesio pobūdis. 
Ją galima nusakyti kaip būdą, 
kuriuo politikuojama, kaip 
valstybinių reikalų tvarkymo 
pobūdį... Tačiau vargas tai 
politinei sistemai, kurios ne
jungia pakankamai vieninga 
politinė kultūra (/ Laisvę, 
1993, Nr. 1). 

Jis tada pastebėjo, kad 
„Dabartinė Lietuvos politinė 
kultūra didele dalimi yra so
vietų civilizacijos paveldas. 
Vakarų sociologai, nors ir ne
blogai pažinę sovietų politinę 
sistemą, niekada pakankamai 
neįvertino sovietinės socializa-
cijos įtakos sovietiniam žmo
gui ir visuomenei". 

Prof. Vardys atpažino kelis 
veiksnius, labiausiai paveiku
sius politinę kultūrą ir są
monę. Tai teroru įvestas nau
jas socialinis sluoksniavimas, 
totalus pilietinės visuomenės 
sunaikinimas, komunistų par
tijos vienvaldystė, psicholo
ginės korupcijos palaikymas 
KGB pagalba, kolektyvistinė 
ekonomika, ugdant privilegi
jas ir socialinį pavydą. Kata
likų Bažnyčios įtakos sunai
kinimas ir autoritetinės tra
dicijos suintensyvinimas. 

Jis sakė, kad užtat mūsų 
tauta yra radikaliai pasikeitu
si ir grįžimas į prieškarinį Lie
tuvos politinį galvojimą yra 
neįmanomas, nes lieka „sovie
tinis paveldas, kaip dominuo
janti šiuolaikinės kultūros ir 
temos charakteristika". Pati 
politinė kultūra esanti „prieš
taringa, komplikuota ir 
sluoksniuota". 

Dėl to: „Politinė diferencija 
Lietuvoje nebėra tikra prasme 
pasaulėžiūrinė, paremta reli
giniais ar mesianiškos ideolo
gijos principais, kaip tai buvo 
nepriklausomybės laikotarpiu. 
Ji yra paremta sovietinio gal
vojimo tradicijomis, iš vienos 
pusės, ir posovietinio jos atsi
sakymo bei revanšizmo iš ki

tos. Tai veda į grupinį kon
fliktą dėl valdžios vietų ir 
ekonominių privilegijų. Yra 
mūsų ir jūsų žmonės, bet ne 
tradicine pasaulėžiūrine pras
me". 

„Politinės kultūros norma
liam išsivystymui kenkia ir iš 
praeities paveldėta tradicija, 
virtusi inercija, kad centrinė 
valdžia viską turi tvarkyti ir 
kad privatūs interesai neturi 
jokio pirmumo prieš val
diškąjį". 

Pristatęs šitokias ir pa
našias kritiškas pastabas apie 
tuometinės politinės kultūros 
padėtį, prof. Vardys joje matė 
nemažai gerų atspalvių. Poli
tikus Jungia tam tikro susi
klausymo ir elgesio normos. 
Kovojančios grupės aiškiai pa
juto gyvybinį interesą sudary
ti demokratinį valstybinį rė
mą politiniam procesui vykdy
ti". 

„Lietuvos politinės grupės 
sutaria dviem svarbiais vals
tybinės filosofijos klausimais: 
dėl valdžios vaidmens eko
nomikoje ir dėl Bažnyčios -
valstybės, ar pasaulėžiūros ir 
valstybės santykių. Pirmuoju 
atveju, jos priklauso daugmaž 
socialistinei tradicijai. Tikrai 
kapitalistinei konservatorių 
partijai Lietuvoje ateitis dar 
tolima, o grynai socialdemo
kratinei partijai taip pat ne
nusimato ilgo gyvenimo. An
truoju atveju sutariama, koks 
yra visuomenėje religijos vaid
muo, koks jis mokykloje ir t.t. 
Atminkime, kad priešingumai 
ir konfrontacijos šiais klausi
mais trukdė bei stabdė Lietu
vos vystymąsi tarpkariniu lai
kotarpiu. Tie skirtumai buvo 
panaudoti ir okupantų ir jų 
kolaborantų. Dabar to jau 
nėra, sutarimas pasiektas. Ko 
dar reikia politiniam procesui 
- tai nuostatų, kuriomis 
greičiau ir tiksliau būtų gali
ma išvystyti produktyvumą ir 
asmenines ekonomines inicia
tyvas, kartu garantuojant dar
bininkui ir kaimui socialinį 
pagalbos bei paramos tinklą. 
Čia bus politinės kovos lau
kas, kaip jis ir turi būti". 

Politiniai normaliai besi
vystant, „būtina centrinių ir 
dešiniųjų politinių jėgų konso
lidacija, kad tuo būdu galėtų 
išsivystyti tikri daugumos ir 
mažumos santykiai, kontro
liuojami ne raštais, bet elgesio 
normomis, išmoktomis santy
kiavimo procese". 

Nepaisant didžių pasikei
timų Lietuvoje per paskutinį 
dešimtmetį, galime tik ste
bėtis prof. Vardžio įžvalgumu, 
darant šituos teiginius 1993 
metais. 

Jonas Pabedinskas 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose: 

Į Lietuvio vardu pavadinta universiteto premija. Pasižymėjęs 
j mokslininkas. — 1 psl. 

Jei darai, daryk gerai. — 2 psl. 

Literatūros tyrinėtojai. JAV LB Kultūros tarybos premijų 
laureatai. — 3 psl. 

Leidiniai. — 2 psl. 
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Šokinėjimas per tvorą,.. 
Laikas pakalbėti apie pasi

kartojančią problemą tiek 
šiuolaikinėje Lietuvoje, tiek 
ankstesnėje išeivijoje. Vis atsi
randa naujų leidinių, kurie 
vertinami, o tiksliau — liaup
sinami — ne pagal jų tikrą 
vertę, ne dalykiškai, bet pa
viršutiniškai. O kad ši bėda ne 
nauja, parodys ir pavyzdžiai. 
Pradėkime nuo naujausio liap-
suso, apie kurį skaitytojus in
formuoja atviro žodžio mėn
raščio Akiračiai, rugsėjo mė
nesio numeris. Skyriuje „Lie
tuva ir išeivija spaudos veidro
dyje" kalbama apie šiemet 
išėjusį puošnų Maironio lite
ratūros muziejaus direktorės 
Virginijos Paplauskienės pa
rengtą veikalą Išėję sugrįžti. 
Tai — archyvinių dokumentų 
rinkinys apie išeivių literatū
rą ir kultūrą. V. Paplauskie
nė, gavusi paramą šiam dar
bui iš Kultūros ministerijos, 
pusę metų praleido Amerikoje, 
gyvendama Jaunimo centro 
Čikagoje pašonėje ir lankyda
ma dar gyvus išeivijos rašy
tojus bei jų archyvų saugoto
jas ar saugotojus, rinko me
džiagą knygai ir Kauno Mairo
nio muziejui. Visur buvo šiltai 
priimama ir apdovanojama ar
chyvine medžiaga. Kaip paste
bi Akiračiai, knygai išėjus, 
Lietuvos ir išeivijos spaudoje 
prapliupo spindinčios recenzi
jos, parašytos pačios paren
gėjos. Tik su knyga susipaži
nus ne eiliniams skaitytojams, 
o literatūrologams, kultūrinis 
savaitraštis Literatūra ir me
nas paskelbė porą reiklių re
cenzijų. Pasinaudodama Inter
netu paslaugomis, išsispaus
dinau birželio 6-tą ir 27-tą 
pasirodžiusias recenzijas. 

Leiskite supažindinti su jų 
ištraukomis. Pirmąją „Sutelki
me klaidų banką" parašė lite
ratūrologė Dalia Striogaitė: Ji 
pažymi: 

— Jau ne sykį galvoju: kom
piuterinės skubos laikais ne
bemokame (nenorime), nema
tom reikalo krapštinėtis su 
klaidomis, tikrinti ir dar kar
tą patikrinti, kas spausdina
ma. Argi jau neberūpi nei 
skaitytojas, nei literatūros 
garbė? 

Bernardas Brazdžionis ka
daise griežtai sakydavo, kad 
poezijos knygoje neturi būti nė 
vienos korektūros klaidos. Nė 
vienos! Įdomu, o kiek klaidų 
— ir korektūros, ir dalykinių 
— leistina literatūrologiniame 
leidinyje, kuriuo naudosis ne 
viena moksleivių, studentų, 
mokytojų karta, cituos kiti ty
rinėtojai? Klaidos iš čia kaip 
skruzdėlės išsibėgios platyn ir 
tolyn. 

Štai nauja, didelė, graži kny
ga — archyvinių dokumentų 
leidinys Išėję sugrįžti, pareng
tas Virginijos Paplauskienės, 
išleistas Maironio lietuvių li
teratūros muziejaus. Tikrai 
reikalinga knyga, pasakojanti 
apie lietuvių išeivijos pačių 
sunkiausių ir sudėtingiausių 
metų, 1944—1950, kultūrinį 
gyvenimą Vokietijos ir Austri
jos DP stovyklose. Nedaug ir 
gana fragmentiškai apie tai 
dar žinome. O Maironio lite
ratūros muziejus jau turi su
kaupęs daug archyvinės me
džiagos — tikrą lobyną, kurio 
dalį štai pateikė ir skaityto
jams. Ačiū, galėsime susidary
ti daug išsamesnį, o svarbiau
sia — dokumentais pagrįstą 
vaizdą. Pokario metų rašytojų 
laiškai, nuotraukos, rankraš
čių faksimilės, knygos... Kiek 
daug įdomios nežinomos me
džiagos. Panorau tuoj rašyti 

Eglė Juodvalkė 
recenziją. 

Bet paskubėjo pati leidinio 
sudarytoja: apibūdino knygą, 
pabrėžė savo intensyvų triūsą 
ir grakščiai atsiprašė dėl pa
liktų klaidų. Savireklama — 
didis daiktas: sumaniai užbė
gama už akių visokiems recen-
zavimams. 

Taigi ne recenzija, o tik ma
no subjektyvios pastabos dėl 
to, ką sužinojau peržiūrėjusi 
šį leidinį. Sužinojau daug: 
apie pokario metų Vokietijoje 
ir Austrijoje lietuvių gimnazi
jas, Pabaltijo universitetą bei 
lietuvių studentus kituose 
universitetuose, apie knygų 
leidybą, literatūrinius vaka
rus bei tremties teatrą, apie 
Lietuvių rašytojų tremtinių 
draugijos suvažiavimus ir lite
ratūros premijas. Tiesa, pa
teiktoji archyvinė medžiaga 
kiek vienpusiška — daugiau
sia iš Stasio Santvaro fondo 
(tik šiek tiek papildoma iš 
kitų — Antano Vaičiulaičio, 
Jurgio Jankaus — fondų). 

Bet sužinojau ir tikrai keis
tų dalykų. Kad Marius Kati
liškis gimęs 1945 metais (?!), 
vėliau dar bus nurodyta 1914 
m. data (dokumente, rašytame 
jo paties ranka, aiškiai šviečia 
1915 m.). Kad Augsburgo sto
vykloje 1948 m. rašytojai pa
laidojo Antaną Vilkutaitį (?!), 
nors šis iškeliavęs į amži
natilsį jau 1903 metais. Kad 
muziejininkės nedovanotinai 
neatpažįsta mūsų rašytojų 
veidų: pirmojo tremtyje mo
terų rašytojų vakaro dalyvių 
kolektyvinėje nuotraukoje „dvi 
nežinomos" — tai Vlada Pros-
čiūnaitė ir Karolė Požeraitė. Ir 
dar, ir dar. Stasys Tamulaitis 
painiojamas su Vytautu Ta-
mulaičiu. Neteisinga Vydūno 
gimimo data. Petronėlė Orin-
taitė pristatoma taip, kaip ji 
niekad savo kūrybos nepasi-
rašinėjo, — pavardės sudvigu
binimą laikė prasto skonio 
apraiška ir visad griežtai skir
davo savo literatūrinę ir šei
myninę pavardes (nesyk yra 
tai pabrėžusi). 

Tikra bėda leidinyje su rašy
tojų slapyvardžiais: daugelis 
jų „neiššifruoti". Pavyzdžiui: 
„Literatūros kritikas A. Džiu-
gėnas rašo..." Derėtų nurodyti, 
kad tai yra Paulius Jurkus. 
Arba — kad K Arenas ir K. 
Barėnas (Minties bendradar
biai) yra tas pats asmuo, ly
giai kaip A. Kelmutis ir A. Kli
mas, kaip V. Adamkevičius ir 
Leonas Lėtas. O kas yra J. Mi-
liušis, V. R. Kinčius? 

Nemalonios ir šitokios 
smulkmenos: „...leido Žibu
rius, Tėviškės garsus (= Tė
viškės garsą), Mūsų kelius 
(=Mūsų kelią)...", V. Jonikos 
Trys margi laiškeliai, V. Joni
kos Pakeleiviai |=V. Joniko). O 
dailininkas V. K Jonynas 
virsta A. Jonynu. 

Visos tos klaidos informaci
niuose puslapiuose. Juose ne
smagiai nuteikia kalbėjimas 
„nudėvėtais" štampais („tau
tos žiedas", „inteligentijos žie
das", „tautinės kultūros žibu
riai", „lietuvių rašytojų šeima" 
ir pan.) ir atrankos kriterijų 
nebuvimas. Kokiu principu re
miantis, išrikiuojamos ir pris
tatomos (ar visai nepristato-
mos) mokyklos, periodiniai lei
diniai, pagaliau ir patys kū
rėjai? Pagal reikšmingumą, 
pagal alfabetą, pagal tai, kas 
esama muziejuje? Ar be jokio 
principo? Skyriuje „Rašytojų 
kūryba" berods pagarbiai pra 
dedama nuo amžiumi vyriau
sių kūrėjų, bet vėliau tas 
amžiaus kriterijus išnyksta, ir 

lieka neaišku, kodėl 1944— 
1950 m. laikotarpio reprezen
tantais yra pasirinkti būtent 
tie, o ne kiti lietuvių rašytojai 
(tame skyriuje pasigendu 
veiklių, kūrybiškų ir litera
tūrinėmis premijomis apdova
notų Liudo Dovydėno, Pulgio 
Andriušio, Nelės Mazalaitės, 
taip pat ir Antano Škėmos). 

To negana. Po trijų savaičių 
pasirodė Giedrės Širvytės-
Saladžiuvienės straipsnis 
„Avantiūristinis ar mokslinis 
leidinys?" Ji teigia: 

— Leidinys naujas, gražus 
(išleistas Lietuvos Respubli
kos kultūros ministerijos lėšo
mis), bet — nereprezen tarinis. 
Argi gali atstovauti Lietuvai 
knyga, parengta su didelėmis 
faktinėmis, logikos ir stiliaus 
klaidomis? 

Nepaisant leidinio išorinės 
kokybės, jis palieka slegiantį 
įspūdį, lyg knygos sudarytoja 
būtų menkai temokanti lietu
vių kalbą. Belieka manyti, 
kad jos nemoka ir redaktorė, 
talkininkavusi sudarytojai, 
rengiant leidinį. 

Nenorėdama tuščiažodžiau
ti, savo teiginius pailiustruo
siu pavyzdžiais. Leidinio pra
tarmėje (p. 5) rašoma: „Muzie
jininkai didžiuojasi ir džiau
giasi Stasio Santvaro, Jurgio 
Jankaus, Stepo Zobarsko, An
tano Vaičiulaičio (...) bei kitų 
rašytojų turtingomis kolekcijo
mis". Aiškiai matyti, kad leidi
nio sudarytojai visiškai miglo
ta žodžio „kolekcija" seman
tika. Tarptautinių žodžių žo
dyne (V., 1985, p. 251) šis ter
minas taip apibūdinamas: 
„Kolekcija (lot. collectio — rin
kinys), kokių nors vienos rū
šies daiktų (dažnai sistemin
gas) rinkinys". Tad šiuo atveju 
rašytojų asmeninį archyvą va
dinti kolekcija nelogiška. 

Įdomią archyvinę leidinio 
medžiagą palydintys informa
ciniai straipsniai parašyti tra
faretine, skurdžia, kaip pasa
kytų poetas H. Radauskas, — 
nususinto stiliaus kalba. Nuo
lat ir įkyriai kartojami tie pa
tys banalūs žodžiai ar žodžių 
junginiai: „vaizdžiai atspindi", 
„vaizdžiai aprašoma", „švie
suoliai inteligentai". Skaityto
jui nuolat primetamas dekla
ratyvus, patetiškas kalbos to
nas: „paguosti vargingoje 
tremties kelionėje", „istorijos 
rato lemtingas posūkis", „ban
dė rašytojo plunksną", j ų sie
kis buvo nepriklausoma Lietu
va" ir kiti. Dominuoja ir nelo
giški kalbos „perliukai": 
„Mokslas vyko įdomiai ir in
tensyviai", „tiražas bematant 
išgaudytas". Rašytojai leidi
nyje pateikiami vardais. Is
panų mąstytojas Jose Ortega 
y Gassetas (p. 53) pristatomas 
kaip Jose Ortega, kitų rašyto
jų duodamos tik pavardės: 
Toomeris, Cooffheris (p. 53). 
Kyla klausimas: kokio lygio 
adresatui skirtas šis leidinys? 

Ne ką geresnis ir knygos tu
rinys. Neaišku, pagal kokį kri
terijų išrikiuojami rašytojai, 
knygos. Leidinyje nėra nė vie
no esmingesnio žodžio nei apie 
rašytojų kūrybą, kuri buvo 
tikrai nevienodo meninio ly
gio, nei apie kritiką, kuri Vo
kietijoje tuo metu buvo ypač 
gyva, kadangi kas savaitę pa
sirodydavo naujų knygų, kil
nių savo patriotinėmis tenden
cijomis, bet neabejotinai silp
nu estetiniu atžvilgiu. Vokieti
joje buvo ypač aktuali grafo
manijos problema. Apie kūry
bą ir kritiką leidinyje kalbama 
sausu anoniminiu stiliumi, 
manipuliuojama visiems gerai 

Pranas Ddmšaitis „Sulz-Roethis". 1936. Pranas Domšaitis. „Lietuviškas peizažas su skalbėja". 1930 m. 

Prano Domšaičio galerija 
2001 metų vasarą Lietuvos 

dailės muziejaus Klaipėdos 
paveikslų galerijoje atidaryta 
pastovi tapytojo ekspresionis
to Prano Domšaičio galerija. 
Tapytojo kūrybinį palikimą, 
528 kūrinius, Lietuvai pado
vanojo Lietuvių fondas (JAV). 
Tai išskirtinė dovana, kurios 
dėka galime Lietuvoje prista
tyti ilgą laiką beveik nežino
mo, puikaus dailininko kury-
bą. 

Tapytojas Pranas Domšaitis 
gimė 1880 rugsėjo 15 d. Kro-
pynų kaime, Karaliaučiaus 
apygardoje, Mažosios Lietuvos 
ūkininkų šeimoje. Mirė 1965 
metų lapkričio 14, Capetown, 
Pietų Afrikos Respublikoje. 
Iki antrojo pasaulinio karo jis 
buvo garsus Vokietijoje, po 
karo tapo pripažintu Pietų 
Afrikos dailininku. 2002 me
tais Lietuvoje išleistoje daili
ninko monografijoje, jos au
torė Laima Bialopetravičienė 
rašė: „Domšaitis buvo dviejų 
šalia viena kitos gyvenančių 
tautų - vokiečių ir lietuvių — 
kultūrų išaugintas meninin
kas". 

Kartu su Prano Domšaičio 
galerija pradėjo veiklą jo var
do kultūros centras, kurio 
tikslas - rinkti duomenis apie 
dailininką, burti žymius me
notyrininkus Domšaičio kūry
bos tyrinėjimams, rengti kul
tūrinius vakarus, pokalbius ir 
konferencijas. Noriu Draugo 

skaitytojams papasakoti apie 
centro veiklą. 

2002 metų rugsėjį įvyko 
pirmoji konferencijos „Tapyto
jas Pranas Domšaitis ir 20 a.-
pradžia. Europos dailės kon
tekstas. Vokietija-Austrija-
Lietuva" dalis. Šiemet Dom
šaičio galerijoje buvo surengta 
antroji konferencijos dalis. Abi 
konferencijas lydėjo specialiai 
joms surengtos parodos. 

Parodą „Tapytojai, Prano 
Domšaičio amžininkai Ryt
prūsiuose" (2002) surengėme 
kartu su M. K. Čiurlionio 
dailės muziejumi. Parodoje 
buvo eksponuoti kūriniai iš M. 
Žilinsko galerijos - dailininkų, 
su kuriais Domšaitis mokėsi 
Karaliaučiaus meno akademi
joje, bendravo, dalyvavo Nidos 
ir Kurselių dailininkų kolonijų 
veikloje, darbai. 

Šių metų konferenciją pa
lydėjo paroda „Kuršių neri
jos motyvai 20 a. pr. lietuvių 
ir vokiečių dailininkų kūry
boje". Daugelis tapybos ir -gra
fikos kūrinių, surinktų iš Ne
ringos istorijos muziejaus Ni
doje, Mažosios Lietuvos isto
rijos muziejaus Klaipėdoje, 
„Vėtrungių" galerijos Juod
krantėje ir „Maldžio" galerijos 
Vilniuje, buvo eksponuojami 
pirmą kartą. Parodoje matėme 
G. Bagdonavičiaus, J. Buračo 
Č. Januso, A. Galdiko, A. 
Teichmanno, K. Eulensteino, 
P. Domšaičio kūrinius Kuršių 

nerijos gamtos motyvais. 
Abi konferencijos sutelkė 

garsius menotyrininkus ir mu
ziejininkus iš Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šilutės. Konfe
rencijose dalyvavo dr. Ingrida 
Korsakaitė, nagrinėjusi bibli-
nius Domšaičio kūrybos moty
vus ir labai įdomią jo kūrybos 
sritį - siuvinėjimus. Dr. Ra
sa Andriušytė-Žukienė aptarė 
Domšaičio vietą 20 a. pr. Eu
ropos dailės kontekste. Konfe
renciją svariai papildė Klai
pėdos universiteto profesorės 
Daivos Kšantenės praneši
mas apie muzikus Nidos daili
ninkų kolonijoje - joje lankėsi 
ir mūsų Domšaitis. M. K 
Čiurlionio muziejaus Kaune 
darbuotoja Irmante Randar-
čikaitė išsamiai aptarė muzie
juje saugomą gausų Domšaičio 
archyvą ir Kauno turimus 
dvylika paveikslų. Klaipėdos 
paveikslų galerijos vedėja 
Kristina Jokubavičienė pris
tatė Domšaičio gyvenimo ir 
kūrybos faktų tyrimus, atlik
tus per dvejus metus. 

Konferencijos iš esmės pa
pildė P. Domšaičio gyvenimo 
faktografiją ir jo kūrybos ver
tinimus, atskleidė naujus fak
tus. Konferencijose neapsiri
bota vien paties Domšaičio 
asmeniu — paliestas labai 
turtingas Klaipėdos krašto ir 
Mažosios Lietuvos dailės pa
veldas, aktualūs tarptautinių 
kultūros ir meno ryšių klausi

mai. Konferencijų pranešimų 
pagrindu sukaupta labai ver
tinga Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto kultūros pa
veldo medžiaga, kurią numa
toma išleisti atskiru leidiniu. 

Kropynos i r P a u s t i n i n k a i 

Viena svarbiausių P. Dom
šaičio kultūros centro Klai
pėdos veiklos krypčių yra iki 
šiol nežinomų jo kūrinių, liku
sių Vokietijoje ir Austrijoje, 
paieškos bei dailininko gyve
nimo faktų tikslinimas. 

Dar praeitais metais buvo 
surengtos dvi muziejininkų 
ekspedicijos į dailininko tė
viškę, Kropynų kaimą (dabar 
Gajevo, Kaliningrado sritis). 
Nors aplinka ir statiniai labai 
pasikeitę, pagal archyvines 
nuotraukas buvo atrastas na
mas, kuriame veikė dailininko 
brolio Otto viešbutis. Remian
tis Domšaičio paveikslu, atra
dome ir tėvų namą. Kropynų 
kaimo kapinės visiškai suny
kusios ir nebeprimena senų 
laikų - o jose be jokios abe
jonės buvo palaidoti dailinin
ko tėvai ir giminės. 

Panaši situacija ir Pausti-
ninkuose (dabar Zalivnoje, 
Kaliningrado sritis). Bažnyčia, 
kurioje dailininkas buvo 
krikštytas, kur 1928 metais 
įvyko jo jungtuvės su garsia 
vokaliste 
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žinomomis, bendromis frazė
mis. Stengiamasi operuoti fak
tais, bet ir jie klaidingi. Išei
vių lietuvių literatūros sky
riaus vedėja turbūt neišmano 
literatūros, jei nežino, kad A. 
Maceina rašė ne draminius, o 
filosofinius veikalus bei poe
ziją, taip pat ir V. Krėvės viso 
gyvenimo kūrinys Dangaus ir 
žemės sūnūs yra romanas, bet 
ne drama, kaip klaidingai tei
giama skyriuje apie dramatur
gija 

Visi šie išvardinti atvejai by
loja apie nelingvistinę leidinio 
sudarytojos kompetenciją ir li
teratūrinio profesionalumo 
stoką. Gal skaitytojas, pakan
tesnis neišmanėliškumui, pa
sidžiaugs tiesiog pačiu faktu 
— išoriškai gražaus ir reika
lingo Lietuvai leidinio pasiro
dymu, bet profesionalus, kai 
pastaruoju metu pas mus 
išleidžiama tiek visokio plau
ko profaniškos „literatūrinės 
produkcijos" (be talento, kom
petencijos, elementarios lite
ratūrinės ir kalbinės nuovo
kos), šis muziejaus leidinys tik 
dar sykį nemaloniai nustebi
no. 

Galima paklausti, o kur bu
vo redaktoriai? Arba tiksliau: 
ar buvo redaktoriai? Ar nėra 
įprasta bet kokio žanro knygą, 
juo labiau mokslinę, duoti pa
tikrinti žinovams? Et, kad ne-
manytumėt, jog per daug už-
sipuoliau šią autorę, pami
nėsiu kelis kitus atvejus. Lie
tuvos Rašytojų sąjunga 2001 

m. išleido lietuvių poezijos 
vertimų į anglų kalbą antolo
giją: Gyvas atodūsis/ Brea-
thing Free. Poeziją pasirinko 
ir vertė, Lietuvoje gimęs, 
Amerikoje mokslus ėjęs ir 
New Yorke gyvenąs, anglų 
kalba eiles rašantis poetas 
Vyt Bakaitis. Šiuolaikinius 
eilėraščius be priekaištų ver
čiantis, Bakaitis suklupo ant 
Kristijono Donelaičio „Pavasa
rio linksmybių". Vietomis pa
siginčyčiau dėl pasirinkto žo
džio, bet kiekvienas vertėjas 
turi šiek tiek laisvės, mėgin
damas perteikti eilėraščio 
dvasią, ne vien turinį. Bet, kai 
pasitaiko grubių klaidų, ver
čia klausti: o kur buvo redak
toriai? Aiškiai pasitikėjo, kad 
poetas-vertėjas klaidų neda
ro. Bet juk klysti yra žmo
giška, o vertimai nėra beletris
tika, todėl reikėjo duoti ver
timų tekstus peržvelgti lietu
vių ir anglų kalbas be prie
kaišto valdančiam literatui. 
Paskaitykime K. Donelaičio 
eilutę lietuviškai ir angliškai. 

Žiurkės su šeškais iš šalto 
pašalio traukės. 

Rodents and foxes made 
their way out from cold seclu-
sion 

Kur bėda? Ogi 1997 m. iš
leistame Lietuvių-anglų kalbų 
žodyne žodis „šeškas" verčia
mas taip: pirma prasme tei
kiamas žodis „polecat", Ameri
koje giminingas žvėriukas yra 
„ferret". O antroji prasmė yra 
„skunk". Visai neteikiama 

prasmė „fox" (lapė), kaip 
išvertė Bakaitis. Mažų klaidų 
pasitaiko daugiau. Jų būtų 
buvę galima lengvai išvengti, 
jei leidėjai būtų pasirūpinę 
knygos redagavimu. Deja. O 
kadangi spauda tokiais ne
tikslumais neserga, knyga 
buvo apipilta liaupsėmis. Vyt 
Bakaitis yra geras vertėjas ir 
tikrai nenusipelnė, kad per 
leidėjų neapdairumą būtų pas
tatytas į tokią nesmagią pa
dėtį. 

Prieš dvidešimt penkerius 
metus (!) leidykla „Manyland 
Books" Amerikoje išleido ang
liškai rašančio (dabar ir lietu
viškai mėginančio) poeto Jono 
Zdanio, praėjusių metų Lietu
vos Jotvingių premijos laurea
to, pokario lietuvių poezijos 
antologiją Selected post-war 
Lithuanian poetry. Zdanys pa
ruošė veikalą, kuriame spaus
dinami originalai lietuvių kal
ba ir jų vertimai į anglų kalbą. 
Tuo jis suteikė progą abi kal
bas valdantiems palyginti 
tekstus. Poetas-vertėjas apsi
draudė, pastebėdamas įvade, 
kad ten, kur lietuviški žodžiai 
ar posakiai nelengvai verčiami 
į anglų kalbą, jis pasirinko ne 
pažodinį teksto vertimą, o 
eilėraščio „dvasios". Taip. Bet, 
Sigito Gedos eilėrašty eilutė 
„Ir karvė kasėsi į tvorą" iš
versta „A cow dug beneath the 
fence", kitaip sakant, „karvė 
rausės po tvora". Ir tai ne vie
nam eilėrašty, o mažne kiek
vienam, daugelyje — ne viena 

klaida. O poetas Kazys Bra-
dūnas, tuometinis Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius, 
džiaugėsi leidiniu, apipilda
mas jį liaupsėmis kultūrinia
me dienraščio Draugas priede. 

Įvadą knygai parašė tokia 
stambi literatūros asmenybė, 
kaip literatas Rimvydas Šil
bajoris. Ar įvadas rašomas, 
neskaičius leidinio teksto? Ar 
neturėjo leidykla pateikti ger
biamam literatui švarų, sure
daguotą leidinį? Ar buvo sie
kiama sukompromituoti lietu
vių poeziją? Abejoju. Dideli 
buvo mūsų norai turėti ką 
parodyti angliškai kalbančiai 
bendruomenei, bet... tvoros 
neperšokom, o op! visi garsiai 
ir pakartotinai rėkėm. Taip ir 
liko lentynoje puikuotis veika
las, kuriuo ne mažiau, o dau
giau reikia gėdytis. Viskas 
būtų nieko, jei bent lietuviai 
tėvynėje būtų ką pasimokę iš 
išeivijos klaidų. Bet ir čia sku
bos darbas. Geri norai, o jais ne 
paslaptis, į kur grįstas kelias... 

Šis kirminas, kaip matot, 
man seniai neduoda gyventi. 
Juk patarlė ragina: jei darai, 
daryk gerai. O jei negali gerai, 
nedaryk visai. Nereikėtų apie 
tai nei širsti, nei ginčytis. Kai, 
maža būdama, apgalvotai ar 
per klaidą nusikalsdavau, tė
vai visada sakydavo: neverk, 
geriau pasitaisyk ir daugiau 
taip nedaryk. To ir prašau 
mūsų visų Lietuvoje, ir čia — 
pasitaisykim, nes žalą darome 
tik sau. 
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Literatūros tyrinėtojai 
Algimantas Antanas Naujokaitis 

Vilniuje, netoli Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios, dėmesį at
kreipia išvaizdus dviaukštis 
senovinis pastatas, apsuptas 
seno parko. Tai vieno žy
miausio tautinio atgimimo ža
dintojo, valstybininko, švietė
jo Petro Vileišio statyti rū
mai. Juose 1907 m. buvo 
įkurta ir veikė Lietuvių moks
lo draugija, čia iki šiol saugo
ma dr. Juozo Basanavičiaus 
bei kitų mūsų tautos švie
suolių - Mokslo Draugijos 
narių kaupti literatūros ir 
tautosakos lobynai. Tad dės
ninga, kad P. Vileišio rūmai 
ilgainiui tapo lituanistikos 
centru. Jau 1939 m. nepri
klausomos Lietuvos vyriau
sybė čia įkūrė Lituanistikos 
institutą. Atkūrus nepriklau
somybę, 1990 m. buvo įtei
sintas Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, dabar 
tapęs bene svarbiausia Lietu
voje mokslinių filologinių ty
rinėjimų institucija. 

Lietuvių literatūros ir tautosa
kos instituto dir. Algis Kalėda. 

A. Zižiūno nuotr. 
— Mes branginame, sau

gome ir kasdieniniame darbe 
naudojame anais, dr. J. Basa
navičiaus laikais sukauptą fi
lologinę, lituanistinę litera
tūrą, - sakė Lietuvių litera
tūros ir tautosakos instituto 
sekretorius S. Narbutas. - Pa
kanka pasakyti, kad toje seno
joje bibliotekoje yra trys J. 
Bretkūno Postilės leidimai, K. 
Kojelavičiaus - Vijūko, M. 
Strijkovskio, kitų senųjų lai
kų rašytojų ir šviesuolių vei
kalai, K. Donelaičio, S. Dau
kanto rankraščiai. O seniau
sia - lotyniška 16 amžiaus 
pradžios knyga. 

S. Narbutas pasidžiaugė, 
kad senosios bibliotekos sau
gyklos pasipildo, neretai mū
sų išeivijos ir jos organizacijų 
dėka. Antai, vilnietis prof. G. 
Subačius, grįždamas iš ke
lionės Čikagon, iš Balzeko 
muziejaus parvežė brangią re
tenybę — Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės didiko, Nes
vyžiaus kunigaikščio, publi
cisto M. K. Radvilos rank
raščių kopijų. Ir dabar insti
tutas laukia, mielai priima 
karo metais nuo tėvynės at
plėštų, svetur atsidūrusių ra
šytojų, literatūros tyrinėtojų, 
kritikų palikimą - leidinius, 
rankraščius, užrašus, laiškus, 
mokslinius darbus, kitos ar
chyvinės, išeivijoje sukauptos 
medžiagos. 

Remdamiesi senaisiais ir ki
tais šaltiniais, platų filologi
nių tyrinėjimų barą užsiėmė 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto darbuotojai, 
suprasdami, kad lietuvių lite
ratūros, tautosakos įtaka tau

tos brandai, tautiniam tapatu
mui, tautinei savimonei yra 
kone neišmatuojama. 

- Viena esminių literatūros 
bei tautosakos mokslinio ty
rinėjimo metodologijos strate
gijų mūsų institute - atskleis
ti lietuvių literatūros ir tau
tosakos aktualumą, kitaip ta
riant, orientuojantis į pasau
linį teorinį lygį, remiantis 
naujausiomis mokslo priemo
nėmis ir būdais, parodyti lie
tuvių meninio žodžio turtin
gumą, gelmiškumą. Mūsų už
davinys - analizuoti, „apra
šyti" aukštą mūsų ilgaamžės 
literatūros, žinoma, neišski
riant ir egzodo literatūros, 
žodinės kultūros lygį moder
niąja mokslo kalba, - pa
aiškino instituto direktorius, 
žinomas literatūrologas, dau
gelio mokslinių darbų ir mon
ografijų autorius Algis Ka
lėda. Jis pažymėjo, kad ins
titute dabar yra apie 40 
mokslo laipsnius turinčių 
tyrėjų, privalančių aprėpti 
įvairius literatūrologuos ir 
folkloristikos barus, atlikti 
plačius tekstologijos, teorijos, 
metodologijos darbus. 

Instituto specialistai ir jų 
darbai susiformavę į atskirus 
tyrinėjimų barus, mūsų lite
ratūros raidos laikotarpius. 

Senosios literatūros skyrius, 
vadovaujamas literatūros ty
rinėtojo S. Narbuto, tyrinėja 
mūsų senąją literatūrą, nuo 
Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės laikų. Šio sky
riaus vadovas ir jo kolegos ty
rinėjo Lietuvos Renesanso 
literatūrą, karaliaus Mindau
go, kitų LDK valdovų raštiją, 
mūsų grožinės literatūros 
pradininkų raštus, parengė ir 
išleido 17 a. Lietuvos lotyniš
kų knygų sąrašą, senosiose 
kitakalbėse knygose atrado ir 
paskelbė rankraštinių lietu
viškų glosų ir frazių, sutei
kiančių naujų duomenų apie 
lietuvių kalbos vartojimą 16 a. 
pirmoje pusėje. 

Plačios apimties darbus, 
apimančius 20 a. pirmąją 
pusę, nagrinėja Naujosios lie
tuvių literatūros skyrius, o 
vėlesnį mūsų literatūros lai
kotarpį, apimantį ir Antrojo 
pasaulinio karo išeivijos, eg
zodo, o taip pat šiandieninę 
literatūrą tyrinėja šiuolai
kinės literatūros skyrius, va
dovaujamas literatūrologės J. 
Sprindytės. Nagrinėdami mū
sų literatūros klasikų pali
kimą, rengdami jų raštus, ki
tus leidinius kruopščiai dirba 
Tekstologijos skyriaus specia
listai, o turtingus mūsų folk
loro lobius kaupia, tvarko, ty
rinėja ir leidinius rengia trys 
Tautosakos skyriai, kuriuose 
dirba L. Sauka, N. Laurin
kienė, K. Aleksynas ir kiti 
žinomi tautosakininkai. Šiuo
se skyriuose sukaupta apie 
1,5 milijono liaudies dainų, 
pasakų, patarlių, priežodžių, 
kitų tautosakos vienetų. 

— Kiekviename skyriuje 
formuojamos naujos, šiuolai
kinės Vertinimo terminės bei 
metodologinės priemonės, ku
riomis remiamasi tyrinėjant, 
vertinant mūsų literatūros, 
tautosakos reiškinius - pas
tebėjo instituto direktorius A. 
Kalėda. - Pastaruoju metu 
išsiplėtė tų vertinimų krite
rijų skalė. Atskirus litera
tūros reiškinius, kūrinius sie
kiame projektuoti į kuo įvai
resnes plotmes, regėti jų 

reikšmę ne kaip tam tikras in
strumentines funkcijas vyk
dančias priemones, o kaip es
tetinių vertybių dinamiškos 
struktūros sudėtinę dalį. 

Kad savo veikloje instituto 
ir jo skyrių literatūros ty
rinėtojai vadovaujasi tais 
principais, pastebėjau iš jų 
požiūrio į pastaraisiais metais 
Lietuvoje pagausėjusią post
modernistinę poeziją, prozą, 
dramaturgiją, kartais savo 
perdėtu įmantrumu net šoki
ruojančią reiklesnius skaityto
jus. Nors masinėje, dienraš-
tinėje spaudoje tokios knygos 
susilaukia reklaminių pagy
rimų, tačiau knygų aptari
muose, literatūriniuose svars
tymuose, kultūrinėje spaudo
je spausdinamose recenzijose 
pastebiu santūresnę, neretai 
neigiamą instituto šiuolai
kinės literatūros vadovės J. 
Sprindytės ir jos kolegų nuo
monę, vertinimus, pagrįstus 
literatūrologiniais argumen
tais. 

— Iš tiesų, mūsų lite
ratūrologai, puikiai apsiskai
tę, išsilavinę, išmanantys es
tetikos ir literatūrologijos da
lykus, regis neblogai skiria 
pelus nuo grūdų, jų nenuste
binsi paviršėliais blizgančio
mis, nusižiūrėtomis imitacijo
mis, - pareiškė savo nuomo
nę instituto direktorius A. 
Kalėda. 

Jo supratimu, postmoder
nizmas — daugialypis reiš
kinys, stebinantis hibridišku-
mu ir chameleonišku labilu
mu. Šiame sriaute „be krantų" 
yra visko: paiko kvailiojimo ir 
autentiško nusivylimo, impro
vizuoto žaidimo ir raciona
laus, šalto konstravimo, dile
tantiško neigimo ir mėginimų 
kurti naują poetiką. Bet 
A. Kalėdai labiausiai nerimą 
kelias cinizmas, niekinantis 
žmogų kaip didžiausią verty
bę, išjuokiantis savo tautą, 
galvojančius tradiciškai. Gal 
tai sakydamas, instituto di
rektorius turėjo galvoje M. 
Ivaškevičiaus naująjį romaną 
Žali? 

Stengdamasis daryti teigia
mą įtaką lietuvių literatūros 
raidai ir pasireiškimams, pa
sak direktoriaus, institutas 
ėmė rengti šiuolaikinės lite
ratūros aptarimus, kurių me
tu diskutuojama apie naujau
sias lietuvių rašytojų knygas 
— tiek vertingąsias, tiek tas, 
kurios, išskyrus tuščiai skai
tymui praleistas savaites, be
maž nieko neduoda. Tokiu 
būdu siekiama užčiuopti, 
šiandieninės literatūros pro
ceso linkmes, aktyvinti lite
ratūrologijos vaidmenį, bent 
kiek veikti visuomenės nuo
monę apie literatūros kūri
nius. Jau pernai institutas 
nusprendė įvardinti 12 lietu
vių literatūros knygų, kurios 
vadintinos kūrybiškiausiomis, 
vertingiausiomis. Knygas siū
lo visi literatūrologai, o galu
tinį sąrašą slaptu balsavimu 
nustato 7 ekspertų (vertin
tojų) komisija. Geriausiai 
įvertintos knygos autoriui 
kasmet skiriama ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo šventei - Kovo 
11-sios proga skiriama Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
instituto premija. Pernai to
kia premija buvo įteikta prozi
ninkei B. Vilimaitei už nove
lių knygą Papartynų saulė. 
Dabar rašytojai laukia, kokios 

P. Domšaičio galerija 
Klaipėdoje 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto pastatas Antakalnyje 
(buv. Petro Vileišio rūmai). Algimanto Žižiūno nuotr. 

šiemet išleistos knygos vertin
giausiomis bus pripažintos ir 
paskelbtos kitų metų kovo 
11-ąją. 

Literatūros ir tautosakos 
institutas ieško naujų galimy-
Dių gerinti savo veiklą, tobu
linti filologinius tyrinėjimus. 
Neseniai buvo išplėsta, papil
dyta instituto taryba, numa
tanti svarbiausias, strategines 
veiklos kryptis, tyrinėjimų 
metodus. Pasak direktoriaus 
A. Kalėdos, reikia lopyti dar 
silpną instituto veiklos barą -
komparatyvistinius (lygina
muosius) tyrinėjimus - lietu
vių literatūros sąsajas su kito
mis literatūromis, įžvelgti, 
kokią įtaką, poveikį lietuvių 
literatūrai darė ar daro, pa
vyzdžiui, lenkų, vokiečių, ru
sų, prancūzų, ar amerikiečių 
literatūra - ir atvirkščiai. 

Svarbiausieji Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto 
darbai atsispindi jo rengia
muose ir leidžiamuose mokslo 
darbuose, studijose, monogra
fijose, kituose leidiniuose. Šį 
veiklos barą tvarkančio pada
linio - instituto Leidybos 
centro vadovas G. Vaškelis 
pasakė, kad per metus institu
tas išleidžia per 20 įvairių 
mokslinio spektro leidinių. 
Plataus rezonanso ir įvertini
mo susilaukė Lietuvių, lite
ratūros enciklopedija su jos 
CD versija, valstybine premija 
įvertinta V. Kubiliaus XIX 
amžiaus literatūros istorija, J. 
Girdzijausko redaguota XX 
amžiaus literatūros istorija, 
Mokslo premija pažymėtas 
Patarlių ir priežodžių I tomas, 
D. Mitaitės Monografija apie 
Tomą Venclovą lietuvių ir 
anglų kalbomis, dainų rink
tinė su unikaliais įrašais Suval

kijos dainos ir muzika. Toliau 
tęsiamas lietuvių literatūros 
palikimo leidimas: B. Sruo
gos, Valančiaus, Vaižganto, 
dr. J. Basanavičiaus, J. Balio 
akademinių raštų serijos. Bai
giami rengti nauji Lietuvių li
audies dainyno tomai, kasmet 
pasirodo mokslinės periodikos 
tomai - Tautosakos darbai, 
Senoji Lietuvos literatūra. 
Dėmesio susilaukė serija Col-
loąuia, skirta institute ren
giamų konferencijų medžiagai 
(apie J. Savickį, J. Lindę-
Dobilą, J. Keliuotį). J. Sprin-
dytė jau parengė spaudai lite
ratūrologo A. Zalatoriaus 
knygą apie Vincą Krėvę. Iki 
šių metų pabaigos pasirodys 
A. Jovaišo ir E. Ulčinaitės vei
kalas Senoji Lietuvos lite
ratūra. 

Instituto literatūrologai ne 
tik tyrinėja, bet ir leidžia stu
dijas, monografijas apie egzo
do rašytojus ir jų kūrybą. 
Naujausia knyga išeivijoje ne
seniai mirusio literatūros ty
rinėtojo Vinco Maciūno Rink
tiniai raštai. Institutas taip 
pat išleido V. Kubiliaus knygą 
Jonas Aistis. Gyvenimas ir 
kūryba, L. Marčiauskaitės An
tano Škėmos Balta drobulė: 
pasaulis ir diskursas D. 
Striogaitės Petronėlės Orintai-
tės bibliografija. Institutas 
taip pat išleido 1953-1959 m. 
Amerikoje leisto ir K Bra-
dūno redaguoto neperiodinio 
prozos, poezijos ir kritikos 
žodžio Literatūros lankai fak
similinį leidinį, J. Vedric-
kaitės monografiją apie erd
vės matus, A. Škėmos, A. 
Landsbergio prozoje, R. Kar-
malavičiaus Ignas Šeinius: 
prozininkas, dramaturgas, po
litikas ir kitus veikalus. 

Atkelta iš 2 psl. 
Adelheid Armhold, 

stovi be stogo, apgriuvusiomis 
ir aprašinėtomis sienomis. 
Paustininkai yra visai prie 
pietinio Kuršių marių kranto, 
nuo kurio atsiveria marių pla
tybės. Apsilankymas Kropy-
nose ir Paustininkuose buvo 
man labai jaudinantis - pirmą 
kartą lankiausi kraštuose, iš 
kurių kilo Pranas Domšaitis, 
kur prasidėjo jo gyvenimo ir 
kūrybos kelias. 

„Mielas Giunterį!" 
Dirbdama su Domšaičio te

ma, patyriau daug laimingų 
atradimo akimirkų. Susipaži
nus su Prano Domšaičio ar
chyvu, saugomu M. K Čiur
lionio dailės muziejuje Kaune, 
įsiminė vienas iš nedaugelio 
P. Domšaičio rašytų laiškų -
jis buvo skirtas sūnėnui Giun-
teriui, 1948 gyvenusiam Ber
lyne. 

Iš laiško pradžios galima su
prasti, kad sūnėnas Giunteris 
prieš tai rašė dėdei, teirau
damasis apie giminės kilmę, 
tautybę ir kalbą. Domšaitis at
sako, kiek stebėdamasis, 
kodėl sūnėnu kilo tokie klausi
mai, nes jojo tėvas esą tuo nie
kada nesidomėjo. Patys įdo
miausi laiške yra Domšaičio 
aiškinimai apie pavardę: „Pa
vardė Domscheit yra vokiečių 
suvokietinta lietuviška pa
vardė Domšaitis" (dailininkas 
savo ranka užrašė ant spaus
dintos „S" raidės paukščiuką). 
„Mes kilę iš Žemaitijos, esančios į 
šiaurę nuo Memelio. Mano mo
tina, gimusi Pottien, tai reiš
kia Putinas (lietuviškas auga
las), o tikras lietuviškas Cro-
piens kaimo pavadinimas yra 
Kropynas". Ši mintis labai 
svarbi, kalbant apie Domšai
čio tautinę savimonę. 

Laiškas Giunteriui man vis 
nedavė ramybės. Mes labai 
mažai žinojome apie Domšai
čio gimines, nors visada rūpė
jo, ar didelė buvo Domšaičio 
šeima, kiek seserų ir brolių jis 
turėjo. Ypač tai tapo svarbu, 
aplankius Kropynas. 

Pagal mano skaičiavimus, 
Giunteris dabar turėtų būti 
apie 60-70 metų. Pavardė 
„Domscheit" nėra labai dažna, 
juolab aš turėjau vardą. Vo
kietijos telefonų knygoje inter
nete radau 253 Domscheit. Iš 
jų buvo tik! 12 Giunter Doms
cheit. Toliau beliko jiems pa
rašyti. Po mėnesio, kai jau bu
vau ir primiršusi, gavau laiš
ką iš Vokietijos: „Jūsų drąsa 
ponia, nugalėjo, jūs radote 
Prano Domšaičio gimines, jo 
brolio Fritco vyriausiąjį sūnų 
Giunterį* gyvenantį Kasselyje. 
O jo brolis Hansas gyvena 
Keolne"! 

Giminaičiai Kasselyje saugo 
septynis Prano Domšaičio pa-

Paskelbti JAV LB Kultūros 
tarybos 2003 m. premijų 

laureatai 

Žurnalisto— Edvardas Šulaitis, Cicero, IL: 
Muzikos — Giedra Gudauskienė, Los Angeles, CA; 
Dailės— Rimas VizGirda. Champaign, IL: 
Teatro — Julija Dantienė, Philadelphia, PA: 
Radijo — Alfonsas Dzikas, Hartford. CT, „Tėvynės 

garsų" radijo vadovas; 
Tautinių šokiu mokytojos — Jadvyga Reginienė. 

Rochester, NY. 
Premijų šventė ruošiama š.m. lapkričio 15 d., šeštadienį. 

Lietuvių dailės muziejuje, Lemont. IL. Premijų mecenatas 
— Lietuvių fondas. 

veikslus, turi archyvinės me
džiagos, kuri leido sudaryti gi
minės genealogiją iki 18 a. pr. 
Tikiuosi, kad mano kelionė į 
Kasselį pas Prano Domšaičio 
sūnėną Giunterį praskaidrins 
miglotą giminės istoriją. 

Alpių papėdėse 

Sulz ir Roethis, du kaimeliai 
Austrijos Alpių papėdėje gra
žiu pavadinimu - paskutinė 
Domšaičių šeimos prieglobsčio 
Europoje vieta. Klaipėdos eks
pozicijoje turime kelis pa
veikslus, kuriuose Domšaitis 
pavaizdavo Sulz ir Roethis 
peizažus. 

Susisiekiau su Sulz-Roethis 
Austrijoje. Atsakymą gavau iš 
Sulz bendruomenės sekreto
riaus, Kari Frick, bendruome
nės pastoriaus ir privačių as
menų. Visi jie stebėjosi, iš
girdę apie dailininką, gyve
nusį jų kraštuose. Labiausiai 
esu dėkinga Kari Frick, kuris 
per pusmetį tapo tikru detek
tyvu, ieškančiu dailininko pėd
sakų, jį prisimenančių žmonių 
bei kūrinių. Visos paieškos 
buvo fantastiškai sėkmingos, 
žmonių atmintis saugojo gana 
daug jau užmirštų dalykų, de
talių, o jų namai - paveikslų. 

Iš karto turiu pasakyti, kad 
po pusmečio paieškų, Sulz ir 
Roethyje surasta trisdešimt 
iki šiol nežinomų Domšaičio 
paveikslų. Tai peizažai ir na
tiurmortai, būdingiausi tapy
tojo kūriniai Austrijos laiko
tarpyje. Sulz ir Roethis bend
ruomenių archyvuose rasti do
kumentai ir anketos, kurios 
atspindi Domšaičio ir jo žmo
nos gyvenimą pokarinėje Aus
trijoje. 

Įdomu skaityti gyventojų 
prisiminimus — apie dailinin
ką, kuris mėgo pirkti daržoves 
pas vieną ūkininką iš Veiler, 
ir damą iš Berlyno, kuri stebi
no kaimiečius išpuoselėta iš
vaizda ir dainavimo pratimais 
prie atviro lango. Kaimelio gy
ventojai prisiminė, kaip daili
ninkas su trikoje kėdute ir 
molbertu traukdavo per kai
melį tapyti. 

Tai, ką Sulz bendruomenės 
žmonės surinko, pranoko vi
sus lūkesčius. Dokumentiškai 
patvirtinti faktai yra patys 
vertingiausi, tyrinėjant ir pa
mažu papildant dailininko gy
venimo ir kūrybos faktus. 

Didelis darbas, kuris laukia 
P. Domšaičio galerijos darbuo
tojų - jo kūrybos paroda Vo
kietijoje, Dusseldorfe 2004 
metų pavasarį- Tai labai svar
bus įvykis - pirmą kartą isto
rijoje Domšaičio kūrybos paro
da į Vokietiją bus atvežta iš 
Lietuvos, taigi atstovaus ir 
dvasingo dailininko kūrybą ir 
mūsų mylimą šalį. 

Kristina Jokubavič ienė 

Dr. Gediminas Balukas. Lietuviu fondo Meno globos komisijos 
pirm., ir Prano Domšaičio galerijos Klaipėdoje vedėja Kristina 
Jokubavičienė. 
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Kūriniai fortepijonui 
Pianistė, padagogė, fortepi

jono metodinės literatūros kū
rėja. Nijolė Bogutaitė - Dėdi-
nienė - dažnas ir nekantriai 
laukiamas svečias Lietuvoje. 
Nepriklausomybės metais 
prasidėjusi bičiulystė, artima 
pažintis su jos fortepijonine 
kūryba, pedagoginio darbo 
principais nuolat plečia mūsų 
patirtį, skatina ieškoti kū
rybiškesnių darbo formų. 

Kaip ir daugelio pokario 
metais emigravusių tautie
čių, Nijolė Bogutaitė-Dėdinie-
nė (gimė Krakėse, Kėdainių 
apskr.) su tėvais atvyko į JAV 
(1950) ir mokėsi garsiojoje 
Baltimorės konservatorijoje 
(Peabody Conservatory of Mu-
sic) įžymaus lenkų kilmės pro
fesoriaus Mieczyslow Miunz 
fortepijono klasėje. Pianistė 
lig šiol su didele meile prisi
mena šio profesoriaus pamo
kas, jo toleranciją kiekvieno 
auklėtinio kūrybiniams sie
kiams, nepaprastą pedagoginį 
pasiaukojimą ir profesiona
lumą. Tai buvo itin reikšmingi 
ir rezultatyvūs studijų metai, 
padėję tvirtą profesinį pa
grindą, leidę sukaupti didelį ir 
įvairiapusį repertuarą. Vėliau 
pianistė studijas pratęsė Pits-
burge - Duąuesno universi
tete (PA), kuriame įgijo muzi
kos bakalauro diplomą, o West 
Chester (PA) universitete tapo 
fortepijono pedagogikos ma
gistre. 

Pradėjusi savarankišką 
veiklą, pianistė koncertavo, 
dalyvavo mišriose programo
se,- buvo aktyvi ateitininkų 
stovyklų bei mokytojų suva
žiavimų meninių programų 
dalyvė, nuolat akompanavo 
įvairiems solistams. Jos kon
certų partneriai buvo daugiau
sia dainininkai- Nerija Linke
vičiūtė, Bernardas Prapuo
lenis, Vytautas Nakas, Vlada 
Sabaitienė. 

Nors pianistė nemažai kon
certavo, tačiau tikrąjį pašau
kimą atrado fortepijono peda
gogikoje, į kurią nukreipė 
savo didžiulę dvasinę ir fizinę 
energiją. 

N. Bogutaitės-Dėdinienės 
pedagoginis repertuaras arti
mas jos koncertiniam reper
tuarui. Tai kruopščiai atrink
tos įvairių žanrų, epochų ir 
stilių pjesės, kurių per metus 
su mokiniais ji stengdavosi 
išmokti gana daug. Pedagogė 
lanksčiai taikė JAV fortepijo
no mokytojų sudarytą jSylla-
bus" programą, taip pat meto
dinius nurodymus, parengtus 
Toronto Karališkoje muzikos 
akademijoje. Pedagogė gana 
skeptiškai vertina palengvin
tas žinomų kūrinių transkrip
cijas fortepijonui, kurios vis 
labiau populiarėja Amerikos 
pedagogikoje. Mokiniai kuo 
greičiau nori priartėti prie 
didžiojo meno šedevrų, tačiau 
neturi kantrybės mokytis nuo
sekliai ir sistemingai. 

Ilgus metus brandintą peda
goginę patirtį N. Bogutaitė-
Dėdinienė perteikė savo kū
ryboje bei metodiniuose leidi
niuose. 

Potraukį kūrybai pianistė 
juto nuo vaikystės. Pramokusi 
natas, ji stengėsi užrašyti me
lodiją ir nesunkų akompani
mentą. Dirbant pedagoginį 
darbą, neretai teko įtvirtinti 
vieną ar kitą pianistinį įgūdį. 
Tai paskatino kurti įvairius 
etiudus, kurių melodijoms pa
sirinkdavo liaudies dainas. 
Vėliau, jausdama lietuvių 
liaudies damų nykimą, laips

niškai ėmė „įvilkinėti" jas į 
„pianistinį" drabužį. Kompozi
cijos pagrindų N. Bogutaitė-
Dėdinienė mokėsi konserva
torijoje, kur taip pat studijavo 
muzikos formas ir kontra
punktą. 

„Miško medis į mišką ir 
žiūri" - šis gyvybingas liau
dies posakis itin artimas peda
gogei, kuri savo kūryboje pir
miausia siekia pedagoginių 
tikslų. Puoselėdama meilę lie
tuviškoms dainoms, jų nuotai
kai, skambiai kalbai, melodin
gumą ir cantabile principą vi
sada stengiasi iškelti į pirmą 
vietą. 

Aplankiusi nepriklausomą 
Lietuvą (1991) po ilgų svetur 
praleistų dešimtmečių, N. Bo-
gutaitė-Dėdinienė supažindi
no lietuvių pedagogus su savo 
parengtais 44 etiudais fortepi
jonui, kurie buvo gerai įver
tinti ir paskatino autorę pa
pildyti rinkinį net iki 95-ių 
pjesių lietuviškomis temomis. 
Taip atsirado Šaltinėlis (95 
etiudai fortepijonui lietuviškų 
dainų motyvais, 1993). Šiuo 
metu Lietuvoje jau išleisti aš
tuoni N. Bogutaitės-Dėdinie
nės pjesių rinkiniai: Šaltinė
lis, 10 kanonų fortepijonui lie
tuvių liaudies dainų temomis, 
Keturių lietuvių liaudies dai
nų variacijos fortepijonui, 12 
liaudies dainų fortepijonui ir 
Pianino pamokos, Lietuvių 
dainos, giesmės ir šokiai for
tepijonui („Dainos ir šokiai", 
„Dainos ir giesmės", „Dainos"). 
Kūrybiškai plėtodama įžy
miausios lietuvių etnomuziko-
logės ir lietuvių fortepijono 
metodininkės -prof. Jadvy
gos Čiurlionytės (1899-1992) 
nuostatas, N. Bogutaitė-Dė-
dinienė irgi užsibrėžė tikslą 
ugdyti jaunuosius pianistus 
tautinės muzikos dvasia. Vi
suose leidiniuose autorė pa
teikia liaudies dainų tekstus, 
kurie įprasmina pjesių turinį 
ir bendrą emocinę nuotaiką, 
ugdo tautinę savimonę, skati
na nepamiršti turtingų folklo
ro klodų. 

N. Bogutaitė-Dėdinienė vi
suomet pabrėždavo, kad, 
„skambindami lietuvių liau
dies melodijas, moksleiviai įsi
klauso į dainų melodingumą, 
jas pamilsta, įgauna tautinės 
savimonės. Be to, tai muzika, 
išlaikiusi ilgų metų atrankos 
egzaminą. Liaudies dainose 
atsiskleidžia tautos charakte
rio bruožai, jos apdainuoja 
žmogaus būti". 

Su J. Čiurlionyte autorę sie
ja ne tik meilė lietuviškam 
folklorui, bet ir metodinės 
nuostatos, pirmiausia akcen
tuojamas pozicinio skambini
mo fortepijonu principas. Šis 
metodas, plačiai taikomas tiek 
baroko, tiek ir XX a. pedagogi
niuose leidiniuose (J. S. Ba
chas, B. Bartokas), suteikia 
pagrindą taisyklingiems ran
kų judesiams, ugdo stabilumo 
bei pasitikėjimo savimi jaus
mus. 

Neišsenkamą N. Bogutai
tės-Dėdinienės kūrybiškumą 
matome ir naujausiame jos 
rinkinyje - Lietuvių dainos, 
giesmės ir šokiai fortepijonui 
(trys sąsiuviniai), kuris nese
niai pasirodė mūsų knygy
nuose (Kaunas 2002, J. Petro
nio leidykla). Ir šį kartą peda
gogei rūpi ne tiek metodikos 
naujovės, kiek nuoseklus jau
nojo pianisto ugdymas, jo mu
zikinio skonio ir estetinių nuo
statų formavimas. Nors me
niškai brandžios N. Bogutai
tės-Dėdinienės fortepijoninės 

Nardant atminties metaforose 

pjesės neretai praplečia in-
struktyvaus repertuaro rė
mus, vis tik naujosios pjesės 
tai ir konkrečios atlikimo 
užduotys, kuriose jautriai de
rinamos dermės, polifonija, 
kuri turėtų skatinti jaunuo
sius pianistus siekti emocinės 
įtaigos, spalvų, įvairovės. Ki
tose rinkinių pjesėse įprasmi
nami charakteringi štrichai, 
melodijos ir akompanimento 
dinaminis diferencijavimas, 
rankų savarankiškumo ug
dymas^ jų koordinacijos 
lavinimas. Dainingos, kan-
tileną ugdančios pjesės, tyras 
ir natūralus jų emocionalu
mas, elegiškai nostalgiškos 
nuotaikos kartu vysto muziki
nio mąstymo, frazių pojūčio, 
gražaus garso išgavimo sa
vybes. Daugelį kūrinėlių gali
ma patogiai transponuoti į ki
tas tonacijas. Tai padės lavinti 
pianistų klausą, o taip pat 
praplės muzikinių įspūdžių 
ratą. 

Palydėdama į gyvenimą sa
vo pirmąjį Lietuvoje pjesių 
rinkinį - Šaltinėlį, pratarmėje 
autorė rašė: „Man yra didelis 

džiaugsmas savo gimtajam 
kraštui grąžinti dainas, kurios 
perėjo per svetur gauto išsi
mokslinimo ir ilgos fortepijono 
pedagoginės patirties prizmę". 
Šie žodžiai puikiai apibūdina 
visų pedagogės darbų paskirtį. 

Nijolės Bogutaitės, kan-
nės rūpestis lietuvių pianis-
tine kultūra tuo neapsiriboja. 
Tamprus bendradarbiavimas 
su Lietuvių muzikos akademi
jos Pedagogikos katedra, moti
niškas rūpestis jaunųjų peda
gogų profesiniu ugdymu pa
skatino ją mecenatystei: jos fi
nansinė parama leido Pedago
gikos katedrai įsigyti vertingų 
užsienio leidinių. N. Bogu
taitės-Dėdinienės dėka LMA 
studentai pianistai šiandien 
plačiai naudojasi naujausia 
metodine literatūra, turi ga
limybę gvildenti įvairius pia-
nizmo istorijos ir metodikos 
klausimus. 

2002 metais N. Bogutaitei-
Dėdinienei suteiktas Lietuvos 
muzikos akademijos Pedagogi
kos katedros Garbės nario 
vardas. 

R a m u n ė K r y ž a u s k i e n ė 

Mėgstu poezijos rinkinius 
su eilėraščiais įvairiomis te
momis labiau už vienodą cik
linį kurio nors dalyko ar idėjos 
gvildenimą vienoje knygoje. 
Žinoma, būna išimčių. 

Iš tokių įvairia forma, turi
nio kaita ir gaiviu vaizdingu
mu persmelktų rinkinių yra 
Lauryno Katkaus Nardymo 
pamokos, neseniai per drau
gišką malonę gautą iš Lietu
vos. Motyvų su vandeniu nėra 
daug. Bet įtaigios metaforikos, 
srūvančios iš gyvenimo patir
ties, randu apsčiai. Viešpatau
ja pasakojimas: vaikystė, ap
linka, žmonės, kelionių mies
tai, erotika, sapnai, meditaci
jos... Randu ir man artimą 
upę erotiškame eilėraštyje be 
pavadinimo. Pacituosiu pra
džią: 

Sėdėjau prie patvinusios 
Neries, 

kvepėjo duona krepšyje ir 
žolės, 

ilgai galvojau 
apie kiaušinį, gulintį 

sausam lizde, 
apie jos kūną, kūno 

kūniškumą. 
Ir toliau pasakodamas, poe

tas išlieka originalus įvaiz
džiais: „nendrių tankmėje pra
budo / peržiemojęs geismas"; 
„debesų ąsočiai, /jų alumi aps
vaigę maumedžiai ir pušys; / 
vos sujuda tavųjų klubų 
grožis, / dalijasi perpus gamta, 
idant netrukus susijungtų". 
Panašiai kaip Goethe, jis 
trokšta, kad visa tai nepasi
baigtų: „Sustok. Palauk Te 
nesikeičia / vaizdas, te klima
tas nešyla". Regis, čia taip vis
kas realu, bet drauge ir siur-
realistiškai mįslinga, kad ir 
paskutinė eilutė: „auka, valdo

vas, seismografas". Ateityje 
daug kas suks galvą, ką reiš
kia tie trys žodžiai. Sapne vis
kas įmanoma. 

Iš tiesų iliustracijai ketinau 
panaudoti ne šį eilėraštį. Jau 
anksčiau Poezijos pavasario, 
2000 antologijoje buvau per
skaitęs Katkaus kūrinį, pra
sidedantį eilutėmis: „Prie pa
minklo karališkai porai Len
kuose / sėdėjome apsvaigę nuo 
didelio miesto". Mane tada pa
veikė toji svaiginanti poetinio 
pasakojimo galia, kai patirtis, 
jausena, susimąstymas, susi
vienija į darnų ansamblį. 

Anas eilėraštis yra ir šioje 
knygoje. Po įžanginių eilučių 
poetas, nelyginant atidus pro
zininkas, aprašo pavargėlį, 
celofano maišelyje nešiojantį 
mantą, paskui tris senutes, 
kurios „susikibusios už paran
kių" ...„tipeno, / pasidažiusios 
su skrybėlaitėmis". Eilė deta
lių. Truputį filosofijos apie tas 
moteris - jos „šlamėdamos la
pais, tolsta į tikslą". „Pauzė". 
Ir pabaigoje kreipimasis į 
draugą, su kuriuo ten sėdėta: 
„Tavo balsas toks ramus, toks 
pažįstamas: /jei viskas bus ge
rai, jei negriūsiu". Ir vizija į 
tolimą ateitį, kai anūkams bus 
pasakojama apie istoriją par
ke, „kuriame ant suoliuko sė
dėjom ir matėm, / kaip pro šalį 
praeina senatvė". 

Nežinau kodėl, bet šis 
eilėraštis savo erdviu glėbiu, 
žmogiška šiluma priminė ka
daise skaitytą ir labai pa
mėgtą rusų poeto Vladislavo 
Chodasievičiaus t,tarp kitko, 
vertinamo mūsų vaizdingojo 
Tomo Venclovos) verlibrą „Bež
džionė", irgi gyvenimo stebė
jimu pagrįstą šedevrą. Jei 

Katkaus eilėraštyje dvelkia 
palankumas žmonėms, tai 
V. Chodasievičiaus verlibre 
trykšta užuojauta vasaros kai
troje trokštančiam gyvuliui. 
Jokio sentimentalumo, vien 
meniška tiesa, kuri visad 
apšviečia gyvenimą. 

Laurynas Katkus (g. 1972 
m. Vilniuje), 1996 metais de
biutavo su rinkiniu Balsai, 
rašteliai. Puikus vertėjas -
toks įspūdis kilo, skaitant Li
teratūroje ir mene jo išverstą 
žymaus Amerikos poeto John 
Ashbery ilgoką, tirštu vaiz-
dynu eilėraštį „Eksplotavimo 
instrukcijos". Manyčiau, kad 
New York poetinės mokyklos, 
kuriai priklauso Ashbery, tik
roviškumas yra artimas ir 
Katkui, žinoma, vilgomas lie
tuviams įprasto elegiškumo: 
juk mūsų istorinė patirtis ki
tokia nei niujorkiečių. Jam ar
tima ir vokiečių XX a. pra
džios dramatinio ekspresioniz
mo dainiaus Gottfriedo Benn 
poezija (ja žavėjosi ir Bernar
das Brazdžionis). 

Nardymo pamokas išleido 
nelabai žinoma leidykla „Stro
fa" 2003 metais. Parėmė Lie
tuvos kultūros ministerija. 
Viršelio dailininkas Arūnas 
Gelūnas. Žodžiu, prakilni visa 
ko santalka. Kadangi žmoniją 
jungia kvėpuojamas oras, tad 
ir paskutinis eilėraštis vadina
si „Oras". Kvaišinamas deguo-
nio, poetas guodžiasi - „Lyg 
nervas rangausi / per mylimą 
miestą" ir liūdnai kreipiasi į 
savo mūzą: „Sese poezija, kas 
galėjo žinoti. / kad laikas taip 
daužysis į langus / kad oras" 
Jokio taško. Telieka tik 
įminti. 

P ranas Visvydas 

„Mano pirmoji knyga n 

Kiekvieno rašytojo pirmoji 
knyga - pažadas ateičiai. Atei
tis virsta kūrybine dabartimi, 
o vėliau praeitimi, rašytojo 
kūrybos paveldu. Ko gero, nie
kas nepradėjo rašytojo kelio 
nuo antrosios knygos. Pradėjo. 
Tai Albinas Vaitkus - Marius 
Katiliškis. Nes pirmoji knyga, 
tas jo pažadas ateičiai - karo 
triukšme nebuvo išgirstas. Pa
saulinis triukšmas baigėsi be
veik prieš šešiasdešimt me
tų!.. Tiek pat laiko pirmosios 
knygos rankraštis Lietuvos ar
chyvų tyloje kantriai laukė. 
Laukė leidėjo, skaitytojo, lite
ratūros kritiko. O ypač laukė 

Čikagos lietuvių televizijos ve
dėjo Arvydo Reneckio ir to 
lemtingojo atsitiktinumo, ka
da šis užsuks į Lietuvos lite
ratūros ir meno archyvą. Ka
da (lyg?) netyčia darbuotojos 
ištrauks pluoštą aplankų... 

Šiandien čia, Lietuvoje, su
judimas. Mariaus Katiliškio 
knyga Seno kareivio sugrįži
mas jau išleista, jau skaitoma, 
jau vertinama. Ypač subruzdo 
Šiaurės Lietuva. Juk savas 
sugrįžo. Rugsėjo 19 dieną į 
Pasvalio M. Katiliškio viešąją 
biblioteką rinkosi miesto bei 
rajono mokiniai ir mokyto
jai, menininkai, mokslininkai. 
Jau kelinti metai čia vyksta 
M. Katiliškio skaitymai, kur 
vertinami moksleivių darbai, 
parašyti šio autoriaus kūrybos 
tematika, taip pat vyksta ir 
originaliosios kūrybos konkur
sas. Šiemetiniai laureatai -
Daiva Sidaravičiūtė, Indrė 
Stirbytė, Valdas Pukevičius, 
Paulius Minkevičius. Šio rug
sėjo renginį įprasmino ir nau
jai išleistoji knyga. Bibliotekos 
direktorė Danguolė Abazoriu-
vienė naujutėlį egzempliorių 
simboliškai padėjo į lentyną 
greta kitų M. Katiliškio kny
gų. Simbolikos būta ir dau
giau. „Šiaurės Lietuvos" lei

dyklos vadovas Šiaulių uni
versiteto doc. dr. Stasys Tu
mėnas padovanojo bibliotekai 
ir rankraščio kopiją. Ties Pas
valiu dingęs, archyvuose dul
kėjęs ir net už Atlanto pabu
vęs tekstas grįžo į pirmapradę 
erdvę. Anot leidėjo, rodos, su
grįžo pats M. Katiliškis, kadaise 
buvęs šios bibliotekos vedėjas. 

J auditoriją prabilo atidi šios 
rinkinio novelių skaitytoja 
Joniškėlio G. Petkevičaitės -
Bites vidurinės mokyklos 
mokytoja Laima Vaitkevičie
nė. Ji pastebėjusi, jog žodis 
„sugrįžimas" figūruoja nuo 
ankstyvų M. Katiliškio eilė
raščių iki romanų. Kodėl šis 
žodis suskamba tada, kai dar 
tikrai niekur neišeita, kai dar 
nepajusta emigranto nostalgi
ja? Prieita prie išvadų, jog 
išėjimas - jauno žmogaus dva
sios protestas, savotiška maiš
to forma. Pranešėja sakė, jog 
ši knyga leido pamąstyti, kur 
link būtų krypusi jaunojo 
rašytojo kūryba, jei ne emigra
cija. Prieštaringi, protestuo
jantys personažai gal būtų at
siskleidę plačiau, skaudes-
niais konfliktais. 

Jausmingai, improvizuoda
ma, novelių ištraukas skaitė 
Šiaulių dramos teatro aktorė 
Olita Dautartaitė. Pasirinktie
ji fragmentai - veikėjų meilės 
jausmo proveržiai. Žiūrovai, 
ypač jaunieji, sukluso. Juk tai 
takelis į jų širdis. 

Praeis dar savaitė, ir rugsėjo 
26 d. vakarą į Šiaulių „Laiptų" 
galeriją rinksis miesto švie
suomenė. Knygos trauka. Jai 
neatsispyrusių - daug. Ir nors 
didžiojo meistro jau nėra, pra
bilo „pameistriai": redaktorė, 
dailininkė, leidėjas. Redaktorė 
Vidita Lisienė išsitarė, kad 
įdomesnės knygos jai netekę 
redaguoti. Visos novelės pa-
gaulaus turinio, žodingos, ba
rokiškai sodrios. Tas kelių 
dešimtmečių skolos jausmas 

ypač stiprino atsakomybę už 
kiekvieną žodį, kiekvieną sky
rybos ženklą. 

Dailininkė Jurginą Jankaus
kienė sakėsi siekusi, kad kny
ga būtų meniška, rimta, kaip 
ir dera klasiko kūriniui, ir 
drauge šiuolaikiškai moderni, 
atkreipianti dėmesį knygynų, 
bibliotekų lentynose, patrauk
li nūdienos skaitytojui. 

„Rankraščiai nedega!" Gar
siu posakiu kalbą pradėjo 
Šiaulių universiteto doc. dr. 
Vytautas Bikulčius. Prisimin
ta, kad kai kurios novelės 
skelbtos Naujojoje Romuvoje. 
Tačiau rinkinyje jų pozicija 
autoriaus gerai apgalvota, ir 
tarpusavio kontekste kiekvie
na iš jų suskamba visai kitaip, 
negu skaitytum atsitiktine 
tvarka. Įžvelgta, jog iš šios, 
pirmosios knygos, jau galima 
jausti ir novelių meistrą, ir 
būsimų romanų autorių. Kai 
kurios novelės nubrėžia kelią 
būsimiems romanams. „Skai
tai - tarsi valgai juodos duo
nos riekę", - rašytojo kalbos 
grožį aukštino docentas. 

Kalbiniu M. Katiliškio kūri
nių sluoksniu domisi kalbinin
kai. Šiuo metu Šiaulių univer
sitete rašomas Joniškio šnek
tų žodynas. Kaupiama vaiz
dingoji Joniškio apylinkių lek
sika. Pavyzdžiai renkami ne 
tik iš gyvosios kalbos. Tikri 

araodai - šio krašto rašytojo ; 
kalba. Centro darbuotoja dok
torantė Lina Kazlauskaitė pa
sidžiaugė tarmės atspindžiais 
kūriniuose, taip pat pastebėjo, 
kad kai kurie kalbiniai viene
tai, pavyzdžiui, palyginimai, 
yra savotiškas kodas, pade
dantis suprasti veikėjų pa
saulėvaizdį. 

Tą vakarą M. Katiliškis 
žvelgė ne tik iš portreto. Kaž
kuo savas ir atpažįstamas 
rašytojo sūnėno Romano Kup-
šo žvilgsnis... Šis žmogus ir 
išlydėjęs dėdę į Vakarus, ir jį 
ten po daugelio metų aplan
kęs, artimai bendravęs. Pasak 
giminaičio, dėdė gyvenime 
kalbėjęs tokia pat vaizdžia 
kalba, kaip kad rašė - jokio 
dirbtinio žodingumo. Teko jied
viem prisiminti ir pražuvusią 
knygą. Kai rašytojas sužinojo, 
jog sesuo išsigando bolševikų 
ir namuose buvusius rank
raščius sudegino, apsiverkė: 
„Tai buvo pirmoji ir mano pati 
brangiausia knyga!..." 

Brangi ji ir mums, šiau
riečiams. Leidėjui Stasiui Tu
mėnui teko pakovoti, kad būtų 
leidžiama ne sostinėje ar 
užjūriuose, o paribyje, „...Šiau
rės Lietuvos" leidykloje. Juk į 
pasaulį Marius Katiliškis išėjo 
iš čia, lai ir jo knygos pasklin
da iš šio kultūros židinio. 
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