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50-oji Europos Lietuviškųjų studijų savaitė 
RAMUNĖ KUBILIUTĖ 

„...Per pusę amžiaus ELSS 
nuosekliai rutuliojo savo įsipa
reigojimų tėvynei ir lietuvybei 
giją. Savaitėse nuolat buvo jau
čiamas rūpestis tomis ver
tybėmis, kurioms įsigalėti ne
buvo sąlygų okupuotoje Lietu
voje. Tautos atgimimą savaitės 
pasitiko Gotlande, kur susirin
kę Lietuvos visuomenės ir iš
eivijos atstovai suderino bend
rąsias nepriklausomybės atsta
tymo nuostatas..." Tai ištrauka 
iš Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus 2004 
liepos 12 d. sveikinimo laiško 
50—osios Europos Lietuviškųjų 
studijų savaitės (ELSS) daly
viams ir rengėjams Huttenfeld, 
Vokietijoje. Prezidentas pavadi
no tas savaites „Vakarų Euro
pos lietuvių inteligentijos ypa
tinga intelektine bendruomenės 
veiklos forma". Jubiliejinė sa
vaitė vyko liepos 11-17 d. Vo
kietijoje. Ją kar tu rengė Išei
vijos tyrimo centras (Kaune) ir 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė. Pagrindiniai 50—osios sa
vaitės vadovai buvo prof. Egidi
jus Aleksandravičius ir dr. Da
rius Kuolys, abu iš Lietuvos, ir 
Artūras Hermanas iš Vokieti
jos. 

Į šią sukaktuvinę suplaukė 
apie 50 rengėjų ir dalyvių, pa
našiai, kaip ir ankstyvesnėse 
savaitėse, bet ne tiek, kaip susi
rinko per 2001 m. ir 2002 m. 
rengiamas savaites jau Lietu
voje, ar į kai kurias ankstyves
nes savaites 1980 dešimtmetyje. 
Dalyvių buvo iš pačios Hutten
feld apylinkės, nors buvo sako
ma, kad didžioji dalis vietovių 
gyventojų buvo vasarai išvykę į 
Lietuvą. Kai kurie dalyviai at
vyko iš kitų Vokietijos miestų, 
po vieną dalyvį ar paskaiti
ninką iš Airijos, Belgijos, Pran
cūzijos ir JAV. Tačiau didžioji 
dalis dalyvių atvyko iš Lietu
vos. Dalyviai atskrido, at
važiavo mažu autobusu ar savo 
priemonėmis. 

Kokie šių savaičių pasieki
mai, žvelgiant į praeitį ir kokia 
šių savaičių ateitis? Buvo pas
kaitų ir pokalbių, kurie gvilde
no šias temas. Ši sukaktuvinė 
savaitė buvo pilna prisiminimų 
ir praeities ilgesio, žinių pasi
dalinimo, nuomonių apsikeiti
mo, dainų ir išvykų po gražias 
Huttenfeld apylinkes - į Lors-
ch, Heidelburgą ir Worms, į 
pilių griuvėsius ir kalno vir
šūnę, kopiant akmenimis. 

Sesijos ir paskaitos 

2004 m. ELSS prasidėjo sek
madienio vakarą ekumeninė
mis pamaldomis Vokietijos Lie
tuvių kultūros instituto pastato 
(Rennhofo pilies) koplytėlėje. 
Jas aukojo kat. kun. Jonas Dė
dinas ir evang. kun. Mindaugas 
Kairys iš Lietuvos, šiuo metu 
baigiantis magistro studijas 
Heidelbergo universitete. Kun. 
Dėdinas buvo šios savaitės ka
pelionas ir kas rytą prieš pus
ryčius su šv. Mišių dalyviais 
pamokslų metu pasidalino ži
niomis apie jau žinomus ir 
mažiau žinomus lietuvių ir 
baltų šventuosius. Po ekumeni
nių pamaldų vyko susipažinimo 
vakaras, o jame prasidėjo 2004 
m. savaitės kasvakarinis lietu
viškų dainų maratonas, prie 
pianino akompanuojant Mečiui 
Buiviui. 

Pažvelgus \ 50 savaičių 
istoriją 

2004 m. savaitės pirmoji die
na, pirmadienis, ypač buvo per
pintas prisiminimais. Ilgametis 
ELSS savaitės rengėjas ir pas
kaitininkas dr. Vincas Bartuse
vičius padarė apžvalgą „50 Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa
vaičių". Pranešime įpinta sta
tistinių duomenų, nuotrauko
mis prisiminti savaičių iniciato
riai ir ilgamečiai rengėjai, pas
kaitininkai. Šių savaičių pra
dininkais laikomi: A. Maceina, 
J. Grinius, J . Brazaitis ir Z. 
Ivinskis. Sakoma, kad idėja kilo 
iš prancūzų rengiamų kultū
rinių savaičių, bet vis buvo 
pabrėžiama, kad negalima tie
siog iš jų kopijuoti. ELSS turi 
turėti savitą veidą. Pirmutinės 
savaitės buvo uždaros, jose da
lyvavo tik Lietuvių fronto bi
čiulių nariai, bet netrukus kiti 
Europoje gyvenantys lietuviai 
pradėjo dalyvauti šiuose suva
žiavimuose. Pranešėjas minėjo, 
kokia buvo tų laikų lietuvių 
tremtinių dvasia. Buvo aišku, 
kad rezistencinio sąjūdžio už 
Lietuvos ribų laisvinimo darbas 
susiaurėjo, ir buvo orientuoja
masi daugiau į kultūrinę veik
lą. Zenonas Ivinskis savaites 
vadino „sava mozaikine šakele", 
o Antanas Maceina sakė, kad 
savaitės parodė Europos ištver
mę ir atkaklumą, priminė, kad 
jie yra gyvi, kaip tremtiniai. Jis 
taip pat minėjo, kad nebuvo 
prasmės tremtyje žvelgti atgal 
(kaip Odisėjus), o reikia rinktis 
Abraomo tremties tipą - žiūrėti 
į ateitį. Apskritai savaitėse 
dvelkė krikščionybės dvasia, 
pirmūnai turėjo panašią pa
saulėžiūrą. 

V. Bartusevičius pateikė daug 
įdomių statistinių duomenų. 
Dažniausiai ELSS vyko Vokie
tijoje (33), kitos vyko įvairiuose 
Europos kraštuose. 2001 ir 
2002 m. savaitė vyko Lietuvoje, 
o 2003 m. savaitės artėjanti su
kaktis buvo paminėta vienos 
dienos trumpa programa Kau
ne. Lietuvai stovint ant nepri
klausomybės atgavimo slenks
čio, ypatinga savaitė vyko Šve
dijos Gotlando saloje. Daž
niausiai savaitėse vadovavo: dr. 
Kajetonas Čeginskas (15 sykių) 
ir dr. Jonas Norkaitis (11 
sykių). Dalyvių skaičius kasmet 
svyruodavo nuo 35 ligi 200 
(1984, 1985, 1988). Iš viso 203 
asmenys skaitė 522 paskaitas. 
Daugiausia paskaitų skaitė dr. 
K. Čeginskas (33), dr. V. Natke
vičius (32), dr. J. Grinius (25). 
Kurios temos dažniausiai buvo 
gvildenamos? Lietuvos temos 
(62 proc.), socialiniai mokslai 
(43 proc.), po to kitų sričių 
mokslai. Simpoziumai, tėvynės 
valandėlės, parodos, improvi
zuoti organizacijų posėdžiai... 
Visko tose savaitėse buvo. Il
gametė savaičių sekretorė Ali
na Grinienė, šalia kitų savo pa
reigų, taip pat paruošdavo 
sukaktuvinius sąsiuvinius - 10, 
25 ir 40 metų ELSS sukaktims 
paminėti. Vieni vakarinių pro
gramų mylėtojai sakydavo: 
„Naktis per trumpa, paskaita 
per ilga". Dr. Bartusevičiaus 
žodžiais, „ELSS brandino iš
eivijos kartą". Šalia Vasario 
16-osios gimnazijos, tai buvo 
vienintelė socializacijos prie
monė ir vieta Vokietijoje. Pagal 

50-ojoje Europos Lietuviškųjų studijų savaitėje (iš kaires): vienas iš 
moderatorių dr. Darius Kuolys, ilgametė studijų savaičių dalyvė Irena 
.Natkevičienė ir dažnas tų savaičių paskaitininkas bei moderatorius dr. 
Jonas Norkaitis. 

Lietuviškųjų studijų savaites dalyviai išvykos metu Heidelberge. 

jį, 50 metų ELSS nueitas kelias 
pateisino jos sumanytojų viltis. 
Tos savaitės žydėjo, žydi, ir yra 
vilties, kad dar žydės. 

Vėliau po pietų dr. Vincas 
Bartusevičius supažindino da
lyvius su pastatu, kuriame vy
ko savaitės paskaitos bei vaka
ronės. Tai Vokietijos Lietuvių 
kultūros instituto pastatas, pro 
kurio langus, už medžių, buvo 
galima matyti Vasario 16—osios 
gimnazijos bendrabutį, kuria
me nakvojo savaitės dalyviai. 
Po to Vasario 16-osios gimnazi
jos direktorius Andrius Šmitas 
supažindino su dabartinės gim
nazijos kasdienybe bei jos įsi
kūrimo istorija. Kiekvienam 
buvo išdalintas gimnazijos met
raštis. Po pranešimo buvo suda
ryta proga apžiūrėti visą pas
tatą, kuriame vyko Studijų sa
vaitė, išskyrus privačių asmenų 
butus. Dalyviai aplankė Vokie
tijos Lietuvių kultūros institu
to archyvą bei biblioteką, Vasa
rio 16—osios gimnazijos bib
lioteką, koplyčią. O tie, kurie 
nepabijojo kopėčių, galėjo už
lipti ant bokšto (pilies) ir atsis
toti ant stogo, nuo kurio buvo 
galima apžiūrėti visą Hutten
feld apylinkę. 

Po vakarienės antrasis pra
nešimas buvo dr. Dalios Kuzi-
nienės „ELSS žvilgsnis į lite
ratūrą". Savo profesiniame gy
venime, kaip Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytoja ir Išei
vijos tyrimo centro moksli
ninkė, studijuoja išeivijos lite
ratūros istoriją. Jos apžvalgoje 
buvo prisiminta išeivijos lite
ratūros žvaigždės ir žinovai, 
kurie švietė ir džiugino ELSS 

dalyvius. Pvz., l i teratūros kriti
kai: A. Maceina, J . Grinius, V. 
Natkevičius, apžvelgė lietuvių 
l i teratūrinės kultūros paveldą 
- Maironį, Šatrijos Raganą, t. 
t., o 1958 metais J . Grinius jau 
aptarė tarybinės Lietuvos lite
ratūrą po Stabno mirties. 1960 
dešimtmečio laikotarpiu buvo 
aktyviai žvelgiama į Lietuvos 
patirtį, vėliau buvo aptar iama 
religinė, patr iot inė kūrėjo as
menybė, buvo žiūrima į mora
linius bei et inius kriterijus. 
Rašytojas R. Šalis aptarė 
iševijos l i teratūrą. Nepriklauso
mos Lietuvos jaunimo proble
matiką. Savo li teratūrines ana
lizes darė profesorės V. Kelerti
enė ir I. Maziliauskienė. ELSS 
buvo ruošiami li teratūros vaka
rai , buvo paminėtos lietuvių ir 
pasaulinės l i teratūros sukak
tys. Kartais Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai insceniza
vo l i tera tūr inius vaizdelius. 
Pranešėja teigė, kad šiose sa
vaitėse lietuvių literatūros te
matikos pranešimai buvo at
ramos taškai , bet ypač aktua
lizuojant praeit ies kultūrą. Po 
1989 metų jau kitos temos pasi
darė svarbesnės, nes tai buvo 
metodų ir pasirinkimo kryžke
lės metai. Buvo svarbu iškelti 
ir nagrinėti tapatybės klausi
mus. 

E u r o p ė j i m o t e m a t i k a 

Paskai t in inkas dr. Darius 
Kuolys pasidalino mintimis 
„Kaip mes europėjome". Prade
dant savo paskaitą, jis prajuoki
no dalyvius, aptardamas savo 
aprangos europietiškumą ir pri-

Trispahė plevėsuoja virš Rennhofo pilies prie Vasario 16-osios gimna
zijos HuttenfeMe. 

siminė, kad jam kaklaraištį pa
dovanojo Alina Grinienė. Priei
damas prie rimtesnės temati
kos, Kuolys kėlė klausinius 
pvz., „Kas yra šiandien-mes?" 
„Kas yra šiandien - Europa?". 
Toliau - „Ar iš esmės keičiam 
santykius su Europa?". Dabar
tiniai Lietuvos mokslininkų ir 
sociologų duomenys rodo anti
tezę: Rytai - Vakarai. Prez. 
Adamkaus laimėjimu-laimėjo 
Vakarai. Tačiau, galima teigti, 
kad europėjimo ženklai toli. 
Net ir būdama Europoje, Lietu
va gali atlikti tik Rusijos 
„Trojos" arklio rolę. Kiek mes 
europėjam? Vertybiniam Euro
pos apklausinėjime pasirodo, 
kad Lietuva arti Rytų - Rytų 
Lietuva labiausiai pasitiki ži-
niasklaida, ilgisi stipraus vado. 
Elitas sakosi vienaip, visuome
nė kitaip. Atsparos taškų ne
randame. Jau 15 amžiuje Lietu
vos elitas suvokė, kad Lietuva 
esanti Vakarų erdvėje. J i s pa
teikė pavyzdžių, pradedant L. 
Sapiegos pratarme Lietuvos 
trečiajam statute: „Esame lais
va tauta , nes mus valdo teisė, 
gaspadorius paklūsta teisei, 
kaip ir mes". Toliau pažvelgta į 
įvairių šimtmečių lietuvių 
luomuose kilusius ir kritusius 
lygiavertiškumo bei savaran
kiškumo jausmus, paveiktus is
torijos, kaimynų, okupacijos ir 
pan. Gyvų diskusijų metu dr. 
Kuolys priminė, kad nelaisvi 
žmonės negali sukurti laisvos 
visuomenės, ir todėl Lietuvos 
žmonių mentalitetas liko dar 
rytietiškas, tam tikras lietu
viškas paralyžius ar pasyvumas 
dar egzistuoja. Kartais reikia 
paklausti - ar iš tikrųjų Lietu
vai reikia tvarkytis? Gal iš 
tikrųjų Lietuvos politinis elitas 
tik laukia, kad (kas nors) 
praeitų, kad žmonės pripras 
prie savo aplinkos ir situacijos. 

Ant i semi t izmas Lie tuvos 
įvaizdyje 

Prof. dr. Egidijus Aleksandra
vičius savo paskaitos pradžioje 
minėjo, kad Europos lietuviš
kųjų studijų savaičių metu vis 
buvo galima sunkiai įkandamas 
temas įkasti. Savo pranešime 
„Antisemitizmas Lietuvos įvaiz
dyje" priminė neseniai Lietuvos 
spaudoje pasirodžiusią žinutę, 
jog Lietuvoje nėra antisemitiz
mo, nes 60 proc. žmonių taip 
galvoja. Iš istorijos aiškinimai 
daromi, kad žydams Lietuvoje 

Vienas iš sukaktuvinės studijų savaitės moderatorių Artūras Hermanas 
(kairėje) ir dr. Vincas Bartusevičius, pateikęs 50 metų studijų savaičių is
torine apžvalgą. 

buvo palankus klimatas, nes 
jiems buvo sudaryta Vytauto 
Didžiojo kunigaikščio globa. 
Kodėl pasaulyje Lietuva kai ku
riems yra holokausto simbolis? 
E. Aleksandravičius priminė, 
kad „litvakų" istorinė teritorija 
yra didesnė už pačios Lietuvos 
geografines ribas, kad reikia 
suprasti, kurio krašto geografi
nėje teritorijoje kas nors tikrai 
įvyko. Taip pat reikia atskirti 
holokaustą, istorijos unikalų 
įvykį, nuo antisemitizmo, kuris 
istorijoje ilgai egzistavo. Vienas 
mokslininkas tyrinėjo mokslei
vių nuomones ir analizavo, kad 
jie išreiškia antisemitizmo pozi
cijas, net nepažinodami nei vie
no žydo. Lietuviams krepšinio 
įvaizdis yra kaip perlas, o dėka 
neseniai pasirodžiusių prisimi
nimų apie anų laikų krepši
ninkus kaip žydžudžius, lietu
viai pakliuvo į kaltumo prielai
dos sąlygas. Po pranešimo dis
kusijų metu buvo primenama, 
kad paprastiems Lietuvos kai
mo žmonėms, jau ir seniau žy
das yra buvęs mitologinė bū
tybė. Profesoriaus manymu, an
tisemitizmo Lietuvoje reikalas 
yra mažai tyrinėtas ir jis pa
minėjo Z. Rekašiaus - Aki
račiuose šių metų birželio mėn. 
spausdintą straipsnį („Apie tik
rus ir netiknis antisemitizmus 
1") apie antisemitizmą lietu
viuose, kuriame minima, kad 
tai lietuvių visuomenės proble
ma. 

Lie tuva n u o Briuselio 
bokš tų 

Simboliškai pavadinto prane
šimo metu Europos Sąjungos is
torijos studentė Emilija Pund-
ziūtė, gyvenanti Briuselyje, pa

žvelgė į Europos postnaciona-
linį identitetą ir Lietuvos lietu
vio požiūrį į vieną iš identitetu. 
Identitetas turi sluoksnius - is
torinį, etninį, organinį, t.t. Lie
tuva eina į Vakarus, yra įvai
rovių, turime baimės. Europoje 
istoriniai buvo kunigų ir vie
nuolių tinklai, vėliau reforma
cija. Europoje ryškios kraštų 
sienos - jų apimtyse skiriasi 
požiūriai į Bažnyčią, narkotikų 
pardavimą, įsitvirtintas teises. 
Europoje išskirtinis galvojimas 
apie civilinį išsprendimą, paly
ginus su JAV ir Kanada. Vie
nas autorius yra rašęs, kad eu
ropiečiai yra iš Veneros, o 
amerikiečiai yra iš Marso, nes 
jų problemų sprendimas skir
tingas. Europiečiai dažnai turi 
taikytis su amerikiečių nuo
mone. E. Pundziūtė priminė 
dažnai keliamus klausimus: 
„Kaip 25 valstybės gali susėsti 
kartu?" ir „Ar galima kurti 
bendrą kultūrą ant karo griu

vėsių t 
Nukelta į 2 psl. 

TURINYS 
Šeštadieninis priedas visa 
rugpjūčio mėnesį neišeis. 

Lietuviškųjų studijų savaitės 
praeitis ir ateitis. 

Anatolijus Kairys — 
sukaktuvininkas 

Halinai Didžiulytei-
Mošinskienei prisiminti. 

Demokratiškumo pamoka 
Fokehojskole 
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Dalis 50—ųjų Europos Lietuviškųjų studijų savaites dalyvių ir rengėjų prie Vo!-
felde. 

50—oji Europos Lieti 
studijų savait 

Atkelta iš 1 psl. 

Pilietinį identitetą Eu
ropos Sąjunga pajus labiausiai 
ekonominiuose santykiuose. 
Europos pilietybė priklauso 
nuo nacionalinės. Valstybės dar 
stengiasi koordinuoti - žiūrima 
į švietimo sistemos pakaitalus, 
žiniasklaidą, Europos bendra 
kalba (ar ji bus anglų?). Reikia 
priartinti pilietį prie spren
dimų į Europos Sąjungos teisi
nę erdvę. Lietuvos kultūrinis 
paveldas yra europietiškas, 
nors iš apklausų taip neatrodo, 
nes yra archaiškų vertybių. 
Lietuvai bus identiteto trintis — 
doras lietuvis ir doras europie
tis. Kaip Lietuva europės? Ar 
atsivers į dorus europiečius? 
Yra priešiškumo Europoje, eu-
roskepticizmo. Kaip bebūtų 
ateityje, šiuo metu Briuselyje 
kol kas į lietuvius žiūri, kaip į 
naujokus Europos Sąjungoje. 

S i m p o z i u m a s a p i e 
u ž d a v i n i u s 

Simpoziume „Pasaulio lietu
vybė ir Lietuvos užsienio politi
kos uždaviniai" dalyvavo prof. 
dr. E. Aleksandravičius, P. 
Anušas, M. Drunga, dr. M. 
Michalauskas ir A. Šiugždinąs. 
Dalyvių patir t is ir pareigos su
teikė klausytojams progos iš
girsti nuomonių iš akademinės, 
diplomatinės, teisinės, bend
ruomeninės perspektyvos. 

Petras Anušas yra Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
konsularinio departamento di
rektoriaus pavaduotojas. J is 
priminė dalyviams, kad Lietu
va niekad iš Europos nebuvo 
išėjus, tik dirbtinai vartai buvo 
uždaryti. Šiomis dienomis vien 
būti Europoje nepakanka. Rei
kia sukurti Europą Lietuvoje, 
ir dar kai ko reikia, kad Lietu
va taptų regioniniu centru, 
pvz., vidinių resursų, pastovios 
politikos, konkurencingos atvi
ros ekonomikos, socialinės dar
nos, gerų tarptautinių sąjungų, 
t.t. E. Aleksandravičius iškėlė 
mintį, ar Lietuvos politika turi 
reikšmės diasporai, minėdamas 
2002 m. Chicagos Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro išleistą 
Gary Har tman knygą, Imigran
tas diplomatas (The immigrant 
as diplomat: ethnicity, natio-
nalism, and the shaping of for-
eign policy in the Lithuanian-
American community, 1870-
1922). Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės pirm. A. Šiugždinis 
priminė kelias lietuvių imi
grantų bangas Vokietijoje-po-

kario, 1960 dešimtmečio, ir nuo 
1990. Paskutinioji banga kai 
kada turi teisiškų problemų, 
kurių VLB nėra pajėgi spręsti. 
Teisininkas dr. M. Michalaus
kas minėjo, kad, šalia „oficia
lios" Lietuvos užsienyje, t.y. 
ambasados, veikia ir civilines 
visuomenės atstovai. Tie, bent 
Prancūzijoje, dirba ranka ran-
kon su oficialiais atstovais. ? 
Drunga priminė liaudies a 
basadorius ir davė pavy •• 
kaip Vokietijoje yra dideli-
zervas lietuvių proto -
suburti diplomatus ir lia 
ambasadorius. Iškilo gyvos 
kusijos ir tolimesni simpoziu 
dalyvių pasisakymai 
tuvos kultūros centrų įsteig 
(valdžios ar privac- ~ici; 
vos), žiūrint į vokiečių j 
„Goethe institutų" pavyzdį, t" 
kia partnerystė / sinergei; 
iškils tarp išeivijos ir Lietu* 
Reikėtų sudaryti galimybės n 
rintiems išlaikyti lietuvybę 
tuo rūpinasi studentai ir l 
Kai kurie klausimai ypač ver: 
pagalvoti: „Ar Lietuvai iš \ 
rūpi išeivija ir lietuvybės i 
laikymas?", „Ar išeivija gali f< 
muoti europolitiką?" P; 
net du simpoziumo dalyve 
teigė, kad šitokio pobūdžio d 
batus reikia tęsti. 

Lie tuvos n a r y s t ė E u r o p o s 
s t r u k t ū r o s e i r t e i sės 

p r o g r e s a s 

Jau dešimt metų Prancūzijoj', 
gyvenantį dr. Mažvydą Micha 
lauską pristatė kadaise Stra.s-
bourge studijavęs dr. Janas 
Norkaitis, kuris priminė, h 
Lietuva paveldėjo teisę ir teisi-
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mai iš vokiečių kalbos pa
mokslų, kurie buvo sakomi ir 
rašomi. Jis vadovavosi mintimi, 
kad reikia mokyti ne vien reli
gijos, bet ir gyvenimo tiesų. Tų 
laikų studentai mokėsi daug 
dalykų, bet tuo pačiu buvo ir 
daug savišvietos žurnalų. Miel-
kas mokė apie profesinį pasi
rengimą, kad kiekvienas turi 
dirbti savo darbą, nes visko da
ryti neįmanoma. Buvo prisitai
kyta prie paprasto žmogaus, 
klausytojo. Nors daugelis ELSS 
dalyvių nebuvo XVIII a. laiko
tarpio specialistai, tačiau buvo 
įdomu išgirsti apie temas ir 
pasikartojančias mintis, kurios 
aktualios, net žiūrint šių dienų 
akimis. Tai - asmeniškumo er
dvė, religinė tolerancija, kas
dieninio gyvenimo šventumo 
reikalingumas krikščioniui, 
kraštutinės sekuliarizacijos iš
raiškos. 

„Laisvoji Europa" ir 
vakarietiškoji l ie tuvybe 

Mykolas Drunga aptarė 
„Laisvosios Europos" radijo lie
tuviškųjų laidų nueitą kelią ir 
pasiekimus, kas privedė prie 
lietuvių kalbos skyriaus įstei
gimo ir uždarymo. „Laisvės ra
dijas" įsteigtas JAV valdžios 
1948 m., vienu ir kitu laiku 
transliuota 25-30 kalbomis, bet 
kiekviena laida atskirai ruo
šiama, turėjo savo redaktorius 
ir darbuotojus. Vyravo aiškiai 
nurodyti siekiai ir gairės. Pir
maujantis tikslas: skatinti de
mokratiją pasaulyje. Visos 
žinios turėjo remtis faktais, du 
šaltiniai turėjo patvirtinti fak
tus, net komentarai negalėjo 
išeiti iš tikslios išsireiškimo for
mos. Priešingos nuomonės buvo 
išreikštos. M. Drunga iš savo 
darbo patirties, kaip redakto
rius, pasidalino žiniomis apie 
lietuviškos laidos programos 
struktūra, jos kultūrinį švie
tėjišką darbą. Buvo pravedamos 
klausytojų apklausos, kiek oku
pacijos sąlygos leido. Klausyto
jams patikdavo Vakarų spaudos 
apžvalgos. Klausytojai buvo in
formuojami apie Lietuvos kai
mynus ir išeivijos didvyrius 
(programa vadinosi „Milžinai"). 
Dalyvių tarpe buvo tokių, kurie 
prisiminė keliones į kaimą 
klausyti transliacijų, nes ten 
nebūdavo užblokuoti signalai. 
Lietuviškos programos turėjo 
proporcingai daugiausia klau
sytojų, bet lietuvių laidai pri
trūko pinigų. Skyriaus vadovai, 
išlaikę aukštą lygį, buvo Juo
zas Laučka, Kajetonas Čegins-
kis, Kęstutis Jokubynas ir Kęs
tutis Girnius. Lietuviškas radi
jo archyvas dabar Hoover Insti
tute Kalifornijoje. Savo gyvavi
mo istorijoje, „Laisvoji Europa" 
pamokė klausytojus, Lietuvos 
žiniasklaidos darbuotojus bei 
politikierius. Buvę radijo sta
žuotojai, darbuotojai ir redakto
riai, įskaitant pranešėją, dabar 
dirba Lietuvoje ir dalinasi savo 
patirtim bei žiniom. 

'-•• 

50-os io s Europos Iiotuviskujii siudiį 
\ rn iras Hermanas; viduryje — modei 
Bartusevičių v Visos nuotrauk< 

lis. \n<rasis iš kaires — moderatorius 
• iŠ deš inės — paskaitininkas dr. Vincas 

Apie 50-ąją ELSS bendrai 

Savaitės metu dienotvarkės 
turėjo būti pakeistos, prisitai
kant prie susidarusių aplinky
bių. Pvz., ateityje, jei kas pa
žiūrės į iš- anksto išspausdintą 
programą, gali susidaryti klai
dingą vaizdą apie kai kuriuos 
pranešimus, išvykas a r progra
mas. Buvo tokių, kurie neįvyko, 
kaip parašyta. Vieni paskaiti
ninkai atkrito, kiti buvo pa
kviesti jų vieton. Henriko Gul
bino dokumentinio kino vaka
ras neįvyko dėl techninių kliū
čių. Jame turėjo būt i rodomi fil
mai apie Ugnę Karvelis, meni
ninką Antaną Mončį ir ilgametį 
ELSS šulą, architektą Joną Pa
jaujį. Kai kurių ekskursijų for
matas pasikeitė, pvz., vieną 
dieną nepavyko apsilankyti vie
name Heidelbergo universiteto 
muziejuje, k u r j aunas egiptolo
gijos specialistas iš Lietuvos 
dirba. Kaip bebūtų, reikia pa
dėkoti ir pagerbti rengėjus, kad 
jie iš viso stengėsi supažindinti 
savaitės dalyvius su istoriškai 
įdomiomis vietovėmis, kurios 
apsupa Vasario 16-osios gimna
zijos apylinkes. Gera pažinti 
mažą lietuvišką salelę Vokieti
joje, bet buvo gera susipažinti 
ir su jos kaimynais ir aplinka. 

Dalyviai padaugėdavo, val
gant gimnazijos kavinėje ir 
vakarinių programų metu, kai į 
savaitės pabaigą atvažiavo au
tobusas mokytojų, Vasario 
16-osios gimnazijos svečių. Tai 
buvo lietuvių kalbos kursų ir 
mokyklų mokytojai iš Latvijos, 
Baltarusijos, Kaliningrado ir 
pan. Jų seminaras vadinosi: 
„Balsai - mokykla, tautinės 
dvasios židinys". Tai užsienio 
lietuvių ugdymo įstaigų moky
tojų seminaras. ELSS dalyviai 
nedaug progos turėjo su moky
tojais pabendrauti , bet, kiek 
teko suprasti, mokytojai pasida
lino žiniomis, informacija bei 
rūpesčiais apie lietuvių kalbos 

mokymą ir kultūros išlaikymą 
jaunesnės kartos, gyvenančios 
už Lietuvos ribų. Tai lietuviška 
išeivija, kuri gyvena arčiau Lie
tuvos, negu mes, kurie gyve
name už vandenynų. 

Tiko, kad sukaktuvinėje Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa
vaitėje pranešimus darė Lietu
voje gimę, brendę ir dar tebegy
venantys, bet taip pat ir iš
eivijoje augusieji ar mokslus 
išėjusieji. Taip istoriškai sa
vaitėse buvo ir anksčiau - ne 
vienas mokslininkas buvo stu
dijavęs ar kuriuos nors mokslus 
ėjęs už Lietuvos ribų. Tokių 
pranešėjų patirtys ir išgyve
nimai pratur t ino ne vien juos 
pačius, bet ir visus savaičių da
lyvius. Pirmutinis šių metų 
savaitės pranešimas, tai dr. V. 
Bartusevičiaus nostalgiška ir 
prisi minimus kelianti istorinė 
savaičių apžvalga. Savaitės 
paskutinioji paskaita - tai My
kolo Drungos pranešimas apie 
„Laisvosios Europos" radijo nu
eitą kelią, būnan t informacijos 
balsu, nukreiptu į Lietuvą, o 
pranešimo pabaigoje buvo dis
kutuojama ir apie dabartinės 
žiniasklaidos tradicijas Lietu
voje. 

Po visų paskaitų prof. dr. 
Egidijus Aleksandravičius pra
vedė diskusijas, klausdamas 
apie dalyvių nuotaikas ir sa
vaičių nueitą kelią, ateities ga
limybes. Kai kurie dalyviai pa
sisakė savo nuomonę, apie ką 
tik įvykusią savaitę. Pvz., kai 
kuriems atrodė, kad simpoziu
mas turėtų turėt i vedamą 
mintį. O dėl ateities, daug kas 
priklausys nuo norinčių sa
vaites rengti, norinčių jose da
lyvauti. Ar savaitės išlaikys 
savo įpra.- tą d entitetą, jeigu jos 
pastoviai bus rengiamos Lietu-
voje'> Ar jos iŠ viso reikalingos? 
Vieno pokalbio metu su Vokieti
jos lietuviu teko išgirsti, kad 
kasmet organizuojami Joninių 

laužai Vasario 16~osios gimna
zijos parke sutraukia kelis 
šimtus dalyvių. Tačiau per 
ELSS gyvavimo istoriją, atrodo, 
niekad nebuvo daugiau, kaip 
200 rengėjų ir dalyvių. 

Daug iškilių lietuvių ir kai 
kurie kitataučiai praturtino sa
vaites savo dalyvavimu. Kiek
vienas lietuviškas subuvimas 
turi savo rolę, svarbą ir pa
klausą. Reikia pasveikinti jubi
liejinės Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės organizatorius 
bei dalyvius. 2004 metų sa
vaitėje buvo progos prisiminti į 
amžinybę išėjusius, kurie vai
dino rolę savaičių formavimo ir 
žydėjimo laikotarpiu. Taip pat 
buvo progos išgirsti pranešimų 
ir įžvalgų ne vien apie praeitį, 
bet ir apie dabartinį mūsų kin
tantį pasaulį. Informacijos iš

vedžiojimus ir pritaikymą savo 
kasdieniniam gyvenimui gali 
daryti kiekvienas, ten dalyva
vęs. Paskaitų tekstai gal bus 
kur nors spausdinami. Iš su
kaktuvinės savaitės buvo siun
čiami sveikinimai ilgalaikiams 
dalyviams, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių savaitėje ne
galėjo dalyvauti. Kai kurie jų 
savaitės dalyviams taip pat at
siuntė sveikinimus. Tačiau, ma-
nifestaciniai pareiškimai šioje 
sukaktuvinėje savaitėje nebuvo 
formuliuojami, nors, kaip už
baigimo diskusijose dr. D. Kuo
lys pareiškė, „buvome istorijos 
versmo pasikeitime". Dabar 
teks tik palaukti ir pažiūrėti, 
kokia bus Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių ateitis - ar 
ateis nauji, kiti, jauni , kurie 
išpręs jų ateitį? 

Siaurėja Didžiuliu 
giminės ratas 

AUDRONĖ V. SKIUDAITĖ 

Šeima Kaune pasipildė dar vie
nu nariu, gimė dukra Liudvika. 
Buvo neramūs vokiečių okupa
cijos metai, vyko žydų žudynės. 
Halina įsitraukė į buvusių stu
dijų draugų žydų galbėjimo ak
ciją. Rizikuodama artimųjų gy
vybėmis, išgelbėjo tris šeimas. 
Vėliau Haliną Mošinskienę pa
gerbė ir Izraelio, ir Lietuvos vy
riausybė. Ji apdovanota atkur
tosios Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordinu. 

1944 m. metais su vyru ir 
dviem vaikais, besilaukianti 
trečiojo, pasitraukė į Vakarus, į 
Vokietiją. 1947 m. apsigyveno 
Brazilijoje, Sao Paulo mieste. 
Gyvendama išeivijoje, susilau
kė dar dviejų vaikų - Janinos ir 
Antano. Išaugino keturis lietu
viukus. Jos namuose buvo kal
bama tik lietuviškai. Dirbo 
šeštadieninėje lietuvių mokyk
loje, tobulino tenykščių lietuvių 
vaikų kalbą. Aktyviai dalyvavo 
lietuvių bendruomenės gyve
nime, vedė radijo valandėles lie
tuviams, bendradarbiavo Mūsų 
Lietuvoje ir Tėviškės žiburiuo
se, kitoje lietuviškoje išeivijos 
spaudoje. 

Išeivijoje Halina Mošinskienė 
tęsė savo dienoraštį, kūrė apy
sakaites, pjeses, eilėraščius, 
vertė iš kitų kalbų. 

Likimo broliams lietuviams pa
rėmus, 1968 m. Čikagoje išleido 
apsakymų knygą Ošiančios pušys. 

Likimas taip norėjo, kad, Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę, 1992 metais, sulaukusiai 
garbaus amžiaus, jos vaikai su
darė sąlygas Halinai Mošins-
kienei aplankyti Lietuvą, gimi
nes, tėvų kapus, pasiilgtas ir 
jau pasikeitusias, pagražėju
sias miestų ir kaimų vietoves. 
Virpančia iš džiaugsmo širdimi 
lankė Panevėžį, Kauną, Anykš
čius, Biržus ir kitas vietoves. 
Aplankė Panevėžio gimnazijų, 
Anykščių muziejus. Ypač jaudi
nantis buvo apsilankymas tė
vonijoje - Griežionėlėse, kur 
veikia Didžiulių ir knygnešių 
muziejus. Tos kelionės metu, 
sujaudinta susitikimo su tė
viške, H. Mošinskienė nuspren
dė Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio muziejui padova
noti daugelį metų kartu su vy
ru kauptą lituanistinę biblio
teką, spaudą ir korespondenciją 
su žymiais žmonėmis ir savo 
rankraščius, beletristikos, pub
licistikos, atsiminimų, dienoraš
čių. Jaunystėje pasireiškusius 
literatūrinius sugebėjimus Ha
lina vystė visą sąmoningą gyve
nimą. 

Jos puikų stilių jautė ir gi
minės Lietuvoje, kuriems ji 
nuolat rašydavo laiškus. 

Nukelta j 3 psl. 

Halina Didžiulyte—Mošinskienė 

Taip likimas lėmė, kad Hali-
nos tėveliai — Serafiną Michai-
lovaitė iš Permės ir Antanas 
Didžiulis — susipažino Sibire, 
Kanske, Krasnojarsko krašte, 
kur abu atsidūrė už nepaklus
numą caro valdžiai. Antanas 
Didžiulis iš garsiųjų Lietuvos 
švietėjų šeimos buvo nubaustas 
už lietuviškų knygų platinimą. 
Sibire jis sukūrė šeimą. 1911 
m. kovo 4 d. gimė dukra Hali
na. Tremtiniams pavyko pa
bėgti. Nuoširdiems bičiuliams 
pagelbėjus, jie prisiglaudė Aus
tro-Vengrijoje, apsigyveno Kro
kuvoje. Baigęs medicinos studi
jas universitete, Didžiulis užsi
ėmė gydytojo praktika. 1918 
metais šeima su dviem vaikais 
- Halina ir Algirdu - grįžo į 
tėčio tėvynę Lietuvą. Čia vaikai 
išmoko lietuvių kalbos, lankė 
mokyklą. Čia gimė dar trys 
šeimos vaikai - Jurgis, Irena, 
Liudvikas. Didžiuliai visam li
kusiam gyvenimui apsistojo Pa
nevėžyje. Halina Panevėžyje 
baigė gimnaziją. Kauno Vytau
to Didžiojo universitete, Peda
gogikos mokslų fakultete, studi
javo prancūzų kalbą. Baigusi 
mokslą 1935 m., grįžo į Pa
nevėžio mergaičių gimnaziją, 
kur dėstė prancūzų kalbą. 
Prancūzų kalbos žinias tobuli
no Prancūzijoje, Grenoblio uni
versitete. Ištekėjusi už inži
nieriaus Algirdo Mošinskio, gi
miniavosi su Vinco Krėvės — 
Mickevičiaus šeima. Nuo 1937 
m. mokytojavo Kaune, gimnazi
joje dėstydama prancūzų kalbą. 

Aktyviai dalyvavo, organizuo
jant moksleivių literatūros bū
relius, skatino jaunimą sava
rankiškai lavintis, pati rašė 
straipsnelius įvairiomis lite
ratūrinėmis temomis. 1940 m. 
šeima susilaukė pirmagimio 
Jurgio. 

1941 m. vokiečiams okupavus 
Lietuvą, darbą gimnazijoje tęsė. 
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ANATOLIJUS KAIRYS 

SVAJONIŲ JŪROS MEILĖS SONETAI 

I I 

Ne sapnas buvo taip klaikus - tikrovė, 
Nenorom tenka nusilenkti jai. 
Jos telefonas iš šaknų net rovės 
Prisiekdamas -jos nėr, tušti namai. 

O meilė ne tragedija, galvoju, 
Nėra šiandien, ji bus namie rytoj. 
Gal plauna drabužius, garažą šluoja, 
O gal paklydo grįždama namo. 

Gal ji mane pamilusi, apvylė, 
Arba įėjo ne į tas duris... 
Ir nerimas lyg potvynis vis kilo, 
Gal man, kaip tam arba kitam, kuris.. 

Širdis atšalo! Bent ranka pamoki, 
Jei pasakyt sudiev kitaip nemoki. 

II 

Paklysti lengva jūroje svajonių, 
Vien uolos, uolos iš kraštų visų. 
Sirenos gražios kelią tau pastoja 
Viliodamos daug žadančiu balsu. 

Įveikus jas, tave užpuola Skilės, 
Ojos dainuoti moka dar saldžiau! 
Jei jų veidais esi nenusivylęs -
Suduž laivelis tavo dar greičiau. 

Vairuoji tiesiai į kalnų armadą, 
O čia Charibdės suokia ant uolų... 
Nebežinai kas širdyje tau dedas -
Ir tu susižavi viena iš jų. 

Nesižavėk undinėm jūroj svetimoj, 
Jūratės čiulba ulba jūroje savoj. 

III 

Jaunystėje mes iš ramunės burėm, 
Po vieną jos lapelį skindami. 
Ką - spėjom neįspėjom - tą ir turim, tt 

Vis tuo pačiu keliu beeidami. 

Matai, ramunės žiedas tiesą sakė -
Visi lapeliai baigėsi po „du". 
Ir ėjom vis tolyn kur vedė akys, 
Kur vieškelis nubertas sidabru. 

Numiršta žmonės, bet nemiršta meilė. 
Nes Dievo ji palaiminta valia. 
Ir tau ir man palikti žemę gaila, 
Bet čia jau baigiasi širdies galia. 

Gyvenkim ir mylėkim vienas kitą, 
Kad vakaras atneštų šviesų rytą. 

Atplaukę debesys suvilgė žemę, 
Perkūnas ją palaimino žaibais! 
Prasišvietė dangus peržiem sutemas, 
Vienur kitur nusijuokė žiedai. 

Prašneko vyturiai ilgai tylėję, 
Lakštutės atskubėjo iš pietų -
Kada laukais praėjo karštas vėjas, 
Pirmi žiedai nepralenkė antrų. 

Beržynas, tingiai snaudęs, pajudėjo, 
Šaka šakas bučiavo žaluma -
Lyg dvaro išsipuošusi alėja 
Pavasariui lyg Dievui linkdama. 

Karštai mylėkime mes vienas kitą, 
Kaip Dievo žmogui buvo įsakyta. 

II 

Kada lietus ir saulė žemę plaka 
Vandens ir spindulių ugnies karščiu, 
Plasnoja melsvos prieš akis plaštakės, 
O tu nebetiki savim pačiu, 

Tada jau tenka dėti juodą tašką 
Tarp „būti ar nebūti" žaidimu! 
Nors tau tokie „žaidimai" dar neaiškūs, 
Bet širdyje ir sieloje smagu... 

Plaštakės melsvos prieš akis vis rodos... 
Tai vaidinys! Tiek pasakyt galiu. 
Šis „vaidinys" man neatneš paguodos, 
O pasislėpti vietos neturiu. 

Plaštakės melsvos prieš akis plasnoja, 
Vanduo ir saulė tau duetą groja... 

III 

Ateina laikas sėjai, laikas pjūčiai, 
Mes einam pasivaikščioti takais, 
Į mūsų veidus šiltas vėjas pučia, 
Subrendę sodai tuoj žiedais nukals. 

Šiam laikui pasipriešinti negali 
Nei medžiai, nei laukai, nei mes abu. 
Taip nustatyta Dievo Visagalio, 
Nebent užgimęs būtumei stabu. 

Štai vyturiai padangėje čirena, 
Ir strazdas gieda ant žalios šakos, 
Ir taip gyvybė žemėje gyvena 
Globoj visus maitinančios gamtos. 

Na, padainuokime? Toks geras ūpas, 
Ir lapai ir žiedai iš džiaugsmo supas! 

Gyvenimas rieda pirmyn 
Vyriausioji rašytojų karta -

devyniasdešimtmečiai. Ne ta ip 
dažnai Dievulis leidžia žmogui 
švęsti šį garbų ir išminties 
pilną jubiliejų. Toks yra Čika
goje gyvenantis Anatolijus 
Kairys, kurio 90—čio jubiliejus 
bus rugpjūčio mėnesį. Jis yra 
bene produktyviausias lietuvių 
rašytojas, jau 1998 metais laiš
ke rašęs, jog sukūrė šimtą įvai

rių kūrinių. Ne visi jie iš
spausdinti ar išleisti atskiromis 
knygomis. Kai kurie nespaus
dinti draminiai kūriniai pas
tatyti teatruose. A. Kairys 
plunksną išbandęs visuose žan
ruose: kūrybinį kelią pokario 
Vokietijoje pradėjo lyrikos kny
gele, vėliau pasinėrė į sudėtin
gą dramos, komedijos žanrą, 
nevengė libretų, jau brandžiais 

gyvenimo metais susikaupė ties 
proza, parašė nemažai romanų, 
apsakymų, feljetonų. Už prozą 
pelnė ir pagrindines premijas. 
Štai Lietuvių rašytojų draugijos 
premiją gavo už tautosakinį ro
maną Pažadų dvaras (1982). 
Rašytojas kartais yra kritikuo
jamas už kūrybinio kraičio gau
są, kurią sunku būtų aprėpti 
bet kuriam tyrinėtojui, tačiau 

Rašytojas, dramaturgas Anatolijus Kairys, apsilankęs Maironio lite
ratūros muziejuje Kaune 1990 metais. 

jis pats savaip traktuoja kūry
binį kelią: „...nesistebėki, kad 
aš daug rašau ir leidžiu. Seniai 
rašau, mano rašomojo stalo 
stalčiai lūžta nuo draminių ir 
kitokio žanro veikalų, kurių 
dauguma jau paruošti spaudai 
(...) aš per metus parašau 
mažiausiai du veikalus, kartais 
daugiau. Je i užeina noras ra
šyti, tada niekas manęs nesu
laikys ir prie ki ta darbo nepas
tatys. (...) Be to aš.iabai taupau 
laiką - labiau nei pinigus. 
Kada dauguica -.linksminasi, 
kariauja karčiaacMfcįe su stikliu
kais ir alaus buteiiais, aš ka
riaunų savo kambaryje su savo 
charakteriais etc. Toks jau gi
miau, toks mano likimas, toks 
mano ir gyvenimo tikslas..." (Iš 
laiško S. Santvarui 1969.12.16). 
Ne viename laiške ar interviu 
autorius prisipažįsta: „esu dar
bo arklys, ir vergas, todėl labai 
vertinu dirbančius žmones, jų 
aukas Lietuvos gerovei ir 
kultūrai". (Iš laiško A. Rusec-
kaitei 1994.03.17). 

Tačiau atsitolinti nuo visų 
darbų ir užsidaryti su mūza A. 
Kairiui ne visada sekėsi, gal ne 
visada ir norėjo. Rašytojas be
veik visą laiką turėjo ir kitokių 
pareigų. Buvo darbštus kultūri
ninkas, visuomenininkas, tei
gęs, jog jo etika, estetika ir 
idėja — Lietuvos meilė, jos grožis 
ir laisvė. Kadangi Vilniaus uni
versitete 1942 m. A. Kairys 
buvo įgijęs pedagogo profesiją, 
tad jau tremtyje Vokietijoje jam 
teko redaguoti žurnalą Tremti
nių mokykla, vėliau Čikagoje 
redagavo kultūros iliustruotą 
žurnalą Naujoji aušra (1947-
1949), buvo daugelio laikraščių 
bei žurnalų bendradarbis, rašė 
straipsnelius Bostono Lietuvių 
enciklopedijai, sudarinėjo an

tologijas, suredagavo ir iš savo 
lėšų išleido A. Barono knygą 
Debesys plaukia pažeme ir A. 
Maceinos Didįjį inkvizitorių. 
Rengė Amerikos lietuvių teatro 
festivalius. Be to, kelerius me
tus buvo Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininku, vėliau 
vicepirmininku, vadovavo LB 
kultūros fondui. Nuo 1983 me
tų priklauso Tarptautiniam 
PEN klubui, jo kūrybos yra 
išversta į anglų, latvių, rusų 
kalbas. Tiek kurdamas, tiek ki
tus darbus dirbdamas, A. Kai
rys visada galvojo apie Lietuvą: 
„amerikiečiu nepasidaryčiau nė 
po 100 metų, nė po dviejų, ma
no kraujas nuolatos šaukia 
grįžti į Lietuvą..." (Iš laiško A. 
Ruseckaitei 1997.02.10). Rašy
tojas po 1989 metų buvo keletą 
kartų atvykęs į Tėvynę, dalyva
vo Poezijos pavasario šventėje, 

dino atsiėmimą..." Gal taip ir 
įvyks. 

Mes dar daug dalykų iš A. 
Kairio gyvenimo nežinome, jis 
susitelkęs į kūrybą, autobiogra
fijose kai ką nutyli. Pavyzdžiui: 
kad dvejus metus tarnavo ka
riuomenėje Ukmergėje, gavo 
puskarininkio laipsnį, apdova
notas sidabro medaliu už indi
vidualų pasižymėjimą šaudyme 
iš kulkosvaidžio, buvo Lietuvos 
katalikų jaunimo organizacijos 
„Pavasaris" aktyvus veikėjas, 
subūrė pavasarininkų krepši
nio komandą, tapo jos treneriu 
ir kapitonu. Karo metais Šiau
liuose dvejus metus dirbo mo
kyklos direktoriumi. Pasitrau
kė į Vakarus 1944 metų rugpjū
čio mėnesį. Kodėl į kai kuriuos 
savo gyvenimo faktus rašytojas 
nekreipia dėmesio, sužinome iš 
jo autobiografijos: „Daugelis 
mano darbų yra atsitiktiniai, 
kieno nors įtaigoti ar užimamų 
pareigų padiktuoti. Didžiausiu 
savo įnašu laikau literatūrinį 
lobį, jį kroviau, jį laikiau tik
ruoju palikimu sau, draugams 
ir savo vaikams. (1980)". A. 
Kairys turi puikų humoro jaus
mą, rašo ne tik komedijas, bet 
ir į save moka pažvelgti auto-
ironiškai. Patyręs daug kriti
kos, pavydo, nedraugiškumo, 
(tačiau pelnęs 16 literatūri
nių premijų!), dabar, sulaukęs 
garbaus amžiaus, jis tebe
sidžiaugia gyvenimu, su filoso
finiu šypsniu žvelgia į aplinką 
ir dėkoja Dievui už viską, kas 
jo lemčiai teko. Dar teberašo 
eilėraščius. 

M orint apžvelgti A. Kairio 
kūrybą reiktų ištisos studijos. 
Ji labai įvairi ir žanriniu, ir 
tematiniu požiūriu. Nuo lyrinio 
graudaus eilėraščio ligi absur
do dramos bei grotesko; nuo so
vietinės Lietuvos vaizdavimo, 
jos istorijos gelmių iki Biblijos 
motyvų. 

A. Kairio 90-čio jubiliejaus 
proga Maironio lietuvių lite
ratūros muziejuje atidaryta pa
roda. Nors paroda nėra didelė, 
joje „perbėgama" per visą rašy-

Patyręs daug pavydo, nedraugiškumo, 
tačiau pelnęs 16 literatūrinių premijų, 

sulaukęs garbaus amžiaus, 
jis tebesidžiaugia gyvenimu 

kuri jam paliko malonų įspūdį, 
surengė savo kūrybos vakarų, 
Lietuvoje išleido nemažai kny
gų. Džiaugėsi, jog, atvažiavęs į 
Lietuvą, jaučiasi be galo lai
mingas, tarsi pasakoje... Tačiau 
1998 m. lapkričio 3 d. šio 
straipsnio autorei jis ironiškai 
rašo: „Į Tėvynę atvažiuočiau tik 
jeigu mane ištiktų dvi nelai
mės - pirma, jei koks nors pro
fesinis teatras suvaidintų mano 
bent vieną veikalą iš Žodis ir 
veiksmas rinkinio, ir antra, jei 
mano geras pažįstamas Valdas 
Adamkus paskirtų man, saky
kime 7 laipsnio ordiną - tai 
atvažiuočiau į premjerą ir į or-

tojo kūrybinį gyvenimą. Gaila, 
kad A. Kairio archyvinis rin
kinys premjerą prasideda tik 
Vokietijos laikotarpiu (maž
daug nuo 1945 m.), iš ankstes
nių metų galbūt nieko neišliko, 
o gal dar neatėjo laikas perduo
ti į muziejų. Tačiau, antra ver
tus, viskas logiška - eksponuo
jame tik rašytojo kūrybinę bio
grafiją, asmeninio gyvenimo, 
kaip jau rašiau, jis neviešina, jo 
kitiems žmonėms neprimeta. 
Parodoje eksponuojama labai 
daug knygų, mašinraštinių va
riantų, rankraštinė knyga „Pe
gasas ir aš prie gęstančios ug
nies", 1995, kurioje yra prisimi-

200-» m. liepos 9 d. Maironio literatūros muziejuje Kame Anatolijui Kairiui atidarytos parodos fragmentas. 
LB J a u n i m o t ea t r a s , 1971 m. Čikagoje suva id inęs Anatoli jaus Kairio „Pali 
r ius L a p i n s k a s f I ka i rė je) : ve ikalo a u t o r i u s , rašyt . A. Kai rys — I iš dešinos. 

rvt AI s,-

nimų, sut ik tų žmonių portretų, 
įvairių minčių ir pasvarstymų. 
A. Kairys atliko bibliotekinin
ko, muziejininko darbą: surin-. 
ko iš spaudos apie save visą 
medžiagą, sugrupavo, susegė -
susidarė t rys stori tomai. Pa ts 
sudarė savo kūrybos, dramų 
pasta tymų bibliografijas. Paro
doje yra jo redaguotų žurnalų 
pavyzdžiai, libretų, spektaklių 
programėlės, pluoštelis laiškų 
kitiems rašytojams ir keliolika 
nuotraukų, t a rp jų kelios su 
kauniečiais. Parodą puošia ypa
tingai gražus garsaus dailinin
ko P. Kiaulėno darbas - A. Kai
rio por t re tas , tapytas 1949 m. 
Visą archyvinę medžiagą bei 
minėtą portretą rašytojas rū
pestingai pers iuntė į muziejų. 

Šio teksto autorė kart
kartėmis gauna iš A. Kairio 
vieną kitą laiškelį, juose visada 
yra išminties kibirkštėlių, štai 
ir paskutiniajame, rašytame 
2004 m. balandžio 4 d., A. Kai
rys teigia: „Visa 'garbė' dar
buose, kurie taip pat praeina, 
užsimiršta, naujas kūrybinis 
vanduo nup launa senąjį ir gy
venimas rieda pirmyn - geras 
ar blogas..." 

Šios parodos tikslas priminti , 
kad niekas nepraeina be pėd
sakų, kad darbai gula klodais 
vieni an t kitų ir visi yra reika
lingi. 

Maironio lietuvių l i teratūros 
muziejaus direktorė 

Aldona Ruseckai tė 

SIAURĖJA GIMINĖS 
RATAS 

Atkel ta iš 2 psl. J o s ^ 

ratūrinis ta lentas , mait inamas 
tėvynės ilgesio, ypač pasireiškė 
išvykus iš Lietuvos. Laiškus iš 
Sao Paulo mamai ir artimie
siems į Lietuvą, ta rp jų - ir se
seriai Irenai Didžiulytei-Jure-
vičienei į Panevėžį - rašydavo 
reguliariai; laiškuose liejosi 
turt ingos sielos išgyvenimai, 
persmelkti tėvynės ilgesio. 

Mirė Hal ina Mošinskienė 
2004 balandžio 23 d., palaidota 
Sao Paulo kapinėse, šalia vyro 
ir sūnaus . 

Halina Mošinskienė Sao Pau
lo lietuvių telkinyje buvo labai 
gerbiama ir vertinama. Apie 
tai kalba lietuviškai Brazilijoje 
leidžiamo laikraštėlio nekrolo
gas, kur iame A. Antanaitis ra
šė: „Tautiečių nekrologus daž
niausiai rašė Halina. Jos gilūs 
žodžiai atsiliepdavo visų šir
dyse, nes jie buvo rašyti su 
nuostabiu meistriškumu, ta
lentu ir dosnumu. Ilgą laiką po
nia Hal ina Mošinskienė buvo 
mūsų jausmų atstovė ir kodėl 
nepaminėt i - vienintelė, kuri 
turėjo tą ypatybę ir sugebėjimą, 
- sakoma atsisveikinimo žo
dyje. - Ne vieną kartą skai tant 
jos raš inius kilo man ta liūdna 
mintis — kas rašys jos nekro
logą? Kas galėtų aprašyti jos 
ilgą gyvenimą, atsidavimą, var
gus, džiaugsmus, sunkumus, 
dosnumą, patriotiškumą ir ta
lentą? Kas galėtų padėkoti mū
sų kolonijos vardu už visa tai, 
ką ji už mus parašiusi bei pa
sakiusi?" 

Pirmosios lietuvių beletristės, 
knygnešių talkininkės Liudvi
kos Didžiulienės-Žmonos ir 
uždraustos lietuviškos spaudos 
platintojo, Sibiro tremtinio Sta
nislovo Didžiulio anūkė Halina 
Didžiulytė-Mošinskienė buvo 
vienintelė iš vaikaičių, gerai 
prisiminusi savo senelius ir pa
rašiusi apie juos prisiminimus. 
Ši knygnešių palikuonė, kaip ir 
jos seneliai, daug jėgų ir ener
gijos at idavė kultūros švietimo 
darbui , puoselėjo lietuvybe iš
eivijoje, savo ilgamete aktyvia 
veikla rodė meilę Lietuvai, -
Panevėžio balse (2004.06.22) 
rašė Anykščių krašto literatai 
ir Didžiulių giminės tyrinėtojai 
Milda Telksnytė ir Vygandas 
Račkaitis. 
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Demokratiškumo 
pamoka Folkehojskole 

BIRUTĖ IANULEVIČIUTĖ-IVAŠKEVIČIENĖ 

„Pirmiausia reikia išmokti 
mylėti gyvenimą, o tik paskui 
reformuoti pasaulį. Beveik vi
sos pedagoginės filosofinės idė
jos pabrėžia priešingą nuostatą: 
pirma reiktų reformuoti pa
saulį, o po to - jį mylėti". 

Frederic C r i s t i an sen , 
„The Danish Folk High 

School 1970-1990" 1991, 82 

Unikalaus skandinaviškojo 
'fenomeno: danų kalba - folke
hojskole, norvegų - folkehogs-
kole, švedų - folkhokskola, 
anglų - folk high school, pava
dinimo lietuviškasis atitikmuo 
būtų liaudies aukštesnioji mo
kykla. Šį terminą pasiūlė prof. 
Stasys Šalkauskis. Folkehojs
kole neturi analogo nei tarp 
mūsų bendrojo lavinimo mo
kyklų, nei tarp universitetų ar 
kolegijų. Šias mokyklas pir
miausia garsina jų demokra
tiškumas, šiltas, neformalus, 
geranoriškas dėstytojų ir moks
leivių bendravimas. Jauni žmo
nės po studijų šiose mokyklose 
ūgteli savo dvasia, tampa tarsi 
tiesesni. Išties, kaip svarbu jau
nam žmogui savyje nesusigūžti, 
išmokti gerbti save, nesileisti 
žeminamam. Bet tai įmanoma 
tuomet, kai aplinka yra palanki 
asmenybės plėtotei. 

Vykstant į Daniją, Fyn saloje, 
Brenderup miestelyje esančią 
folkehojskole, norėjosi patirti 
visą šios mokyklos ypatingumo 
spektrą, pajusti ir suprasti de
mokratiško ugdymo specifiką, 
dėstymo metodiką, dėstytojų ir 
studentų bendravimo ypatu
mus. 

Billund oro uoste lėktuvas 
nusileido jau vakarėjant. Infor
maciją erdviose oro uosto patal
pose teikianti darbuotoja gero
kai nuliūdino — autobusas į 
Brenderup išvyks tik 10 vai. 
vakaro. Informacijos biure be
renkant Brenderup mokyklos tel
efono numerį, netikėtai sparčiu 
žingsniu priėjo dvi mergaičiu
kės: „Lithuania? We are wai-
ting for you!". Abi su marš
kinėliais trumpomis rankovė
mis, nors lauke oro tempera
tūra - tik 8 laipsniai Celsijaus. 
Nieko nelaukusios, merginos 
čiupo dalį „desanto iš Lietuvos" 
bagažo, ir mašina, vairuojama 
Sabinos, Brenderup folkehojs
kole direktoriaus dukros, spar
čiai rieda link Brenderup. 

Privažiuojame įspūdingąjį, 
ant lynų „kabantį" tiltą, jun
giantį žemyną su Fyn sala. Jo 
ilgis 1,624 m. Tai antrasis pa
gal ilgį t i l tas pasaulyje. Bet 
pralekiame juo greit. Gal todėl, 
kad važiuojant atsiveria nuos
tabiai gražus vaizdas - unika
lus gamtos ir urbanistikos de
rinys. 

Brenderup folkehojskole pasi
t inka direktorius Ole Deden-
roth su žmona Liselotte. Sutin
ka šiltai ir tiesiai klausia, ar 
dengti vakarienei stalą. Kartu 
pavakarieniaujame. Ir paga
liau — poilsis. O nuo rytojaus 
„startuoja" 2 savaičių kūrybinė 
komandiruotė. 

Edukaciniai l iaudies 
aukštesniosios mokyklos 

metmenys 

Folkehojskole idėjos genera
torius ir įtvirtintojas Danijos 
švietimo sistemoje buvo Nokolaj 
Frederik Severin Grundtvig -
pastorius, filosofas, rašytojas, 
parlamento narys. Jis — viena 
šviesiausių Danijos asmenybių 
- greta S. Kierkegaard, H. K. 
Andersen. 

1836 m. N.F.S. Grundtvig 
paskelbė veikalą Danijos Ketur
lapis Dobilas arba apie daniš
kumą, žiūrint į jį tendencingai. 
Šiame veikale, kuris itin ver
t inamas už autoriaus aktyvią 
demokratinę poziciją, bei ki
t ame manifeste, kuriame N.F. 
S. Grundtvig pagrindė aukštes
niosios liaudies mokyklos svar
bą, iš esmės ir buvo nužymėti 
šios mokyklos kontūrai, jos uni
kalios pedagoginės sistemos pa
grindai. 

Mokytojui, dirbančiam liau
dies aukštesniojoje mokykloje, 
keliama daug svarbių reikala
vimų. N. F. S. Grundtvig teigė, 
kad šio darbo turėtų imtis gyvy
bingas, stropus žmogus, linkęs 
į tokį darbą i r sugebantis jį 
atlikti. {Selected Educational 
Writtings, 1991, 52) N.F.S 
Grundtvig pabrėžė neformalaus 
bendravimo t a r p mokinių ir 
mokytojų svarbą. Puikiai išma
nęs psichologiją, jis rašė, kaip 
svarbu mokymo procese supras
ti žmones, siekti, kad bendravi
m a s būtų malonus ir džiugintų. 
Pirmoji folkekojskole Danijoje 
buvo įkurta 1844 m. Jutlandi
joje. Vėliau, 19 a. viduryje, nau
jos Folkehojskole atidarymo iš
kilmių metu, N.F.S. Grundtvig 
pasakė kalbą, iš kurios vertėtų 
pacituoti tokią ištrauką: „No
r in t būti išsilavinusiais žmo
nėmis, naudingai, džiugiai gy
venti, knygos nebūtinos. Reika
linga tik nuoširdi ir atvira 
širdis, sveikas protas, jautr i au
sis, maloni kalba ir gebėjimas 
gyvai kalbėti su iš tikro ap
sišvietusiais žmonėmis, ga
linčiais jus sudominti ir suge
bančiais parodyti, kaip ir iš kur 
randasi žmogiškas gyvenimas, 
kai jį apšviečia šviesa". (The 
Danish Folk High School, 1980, 
21). 

N.F.S. Grundtvig iškeltų idė
jų pauoselėtojas buvo Cbristen 
Kold, pasižymėjęs oratoriniais 

m 

Folkehojskole pastatas. 

gabumais. Jis laikėsi nuomo
nės, kad įtaigi kalba pasižymi 
ypatinga žodžių jėga, pasie
kiančia žmonių širdžių gelmes. 

Brenderup mokykla: 
pirmieji įspūdžiai 

Brenderup folkehojskole, vie
na iš beveik 100 šiuo metu vei
kiančių liaudies aukštesnių mo
kyklų, įkurta 1989 m. Joje vie
nu metu gali mokytis 50 jaunų 
žmonių iš įvairių pasaulio 
šalių. Mokyklos pastatas stovi 
miestelio centre, sename parke. 

Savo geografine padėtimi 
Brenderup folkehojskole yra 
nuostabi vieta. Dažnai kur
suojančiais autobusais lengvai 
galima nuvykti į Odense, Fyn 
salos sostinę, ar mažesnį mies
telį Middelfart. Tačiau nuostab
iausia gal tai, kad maždaug 3-4 
km nuo mokyklos yra smėlėtas 
paplūdimys ir jū ra , tokia žydra 
ir tokia švari. 

Brenderup mokyklos bend
ruomenėje, praėjus daugiau 
kaip 150 m. po viešai išsakytų 
folkehojskole idėjos autoriaus 
minčių, demokratiškumo, tole
rancijos idėjos nėra tik tuščia 
deklaracija - jomis vadovauja
masi kasdieninėje mokyklos 
veikloje. Stebint bendraujan
čius mokinius ir mokytojus, da
lyvaujant užsiėmimuose, nete
ko išgirsti „pastatyto" tono, 
savo pranašumo ar erudicijos 
demonstravimo. Įspūdis toks, 
kad čia susirinkę jauni žmonės, 
norintys pažinti ir suprasti. O 
mokytojai yra geranoriški pa
dėjėjai šiame tobulėjimo kely. 

Mokiniai pamokų metu ak
tyvūs, drąsiai kalba, nesi
drovėdami retsykiais viešai pa
reikšti, kad tai, ką kalba mo
kytojas, jiems jau yra žinoma. 
Neformali pamokų atmosfera 
skatina atvirai diskusijai, tad 
jos metu aistros kartais gerokai 
įkaista. Situaciją turi suvaldyti 
pedagogai, vesti diskusiją taip, 
kad galų gale būtų galima su
rasti tiesos grūdą. Apskritai, 
toji diskusijos su autoritetais 
(nebūtinai šios mokyklos moky
tojais, tai gali būti ir pats 
Kierkegaard...) žavi pašalietį 
klausytoją. Matai, kaip vyksta 
mokinių smegenų „šturmas", 
kaip ugdoma jų savarankiška 
mąstysena, skatinamas natūra
lus jauno žmogaus troškimas 
pačiam suprasti, kodėl yra taip, 
o ne kitaip. Kartais mokiniai, 
pasibaigus pamokai, patalpą 
palieka, dar bediskutuodami, 
eidami valgyti priešpiečių. 

O štai valgomajame, visiems 
susėdus prie stalų, moksleivis 
iš Kenijos, matyt, jau gerokai 
praalkęs, čiumpa picą viena 
ranka, kita nuo jos nurenka al
yvuoges, čepsi taip, kad girdėti 
užkandžiaujantiems prie greti
mo staliuko. Ką gi? Niekas ne
bado pirštais, jokių užgaulių 
replikų. Sunkoka net mintimis 
tokį epizodą „adaptuoti" kuriai 
nors Lietuvos mokyklai be ne
malonių pasekmių tokiam žmo
gui. Apskritai, kalbant apie 
Lietuvos mokyklas, reiktų pas
tebėti, kad jose kartais pri
trūksta tolerancijos ir pagarbos 
kitokiems vaikams-linkusiems 
į vienumą, originalesnėms vienu 
ar kitu požiūriu, charakterio 
ypatumais. Vadinamieji „ne
standartiniai" vaikai neretai 
„permalami" per tokią unifika
vimo mėsmalę, kad kitas, žiū
rėk, atsitiesia, tik praėjus ge
ram laiko tarpsniui po mokyk-

K. F. S. GRUNDTVIG SOS GAMMHL Grundtvig nuotraukos iš istorinio leidinio. 

los baigimo ir apdainuotos jau
nystės „kaip žydėjimas vyšnios" 
metus prisimena su nuoskauda 
ir kartėliu. 

Bet grįžkime į Benderup. Mo
kykloje kar tu gyvena ir mokosi 
jauni žmonės iš įvairių pasau
lio šalių, kar tu praleidžia lais
valaikį, dalijasi savo unikalia 
patirtimi, pasakoja vienas ki
tam apie kraštų, iš kurių atvy
ko, papročius, tradicijas. Taip 
neformaliai perduodamos ži
nios geriau suvokiamos ir įsi
menamos, o ir pats mokymo 
procesas teikia daug malonu
mo. 

Brenderup folkehojskole dės
tomų dalykų sąrašas nėra itin 
didelis: danų kaiba ir kultūra, 
liaudies muzika, kūnas ir 
sąmonė, rankų darbai, tarptau
tiniai klausimai, užklasinė 
veikla ir kt. 

Kartais dalyvaujant pamo
koje, pašaliečiui gali atrodyti, 
kad dėstomos gana elementa
rios tiesos, pvz., kad ir tam tik
rais demokratijos aiškinimo as
pektais. Bet, matant užsiėmime 
jaunų žmonių iš Afrikos šalių, 
supranti , kad tam tikras tri-
vialumas, matyt, pateisinamas. 
Nors, ant ra vertus, kai pastebi 
toje pačioje pamokoje pas
lapčiom žiovaujantį europietį, 
supranti , kad ši pamoka vargu 
ar duos jam kokios naudos. 

Šiek tiek apie jaunimo vaka
rones. Jų mokiniai labiausiai 
laukia. Ir ne vien dėl noro pa
šėlti. Vienam folkehojskole mo
kinys atsakingas vienas už 
šalies, iš kurios atvyko, kultū
ros, papročių, žaidimų ir, aiš
ku, nacionalinių patiekalų pris
tatymą. Kito mokinio, jau 
išvykstančio iš mokyklos, gar
bei draugai ir mokyklos perso
nalas surengia vakarėlį. Tre
čiasis „evening party", atrodė, 
bus eilinis jaunų danų pamuzi-
kavimas: ekstravagantiškoji an
samblio vokaliste tiek ,jėgos" 
skiria savo kasdieninei šukuo
senai, jog kyla abejonių, ar 
užteks jai kūrybingumo paties 
koncerto metu. 

Bet gal nuo šio koncerto ir 
vertėtų pradėti pasakoti apie 
jaunimo vakarones mokykloje. 
Daniškojo folkdžiazo grupės 
koncerto susirinko paklausyti 
kone visi mokiniai, nemažai 
dėstytojų. Susėdo, kaip kam pa
togiau - ant kėdžių, ant grindų, 
nugaromis atsirėmę į sieną ar 
vienas į kitą, su vyno taure ar 
alaus stiklu rankoj. Muzikantai 
neskubėdami baigia derinti 
aparatūrą, prieš koncerto pra
džią aplink įsivaizduojamos 
scenos teritoriją puslankiu iš
dėlioja žvakeles. Užgesinamos 
šviesos. 

Muzika klausytojus „pagau
na" iškart. Dainininkės puikus 
vokalas natūraliai ir subtiliai 

įsipina į bendrą kūrinio skam
bėjimą - švelnų ir „minkštą". 
Apskritai, danų, norvegų folklo
ras pasižymi melodingumu, 
lengvumu, giedra. O tą vakarą 
buvo įdomu išgirsti danų folklo
ro džiazo interpretaciją. Malo
nu stebėti ir jaunųjų muzi
kantų sceninę laikyseną - be 
arogancijos, demonstratyvaus 
laisvumo, „atstovavimo" chariz
matiniams jaunimo vadovams. 

„Evening party" buvo skirtas 
ir vaikinuko iš Somalio išleis
tuvėms. Susirinkome specia
liame tokioms progoms kamba

ryje, skanavome patiekalą, pa
našų į lietuviškus tradicinius 
blynus. Paskui - šnekos, dai
nos, garsusis iš Rygos atvyku
sios temperamentingosios Vikos 
kvatojimas. O vaikinuko iš 
Somalio didelės akys tą vakarą 
tapo liūdnos liūdnos. Dėstytoja 
Ulla (beje, visose tokiose vaka
ronėse būtinai dalyvauja vienas 
ar keli dėstytojai) pakviečia 
šokiui somalietį. Nelengva šok
ti atsisveikinimo valsą. Vyru
kas stengiasi savo partnerei 
nenumindyti kojų, bet - min
tyse jau nebe liksmybės. 

Pora žodžių apie vyną, alų, 
apskri tai alkoholį šioje mokyk
loje. Jį mokiniai pagal čia galio
jančią tvarką gali vartoti kas
dien, bet tik po 6 vai. vakaro. 
Specialiai tam skirtose patal
pose. Išskirtiniais atvejais, da
lyvaujant arba leidus mokyto
jui , alkoholis gali būti vartoja
mas ir kitose patalpose. Nepai
sant, atrodytų, tokių liberalių 
taisyklių, nė karto neteko maty
ti „padauginusio" moksleivio. 
Kaip, beje, ir nė vieno Brende
rup miestelio gyventojo. 

Bus daugiau 

Dėkojame fotografui Vytautui Maželiui 
Mokslo ir enciklopedijų lei

dybos institutas Vilniuje, kuris 
parengė ir išleido biografijų 
žinyno JAV lietuviai 2 dalis, 
dabar rengia daugiatomę Vi-
suotinę lietuvių enciklopediją, 
taip pat Muzikos, Technikos, 
Žemės ūkio, Mažosios Lietuvos 
enciklopedijas, sulaukė vertin
gos dovanos. Vienas geriausių 
JAV lietuvių fotografų portre
tistų Vytautas Maželis iš 
Brooklyn, NY, dabar gyvenan
tis Vilniuje, per savo testatorę 
Renatą Alinskienę iš Ridge-
wood, tarpininkaujant Antanui 
Skaisgirui iš Vilniaus, perdavė 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutui daugiau nei 60 
portretinių fotografijų. Renata 
Alinskienė, lankydamasi Vil
niuje, susitiko su instituto di
rektoriumi Rimantu Karecku, 
Lietuvos istorijos redakcijos 
vedėju Vytautu Spečiūnu, Me
notyros redakcijos vedėja Vilija 
Kneitiene. Pagal surašytą per
davimo aktą, Mokslo ir enci
klopedijų leidybos institutas 
gavo teisę panaudoti fotografi
jas bet kuriame savo leidžia
mame leidinyje, tuo pačiu įsi
pareigojo nurodyti fotografijų 
autorių, taip pat neperduoti fo

tografijų jokiam kitam leidėjui, 
muziejui ar privačiam asme
niui. 

Vytautas Maželis per savo 
ilgą gyvenimą yra nufotografa
vęs daugybę žymių JAV lietu
vių kultūros, mokslo ir meno 
veikėjų. Jo studijoje, įrengtoje 
jo gyvenamajame name Brook-
lyne, lankydavosi garsi aktorė 
Rūta Lee (Kilmonytė). visuome
nės veikėjas Juozas Bačiūnas, 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
filosofas Juozas Girnius, daili
ninkas Vytautas Kazimieras Jo
nynas, rašytoja Birutė Pūkele-
vičiūtė, dailininkai Anastazija 
Tamošaitienė, Adomas Varnas, 
Kazimieras Zoromskis ir dau
gybė kitų žymių tautiečių. Tai 
žmonės, kurie po II pasaulinio 
karo, gelbėdamiesi nuo Lietu
vos okupacijos, atsidūrę toli 
nuo tėvynės, nepailsdami veikė 
ir tebeveikia, Lietuvos vardą 
garsindami. 

Jo nuotraukų jau buvo spaus
dinta JAV periodinėje spaudoje, 
įvairiuose fotoalbumuose, ki
tuose leidiniuose, Lietuvoje iš
leistame fotoalbume Užjūrio lie
tuviai: veidai ir vardai (1995). 
Dalis šio vertingo archyvo 
įgaus antrąjį gyvenimą. Mokslo 

Vytautas Ma/elis Vilniuje Gerontologijos centre. 

ir enciklopedijų leidybos insti
tutas, leisdamas mokslinę infor
macinę literatūrą, aprašo dau
gelį seniau nepelnytai užmirštų 
ar tendencingai nutylėtų asme
nybių. O straipsnius apie juos 
turėsime galimybę iliustruoti, 
naudodamiesi šio archyvo lo
biais. Visas archyvas (nes insti
tutui buvo perduotos tik nuo
traukos, kurios turėjo po kelis 
egzempliorius), bus perduotas 
prof. Jono Račkausko globoja
mam Pasaulio lietuvių archy
vui Čikagoje. 

Dabar Vytautas Maželis gyve
na labai gražioje Vilniaus vie
toje, prie garsiųjų Vilniaus Kal
varijų - vienų didžiausių Eu
ropoje. Savo buto spintose Vy
tau tas turi didžiulius a lbumus 
savo darytų fotografijų, kur ias 
laikas nuo laiko vis sklaido ir 
sklaido. Su Antanu Skaisgiriu 
lankydamasi pas V. Maželį, pa
dėkojau jam už vertingą do
vaną, prisiminėme jo pasku
tines dienas Lietuvoje, prieš 
pasi t raukiant iš Lietuvos 1941 
metais, jo išsiskyrimą su myli
ma žmona, ką tik gimusiu 
sūnumi, o taip pat ir jo gyve
nimą Brooklyne. Vytautas Ma
želis pokalbyje vis grįždavo 
prie fotografijų albumo Užjūrio 
lietuviai: veidai ir vardai (jame 
dar yra fotografų Kazio Dau
gėlos ir Algimanto Kezio foto
grafijų), kurio spaudos kokybe 
jis nebuvo patenkintas . Dabar 
gi, esant kitoms spaudos gali
mybėms, jis norėtų pakartoti
nai išleisti šį, gal kiek papil
dytą naujomis nuotraukomis, 
albumą. Tikiuosi, kad jam pasi
seks įgyvendinti savo planus. O 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos inst i tutas Vilniuje dar 
kartą dėkoja fotografui Vytau
tui Maželiui, ta ip pat ir Rena
tai Alinskienei, atvežusiai į 
Lietuvą ir perdavusiai mūsų 
insti tutui neįkainojamą dova
ną. 

Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto Vilniuje. 

Menotyros redakcijos vedėja 
Vilija Knri! i< 'nc 




