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rBažnyčia — [Kristaus 
Sakramentas

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC

Kristus yra Dievo matomasis 
paveikslas ir savo žmogiška pri
gimtimi yra Dievo sakramen
tas. Dėl išganymo darbo, kad 
žmonija būtų atpirkta, nebuvo 
būtina Dievui tapti žmogumi, 
kentėti ir mirti. Panašiai ir 
Kristui po atpirkimo atliktosios 
dramos nėra būtino reikalo pa
silikti mūsų matomoje Bažny
čioje. Bet kaip Kristus mato
moje žmogiškoje prigimtyje yra 
Dievo sakramentas, taip ir 
Bažnyčia visame savo matomu
me ir žmogiškoje silpnybėje yra 
Kristaus sakramentas.

Žinoma, tarp Kristaus ir Baž
nyčios nėra tokios vienybės, ko
kia yra tarp Dievo ir Kristaus 
Žmogaus. Bet tarp Bažnyčios ir 
Kristaus yra įsikūnijimo pas
lapties pratęsimas laiko tėk
mėje. Kaip Kristus buvo mato
mas Dievo gailestingumo ženk
las savo gyvenimo metu, taip 
Bažnyčia yra atpirkimo mato
mas ženklas, arba sakramen
tas, žmonijos istorijoje. Kaip, 
susitinkant su Dievu, negalima 
prasilenkti su Kristumi, taip ir, 
susitinkant su Kristumi, nega
lima prasilenkti su Jo Baž
nyčia.

Kristus buvo matomasis ne
matomojo Dievo paveikslas. 
Panašiai šiandien krikščioniui 
Bažnyčia yra nematomojo Kris
taus matomasis paveikslas, nes 
joje vyksta Kristaus pasiunti
nybės pratęsimas. Kalbėdamas 
į apaštalus, kaip Bažnyčios ats
tovus, Kristus sako: „Kas jūsų 
klauso, tas manęs klauso, kas 

jus niekina, mane niekina. O 
kas mane niekina, niekina tą, 
kuris yra mane siuntęs” (Lk, 
10, 16). Kristaus pasiuntinybė 
atleisti nuodėmes yra tęsiama 
ir po Jo prisikėlimo iš numiru
sių. Po prisikėlimo iš numiru
sių tą pačią pirmą savaitės 
dieną vakare Kristus pasirodė 
apaštalams ir tarė: „Kaip Tėvas 
siuntė mane, taip ir aš jus 
siunčiu... imkite šventąją Dva
sią. Kam nuodėmes atleisite, 
tam jos atleistos, ir kam sulai
kysite, jos sulaikytos” (Jn. 20, 
21-23).

Visi sakramentai yra paties Kristaus veiksmai, 
Bažnyčios liturgijoje ir apeigose yra mums 

matomi išganymo ženklai, o visa Bažnyčia yra 
didysis Kristaus ženklas, Jo sakramentas, 

duotas žmonijai, kad ji būtų išgelbėta 
amžinam gyvenimui

Kai Kristus Kafamaume sta
bo ištiktąjam pasakė, kad nuo
dėmės jam atleistos, žmonės la
bai stebėjosi, kad Dievas gali 
pavesti žmogui atleisti nuodė
mes. Bet ir dabar žmonės stebi
si, kad nuodėmės gali būti at
leistos. Betgi Bažnyčia turi šią 
galią, kurią gavo iš paties Kris
taus, tą pačią galią, kurią Kris
tus gavo iš Tėvo savo žmogiškai 
prigimčiai. Ir ta galia yra iš šv. 
Dvasios, kurią Kristus žadėjo 
atsiųsti po to, kai Jis bus pagar
bintas.

Šitai sakydami, mes Bažny
čios neišaukštiname dėl jos pa

čios. Bažnyčia yra ženklas, ir 
mes neauštajame prie ženklų. 
Mes juos praeiname ir skubame 
prie to, į ką ženklai nurodo. 
Bažnyčia yra Kristaus ženklas, 
arba sakramentas, kaip Kristus 
yra Dievo ženklas ir sakramen
tas. Gal ir su skausmu širdyje 
turime pripažinti, kad Bažny
čia arba, geriau sakant, mes, 
jos nariai, ne visada buvome 
ištikimi ženklai ir ne visada 
ištikimai nurodę kelią į Kristų. 
Kristus nori, kad Bažnyčia bū
tų laisva nuo visokios dėmės, 
kad ji šviestų visiems amžiams, 
rodydama Kristų, kurio ji yra 
matomasis paveikslas. Nepai

sant karikatūros ir pažemi
nančio paveikslo, kurį kuria 
apie ją Bažnyčios priešai, ne
paisant jos pačios žmogiškų 
silpnybių. Bažnyčia yra vienin
telis ženklas, nurodąs į Kristų, 
kaip Kristus yra vienintelis 
ženklas, nurodąs į savo Tėvą.

Šiais laikais ir tarp katalikų 
atsiranda tokių, kurie Bažnyčią 
kritikuoja, kalba apie ją, kaip 
nuodėmingą Bažnyčią. Žinome, 
kad Bažnyčioje, arba toje Kris
taus bendruomenėje, yra daug 
nusidėjėlių, bet, kaip Pįjus XII 
enciklikoje „Kristaus mistinis 
kūnas” sako: „Bažnyčios šven

tumas visą laiką švies sakra
mentuose, kuriais ji gimdo ir 
maitina savo vaikus tikėjime, 
kurį ji visada užlaiko nepa
žeistą šventuose įstatymuose, 
kuriuos ji visiems skelbia ir 
evangeliniuose patarimuose, 
kuriais ji perspėja, ir galiausiai 
dangiškose dovanose ir nuos
tabiose galiose, iš kurių neiš
semiamo gausumo ji gimdo ne
suskaitomus kankinių, merge
lių ir išpažinėjų būrius”.

Tai tokia yra jos paslaptis, 
kuri ne vienam gal buvo kaip ir 
įsikūnijimo paslaptis, suklupi
mo akmuo, nes šios dvi paslap
tys — įsikūnijimo ir matomo
sios Bažnyčios, yra tarp savęs 
surištos. Įsikūnįjimu Dievas 
priėmė mūsų žemiškąjį kūną, o 
Bažnyčią mes galime vadinti 
Kristaus įsikūnįjimu žmonijos 
istorijoje.

Antrojo šimtmečio gnostikai 
atmetė Dievo įsikūnijimo pas
laptį. Montonistai trečiame 
šimtmetyje atmetė Kristų, pra
tęsiantį savo veikimą Bažny
čioje, atmetė matomąją Baž
nyčią, kuriai atstovauja vysku
pai, kaip Tėrtulįjonas, pats 
montonistas, kalbėjo apie Kata
likų Bažnyčią. Šie pirmųjų am
žių klaidų skelbėjai tikėjo Baž
nyčią, bet jie tikėjo, kad ji yra 
nematoma ir dvasinė, turinti 
savo narius, kurie betarpiškai 
mokomi šv. Dvasios.

Visi tie sąjūdžiai, pradedant 
nuo senovės montonistų, kurie 
išpažįsta tik betarpį sielos san
tykį su šv. Dvasia, yra bandy
mas paneigti matomąją Baž
nyčią, tarsi ji būtų tik kliūtis 
žmogaus sielai susitikti su Die
vu. Bet tai yra tik svetimų die
vų garbinimo ieškojimas. Mes 
turime pripažinti, kad mes esa
me žmonės, o ne tyrosios dva
sios. Žmogaus kūnas nėra blo
gas, kaip gnostikai mokė. Die
vas tapo žmogumi, tapo kūnu ir 
mus atpirko, palikdamas naują 
kūną — savo Bažnyčią.

Šv. Augustinas sako, kad pa
našiai, kaip žmogaus kūno są
nariams gaivinti yra reikalinga 
siela, šv. Dvasia yra reikalinga 
Kristaus sąnariams, Jo kūnui, 
yra Bažnyčia. Krikščionybės 
pradžioje ir vėliau Bažnyčios 
tėvams net į mintį negalėjo 
ateiti, kad galėtų būti daugiau 
kaip viena Kristaus Bažnyčia.

Palyginimas apie Bažnyčią, 
kaip apie tyriausią Kristaus 
sužieduotinę, turėtų pąjudinti 
visus krikščionis į vienybę. 
Šiandien visų įsitikinimų 
krikščionyse kaip tik ir bręsta 
sąmonė, kad jie yra Kristaus 
broliai ir seserys ir vienos šei
mos nariai Kristaus Bažnyčioje. 
Šv. Kiprijonas, krikščioniško
sios vienybės didysis skelbėjas, 
cituoja iš šv. Pauliaus laiško 
efeziečiams tekstą, kuris vaiz
duoja Kristaus vienybę su Baž
nyčia sužieduotinės simboliu ir 
sako: „Kaip gali atkritėlis būti 
vienybėje su Kristumi, kai jis 
nėra vienybėje su Kristaus su
žieduotine, kai jis nėra Kris
taus Bažnyčioje”.

Bažnyčioje Kristus savo na
rius pašvenčia septyniais sak
ramentais ir teikia jiems savo 
Dvasios dovanas. Visi sakra
mentai yra paties Kristaus 
veiksmai, kurie Bažnyčios li
turgijoje ir apeigose yra mums 
matomi išganymo ženklai. O 
visa Bažnyčia yra didysis Kris
taus ženklas, Jo sakramentas, 
kuris duotas visai žmonijai, 
kad ji būtų išgelbėta amžinam 
gyvenimui.

EGLĖ IUODVALKĖ

palaidosiu tave 
širdyje 
negulėsi turgaus 
aikštėje lavonas patvory 
šuliny pagriovy smegenim 
ištaškytom ant dulkėto kelio 
tavo kraujo latakai teka 
mano mintimis tavo 
negyvi pirštai gniaužia 
laisvę tu buvai tu 
esi broli tu liksi

* * *

aš Beržas Vilkas 
Tautvydas Žvejys 
Pušelė prieš Dievą 
kuopos vadą 
ir kovos draugus 
prisiekiu vardan 
brolių kritusių 
už laisvę 
nesigailėti nei gyvybės 
nei jėgų atkurti 
nepriklausomą tėvynę 
sulaužęs priesaiką aš 
būsiu baudžiamas 
mirtim o Dieve 
Visagali duok stiprybės

* « *

manęs pasaulyje nėra

tai aš rašau tau 
Adelyte 
Vytautas 
be pavardės 
su šautuvu 
uniformuotas 
laisvas 
jau paskutinę 
vasarą negrįžtu 
į namus nuimti 
derliaus

ši nuotrauka 
primins neklaužadą 
tau tampiusį kasas 
vaikystės miškuose

pašiepdavai mokykloje 
kai man nelipo mokslas 
po vakarėlių mes 
dainuodavom iki 
namų ir tavo tėvo 
rūstaus žvilgsnio 
neišdrįsau tau dovanoti 
bučinio nešioju ir dabar 
širdy to nerašysiu tau 

ant nuotraukos 
paklausti tai galiu

ar prisiminsi Vytautą

* * *

keisdamiesi klykė kūdikiai 
lopšy pasimainydami ropojo 
stojosi ir ėjo pro duris į 
mokslą laukus klėtį tvartą 
Magdalena nedidelė rami 
darbšti pagimdė dvylika

palaimino penkis sūnus 
penki negrįžo

jei žūsime tėvynei dar 
neiškovoję laisvės te 
vaikai seka mūsų 
pėdomis

dvi dukterys sūnus kalėjime 
nukankinti Magdalena su 
šviesiaplaukiais mažamečiais 
ištremta

sugrįžusi viena kasdiena 
kosėjo krauju darbšti 
nedidelė ji kaimo vyrų 
akyse iki mirties 
ieškojo kadaise 
vilkusių apspardytus 
apspjaudytus sūnų 
palaikus į aikštę

* * ♦
kam riejausi su Šūviu 
dėl skutimosi peiliuko 
jam skustis nebereiks 
kitam liks svarbu laikyt 
liežuvį už dantų nebūt 
iš pasalų užpuolę 
būčiau susisprogdinęs 
granata veido neatpažintų 
tėvų netremtų 
nepasakysiu nieko tegul 
siunta ar dar gyvas gaila 
Birutės blynų giros 
skonio Apvaizda 
amžinatilsį draugam 
man tiktai tylą 
skauda

leisgyvį Perkūną 
pjūklu perpjovė 
į tris dalis

* * *

laukymė 
viduramžių laivų

stiebais pušys 
ramstė dangų 
pintinė rudmėsių 
laukė ant lapų 
genys kalė 
popietės tyloj 
stebeilijau vaikystės 
saulės spindulį ir 
tankmę

kas gins 
tėvynę jei ne 
jos vaikai 

tai sakau aš 
Ramunė

* * *
ir man jau laikas 
Paliusėle 
mes buvome 
šeši na su tavim septyni 
susėsdavom už motinos 
nukrauto Kūčių stalo 
bematant klegesys 
nuščiūdavo tėvas 
apžvelgdavo metus

patenkinamas rugių 
derlius karvė apsiveršiavo 
sniegas įlaužė tvarto 
stogą Antanas vėl 
be priežasties apkūlė 
Petrą Stepo išeiginius 
į kūdrą įmetė Kazys 
Balys mokyklinius batus 
sudrengė jaunėliui 

po nosim kiekvienam 
pakišęs paplotėlį tėvas 
sugriaudėdavo laužkite 
bernai ir taikykitės 
visuotinos ramybės vakarą

atidavėm tėvynei ką turėjom 
aš šeštas paskutinis Vaidila
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^Užrašai iš provincijos
Lituanus žurnalui 50

STASYS GOŠTAUTAS

Retas akademinis žurna
las sulaukia 50 metų. Aš žinau 
tik vieną — Lituanus. Kai po 

, Antrojo pasaulinio karo pir
mieji lietuviai iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje atvyko į 
Ameriką ir išlipo iš laivo, jie 
pradėjo naują gyvenimą, bet 
nepamiršo dirbti ir Lietuvai. 
Tai buvo nepaprasta karta, 
per daugiau kaip 60 metų 
sukūrusi išeivįjoje daug verty
bių. Gal mes nepasiekėm tarp
tautinių viršūnių, gal nenu- 
stebinom pasaulio, bet išlai
kėm dvi ar tris kartas, kurios 
su pasididžiavimu stojo į dar
bą Sąjūdžio laikais. Taip dirbo 
ateitininkai, skautai, akade
mikai, santariečiai ir šviesie- 
čiai, rašytojai, muzikai, daili
ninkai... Visi jie turėjo vieną 
tikslą: mylėti Lietuvą iš tolo, 
nes iš arti buvo neįmanoma.

Atgijo lietuviška veikla

Tų daugiau kaip 25,000 
neseniai atvykusių lietuvių dė
ka, staiga visuomeninis lietu
viškas gyvenimas atgijo. Ne
galima pamiršti ir tų, kurie 
mus čia iškvietė ir padėjo 
žengti pirmuosius išeivio 
žingsnius. Atvykusiųjų jau 
laukė sukurtos lietuviškos 
parapijos, klubai, laikraščiai, 
labai gyva knygų leidyba, tad 
išeiviams reikėjo tik perimti ir 
tęsti, kas buvo pradėta.

Ir tikrai — pradėjo klestėti 
lietuviška spauda, teatrai, 
parodos, koncertai, poezijos 
vakarai, atsirado kultūros žur
nalai: Metmenys, Aidai ir kt. 
Reikia taip pat prisiminti Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mįjos leidinius, praturtinusius 
lituanistinę biblioteką; Litua
nistikos instituto leidinius (lei
dyklai vadovavo dr. Tomas 
Remeikis); Lietuvių enciklope
dijos leidėjo Juozo Kapočiaus, 
išleidusio ne tik 37 enciklope
dijos tomus lietuviškai, bet ir 
šešis Encyclopedia Lituanica 
tomus bei daug kitų vertingų 
leidinių, įnašą.

Bet tai daugiausia buvo 
lietuviški veikalai, skirti lietu

LITUANUS

Bibliografinio — 50 metų jubiliejinio — lituanus žurnalo viršelio fak
similė.

viams. Angliškai buvo leidžia
mas AABA žurnalas, skirtas 
daugiau bendriems Baltijos 
valstybių reikalams, dominuo
jamas latvių; Baltic Forum 
žurnalas, įsteigtas 1984 m., 
redaguotas Romo Misiūno ir 
Aušros Kubiliūtės (jo jau se
niai pasigendam), bet tokio, 
kaip Lituanus, neturime. Ir 
dar 50 metų!

Kaip gimė Lituanusft

Maždaug po penkerių me
tų nuo „išlipimo iš laivo” — 
1954-aisiais — atsirado reika
las amerikiečius informuoti 
apie Lietuvą akademiškai, nes 
dauguma žurnalo steigėjų 
buvo akademikai arba studen
tai ir matė, kaip svarbu pris
tatyti Lietuvą, beveik išbrauk
tą iš gyvųjų tautų tarpo, pa
saulio elitui.

Čia nuopelnas skirtinas 
Lietuvių studentų sąjungai 
(LSS; angliškai — LSA), ku
riai, tarp kitko, vadovavo in
dustrijos psichologas dr. Vy
tautas Petras Vygantas 
(1930-1998). Taip pat čia 
reikėtų paminėti dr. Vytautą 
Vardį, kurio pirmas straipsnis, 
pasirašytas dar jo senąja pa
varde Žvirždys, pradėjo tą ilgą 
kelionę per pasaulio biblio
tekas.

Illinois universitete 
(Champaign-Urbana) Lie
tuvių studentų sąjungai pri
klausė didelė grupė, kuri daug 
ką galėjo nuveikti. Ten, tarp 
569 lietuvių studentų iš 12 
skirtingų universitetų, kiek 
suprantu, ir gimė Lituanus 
idėja, nes iš pradžių žurnalas 
priklausė studentams, ir tik po 
1963 m. jį perėmė Lituanus 
fundacija. Tad Illinois univer
sitete gimė studentų sąjunga 
ir Lituanus žurnalas, Harvard 
universitete — Santara (ten 
studijavo V. Kavolis ir R. Mie
želis), ir t.t. Įdomu žvelgti į tų 
laikų jaunimo nuotrauką, išs
pausdintą jubiliejiniame Li
tuanus bibliografijos nume
ryje.

Žurnalas turėjo savo tikslą

Lituanus tikslas nebuvo 

pasilikti lietuvių namuose, bet 
patekti į kiekvieną žinomesnę 
biblioteką, kur mokslininkai ir 
studentai galėtų rasti tikslią 
mokslinę informaciją apie Lie
tuvą. Apskritai lietuviai nela
bai vertino Lituanus užmojį ir 
retai skaitė anglišką tekstą. 
Aišku, ne jiems žurnalas ir bu
vo skirtas. Dabar, kai mūsų 
vaikai ir vaikaičiai daugiau 
skaito bei rašo angliškai, negu 
lietuviškai, Lituanus turi dar 
vieną paskirtį, apie kurią jo 
redaktoriams būtų verta pa
mąstyti. Gal Rimvydas Šilba
joris geriausiai susumavo žur
nalo tikslą: „...Lituanus turi 
būti ne tik buvusios tikrovės 
veidrodis, bet ir šiandieninės 
lietuviškos tikrovės kūrėjas” 
(Draugas. 1966.05.14).

Ieškant vertėjų

Šiandien daug straipsnių 
gali būti rašomi tiesiai ang
liškai, nes beveik visi mūsų 
akademikai geriau moka ang
lų, negu lietuvių kalbą, bet dar 
vis reikia vertėjų iš kitų kalbų. 
Kodėl reikia versti?

Vertimas mūsuose nėra 
labai vertinamas ir prastai 
apmokamas amatas, tačiau 
Lituanus žurnalui keturis kar
tus per metus reikia ieškoti 
vertėjų ir redaktoriai susidu
ria su neįmanoma situacija. 
Dr. Antanas Klimas kadaise 
vesdavo vertimo seminarą, iš 
kurio išsivystė Lituanus žur
nale K. Jankausko novelių 
vertimas į anglų kalbą. Man 
pačiam teko vesti vertimo se
minarą Kaune, Vytauto Di
džiojo universitete, iš kurio 
išsivystė Jorge Luis Borges 
'myga, išversta į lietuvių kal
bą. Gal čia būtų viena svar
biausių Lituanistinės katedros 
Illinois universitete funkcijų, 
nes niekur geriau neparuo- 
šime lietuvių-anglų kalbos 
vertėjų, kaip angliškoje aplin
koje. Taip pat reikia prisimin
ti, kad katedros vedėja, prof. 
Violeta Kelertienė yra kaip tik 
vertimo specialistė. Tai būtų 
svarbus investavimas ir Lietu
vių fondui.

Lituanus medžiaga 
vertinga studijoms

Niekad turbūt nesužino
sime, kiek disertacįjų, knygų, 
straipsnių buvo parašyta apie 
Lietuvą ir apskritai Rytų Eu
ropą Lituanus dėka. Štai keli 
prisiminimai.

Ankstyvesniame (vol. 51:- 
1,2005) Lituanus numeryje 
išspausdinta, prieš porą metų 
parašyta, recenzija apie dvi 
Roger D. Petersen knygas. Iš 
bibliografijos matome, kad bu
vo plačiai pasinaudota šio žur
nalo medžiaga, pateikta Algi
manto Gurecko, L. Griniaus, 
Daniel J. Razetos, M. Macke
vičiaus, T. Remeikio, S. Raš
tikio, J. Slavėno ir kt.

Taip pat pastebimas vis 
didėjantis susidomėjimas M. 
K. Čiurlioniu. Beveik visi ki
tataučiai, rašantys apie Čiur
lionį, naudojasi akademine 
informacįja, paimta iš 
Lituanus ir Čiurlionis: Painter 
and Composer. Collected Es- 
says and Notės 1906-1989. 
(Chicago/Vilnius; Draugas/- 
Vaga, 1994). Artimiausiame 
Lituanus numeryje bus iš
spausdintas straipsnis, para-

Dr. Vytautas Vygantas, lituanus žurnalo kūrėjas ir vienas uoliausių jo 
puoselėtojų.

Sytas brito George Kennaway, 
kuris taip pat nemažai pasi
naudojo anksčiau minėtais lei
diniais ir Anglijoje parašė 
įdomų straipsnį apie Čiurlionį.

Lituanus labai kukliai at
šventė savo jubiliejų, paskelb
damas konkursą anglų kalba 
apie Spaudos draudimo panai
kinimo šimto ttietų sukaktį. 
Konkurso laimėtojų esė bus 
išspausdintos artimiausiame 
žurnalo numeryje. Iš penkių 
atrinktų straipsnių, du: Alfred 
Bammesberger iš Eichtsaett 
universiteto ir Giedriaus Su
bačiaus iš Illinois universiteto. 
Stebiuosi, kad taip mažai aka
demikų rado reikalą dalyvau
ti konkurse. Lietuvos akade
mikai turėtų žinoti, kad šiuo 
metu Lituanus yra vienas ge
riausių tinklų tarptautiniam 
lituanistikos bendradarbiavi
mui. Žurnalas referuojamas ir 
pripažintas įvairiose tarp
tautinėse bibliotekose.

Jubiliejinis numeris

Jubiliejaus proga Lituanus 
išleido įspūdingą bibliegrafijos 
numerį, turintį 112 puslapius 
ir duodantį gerą vaizdą, kas 
buvo pasiekta. Įdomus yra vie
no Lituanus steigėjų, Antano 
V. Dundzilos, įvadas „Present 
at the Creation”, kur jis visą 
pagarbą atiduoda dr. Vytautui 
Vygantui. Gaila, kad biblio
grafijoje nepažymėti specialūs 
Lituanus numeriai, skirti 
vienai ar kitai temai, pvz.: V. 
Krėvei Mickevičiui, kalbotyrai, 
Vilniaus Akademijai, M. K. 
Čiurlioniui, iš dalies Tomui 
Venclovai ir kt.

Kad Lituanus leidžiamas 
50 metų, nėra atsitiktinumas. 
Daug žmonių dirbo tą tylų 
darbą — 19 vien redaktorių — 
o kiek dar paskirų numerių re
daktorių, bijau net skaičiuoti. 
Nuo 1967 m. dr. Antanas Kli
mas suredagąvo net 47 nume
rius, o dr. Tomas Remeikis — 
29. Dabar jau daugiau kaip 
penkerius metus redaguoja 
Lituanistikos katedros vedėja 
prof. Violeta Kelertienė. Nėra 
temos, kur Lituanus nebūtų 
vienaip ar kitaip paminėjęs 
per tuos 50 metų. Nepaisant 
lapsus calamis ir lapsus lin-, 
guae, Lituanus yra tikras iš

eivijos veidrodis, daugiau negu 
bet koks kitas žurnalas ar or
ganizacija, nes Lituanus buvo 
nepartinis ir visi dirbo, kaip 
savo srities profesionalai, ne
kreipdami dėmesio į partijas 
bei ideologijas.

Tylieji darbuotojai

Bet Lituanus turi būti dė
kingas ir tam tyliam, garbės 
neieškančiam administraci
niam vadovui, kuris 35 metus 
prižiūrėjo, kad žurnalas išeitų 
laiku, kad medžiaga būtų pri
statyta, išlaidos padengtos. Aš 
kalbu apie Joną Kučėną, vado
vavusį administracijai 1963— 
1998 metais. Jam priklauso 
nemaža Lituanus ir mūsų 
padėka.

Dabar jau 7 metus prie 
administracijos vairo stovi su
manusis Arvydas Tamulis ir, 
kol Lituanus bus jo vadovauja
mas, nėra pavojaus, kad žur
nalas persikels į užmarštį, 
kaip daug kitų išeivįjos lei
dinių.

Taip pat negalima nepa
stebėti Henrietos Vepštienės 
nuopelnų, per tiek metų este
tiškai ir techniškai apipavida
linusiai kiekvieną numerį. Tai 
vis tylūs žmonės, kurių darbas 
taip gerai atliekamas, kad 
tampa nepastebėtas.

Aišku, nesvarbu, kiek bū
tų prenumeratorių, joks kul
tūrinis, ir dar akademinis, 
žurnalas neišsilaiko be skel
bimų ir mecenatų. Kiek su
prantu, šiuo metu Lituanus 
turi daugiau kaip 2,000 prenu
meratorių (tai visgi daugiau, 
negu mūsų žurnalų, šiandien 
leidžiamų Lietuvoje ar net 
tarp Amerikos akademinių 
žurnalų). Kadaise — 1965 m. 
— prenumeratorių buvo 7,000. 
Sunku net tikėti, kad žurnalas 
platinamas 97 pasaulio šalyse!

Lituanus fundacija turi 
keliasdešimt rėmėjų, mecena
tų, kurie tyliai prisideda prie 
lietuviško darbo. Kai V. Vy
gantui reikėjo pritarimo ir 
pagalbos, ją gavo iš pirmojo 
Lituanus mecenato Juozo Ba- 
chūno. Kitas, tikrai solidarus, 
rėmėjas yra Vytauto brolis dr. 
Mindaugas Vygantas, turbūt 
dosniausias Lituanus mece
natas. Pasigendu Australuos, 

Europos, Lotynų Amerikos 
lietuvių paramos. Niekad ne
pastebėjau, kad žurnalas duo
tų kreditą už tylių mecenatų 
ištiestas rankas, gal tik Drau
ge būna retkarčiais išspaus
dinti jų sąrašai. Siūlyčiau me
cenatus pagerbti ir pačiame 
žurnale, kaip įprasta pasaulio 
universitetuose.

I geresnį supratimą

Vytauto Vyganto vizija ir 
jo įdėtas viso gyvenimo triūsas 
davė daugiau rezultatų, negu 
bet kas būtų galėjęs numatyti. 
Niekas, nei jo steigėjai, nesi
tikėjo, kad Lituanus gyvuos 50 
metų. Ne kartą žurnalas buvo 
prie liepto galo, bet Vytautas

Lituanus žurnalo 
50 metų

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

LITUANUS: 60 YearAnniver- 
sary - Cummulative Index, 
1954-2004. Volume Fifly, Num- 
ber 5, Winter, 2004. Violeta Ke
lertas - redaktorė. 111 pusla
pių.

Šiame Lituanus numeryje iš
spausdintas vienas Antano 
Dundzilos septynių puslapių il
gio straipsnis su dviem nuo
traukomis ir žurnalo 50 metų 
turinys, užimąs 82 puslapius. 
Leidinio pabaigoje dar yra 14 
puslapių ilgio bibliografinis 
vardynas.

Apytikriai apskaičiuojant 50 
metų turinyje suminėti apie 
1,500 rašinių pavadinimų, sus
kirstytų į 19 kategorijų: Menas 
ir menininkai, Bibliografija, 
Ekonomija, Švietimas, Istorįją, 
Lingvistika, Literatūra, Muzi
ka, Filosofįja, Politiniai moks
lai, Sociologija ir knygų bei en
ciklopedijų recenzijos. Dau
giausia vietos užima Knygų ir 
enciklopedįjų recenzijos (apie 
22 turinio puslapius). Literatū
ros bibliografįja užima apie 17 
puslapių. Trečioji vieta tenka 
Menui ir menininkams. Ma
žiausiai rašyta filosofuos ir mu
zikos temomis (bibliografijoje 
užima tik po puslapį vietos).

Vardynas užima 15 puslapių. 
Viename puslapyje yra apie 72 
pavardės. Taigi, išvardinta apie 
tūkstantis ir daugiau pavar
džių. Tačiau ne visos pavardės 
yra žurnalo bendradarbių. Mat 
vardyne sudėti ne tik įvairių 
rašinių ar kūrinių autoriai, bet 
ir aprašomųjų knygų ar kū
rinių autoriai.

Peržiūrint Vardyną galima 
susidaryti labai aiškų vaizdą, 
kokios pavardės minimos ku
riame šio numerio puslapyje. 
Su ta mintimi perėjau visas pa
vardes ir nusirašiau puslapių 
skaičių, kur kokia pavardė pa
duota. Pririnkau 35 pavardes, 
kurios paminėtos bent pen
kiuose turinio puslapiuose. To
kiu būdu sužinojau, kad per 
daugiausia puslapių ištįsusi 
Antano Klimo pavardė (pa
minėta keturiolikoje puslapių). 
Po to William Schmalstieg, pa
minėtas 11-je puslapių ir Jur
gis Baltrušaitis, paminėtas 10 
puslapių. Tačiau mano radinių 
patikimumas greitai išgaravo, 
pamačius, kad daugeliu atveju 
viename puslapyje to paties as
mens pavardė yra minima dau
giau negu kartą. Tai va, vėl 
grįžtant prie Antano Klimo - 
taip, jo pavardė paminima ke
turiolikoje puslapių, bet bent 
dviejuose tų puslapių jis pa
minimas net 35 kartus. Biblio
grafiniame vardyne Enriųue 

vis atrasdavo formulę, kaip jį 
išgelbėti.

Pirmame straipsnyje, iš

spausdintame pirmame Li
tuanus numeryje, žurnalo 
paskirtį atspindi pavadinimas 
— „Towards Better Under- 
standing”. Kartais pagalvoju, 
ar nevertėtų pradėti tą geresnį 
supratimą nuo mūsų?

Jau baigiant rašyti šį 
straipsnį, prof. Antanas Kli
mas atsiuntė Varpų fotokopiją 
(2005,19), kur vyr. redaktorius 
Leonas Peleckis-Kaktavičius 
aprašo Lituanus istorįją nuo 
pat pirmojo numerio. Tai 20 
puslapių geros medžiagos, ku
ria, deja, šį kartą negalėjau 
pasinaudoti.

Arias minimas tik viename 
puslapyje, tačiau tame pusla
pyje jam priskirta vienuolika 
straipsnių.

Po 50 metų Lituanus turėjo 
devyniolika redaktorių, kurie 
abėcėles eile išvardinti šio nu
merio 12 puslapyje. Štai jie:

Kęstutis Čerkeliūnas, Birutė 
Ciplįjauskaitė, Antanas Dund- 
zila, Kęstutis Girnius, Violeta 
Kelertas, Antanas Klimas, Sau
lius Kuprys, Adomas Micke
vičius, Jonas Račkauskas, 
Thomas Remeikis, Leonas Sa
baliūnas, Ignas SkrupBkelis, 
Alina Staknienė, Saulius Su
žiedėlis, Stanley Vardys, Bro
nius Vaškelis, Robert Vitas, Vy
tautas Vygantas ir Jonas Zda
nys. Būtų buvę įdomu šalia 
pavardės matyti ir redagavimo 
laiką ar metus.

Apžvalginiame rašinyje - 
„Present at the Creation” - An
tanas Dundzila Lituanus leidi
nio įsteigimo kreditą atiduoda 
Vytautui Vygantui. Dar nera
šau „žurnalo,” nes naujagimis 
buvo vos 12 puslapių ilgumo 
(8.5” x 11” formato). Gimimo 
data: 1954 m. vėlyvą lapkričio 
mėn. Leidiniui vardą sugalvojo 
ir redakciniam branduoliui pa
siūlė Antanas Dundzila. Antrojo 
numerio tiražas pakilo nuo 900 
iki 1,200. Dvigubas nr. 3-4 
paaugo iki 24 puslapių ir nieka
da nesutrumpėjo, o didėjo. Da
bar keturis kartus per metus 
spausdinamas Lituanus žurna
las yra plačiai pasklidęs po 
akademinį pasaulį ir spausdi
namas 3,000 egzempliorių tira
žu. Jį pradėjo leisti Lietuvių 
studentų sąjunga, įsteigta 1951 
metais. Savo žydėjimo metais 
(1957) šiai sąjungai priklausė 
743 studentai, pasklidę po 22 
sąjungos skyrius. Urbanos sky
riui (Illinois universitete), kur 
Lituanus leidinys gimė, prik
lausė apie 40 narių. Lietuvių 
bendruomenės pritarimas lei
diniui buvo entuziastiškas. 
Žurnalas buvo priimtas ir pre
numeratorių. Lietuvių studen
tų sąjungos veiklai blėstant, 
1963 metais buvo įsteigta pelno 
nesiekianti Lituanus fundacija, 
kuri Lituanus leidžia. Reikia 
dar pridėti, kad ši fundacija turi 
formalius ryšius su JAV Lietu
vių bendruomene.

Antanas Dundzila, buvęs pir
masis Lituanus leidinio redak
torius, savo rašinį baigia ste
bėdamasis ir džiaugdamasis, 
kad žurnalas tiek ilgai išsi
laikė. Jo manymu, žurnalui 
skirta ir toliau gyvuoti ir 
klestėti. Su tokia „pranašyste” 
lengva sutikti.



Desantas Lietuvoje:
tuzinas užsienio poetų

Ričardas Šileika

Apie šiųmečiame Poezijos 
festivalyje dalyvavusius svečia- 
šalius plunksnininkus visą tei
sybę kloja Vilniaus universiteto 
filologijos fakulteto slavų filolo
guos katedros doktorantė, Lie
tuvos rašytojų sąjungos tarp
tautinių programų koordina
torė Laima Masytė.

- Kasmet į Lietuvos Poezi
jos pavasariofestivalį atvyks
ta poetų iš užsienio. Ko
kius veidus išvydo ir kokius 
vardus išgirdo mūsų poezi
jos vartotojai ir mėgėjai?

- Šiemet Poezijos pavasario 
festivalyje dalyvavo dvylika 
užsienio svečių. Jauniausias — 
poetas Jan Volker Roehnert 
(1976 m.) iš Vokietijos. Jis turi 
tam tikrų sąsąjų su Lietuva. 
Lankydamasis Amerikoje, su
sižavėjo Jono Meko kūryba. Yra 
net parašęs J. Mekui skirtą 
eilėraštį, ar panaudojęs jo ei
lutes kaip motto. Viešnia iš 
Amerikos, iš Bostono, Julie 
Kane jau yra svečiavusi Lietu
voje: 2002 metais vieną se
mestrą dėstė Vilniaus pedago
giniame universitete. Tada ji 
tebuvo Poezįjos festivalio ste
bėtoja, o šiemet jau dalyvė. 
Mūsų šalyje taip pat jau yra bu
vojęs rašytojas iš Olandįjos Wil- 
lem van Toom. Praėjusiais me
tais būtent jis, kartu su de
šimčia lietuvių rašytojų, daly
vavo Nyderlandų ambasado
riaus inicįjuotoje rašytojų va
karienėje Vilniuje, kurios metu 
diskutuota tema „Europa ir 
menininkas”. Begaliniai inteli
gentiškas ir malonus žmogus, 
kurį šiemet ir pasikvietėme į 
festivalį.

Šiek tiek egzotikos mūsų Poe
zįjos pavasariui suteikė vietna
miečių poetas Lam Quang My. 
Jis jau dvidešimt dvejus metus 
gyvena Lenkįjoje, Varšuvoje, 
yra fizikos mokslų daktaras. 
Bet poezįją rašo vietnamietiš- 
kai. Labai prasmingas ir rusų 
poeto, gyvo klasiko Sergej Gan- 
dlevskįj vizitas. Jo atskirą kū
rybos vakarą knygyne Jtus- 
skaja knyga” surengė Lietuvos 
rusų bendruomenė ir rusų gale- 
rįja.
- O kokiais keliais ir ko

kiais būdais kviečiami kitų 
šalių poetai?

- Be abejo, siekiamybė yra 
kviestis tik žvaigždes. Tačiau 
dėl nepakankamo finansavimo 
tai praktiškai nėra įmanoma. 
Nauji žmonės, apie mūsų Poezi
jos festivalį išgirdę iš jau daly
vavusių savo kolegų, susižavi ir 
pasisiūlo patys. Vadinasi mūsų 

Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautiniu programų koordinatorė Laima Masytė. Bemardos Pavlovec nuotr.

festivalis turi garsų vardą. Ta
čiau, aišku, visų priimti ne
same pąjėgūs. Stengiamės gauti 
besisiūlančių poetų kūrybos, 
kad ją perskaitę tą kalbą ži
nantys vertėjai, patikintų, jog 
tai nėra visiška grafomanįja.

Yra ir tokių sutapties dalykų, 
kada viena ar kita mūsų leidyk
la išleidžia užsienio poeto rin
kinį, ir tas poetas yra kvie
čiamas ne tik į savo knygos su
tiktuves, bet kartu įtraukiamas 
į festivalio renginius. Taip įvy
ko su Anglijos poete Menna El- 
fyn, kurios knygą Vuali uotas 
bučinys išleido leidykla „Vaga”. 
Ją vertė Sonata Paliulytė, ku
rios pirmoji knyga P.S. podraug 
taip pat išleista tos pačios lei
dyklos.

Vadovaujamės ir tokiu princi
pu, kad mūsų poetai, grįžę iš 
kitų tarptautinių poezįjos festi
valių, pasiūlo vieną ar kitą au
torių. Šįsyk Kęstutis Navakas 
pasiūlė belgų poetą, vertėją, 
literatūrinių renginių organiza
torių Germain Droogenbroodt. 
Tiesa, tarp mūsų nėra didelių 
rusų šiuolaikinės poezįjos spe
cialistų. Tad aš kreipiausi į Lie
tuvos rusų poetą Vitalįjų 
Asovskį, kuris gerai žino kū
rybos situaciją Rusijoje, pats as
meniškai pažįsta nemažai poe
tų. Ir jis kompetentingai pa
tarė. O, pavyzdžiui, čekų poetą, 
dramaturgą, muzikantą ir dai
lininką Marian Palla pasiūlė 
Čekįjos ambasada, kuri ir fi
nansavo jo kelionę ir buvi
mą čia. Trys lenkų poetai Ja- 
cek Lubart-Krzysica, Marek 
Wawrzkiewicz ir Aame Puu 
festivalio renginiuose ne tik 
skaitė savo poezįją, bet Ra
šytojų klube pristatė lenkų ir 
lietuvių poezįjos dvikalbę anto
logiją Krokuva-Vilnius. Joje 
lenkų kalbon išversti 11 lietu
vių poetų, lietuvių kalbon irgi 
11 lenkų poetų. Šiemet kviestas 
armėnų poetas Edvard Milito- 
nian (jo išverstus eilėraščius 
spausdina ir Poezijos pavasario 
almanachas), deja, negalėjo at
vykti. Stengsimės, kad jis at
vyktų kitaiametais.
- Sakyk, ar užtenka dė

mesio atvykėliams, ar pa
kankamai propaguojama jų 
kūryba, ar jie lieka paten
kinti?

- Beveik išskirtinai užsienio 
svečiai savo kūrybą skaito spe
cialiame vakare, kuris trečius 
metus vyksta Europos skulptū
rų parke. To parko įkūrėjas ir 
prezidentas Gintaras Karosas 
svečius mielai priima, o kad uo
dai (jie šiemet itin aršūs) ne
gertų poetų kraujo, gelbsti, jau 

antrus metus veikianti konfe
rencįjos salė, kuri yra išties pui
ki vieta analogiškiems rengi
niams. Svečiams šie skaitymai 
nėra vieninteliai. Jie labai no
riai dalyvauja visuose kituose 
skaitymuose įvairiose vietose - 
Užupio kavinėje, Rašytojų klu
be, podraug su kitais vyksta į 
Lietuvos miestus ir bažnytkai
mius. Be to, beveik visų jų bal
sus išgirstame ir baigiamąjame 
Poezįjos pavasario vakare Vil
niaus universiteto Sarbievįjaus 
kieme.
- Ar lengva surasti ir pri

prašyti vertėjų? Ar pristigus 
jėgų, telkiama ir aukštosiose 
mokyklose kalbas studijuo
janti jaunuomenė? Ar poe
tus turi (gali) versti tik poe
tai?

- Mūsų nusistatymas ir ten
dencija - kad poezįjos tekstus 
verstų profesionalūs vertėjai. 
Na, žinoma, turėjo ką versti ir 
poetai. Jonas Strielkūnas rū
pinosi Sergej Gandlevskįj eilė
raščiais, Antanas A. Jonynas - 
Jan Volker Roehnert, Tautvyda 
Marcinkevičiūtė - Julie Kane, 
Sonata Paliulytė - Menna El- 
fyn. O studentų prireikia, kada 
vertėjas negali dalyvauti pa
čiuose renginiuose ar važinėti 
kartu su autoriumi po provinci
jas. Tada mes kviečiame tų spe
cialybių studentus. Jiems tai 
irgi gera praktika. O jeigu juos 
sudomintų literatūros vertimai, 
čia jau būtų pirmieji laipteliai. 
Štai šiemet Antanas Gailius iš 
nyderlandų kalbos vertė du 
poetus, o patsai negalėjo būtį 
su jais, todėl teko surasti paly
dovus. O Willem van Toom fes
tivalio metu lydėjo ir jam 
vertėjavo nyderlandų kalbas 
studįjavusi Birutė Mamėnaitė. 
Belgų poetui Germain Droogen
broodt talkininkauti prikalbi
nau prancūziškai mokantį poe
tą Dainių Gintalą.
- Su kuo šiemet bendravai 

pati, ką vertei?
- Jau prieš kelerius metus į 

mūsų festivalį norėjau pakvies
ti vieną iš geriausių Slovėnįjos 
poečių Tąją Kramberger, tačiau 
tai pavyko tik šiemet. O kadan
gi šiais metais nuo A iki Z tvar
kiau visą užsienio poetų frontą, 
tai pasistengiau, kad Tąja 
Kramberger būtų tarp mūsų. 
Jos poezįją skaičiau dar bū
dama studentė. Ją pačią asme
niškai pažįstu penkerius me
tus. Be to, gražiai sutapo, kad ji 
pernai savo kalbon išvertė mū
sų poetės, dabar, tiesa, gyve
nančios Kopenhagoje, Neringos 
Abrutytės knygą Išpažintis. 
Viešėdama Nidoje T. Kramber
ger tą verstinę N. Abrutytės

DAIVA ČEPAUSKAITĖ

* * *

Turėjau gal keturias šilko suknias, 
jų net neišaugau, ponuli siuvėjau, 
jos susidėvėjo gal net be manęs, 
o aš tik prie spintos nuoga pastovėjau

turėjau keptuvę, samtelį taukų, 
žirnelių žalių vazone pasisėjau, 
dabar tik jaučiu, kad ir to netenku, 
kad viską suvalgiau, o net suliesėjau

turėjau armoniką ir klavišus, 
geltonus visus, o juodų - vieno trūko, 
kaimyną turėjau, jis buvo gražus, 
rašydavo daugtaškius ant atviruko

dabar jau net laiko, ir to neturiu, 
dar reikia ištrūkusią sagą prisiūti, 
beliks tik priglaust prie šiltų vidurių 
laukų kirmėliuką liesutį.

• * *

Lietus teprimena tik šlapią vištą, 
po kiemą straksi ir liūdnai lesioja, 
žmogus pareina, nesakau - sugrįžta, 
ir paspiria namus žemėta koja.

Žmogus pareina ir neprašo gerti, 
nors liejas vandenys viršum iš saujų, 
ir neturiu visai už ką išbarti, 
žmogus prabyla, sako - nieko naujo.

Tik pirštai klaidžioja po stalo briauną, 
tokia šviesa - lyg vakaro sulaukus, 
žmogus pakyla ir save pargriauna 
įauga dilgėlės tyloj į plaukus.

Raviu ir gelia, nesakau, kad skauda, 
niūniuoja Viešpats, nesakau - iš meilės, 
žmogus užmiega ir sapnuoja raudą, 
žiūriu ir gera, be prasmės - o dailios

užmerktos akys dangų apkabina.
Ir panašu į mirtį, tiktai gyvos.
Ir širšės renkasi į durų spyną.
Sakau -jau žydi, nesakau - tik slyvos.

Nebūna ryto po nakties, sakau, nebūna, 
gali ilgai žiūrėti prisimerkęs, 
atsidalina nuo dangus bespalvio kūno 
tik šešios oro prisisiurbę erkės.

„Poezijos pavasario” laureatė, knygos Nereikia tikriausiai būtina autorė 
Daiva Čepauskaitė. Romualdo Rakausko nuotrauka.

Kai vakaras, kai banaliau nebūna, 
kada lietus - vanduo vertikalus - 
tik pakeliui per žemę lyg per kūną, 
taip kaip per inkstą prateka alus, 

taip, kaip per mus srovelė šilto laiko, 
kaip mes per jį, akimirką šilti, 
lyg palikuonys seno aklo graiko, 
užgimę motinoj vienoj - vilty, 

vilty, kad jeigu jau esi sutvertas, 
išduos ir kam, nejaugi vien mylės, 
bet sumeluoja netgi trečias kartas, 
ir padaugėja sieloje skylės,

Tik šešios žvaigždės suropoja į žvaigždyną, 
ir kas iš to, jei nieko tai nereiškia.
Kažkas gražiai tą spiečių pavadina 
ir tik pagrindžia mintį aiškią -

nebūna ryto. Ir visi benamiai knarkia, 
sapnuoja moters antakį laibutį.
Nebūna ryto niekada, juodasis sarge.
Tik švinta. Bet ir to negali būti.

ir lyja tiesiai ir stačiai, į gylį, 
ir nėr kur dėtis, net jei banalu, 
pieši ant lapo varną ir dagilį, 
ir pjauni juos popieriniu stiklu, 

pasirašai, žiūri, kaip raidės miršta, 
meldies į dievą - nuo lietaus pridenk, 
o jis nutaiko tau į kaktą pirštą - 
gyvenk, jei nori, jeigu ne - gyvenk.

knygą padovanojo poetę mokiu
siai mokytojai. Labai gražus 
gestas.
- Kas atvažiavo Poezįjos 

festivalin iš mūsų lietuvįjos?
- Kaip ir kiekvieną pavasarį 

beveik visuose renginiuose la
bai uoliai dalyvauja poetė Vita
lija Bogutaitė ir literatūros ži
novas Kęstutis Keblys. Taip pat 
buvo atkakusi Lidija Šimkutė iš 
Australuos. Ir Eglė Juodvalkė. 
Pasigedau dažnais pavasariais 
viešinčios poetės Aldonos Veš
čiūnaitės- Janavičienės.
- Kurie iš kviestųjų ar pa- 

sisiūlių poetų įstrigo klausy
tojams?
- Paprastai, aišku, kviečiami 

vis nauji veidai. Reikia pasaky
ti, kad tokiam festivaliui, kuris 
iš esmės skirtas viešai publikai, 
yra optimalu išlaikyti ptuiaus- 
vyrą. Tai yra parinkti kuo mar- 
gesnius poetus. Pirma, tai turi 
būti savo šalyse turintys svorį 
kūrėjai, kaip Sergej Gandlevs
kįj, kurio kūryba studįjuojama 
universitete (nepaisant to, kad 
mums jis buvo ligi šiolei ne
žinomas). Antra, reikalingi ir 
klausytojų publiką išjudinantys 
poetai, kurie savo eilėraščius 
palydi veiksmu ar garsu. Tokie 
šiemet buvo čekas Marian Palla 
ir vietnamietis Lam Quang My.

Liucija
„Kodėl prie vieno žmogaus 

traukia, siela pailsi, o kitas 
tave sujaukia, išdrasko? Būna 
žmonių, su kuriais norisi 
susėsti ir išgerti arbatos - gali 
net nekalbėti - nuo jų dvelkia 
ramybė ir pastovumas.

Aš gyvenime nekenčiu vaidy
bos - tik ant scenos, jeigu pa
vyksta. Viską gyvenime reikia 
daryti švariai. Bet, deja, deja, 
taip nėra...

Tu klausi apie teatro dvasią? 
Dirbi, o kai dirbi, tai ir dvasia 
atsiranda. Ir azartas, įkvėpi
mas, noras save nugalėti.

Dvasingumas? Nemėgstu šio 
žodžio. Kas tai yra dvasingu
mas? Pernelyg dažnai juo 
švaistomės”.

„Kas jums yra teatras?”
„Teatrą pasirinkau iš idealiz

mo, svąjonių. Atrodė, kad be jo 
negalėčiau gyventi. Tik teatras, 
tik menas!

Dabar, kai jau pasenau (man 

* * *

penkiasdešimt penkeri), galvo
ju: kažin, ar rinkčiausi šitą pro
fesiją? Nemanau, kad esu jai la
bai gabi. Teatre - kaip ir gyve
nime - pilna visko: ir melo, ir 
klastos... Nepaisant to, kai ma
tau talentingą spektaklį (o 
tokių nedaug,), aš vis tiek my
liu teatrą. Širdis suvirpa iš 
džiaugsmo ir viską atleidžiu.

Ką galiu pasakyti apie akto
riaus profesiją? Lazda turi du 
galus. Aktoriui reikia pasitikėti 
savo jėgomis ir kartu būti labai 
kritiškam. Didelis pasitikėji
mas veda į pasipūtimą. Didelis 
kritiškumas sužlugo - neišeisi į 
sceną, jei savimi netikėsi. Sude
rinti tuos du dalykus - labai 
sunku. Kartais į vieną pusę 
nusvyri, kartais - į kitą... Sun
ku rasti aukso vidurį. Būna, ar
tistas - pasipūtęs, o išeina į 
sceną ir - pšš...

Sako, aktorius nebijo išeiti į 
sceną. Dar ir kaip bįjo! Aš net 
persižegnoju...

Kiekvienu nauju vaidmeniu

Liucija Zorubaitė.

reikia iš naujo įrodyti, kad dar 
gali dirbti teatre. Kartais būna 
sunku, bet suvaidini, kad vis- 
kas gerai...

Visos artistės nori būti gra
žios, pastebėtos. Aš norėjau bū
ti talentinga, bet ir to talento - 
ne prūdai... Talentas - Dievo 
įžiebta žiežirba.

Teatro žmonės - įdomūs. 
Kiekvienas savotiškas. Artistai 
- nuotaikų žmonės. Šiandien te 
gali šnekėti labai liūdnai, kitą 
dieną - vėl šviesiai...

Lietuvoje lėlininko profesįja 
nėra ypatingai vertinama. Visi 
galvoja, kad vaidinti su lėle - 
tai ai, čia toks niekalas... Bet 
taip kalba tie, kurie nėra pa
mėginę. Nukelta į 4 psl.
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Laukia naujos patirtys
DALIA CIDZIKAITĖ

Jau nieko nestebina žinia, 
jog kažkas iš draugų ar pa
žįstamų važiuoja, ilgesniam ar 
trumpesniam laikui, į Jung
tines Amerikos Valstijas. Kaip 
ir dauguma lietuvių, aš taip pat 
turėjau puikią progą pagyventi 
Amerikoje. Rašau .puikią”, nes, 
skirtingai nuo daugelio, buvau 
tarp tų, kurie į Ameriką va
žiavo studįjuoti ir dėstyti. Bet 
prieš tai kelios nuotrupos iš 
mano gyvenimo Lietuvoje.

Baigusi Vilniaus 47-ąją vidu
rinę mokyklą, 1992 metais įs
tojau į Vilniaus Pedagoginį uni
versitetą, kur įgijau lituanistės 
bakalauro laipsnį. Iki šiol su di
dele meile ir kiek tankesniais 
širdies stuktelėjimais prisime
nu VPU literatūros katedros 
žvaigždyną: prof. Albertą Zala
torių, prof. Ireną Veisaitę, prof. 
Dovydą Judelevičių, prof. Kęs
tutį Nastopką, prof. Nijolę 
Kašelionienę, prof. Vytautą 
Martinkų, prof. Vandą Juknai
tę, vienam semestrui atvykusį 
prof. Rimvydą Šilbajorį ir dau
gelį kitų. Gal dėl to, baigusi ba
kalauro studijas, beveik ne
dvejodama įstojau į to paties 
universiteto literatūros teorijos 
magistrantūros programą, ku
rią sėkmingai baigiau po dvejų 
metų. Dar studijuodama uni
versitete pradėjau dirbti tech
nine asistente vienoje Atviros 
Lietuvos fondo „Big Brothers / 
Big Sisters Lietuvoje* progra
mų, vėliau, šiai programai at
siskyrus ir pasivadinus Para
mos vaikams centru, dirbau 
centro administratore. Būtent 
šio centro dėka susipažinau su 
tuo metu Lietuvoje visiškai 
nauja ir negirdėta savanorystės 
idėja; 1995 metais tapau viena 
pirmųjų programos .Big Bro
thers / Big Sisters Lietuvoje* 
savanorių; per ketverius sava
norystės metus draugavau su 
dviem mokyklinio amžiaus mer
gaitėm; buvau viena iš Savano
rių klubo organizatorių bei ve
dėjų: suorganizavau keletą va
saros stovyklų. Iki šiol palaikau 
ryšį ne tik su centro darbuotojo
mis, bet ir su savanoriais bei 
savo mažosiomis draugėmis, 
kurios ateinančiais metais jau 
bus pirmo kurso studentės.

Nors mano gyvenimas Lietu
voje virte virė, atsiradusi gali
mybė studijuoti doktorantūros 
programoje Illinois universiteto 
Čikagoje PLB Lituanistikos ka
tedroje nepaprastai viliojo. Ne 
tik viliojo, bet ir suviliojo. Nors 
draugai ir traukė pečiais, dar ir 
dar kartą perklausdami, ar aš 
iš tiesų ketinu studįjuoti litua
nistiką Amerikoje (!), mano ga
lutiniam sprendimui važiuoti 
studįjuoti į Ameriką turėjo ke

letas dalykų. Visų pirma, gali
mybė susipažinti, dėl knygų bei 
nepakankamo dėstytojų pasi
rengimo stokos, Lietuvos uni
versitetų nepasiekiančiomis 
naujomis literatūros teorijos kryp
timis bei mokyklomis. Jau stu
dijuodama Illinois universitete 
Čikagoje, suvokiau, kodėl Ame
rikos studentai vengia studijuo
ti bakalauro, magistrantūros 
bei doktorantūros programose 
tame pačiame universitete - 
taip elgdamiesi, jie apriboja 
savo akademinį bei mokslinį 
akiratį, užsidaro vienoje eduka
cinėje sistemoje. Beje, tokių 
nauju .vėjų” vaikiausi ne aš 
viena — iki manęs yra. nusitę
susi ilga tradicija: lituanistai 
Algirdas Julius Greimas, Jonas 
Aistis, Vytautas A. Jonynas, 
Balys Sruoga ir daugelis kitų - 
visi jie ilgesnį ar trumpesnį 
laiką studįjavo literatūrą bei 
jos teorįją ne Lietuvos universi
tetuose.

Studįjavimo svetur naudą, 
manau, įrodo mano sėkmingai 
šių metų gegužės mėnesį apgin
tas darbas pavadintus „Facing 
the Other in Lithuanian Prose” 
(Veidu į kitą: etninių grupių 
įvaizdis lietuvių prozoje). Savo 
darbe sąmoningai rėmiausi Lie
tuvoje vis dar mažai aptariama 
bęi taikoma postkolonializmo 
teorįja, bandžiau įrodyti, jog at
sargus ir pamatuotas, nors ir 
Vakaruose išvystytų, literatū
ros teorįjų taikymas lietuvių 
literatūrai gali būti ir įdomus, 
ir perspektyvus. Mano gynimo 
komisijoje dalyvavę mano diser
tacijos vadovė, PLB Lituanisti
kos katedros UIC vedėja prof. 
Violeta Kelertienė, prof. Rim
vydas Šilbąjoris, prof. Tomas 
Venclova, prof. Giedrius Su
bačius bei prof. Biįjana Simsic- 
Sljivic - sutiko, jog mano dar
bas skamba šviežiai ir naujai. 
Esu dėkinga už gerbiamų profe
sorių laiką ir vertingas pasta
bas.

Jau pirmomis dienomis stu
dijuodama Illinois universitete, 
pamėgau anglišką žodį „cha- 
llenge” (kurio, beje, nors ir bū
dama lituanistė, neverčiu į 
lietuvių kalbą). Esu iš tų žmo
nių, kurie nevengia išmėginti 
savęs įvairiose situacijose, kar
tais, jeigu reikia, net verstis 
per galvą, tačiau, mano atveju, 
visada su sveiko proto nuovoka. 
Mane žavėjo galimybė ne tik 
studįjuoti svetur (beje, jei tai 
būtų buvusi kokia nors kita Eu
ropos ar kito žemyno šalis, be
veik neabejoju, jog būčiau vis 
tiek važiavusi), bet ir tobulinti 
save kitose srityse, pavyzdžiui, 
kalboje, ir ne tik anglų - studi
juodama UIC baigiau keturis 
prancūzų kalbos lygius.

Meilė kalbai įvesdino į ver

timų pasaulį. Iš pradžių lan
kiau prof. Kelertienės dėstomą 
vertimų kursą, vėliau pomėgis 
ir aistra versti pavirto drąsaus 
projekto - romano - išvertimu į 
lietuvių kalbą. Kartu su PLB 
Lituanistikos katedros magistre 
Aušra Veličkaite išverčiau Ka
nados lietuvės rašytojos Irene 
Mačiulytės-Guilford romaną 
The Embrace (Prisilietimas), 
kurį 2002 metais išspausdino 
A. Mackaus knygų leidimo fon
das Čikagoje, o 2003 metais pa
vadinimu Glėbys .Baltų lankų” 
leidykla Vilniuje. Taip pat sa
varankiškai išverčiau teatro 
sambūrio Čikagoje .Žaltvyks
lės” pastatytą vienaveiksmę 
Tennessee Williams pjesę .The 
Property is Condemned" (Pas
merkti namai).

Lietuvoje pradėjus vaidinti 
teatro studijoje .Elementorius”, 
vadovaujamoje aktoriaus, reži
sieriaus ir muzikanto Gedimino 
Storpirščio, domėjimasis teatru, 
atvažiavus į Čikagą, nenuslūgo: 
nuo pat pirmojo semestro pra
dėjau lankyti universiteto siū
lomas teatrines disciplinas, ak
torinis tapo antrąja mano spe
cialybe. Pirmasis spektaklis pa
vadinimu .and so I may return” 
(ir todėl aš galiu sugrįžti) profe
sionalioje Čikagos scenoje įvyko 
2002 metais su teatro trupe 
„Plasticene”. Nuo 2003 metų iki 
šiol dirbu su kitu Čikagoje teat
ro sambūriu „Sprung”, kurio 
nare esu nuo 2004 metų. Ką tik 
baigiau vaidinti jau trečiame 
šio teatro sambūrio spektaklyje 
„Abound”, kuris, beje, susilaukė 
palankių teatro kritikų įver
tinimų.

2003 metais Jaunimo centre 
įvyko lietuvių teatro sambūrio 
.Žaltvykslės" spektaklio .Pas
merkti namai” premjera. Jame, 
drauge su Linu Umbrasu, atli
kau pagrindinį vaidmenį. Su 
šiuo spektakliu buvome išva
žiavę į New York. Kitas, taip 
pat .Žaltvykslės”, latvių drama
turgo Ugnis Segliš spektaklis 
.Kampelis” įvyko praėjusių me
tų rudenį, lietuviškų teatrų fes
tivalyje, kur buvau apdovanota 
už geriausią moters vaidmenį. 
Iki šiol Čikagoje esu suvaidinu
si septyniuose spektakliuose. 
Galimybė vaidinti amerikie
tiškame teatre ne tik subrandi
no mane kaip aktorę, bet 
supažindino su naujomis teatro 
formomis, buvo dar viena proga 
pažinti Amerikos kultūrą, tik 
kiek kitaip, ne visai lietuviams 
tradiciniu būdu - per meną ir jį 
kuriančius žmones.

Tik atvykusi į Čikagą, buvau 
prikalbinta prisijungti prie 
naujai tada atsikūrusio folklori
nio ansamblio .Delčia", vado
vaujamo Aušros Veličkaitė8. Su 

.Delčia* dalyvavome fotografo 
Algimanto Kezio parodos atida
ryme, Lietuvių dienose Iowa 
universitete, Santaros-Šviesos 
suvažiavime, Lemont, Illinois. 
Gaila, kad po dviejų metų mū
sų ansamblis iširo.

Akademinėje sferoje iki šiol 
esu išspausdinusi penkis moks
linius straipsnius, paskutinis 
straipsnis, skirtas Tomo Kon- 
droto novelei .The Slow Birth 
of Nation*, pasirodė priešpas
kutiniame Lituanus numeryje; 
su pranešimais dalyvavau pen
kiose konferencijose; parašiau 
dešimtis populiarių straipsnių, 
pasirodžiusių Pasaulio lietuvio, 
Draugo, Amerikos lietuvio, Aki
račių puslapiuose. Jau pora 
metų esu viena iš Santaros- 
Šviesos suvažiavimo organiza
torių bei dalyvių. Nuo 2000 
metų iki 2004 metų buvau 
išeivijos mėnraščio Akiračiai,

Žemės reforma ir 
prel. Mykolas Krupavičius

VYTAUTAS VOLERTAS

Kartais ir mažaverčiai var
dai, jei dažnai kartojami, 
įstringa žmonių atmintin, o kie
no pavardė nutyla su asmens 
mirtimi, net didelės reikšmės jo 
įvykdyti darbai retai prabyla 
apie autorių. Mat žvirbliai 
moka balsiau čirkšti už sakalus 
ir tas čirškimas dažnai nustel
bia net vyturių romantiką.

Dar neturėjau penkerių me
tų, kai mano ausyse įstrigo iki 
šios dienos išlikę garsai. Tai 
kirvių dūžiai, pjūklų zyzimas, 
kasamo smėlio čežėjimas. Ir da
bar matau lentas pjaunančius 
nepažįstamus vyrus. Ant aukš
tų ožių guli didžiulis rąstas (ir 
kaip jį ten užkėlė?), ant jo ba
sas stovi nebijąs nukristi žmo
gus ir aukštyn - žemyn tampo 
ilgą pjūklą, o rąsto apačioje 
antrasis trauko kitą pjūklo ga
lą. Aš stypčioju šalimais, žiūriu 
ir saugau akis nuo pjuvenų, ku
rias nuo rąsto kartais atneša 
vėjelis. Daugiau lentų pjovimo 
rankomis niekados nemačiau.

Tada ten žmonės statėsi na
mus ir gyvenimą. Visi jauni, 
gal dvidešimtmečiai, vyrai ir 
moterys. Dar niekur nebėgiojo, 
nekrykštavo ir neverkė vaikai, 
todėl aš nuobodžiaudamas pri
valėjau vienas žioplinėti. Bet 
daug įsidėmėjau, nes nieks ne
traukė už skverno ir neviliojo 
po žvyro ar smėlio duobes pa
landžioti, kurių dėl statybos 
toje apylinkėje buvo pakanka
mai.

Ten kūrėsi naujas kaimas, 
vėliau Juozapavičiais pasivadi
nęs. Mat tie kruopštieji statyto
jai beveik visi buvo Lietuvos sa
vanoriai, kovoję su lenkais, bol
ševikais ar bermontininkais. O 
karininkas Juozapavičius, žu
vęs ant Nemuno tilto Alytuje, 
taip pat buvo savanoris, jų 
gerbtas vadas.

Taigi išdygo naujas Juozapa
vičių kaimas buvusios Raz- 
kaučiznos dvaro laukuose. Tuos 
plačius, kai kur dirvonavusius 
laukus išskirstė kun. Mykolas 
Krupavičius mažesniais ūkiais, 
paliko dvaro savininkui lenkui 
Dambicky 80 ha ir pakeitė dva
ro vardą. Razkaučiznos neliko, 
atsirado Juozapavičių kaimas 
ir tokio pačio vardo dvaras. Su
sikūrė 17 nauju sodybų ir po 
skaisčia Dzūkijos padange da
bar jau ne tuštuma tiesėsi, bet 
jaunų žmonių gyvenimo knibž- 
desys skambėjo.

I Juozapavičių kaimą su
plaukė vien tik jauni, vos vedę. 
Atsikraustė su pasoginėmis 

taip pat kelių žurnalo Metme
nys numerių korektorė.

Studijos Illinois universitete 
Čikagoje suteikė dar vieną ga
limybę išmėginti save - dėstyti 
lietuvių kalbą. Per šešerius me
tus dėsčiau daugiau nei dvi
dešimčiai studentų, o vasaro
mis buvau viena iš „Baltic Sum- 
mer Studies Institute* (BALS- 
SI) programos dėstytojų. Šiais 
metais bus jau ketvirta vasara, 
kai dėstysiu lietuvių kalbą šioje 
programoje. Praėjusiais metais 
ji įvyko University of Washing- 
ton, Seattle, šią vasarą - India
na universitete, Bloomingtone. 
Skirtingai nuo universitete 
dėstomo lietuvių kalbos kurso, į 
BALSSI suvažiuoja studentai iš 
įvairiausių Amerikos vaistų ų ir 
miestų. Vieni Biekia atgaivinti 
savo lietuvių kalbos žinias, ant
ri ketina kuriam laikui išva
žiuoti gyventi, studijuoti ar 

karvutėmis, dovanotu arkliu, 
gal su šimtu kitu litų dalios. 
Bet tie atvykėliai dirbo nuo 
ankstyvos dienos šviesos iki 
virdurnaktų. Iš kur tiek energi
jos, tiek savarankiško gyvenimo 
troškimo? Ir kaip sodybėles pa
sistatė, kaip sodelius įsiveisė, 
darželius jurginais apsodino, 
tvoras apsitvėrė... Viską entu
ziazmas ir jaunystė.

Prel. Mykolas
Krupavičius, sukūręs 

tūkstančiams 
varguolių savarankius 

gyvenimus,, 
prisimenamas retai, o 

tikrai vertėtų...

Gyvenimą tose sodybose ži
nojau iki 1944 metų. Per tą 
laiką visi naujakuriai spėjo 
įsiūkininkauti, išauginti vaikus 
ir išmoko tvarkingai, nors sun
kiai gyventi. Buvo visai ne taip, 
kaip rašė komunistas Petras 
Cvirka savo romane žemė mai
tintoja. Du iš tų naujakuriu net 
pradėjo leisti vaikus į Alytaus 
gimnaziją.

Sunku man pačiam patikėti, 
bet nuo tų 1926 metų statybų 
prisimenu Krupavičiaus pavar
dę. Nežinojau, kas jis buvo, bet 
žinojau, kad buvo. Pas tėvą 
kalvėje, kur ir aš palandžio
davau, sustodavo ir ūkininkai, 
ir tie naujakuriai. Jie dažnai 
minėdavo Krupavičių, nes tai 
buvo karštų rinkimų metai. O 
man Krupavičius skambėdavo 
lyg kruopos, kurių aš nemėgau. 
Todėl ir įsidėmėjau tą pavardę. 
Vėliau apie Krupavičių nieko 
negirdėjau ir visai jį pamiršau. 
Tik paskutinėse gimnazijos 
klasėse štai ką išgirdau: tai ku
nigas, politikas, buvęs Žemės 
ūkio ministras, žemės reformos 
sumanytojas ir įvykdytojas. Tai 
tas iš mano „kruopų" mano vai
kystės žmogus, kuris sukūrė 
Juozapavičių kaimą ir gal dau
gelį kitų kaimų.

Prel. Mykolas Krupavičius 
(1885-1970), kai stojo į kunigų 
seminariją Seinuose, jau buvo 
trejus metus mokytojavęs. Taigi 
pažinojo žmonių gyvenimą caro 
laikais. Po seminarijos baigimo 
pastoracijos darbe išbuvo neil
gai, nes atsikuriančiai Lietuvai 
reikėjo ir valdininkų, ir poli
tikų, ir administratorių. Krupa
vičius buvo visur. Seimo atsto
vas, KDP vadas, Žemės ūkio 
ministras. Bet svarbiausias jo 
darbas - žemės ūkio reformos 
sumanymas ir jos įvykdymas 

dirbti į Lietuvą, dar kiti - do
misi lietuvių kalba moksliniais 
sumetimais. Kiekvienais me
tais su džiaugsmu važiuoju į, 
kas antrus metus vis kitame 
universitete organizuojamus, 
BALSSI kalbos ir kultūros kur
sus, žinodama, jog tai bus dar 
viena, nors ir intensyvi, bet 
įdomi ir naujomis pažintimis 
turtinga vasara.

Galimybė atvažiuoti studįjuo
ti į Ameriką vargu ar būtų 
įvykusi, jei ne kasmetinė Lietu
vių fondo ir Pasaulio lietuvių 
fondo finansinė parama, taip 
pat Stasio Barzduko fondo pa
rama bei prof. Broniaus Vaš
kelio praėjusiais metais skirta 
stipendija.

Kol kas vasarą laukia dės
tymas Indiana universitete 
Bloomingtone, o po to - ir vėl 
naujos patirtys: akademijoje, 
teatre ir apskritai gyvenime.

1923-1926 metų laikotarpy. 
Kas buvo ta reforma? Tai žemės 
ūkių dydžio apribojimas ir pa
galba mažažemiams bei be
žemiams, tai pat atlygis Lietu
vos kariuomenės savanoriams. 
Virš nustatytos ribos esanti že
mė buvo valstybės iš žem
valdžių atperkama (už ją su
mokant per ilgą metų eilę) ir 
išdalijama bežemiams, maža
žemiams ir savanoriams. Duo
damas sklypo dydis priklausė 
nuo žemės derlingumo, bet jis 
turėjo būti pakankamas šeimai 
išmaitinti.

Stambių žemvaldžių tarpe 
nemažai buvo aukštų parei
gūnų, šiaip įtakingų asmenų ir 
net dvasiškių. Taigi žemės re
forma susilaukė daug priešų. 
Kun. M. Krupavičius net turėjo 
gauti Vatikano nuomonę, kad ši 
reforma neprieštaravo Katalikų 
Bažnyčios požiūriui į asmens 
nuosavybę. Jis reformą įvykdė, 
susilaukęs daug priešų ir bi
čiulių, bet jo oficialią politinę 
veiklą užslopino A. Smetonos ir 
tautininkų 1926 m. įvestas au
tokratinis režimas. Tačiau prel.
M. Krupavičius nerimo iki savo 
gyvenimo pabaigos. Jo biografi
joje apstu areštų, internavimų, 
yra net mirties bausmė. Jis 
kalbėjo prieš okupantus vo
kiečius ir bolševikus, daug me
tų vadovavo VLIKui (Vyr. Lie
tuvos Išsilaisvinimo komitetas), 
jis ir PLB (Pasaulio lietuvių 
bendruomenė) davė mintį. Yra 
gabių žmonių viešoms kalboms, 
mokančių atkreipti dėmesį į 
save ir į išsakomas mintis. Yra 
darbščių žmonių, taip pasine
riančių į savo triūsą, kad per 
medžius net miško nemato. 
Prel. M. Krupavičius ir gerai 
kalbėjo, ir visą gyvenimą sun
kiai dirbo. Tačiau jo įvykdyta 
žemės reforma nuskambėjo po 
visą Europą ir kai kur buvo lai
koma pavyzdžiu žemės ūkio sis
temai. Gaila, kad šį jo darbo 
vaisių, kaip ir visą Lietuvą, su
naikino okupacijos.

Apie save skelbtis ir garsintis 
geriausiai moka kultūrininkai. 
Kasdieninio gyvenimo didžiū
nus paskandina tas pats nelem
tas kasdieninis gyvenimas. 
Prel. M. Krupavičius, sukūręs 
tūkstančiams varguolių sava
rankius gyvenimus, prisimena
mas retai. Neseniai buvo skelb
ta mintis, kad šiais jo gimimo ir 
mirties sukaktuviniais metais 
vertėtų jam pastatyti paminklą 
Lietuvoje. Tikrai vertėtų. Bet 
kur pradžia? Paminklai, tiesa, 
nekalba, bet jie parodo, apie ką 
dera kalbėti.

Liucija
Atkelta iš 3 psl.

O kai esi dirbęs, tai su
voki, kad labai sunku ir reikia 
talento, iš tikrųjų talento rei
kia. O jis nesimėto.

Tų lėlių yra be proto įvai
rių... Gauni lėlę ir ieškai jude
sių. Dažnai dirbame prieš veid
rodį. Reikia be galo daug 
kruopštumo ir kantrybės. Ter- 
liojiesi su ja, kaip siuvinėjanti 
moteris... Kartais būna, paimi 
lėlę ir atrodo, kad nieko neiš
eis, bet po truputį krapštai, 
krapštai ir kažką sukrapštai...

Yra aktorių, kurie labai jau
čia lėlę. Vienam tai duota, o ki
tam reikia daug dirbti.

Kai mokiausi, labai traukė 
charakteriukus vaidinti. Lėlių 
teatre daugiausia tenka vaidin
ti teigiamus herojus - dėl mano 
švelnaus balselio... Tie teigiami 
jau mane pribaigė! Tarsi nieko 
daugiau nesugebėčiau... Bet 
kartais, jei atsitiktinai papuola 
koks charakteriukas, aš atsi
gaunu, atsiranda ir ūpas, ir 
azartas. J tuos geruolius jau 
žiūrėti negaliu. Žmogus taip 
jau sutvertas - nori kiaulystę 
padaryti. Po to - apsišvarinti - 
iki kitos kiaulystės.

Esu dzūkė. Kaip degtukas 
užsidegu, kai supykstu, bet at
leidžiu, nors prisiekiu: niekada 
neatleisiu! Pavargstu nuo neat- 
leidimo. Neverta gadinti Bau 
gyvenimo.

Ar visą save atiduodu teat
rui? Jokiu būdu! Aš visur laks
tau... Dirbu pradinėj mo
kyklėlėj. Būrelį turiu, su vai
kais kovoju. Man viskas rūpi: ir 
pavasarį svogūnus pasodinti, ir 
sijoną nusimegzti... Džiaugiuos 
viskuo: kad esu sveika, turiu 
artimų žmonių, mamą dar tu
riu... Ebu liūdna optimistė, Eg
le, liūdna optimistė. Smulkme
nos man teikia vilties gyventi. 
Didelių Bėkmių, ko gero, nesu
gebėčiau pakelti. Man jau toks 
kelias Dievulio duotas.

žinok, aš tai ne aniuolas esu! 
Kartais būnu susiraukusi kaip 
reikiant ir pikta. Būnu laimin
ga, nelaiminga, vidutiniškai 
laiminga... Paskui vėl laiminga, 
vėl vidutiniškai... Nežinau, kas 
ta laimė yra - aš tiesiog gyve
nu. Kai būna labai blogai, 
vaikštai tada susisukęs. Ar
timųjų bėdos, nelaimės, mirtys 
visada susuka. Kapsteisi iš to, 
bandai išgyventi. Ir vėl pra
šviesėja. Nebūna amžinos tam
sos: atsiranda ištiesta ranka, 
atdaras langas... Visi kaip suge
bam, taip kabinamės už gyveni
mo.

Žmogui visko reikia: ir kny
gų, ir kito žmogaus, ir fizinio 
darbo... Negali tik sėdėti tarp 
knygų ir nukvakti... Ir keistuo
lių reikia. Žmogus - tokia di
džiulė paslaptis, tokia di
džiulė...”

...Ji lydėjo mane pro tamsią 
lėlių teatro salį.

.Pamirkau Jūsų paklausti 
apie Meilę...'’

Ji nusijuokė Šiltoje tamsoje.
.Meilė ? Ji būtina”.
Ir pridūrė: .Kartais žmonės po 

jos taip ir neatsigauna...”
.Tik nepriskiesk!“ -

atsisveikino ji.
.Nekenčiu, kai apie mane

skiedžia...”
Nepriskiedžiau f..

TURINYS
Bažnyčia — Kristaus 
Sakramentas. Poezija 
Laisvės kovotojams.

Lituanus žurnalui 50!

Tuzinas užsienio poetų 
Lietuvoje. Liucija.
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