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IŠEIVIŲ RAŠYTOJŲ RINKINIAI 
MAIRONIO LIETUVIŲ 
LITERATŪROS MUZIEJUJE KAUNE 

VIRGINIJA PAPLAUSKIENE 

Š. m. birželio 27 d. Maironio lietuvių li
teratūros muziejus (toliau - MLLM), 
šventė 70 - asias įkūrimo metines. Šiai 
progai muziejaus darbuotojai iš įdomi
ausiu eksponatu dviejose salėse (deja, 
dėl vietos stokos eksponavome tik ma
žą dalį) parengė įspūdingą parodą. Iš
samu straipsnį apie muziejaus istoriją, 
jo struktūrą bei padalinius parengė mu
ziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė 
(spausdinta Drauge liepos 22 dieną). Mi
nėjimai tęsis iki metu pabaigos - vyks 
konferencija, bus ruošiamas archyvinis 
leidinys. 

v 

Sio straipsnio tikslas pristatyti gausius išeivių 
rašytojų rinkinius, kurie pagal skaičių neturi 
sau lygių — per 150 tūkstančių vienetų įvai

rios archyvinės medžiagos, turinčios išliekamąją 
istorinę vertę, saugoma muziejaus fonduose. Kul
tūrinio paveldo sugrąžinimas atveria plačias gali
mybes pažinti, suvokti ir Įvertinti išeivijos gyven
imą svečiose šalyse. Unikalios medžiagos grįžimas 
dovanoja džiaugsmą ne tik muziejininkams, kurie 
rinkinius tvarko, tyrinėja, eksponuoja, publikuoja, 
bet ir muziejaus lankytojams, kurie atėję į paro
das, renginius - atranda naujus vardus, naujus 
pasaulius. 

Begalinius dėkingumo žodžius privalu tarti 
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos dar
buotojams - Mindaugui Kvietkauskui, Romanui 
Senapėdžiui, Irenai Bogušienei, kurie remia mu
ziejininkų darbus ir siekius - sugrąžinti kultūros 
paveldą, atsidūrusį svetur. Jų dėka šio straipsnio 
autorei ketvertą kartų buvo sudaryta galimybė iš
vykti į JAV kultūrinės medžiagos suradimui ir 
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SIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO 
PUSLAPIUOSE 

Išeivių rašytojų rinkiniai Maironio 
lietuvių literatūros muziejuje 
Kaune • Pastatytas paminklas 

Lietuvių veiklai Amerikoje • 
Karaliaučiaus krašto vaizdai • Apie 

lietuvių kalbą tik lietuviškai 

Poetas Bernardas Brazdžionis skaito savo poeziją išleistų knygų viršelių faksimilių fone. R Jasiukonio nuotr. 

Kilnojamųjų kultūros vertybių sugrąžinimas į Lietuvą 
tampa vienu reikšmingiausiu ir atsakingiausiu darbu, 

suteikiančiu unikalią galimybę pristatyti Lietuvos 
žmonėms ne tik išeivių klasikus, bet ir mažiau žinomus 

arba beveik nežinomus išeivių rašytojus. 

parvežimui. 
Pasukus atminties istorinį ratą atgalios ir 

pasinaudojus sukaupta archyvine medžiaga, dar 
kartą žvilgterėkim į išeivių archyvinės medžiagos 
kaupimo pradžią MLLM. Ją galima susieti su pir
muoju oficialiu, muziejaus direktoriumi, poetu 
Bernardu Brazdžioniu, kuris rūpinosi ne tik mu
ziejumi, bet ir Maironio šviesiu atminimu. Ra
šydamas laiškus A.Vaičiulaičiui į Romą, (1940 me
tais dirbo diplomatinėje tarnyboje prie Šventojo 
Sosto), teiravosi - ar įmanoma būtų Vatikano ar
chyvuose surasti lenkų kunigų šmeižto skundus, 
diskridituojančius Maironio vardą. Bern. Braz
džionis, kaip sumanus vadovas, žvelgdamas į atei
tį, patvirtino muziejaus statutą, kuriame nurodė 
rinkti, kaupti bei tyrinėti visą lietuvių literatūrinę 

medžiagą. Kaip žinia, kūrybinį muziejinį darbą 
sutrukdė chaotiški istoriniai įvykiai. Tuomet dar 
niekas negalėjo įsivaizduoti, kad gausi lietuvių ra
šytojų šeima bus išblaškyta beveik po visus pa
saulio kontinentus (Europą, Ameriką, Australiją, 
Aziją). 

Antrojo pasaulinio karo audra sujaukė ramų 
Lietuvos gyvenimą. Okupacinė valdžia siekė su
naikinti Lietuvos inteligentiją. Vienus gyvuliniuo
se vagonuose išgabeno į tolimą Sibirą, Šiaurę. Ki
ti, bėgdami nuo raudonojo maro, patys pasirinko 
priverstinę tremtį - keliavo į nežinią, palikę jau
kius namus, brangius artimuosius, gimtąją žemę. 
Mintis, kad atėjęs okupantas nepasigailės - atims 

Nukelta į 6 psl. 
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Pastatytas paminklas Lietuvių veiklai Amerikoje 
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

2006 m. rugpjūčio 8 d. Vilniuje iškil
mingai pristatyta, ne vienerius metus 
rengta, knyga apie lietuvių veiklą Ame
rikoje - jų gyvenimas, darbai, sukur
ti materialiniai ir dvasiniai paminklai 
tapo tyrinėjimų objektu ir Lietuvai pir
mąsyk sudaryta galimybė susipažinti 
su savo tėvynainiais, jų paliktais ryš
kiais pėdsakais Amerikos istorijoje. 

Apie lietuvius išeivijoje pastaruoju me
tu pasirodė keletas knygų: 1997 m. 
Londone išleista Kazimiero Barėno 

Britanijos lietuviai 1974-1994; 1999 m. dr. 
Alfonso Eidinto knyga Lietuvių Kolumbai 
(Lietuvių emigracijos istorijos apybraiža, 
1993 m.); 2005 m. Vilniuje išleista Janinos 
Irenos Survilaitės Alpiu lietuviai, 2002 m. 
Kanadoje išleistas Kanados lietuvių organi
zacijų žinynas, kuriam medžiagą spaudai 
rinko ir tvarkė dr. Rasa Mažeikaitė, 2003 m. 
Vilniuje auksiniam jubiliejui išleistas stam
bus leidinys JAV LB penki dešimtmečiai, 
kurio vyr. redaktorius ir sudarytojas Balys 
Raugas. Dera pastebėti, kad pastarosios 
knygos redaktorė Audronė Viktorija Škiu-. 
daitė. Tad čia pristatomos knygos Lietuvių pėd
sakai Amerikoje autorė Audronė Skiudaitė jau tu
rėjo nemažą Įdirbį - gerą pasirengimą savo darbui. 

Kiekvieną knygą autorius brandina, kaupia 
medžiagą, rūšiuoja, ją pertvarko, ieško palygi
nimų. Sudėtingas ir skausmingas šis procesas -
knygos gimimas. Knygos pasirodymas - tarsi nau
jagimio krikštas sutinkamas smalsiai ir džiugiai, 
atiduodant deramą pagarbą autoriui - šiuo atveju 
Audronei Škiudaitei - ir leidėjui JAV LB Kultūros 
tarybai jos pirmininkei Marijai Remienei - knygos 
iniciatorei, medžiagos rinkėjai ir kaupėjai, mece
natei ir lėšų suteikėjai. 

Drąsus knygos sumanytojų užmojis tokiam 
plačiam laikotarpiui: nuo pirmųjų lietuvių, pasi
rodžiusių Amerikos žemyne iki šių dienų, nuo pir
mosios -lietuviškos parapijos Įsteigimo 1887 m. 
Hazletone, Pennsylvania, iki šių dienų nykstančių 
ar sunykusių parapijų... Dera pažymėti, kad pir
masis i Amerikos rytinę pakrantę istoriškai doku
mentuotas atvykęs lietuvis buvo Aleksandras 
Karolis Kuršius, ir tai buvo 1659 m. 

Didelė dalis mūsų tautos ne Lietuvoje. Autorė 
Audronė Skiudaitė teigia, kad lietuvių ir lietuvių 
kilmės amerikiečių JAV yra apie milijoną. Ir ši 
dalis Lietuvos, jos darbai išeivijoje yra mažai žino
ma istorija, be kurios nebus išsami ir mūsų valsty
bės istorija. Tad neatsitiktinai knygoje jaučiamas 
autorės troškimas, kad lietuviai ne tik sužinotų ir 
deramai Įvertintų tautiečių darbus, bet ir jais 
didžiuotųsi. 

Autorė siekia supažindinti skaitytoją su viso
mis trimis lietuvių emigrantų bangomis, atvyku
siomis i Ameriką: pirmoji banga - XIX a. pab. - XX 
a. pirmoji pusė vadinta ekonominiais emigrantais, 
autorės tikslinta, kad ne vien ekonominiais sume
timais buvo paliekama Lietuva: tai ir siekimas iš
vengti Rusijos kariuomenės rekrūto dalios, tai ir 
pastangos Įgyvendinti savo lietuvybės idealus 
(Lietuvoje lietuviška veikla buvo draudžiama ir 
persekiojama). Pastebėtina, kad Į Ameriką pasi
traukė dalis nesėkmingo 1830-1832 m. sukilimo 
dalyvių, - jie, susitarus Rusijai, Austrijai ir Prū
sijai buvo išsiųsti i Ameriką. 1834 m. laivu at
plukdyta 16 žmonių, tarp jų ir keletas lietuvių. 
1867-1868 m. nederlius - svarbi paskata ieškoti 
geresnės duonos, o 1874 m. Rusijos imperijoje Įve
dus priverstini tarnavimą kariuomenėje -jaunimo 
siekis jos išvengti ir tai tęsėsi iki Pirmojo pasau
linio karo. XX amž. pradžioje atsirado galimybė iš
vykti legaliai - Į New York iš Liepojos, Rygos ir Pe-
terburg pradėjo kursuoti laivai, tačiau, prasidėjus 
karui. JAV kiekvienai šaliai Įvedė Įvažiavimo kvo
tas. Lietuvai buvo nustatyti 384 asmenys. Todėi 
lietuviai pasuko Į Braziliją, Argentiną. Kanadą ir 

Dalis publikos Lietuvių pėdsakai Amerikoje knygos sutiktuvėse š.m. rugpjūčio 8 d. Taikomosios dailės muziejuje, 
Vilniuje. Pirmoji iš dešinės — straipsnio autorė dr. Aldona Vasiliauskienė, šalia jos — knygos paruosėja Audronė V. 
Skiudaitė. 

kitas valstybes, iš kur dažniausiai pasiekdavo JAV 
Antroji emigrantų banga, plūdusi Į Ameriką 

po Antrojo pasaulinio karo - tai politiniai emi
grantai arba Vakarų tremtiniai, ir trečioji emi
grantų banga - Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
- tai vėl ekonominiai emigrantai. 

Audronė Skiudaitė plačiai nušviečia ypač pir
mosios emigracijos kelius, nežmoniškai sudėtin
gas kelionės sąlygas, pateikia Įvairių metų bilietų 
kainas, išvykusių lietuvių skaičių. Sužinome, kada 
vienoje ar kitoje JAV valstijoje pasirodė pirmieji 
lietuviai, kas juos vertė jungtis Į draugijas ir ko
kios kūrėsi draugijos. Nurodoma keletas priežas
čių: tai ir sunki materialinė padėtis, varginantis 
darbas anglių kasyklose, skerdyklose bei kitur, tai 
ir anglų kalbos nežinojimas ir kai kurios kitos 

A. Zižiūno nuotr. 

priežastys buvo tuo stimulu, skatinusiu mūsų tau
tiečius burtis i organizacijas, kurti draugijas, 
steigti parapijas, statyti savas bažnyčias, ieškoti 
kunigų lietuvių, statyti parapijos namus, bažny
čias, steigti mokyklą. Reikia pasakyti, kad vienur 
šventovės buvo statomos jau Įkurtos parapijos lė
šomis, kitur - nupirktos iš kitų religinių bendruo
menių ir pertvarkytos katalikiškoms apeigoms. 
Knygoje atskleidžiami sudėtingi ne tik lietuvių ir 
lenkų santykiai, bet taip pat santykiai tarp pačių 
lietuvių: tikinčiųjų ir laisvamanių (autorė parodo 
lietuvių telkiniuose veikusias kairiąsias jėgas) ir 
netgi pačių tikinčiųjų - parapijos komitetų ir dva
sininkų (komitetų noras kontroliuoti bažnytinį 
turtą ir nurodinėti klebonui). Tokie Įtempti santy
kiai sąlygojo dažną dvasininkijos kaitą kai kuriose 

parapijose. 
Argumentuotai pa

teikta medžiaga apie troš
kimą kurti savarankiškas, 
ne teritorines, o tautines 
parapijas, nepriklauso
mas nuo lenkų. Pateikia
ma duomenų, kaip buvo 
kaupiamos lėšos parapijos 
namų ir svarbiausia, baž
nyčių statybai: rengiamos 
loterijos, pokyliai, geguži
nės, vaidinimai, kitos pra
mogos. Atskleistos greitų 
bažnyčių statybų priežas
tys. Paaiškėja, kad dau
giausia patys lietuviai sta
tyboms rodydavo iniciaty
vą, bet buvo ir išimčių, 
tarkim Elizabeth - bažny
čios statybą ragino pats 
vyskupas. 

Medžiagos ieškotojai 
pavyko rasti parapijų ju
biliejams leistus leidinius, 
tačiau daugelis jų praside
da žodžiais: „Sunku pasa
kyti, kada pirmieji lietu
viai čia atvyko". Prista
tant parapijų istorijas, re
miamasi jų medžiaga, de
talizuojama savarankiš
kų, nepriklausomų nuo 
lenkų - tautinių parapijų 
kūrimosi būtinybė. Kny
goje išryškintas parapijų 
augimas, jų mažėjimas ir 
žlugimas - sunykimas. A. 
Skiudaitė apgailestauja, 
kad svetimtaučiai kle-
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bonai, pradėję valdyti parapijas, į šiukšlynus išme
tė jubiliejinius parapijų leidinius, kuriuose buvo 
pateikta parapijos istorija. 

Amerikoje parapijų jubiliejams leisti leidiniai 
gali būti puikiu pavyzdžiu ir mūsuose didesniam 
domėjimuisi parapijų gyvenimu, bažnyčių istori
jomis. 

Autorė džiaugiasi, kad jai dar pavyko rasti 
lietuvių pirmtakų gyvenimo pėdsakų, nes kaip ji 
teigia „išeivijai kenkia ne tik laikas, bet ir JAV 
tradicijos, skirtingos nuo europietiškųjų. Praktiš
kieji amerikiečiai nesaugo savo istorinių paminklų 
ir nesirūpina jų įamžinimu, todėl jau daug buvusių 
lietuvių bažnyčių, parapijinių mokyklų, lietuviškų 
klubų ir kitokių statinių ... jau nebėra... Ameri
kiečiai nekenčia dulkių, griuvenų ir puvėsių. Ten 
greičiau statoma, negu remontuojama". 

Knygoje rašoma: „Amerikoje lietuviškos ka
pinės yra pati keisčiausia vieta. Žmonės 
miršta, visi seni pastatai griaunami, tik ka

pinių niekas neliečia, Amerika nemėgsta saugoti 
senovės, tai naujovių ir ateities valstybė, bet kapi
nės ir čia yra šventa vieta. Taigi 
lietuviškos kapinės - geriausias ir 
bene tikriausias lietuvių pėdsakas 
Amerikoje". Tyrinėdama įrašus 
antkapiniuose paminkluose auto
rė praplečia tyrinėtojų pateiktas 
išvadas apie lietuvių emigrantų 
kilmės vietą - nuo Suvalkijos į 
Dzūkiją ir kitas vietoves... 

New York miestas ir prie
miesčiai pristatoma kaip seniau
sias lietuvių telkinys JAY kuria
me jau 1886 m. įkurta pirmoji lie
tuvių Švč. Marijos, Angelų Kara
lienės parapija. Dera pastebėti, 
kad New York iš viso lietuviai bu
vo įkūrę 5 parapijas, Čikagoje -
pastatę 12 bažnyčių (iš jų veikia 
tik dvi parapijinės bažnyčios). 
Stichinės nelaimės - gaisrai, pot
vyniai bei laikas naikino bažny
čias, tačiau svarbiausia parapijų 
nykimo priežastis - senųjų lietu
vių mirtys, jaunųjų mišrios šei
mos ir kėlimasis į naujas, patoges
nes, prabangesnes vietas - taigi -
parapijų tuštėjimas. 

O dar 1941 m. JAV veikė 124 
lietuvių parapijos ir prie jų 50 pra
dinių parapijos mokyklų bei gim
nazijų (lietuviai katalikai turėjo 
aukštesniąsias mokyklas - gimna
zijas). 

Knygoje rašoma ne tik apie katalikiškas para
pijas — minimi ir protestantai bei komunistuojan
tys. Autorė priėjo išvados, kad katalikai buvo orga
nizuočiausią dalis - J ie turėjo jungiantį centrą -
bažnyčią, čia patys lavinosi, čia mokė savo vaikus 
ir bendravo su Lietuvos valstybe kaip organizuota 
visuomenė. Kitų idėjų nešėjai savo darbų neužfik
savo, o daugelis jų organizacijų, ypač kairiųjų, su
žydėję XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, sunyko. 
Liko viena kita, dažniausiai tautinė". 

Knygoje sumaniai atskleidžiamas lietuvių kul
tūros įnašas kitoms tautoms, lietuvius supusioms 
bendruomenėms: religiniai - tautiniai papročiai, 
šventės, įsteigtos mokyklos - nors jose jau mokosi 
kitataučiai, sukaupti archyvai, institutuose ar uni
versitetuose įsteigti lituanistikos kursai, suži
nome apie lietuvių sumanumą, organizacinius ir 
finansinius gebėjimus. Tačiau pateikiamos žinios 
apie lietuvius nėra „nuogos" - jos tarsi įvilktos į 
Amerikos istoriją, jos geografiją, minimi ne tik 
svarbiausi šios šalies istoriniai faktai, bet ir asme
nybės. Sužinome, kokios pramonės šakos vystėsi 
įvairiose valstijose į kurias įsijungė atvykę lietu
viai. Apie jų sunkų darbą ir uždarbio dydį, apie 
vienų gebėjimą kaupti centą prie cento ir prasi
gyventi, apie kitų nuskurdimą. Autorė supažin
dina ir su kai kurių valstijų pavadinimų kilme, tar
kim Pennsylvania (savininkas William Penn, dar 
nežinodamas, kad žemės gelmėse stūkso geležis ir 
anglis, o matydamas tik derlingą žemę, pasirašė il
galaikę sutartį su indėnais, nustatydamas gerus 
santykius ir nusprendė įkurti koloniją. Savo valdą 
norėjo pavadinti Silvanija - miškų kraštu. Tačiau 
Anglijos karalius, pagerbdamas admirolą - YVil-
liam tėvą, pridėjo dar jo pavardę. Taip šis kraštas 

lietuviškųjų kolonijų Amerikoje ką savo akimis pamatyti, pastebėti. Jautrios sielos tapo pirmųjų 
kraštu. 

Kai kurie autorės pastebėjimai galėtų tapti 
puikiu patarimu mūsų politikieriams. Rašydama 
apie Amerikos politikų santykį su auditorija, au
torė akcentuoja: „Vašingtone pastebėjau, kad 
amerikiečių politikų kalbose daug asmeniškumo, 
kas sušildo pokalbį, tarsi nuleidžia valdžios parei
gūną ant plikos žemės, ant kurios ir mes vaikščio
jame. To juos išmokė gyvenimas, ne teorijos ir ne 
vadovėliai. Tokio betarpiškumo mūsų politikams 
ir apskritai - mūsų šaliai, sovietų okupacijos me
tais užsisklendusiai visuomenei - reikėtų pasi
mokyti". 

Rugpjūčio viduryje Čikagoje iškilmingomis šv. 
Mišiomis buvo pradėti Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos jubiliejiniai metai - 100-mečio jubiliejus 
bus švenčiamas 2007 m. Tad labai džiugu, kad 
knygoje apžvelgta ne tik seserų vienuolijos istorija, 
bet ir jų veikla parapijų mokyklose, taip pat mini
mos parapijinėse pradinėse bei aukštesniuose mo
kyklose dirbusios Šv. Pranciškaus seserys, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys, Švč. Mergelės Marijos 

Knygos Lietuvių pėdsakai Amerikoje iniciatorė, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė 
(kairėje) ir autorė Audronė V. Škiudaitė po sėkmingų knygos sutiktuvių Vilniuje. Antroje eilėje 
iš k. autorės vaikai: Daumantas, Mantas ir Austėja. 

Algimanto Žižiūno nuotr. 

Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongre
gacijos bei kitų kongregacijų seserys. 

Audronės Škiudaitės kruopštumo dėka, skai
tytojas supažindinamas su Amerikoje veikusiomis 
radijo laidomis, leistais laikraščiais, žurnalais. Iš
eiviai gyvai reaguodavo į įvykius Lietuvoje, tar
kim, 1893 m. Kražių skerdynės ar 1972 m. Romo 
Kalantos susideginimas (jo atminimui pastatytas 
paminklas, kryžius). O Philadelphia lietuviai, dar 
besikuriant parapijai aktyvaus kunigo J. Kaulakio 
suburti, 1894 m. kovo 12 d. priėmė protesto rezo
liuciją prieš caro kariuomenės savivalę. Šie pavyz
džiai (o jų knygoje tikrai nemaža) liudija išeivijos 
rūpestį Lietuvos laisvinimu, gebėjimu rinkti įvai
rius protesto parašus, plėsti organizacijų veiklą. 
Rašoma apie lietuvių gebėjimą įsijungti į Ameri
kos ekonominį, kultūrinį ir net politinį gyvenimą, 
užimant aukštus ir atsakingus postus. 

Paminima ir holokausto tema, jam skirtas 
muziejus ir autorės įsitikinimas: „Bet be jokios 
abejonės komunizmo aukų muziejuje, jeigu jis toks 
kada nors bus, bus šiurpesnių vaizdų". Nelieka 
nuošaly Lietuvos stojimo į NATO peripetijos, lie
tuvių pastangos ir senatorių „medžioklė". 

Džiugu, kad autorė gebėjo rasti panašių atitik
menų ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, Philadelphia, virš 
Šv. Kazimiero bažnyčios durų įrašas „Įženk geras, 
išeik geresnis", šitokį įrašą autorė radusi ant žy
miai senesnės, XVIII a. pastatytos Palūšės bažny
čios (Ignalinos raj.) Lietuvoje. Šio straipsnio auto
rė pastebi, kad žodžiai „Geras įeik, geresnis išeik" 
yra iškalti ir ant Traupio bažnyčios (Panevėžio 
vyskupija) fasado. 

Renkant medžiagą knygai, Audronei Škiu-
daitei, Marijos Remienės dėka, kartu su Aušrele 

XVII a. gavo Pennsylvania vardą). Pennsylvania ir Sakalaite, ir pačiai teko nemaža pakeliauti, daug 

autorė geba subtiliai pajusti gamtos grožį. Tarkim, 
rašo: „Nuo Pitsburgo link Vašingtono kelias buvo 
labai įspūdingas - iškildavome tai labai aukštai į 
kalnus, tai nusileisdavome žemyn, tai sukio-
davomės vingiuose, ir ausys tarsi lėktuve buvo 
nuolat užgulusios. Pakelyje daug oranžinių, į leli
jas panašių gėlių, kurias augino mano senelė Lie
tuvos šiaurėje ir vadino jas vienadienėmis, nes žie
das gyvendavo tik vieną dieną. Kitą dieną jau pra-
žydėdavo kitas. O čia jų - ištisos pievos palei kelią. 
Kalnai prisispaudžia prie mūsų tai vienu šonu, tai 
kitu, tai valiūkiškai pakimba virš galvos, tai iš
meta mus sau ant kepurės. Gyvenvietės retos, na
mukai labai kuklūs..." 

Autorės negali nejaudinti ir išeivių sukauptų 
turtų likimas - tai svarbūs mūsų tautos istorijai 
archyvai: dr. Jurgio Šaulio (1879-1948), kurį suda
ro 1,750 vienetų knygų, brošiūrų ir periodinių lei
dinių iš Lietuvos ir baltų istorijos, lingvistikos lite
ratūros bei 96 aplankai su dokumentine medžiaga 
(įsigijusi Pennsylvania universiteto biblioteka), 
Alkos muziejų, Lituanistikos studijų ir tyrimo cen

trą ir kitus. Apie Jono Puzino 
archyvą, perduotą M. Mažvy
do bibliotekai, prel. M. Kru
pavičiaus - Lietuvos istorijos 
institutui, „Margučio" archy
vą - Lietuvos valstybės centri
niam archyvui. Su skausmu 
apgailestauja, kad žūsta ne 
vieno asmens sukaupta archy
vinė medžiaga: artimiesiems ji 
neberūpi, o Lietuva - nesu
randa lėšų... Autorė taikliai 
pastebi, kad viskas, kas pada
ryta, „daugiau atskirų žmo
nių iniciatyva, nėra valstybi
nės politikos". 

Nemaža dėmesio skirta 
lietuviams veikėjams, kaip dr. 
Jonui Šliūpui, kun. Aleksan
drui Burbai, kun. Antanui 
Kaupui, prel. Juozui Karaliui, 
prel. Pranciškui Jurui ir ki
tiems. Apžvelgiama lietuviška 
spauda ir Mykolas Tvarauskas 
(1844-1921)-jo veikla bei pir
masis jo laikraštis lietuvių 
kalba Gazieta lietuwiszka, pa
sirodęs Brooklyn 1879 m. tai
gi, ketveriais metais anksčiau 
negu Prūsijoje Aušra (1883). 
Pristatydama Bostono Lietu
vių enciklopediją, autorė ją 
vadina „Amerikos lietuvių 

inteligentų žygdarbiu". Pristato ir knygas: dr. An
tano Kučo Amerikos lietuvių istoriją, (1971); Gary 
Hareman anglų kalba apie Amerikos lietuvius 
emigrantus (2003), organizacijoms skirtas knygas. 
Darbo pabaigoje išvardijamos 79 lietuvių kurtos 
parapijos, dar veikusios 2001 m., nors ne visos jau 
buvo lietuviškos. Taip pat pateikiamas sąrašas 62 
vietovių, kur kadaise buvo lietuviškos parapijos. 
Minimos ir išeivių Lietuvai siunčiamos aukos: 
įdukrintoms mokykloms, ligoninėms ir kt. 

D arbo tikslas, kaip rašoma leidėjų žodyje, 
„užfiksuoti JAV lietuvių paliktus materia
linius pėdsakus - pastatytus ar įsigytus 

pastatus, pastatytus paminklus, kryžius, įrengtas 
kapines, išleistas knygas ir kitas materialias verty
bes... nubrėžti tautiečių gyvenimo naujame žemy
ne kontūrus". Autorė tikisi, kad knygos medžiaga 
pasinaudos ateities tyrinėtojai rengdami išsamią 
mokslinę Amerikos išeivijos istoriją. 

Kelionę organizavusi JAV LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Remienė yra pastebėjusi: 
„Ėmėmės ne vienerių metų ir ne keleto žmonių 
darbo. \ šias vietoves turėtų atvažiuoti keliolika 
žmonių keliems mėnesiams, kaip Lietuvoje vyksta 
tautosakinės ekspedicijos ir surenkama visa 
įmanoma medžiaga. Štai tokių ekspedicijų prašyte 
prašosi Pensylvanijos apylinkės... Mes ten buvome 
panašios į vaikus, stovinčius ant didžiulio Pensyl
vanijos kalno ir norinčius jį išsemti savo žaisliniais 
kastuvėliais. Kaip būtų gerai, jei to imtųsi naujai 
atvykusieji -jauni ir mokyti žmonės. Jie prisidėtų 
prie Lietuvos tautos dalies išeivijoje istorinės me
džiagos sukaupimo". 

Nukelta j 7 psl. 
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Karaliaučiaus krašto vaizdai 
KAZYS ALMENAS 

Gražios Romano Borisovo nu
lietos akvarelės. Vien to vi
siškai pakanka, kad jas su

rinktume tokiame įspūdingame al
bume kaip šis, kad jomis pasidžiaug
tum. Prileidžiu, kad nemažai žmo
nių jas priims kaip sykis šitame lyg
menyje, tačiau esu taip pat tikras, 
jog žvelgdami į kažkelintą akvarelę, 
jie pajaus kažką daugiau. Pavadin
kim tai gal istorijos dvelksmu — 
jausmu apie laiko praeinamumą, 
trapumą viso to, ką žmogus statė ir 
kūrė. Nes būtent šitai fiksuoja šios, 
per kelis dešimtmečius nulietos, ak
varelės, šitai yra šio albumo jun
gianti gija. Čia surinktos akvarelės 
akimirkai pristabdo griaunančio 
laiko eigą, pristabdo ją laikotarpyje, 
kai Karaliaučiaus kraštą siaubė 
milžiniški pasikeitimai, kai ne tik 
nyko, bet buvo griaunamas vienas 
jo istorijos klodas, ir tarsi buvo sta
tomas, o gal visgi ir ne, visai kitas. 

Praeinančio laiko jausena pa
ženklina ir lydi čia surinktas Roma
no Borisovo akvareles. Pabandysiu 
tai esminei jų dimensijai suteikti 
kontekstą, labai glaustai apibūdin
ti, kaip laiko tėkmė įtakojo ir keitė 
šitą, vieną unikaliausių Europos že
myno kraštų. 

Tai ledynų sukurtas kraštas. Iš 
šiaurėje stūksančių Skandinavijos 
kalnų jie čia slinko pakartotinai. 
Sembos pusiasalio vakarinėje pa
krantėje šitai galima tiesiogiai ap
žvelgti. Ten Sembos aukštuma, to
kia panaši į Žemaitijos aukštumas, 
susitinka su Baltijos jūra. Susitin
ka ne švelniai, kaip, pavyzdžiui, Pa
langoje, kur jūra ant nuolaidaus 
kranto sukaupia smėlio kopas, bet 
kaktomušoms. Smėlio kopų jū ra 
pilti čia negali, jai prisieina rausti 
trisdešimt metų virš jos riogsantį 
krantą, jos griaunamoje, vietomis 
beveik statmenai iki vandens krin
tančioje atodangoje atsiveria kraštą 
formavę geologinės istorijos klodai. 
Žvyringus ruožus, ženklinančius 
ankstesnes, prieš milijonus metų 
sutirpusių ledynų sąnašas, skiria 
sieksniniai smėlio sluoksniai, su
nešti, kai čia tyvuliavo jūros. Vie
nas, matomas toli apačioje, beveik 
dabartinį jūros lygį siekiantis, klo
das yra tamsios spalvos. Tai fosili-
zuoto juodžemio liekanos iš laikų, 
kai čia prieš milijonus metų viešėjo 
milžiniški sakingų spygliuočių miš
kai. Jų sakai sunkėsi iš kamienų, 
grublėta žieve varvėjo žemyn, savo 
apgaulingame lipnume pagaudami 
muses, uodus, drugelius ir vorus. 
Sustingę gintaru tapusiuose sakuo
se, jų atvaizdai išliko daug tikslesni 
negu, sakykim, faraono Ramsio, į 
kurio kūno išlaikymą buvo sudėtos 
visos tuometinės Egipto imperijos 
pastangos. 

Paskutinis šį kraštą slėgęs le
dynų sluoksnis galutinai nutirpo 
prieš maždaug 12,000 metų. Iš geo
logijos taško žvelgiant tai neseniai, 
tačiau žmonijos istorija turi visai 
kitus matmenis. Tūkstantis metų 
jai labai ilgas laikas. Atkasti vėly
vojo neolito kapai, archeologų ras-

• 
... 
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Romanas Borisovas. „Špargė. Ordino pilies griuvėsiai". 2004. 

tos šukės, paežerėse užtiktos gyven
viečių žymės liudija, jog baltų pro
tėviai šį kraštą apgyvendino maž
daug prieš 5,000 metų. Jie prekiavo 
su Roma ir Bizantija, nepajudėję iš 
vietos ištvėrė tautų kraustymosi lai
kotarpį, anot Vaidevučio - Brutenio 
legendos, pergyveno pagoniškojo ti
kėjimo reformaciją. Nors dabar tai 
nelengva atsekti, bet jie iš esmės 
pakeitė šios sri t ies kraštovaizdį, 
besitraukiančių ledynų paliktas pel
kes ir kemsynus paversdami žemdir
bių kraštu. Pakankamai turtingu ir 
našiu, kad jo užsigeidė ir kiti. 

Šitame taške, daugmaž prieš 
tūkstantį metų, prasideda raštuose 
pažymėta šio krašto istorija. Tuo 
metu buvo susidurta su apaštalau
jančia krikščionybe. Nelabai sėk
mingai tai vyko; antroji to susidūri
mo fazė buvo kruvina ir lemtinga. 
Prasidėjo pirmasis, šimtmečius tru
kęs, istorijos virsmas. Pasikeitimas 
iš pagoniškos kultūros į krikščioniš
kąją, iš baltiškos į germanišką. Jis 
aprašytas daugelyje knygų, jo įvaiz
džiai iki palyginant neseniai sudarė 
mūsų šio krašto istorijos sampratą. 
Kai užkariautojo kultūra išstumia 
vietinę, kai prievarta keičiama kalba 
ir religija, istorija byloja, jog beveik 
neišvengiamai būna kraujo ir netei
sybės. Neišvengiamai lieka skriaudų 
atsiminimas ir nuoskaudos. Atrody
tų, tarsi nedaug čia galima pridėti. 

O visgi. 
Dvidešimtas šimtmetis ir jo at

neštas barbarizmas parodė, jog gali
ma. Tik pagalvokim, ką reiškia jau 
minėtas „šimtmečius trukęs istorijos 
virsmas". Šimtmečiai — tai daugelis 
generacijų. Teutonų ordino puolimas 
į Prūsų žemes prasidėjo 1233-siais 
metais, o prūsų kalba šioje žemėje 
ištvėrė iki 17-to šimtmečio. Ta kalba 
buvo leidžiami katekizmai, šio kraš
to šiaurinėje dalyje gimininga lietu
vių kalba kalbėta iki dvidešimtojo 
amžiaus pradžios. Vietovardžiai 
didele dalimi išliko. Išliko legendos, 
dainos ir padavimai. Šimtmečiais 
trukęs virsmas nebuvo staigus vie
nos tradicijos nukirtimas ir jos pa

keitimas kita. Tai buvo ilgai t ruku
si, palaipsniui vykusi kul tūrų sinte
zė, kuri po to tapo bendru vystymu
si. Istorinių procesų įtakoje, ateivių 
su vietos gyventojų bendromis pas
tangomis, čia per šimtmečius išsi
vystė savita, palyginus su Vokietija, 
unikali kultūra ir gyvensena. Nebe 
germaniška, bet germaniškai — bal
tiška. 

Tiesa, keletą š imtmečių, tai 
trikdė monarchinės santvar
kos ypatumai. Būtent monar

chiniai ryšiai nulėmė, jog šis kraš tas 
buvo sujungtas su Vokietijos Bran
denburgo žeme ir net, tai savotiška 
istorijos ironija, jai pr imetė savo 
vardą. Dėl to pasaulio sąmonėje 
Prūsijos sąvoka pasikeitė, ir tai ne 
gerąja prasme. Tačiau ne Prūsijos 
kaltė, kad jos vardu buvo vykdomi 
nusikaltimai Berlyne. 

Grįžkim prie Romano Borisovo 
akvarelių. Senovės baltai pakeitė 
kraštovaizdį kirsdami miškus, su
ardami laukus, bet kraš to reljefą 
pakeitė nežymiai. Jų mediniai pas
tatai seniai sutrūnijo, sutrūnijo ir 
ant supiltų piliakalnių statytos tvir
tovės. Vietas savo tvirtovėms parin
ko tinkamas, užtai ten, kur stovėjo 
senųjų prūsų pilys, šias žemes už
ėmęs Teutonų ordinas statėsi savą
sias. Statė iŠ gerai degtų plytų, tad 
jų griuvėsiai ištvėrė š imtmečius . 
Dabartiniai tų griuvėsių vaizdai yra 
viena istorijos gijų Borisovo akva
relėse, kuri driekiasi iki 13-to šimt
mečio, o jei turėsime omenyje pilies 
griuvėsių vietovę, siekia ir ku r kas 
toliau. Pilių vardai atspindi tą tęsti
numą. Taip, pavyzdžiui, Baiga išlai
kė savo vardą, Ragainė t ik truputį 
pakito į Ragnit, Šakiai į Schaaken, 
Tvankstė gal irgi būtų likusi kokia 
nors Tvanksten, bet įsimaišė politi
ka. Ordinas norėjo pagerbti jiems 
tuo metu talkininkavusį Bohemijos 
karalių Otokarą II, užtat naujai už
imtoji prūsų tvirtovės vieta tapo pa
vadinta Koenigsberg. 

Per šį kraštą slinkdami ledynai 
priešais save stumiamas Skandina

vijos kalnų nuolaužas nugrūdo tolyn 
į rytus ir į pietus. Statyboms tinka
mų akmenų čia nedaug, užtai Bori
sovo akvarelėse taip raiškiai domi
nuoja plyta. Plyta, ypač vėlyvojo vi
duramžių meistrų degta plyta, yra ne 
tik patvari medžiaga, bet ir stebėti
nai įvairi. Šitai retu meistriškumu 
atskleidžia Borisovo akvarelės, ypač 
tos, kurios pavaizduoja išlikusių pa
statų detales. Jose plytų spalvos įvai
ruoja nuo tamsių, per dulsvai rau
donas, iki beveik geltonų. Tokios jos 
yra realybėje. Ne fabrike štampuo
tos, bet rankomis gludintos, indivi
dualiai degintos, o po to per šimtme
čius šalnų ir saulės poveikyje palaip
sniui keitusios spalvą. Pasirodo, jog 
akvarelė unikaliai tinka perduoti ne 
tik įvairuojančius spalvų atšvaistus, 
bet palikti įspūdį, jog tos taip kietai 
degtos, plytos visgi yra pažeidžiamos. 
Ne tiek gamtos jėgų, kaip žmogaus. 
Šituo galime įsitikinti, pažvelgę į 
gausias akvareles, kuriose paro
domas tuometinis bažnyčios stovis. 
Visų neišvardinsiu, bet atverkit lakš
tus vaizduojančius bažnyčias Tara-
voje, Lapynuose, Pavandenėje, Obe-
liškiuose... Visos jos — griuvėsiai. 
Kadangi Borisovas kai kurias jų lan
kė prieš eilę metų, dalis jų šiuo metu 
net labiau suniokotos negu parodyta 
atvaizduose. Akvarelės graudžiai 
gražios. Tuo jos net truputį klaidi
nančios. Pilių griuvėsiai gali išties 
būti gražūs. Pilys seniai prarado savo 
funkciją, bet su šventovėm — kitaip. 
Jos buvo gerbiamos ir puoselėjamos 
per visus šimtmečius, nuo to meto 
(kai kurios siekia 13-tą amžių), kai 
buvo pastatytos iki pat to meto, kai 
prasidėjo jų naikinimas. Jų griuvė
siai atspindi ne griaunantį laiką, bet 
griaunančią visuomenę. Jie parodo, 
jog atėjo metas, kai istorinis tęstinu
mas tapo nutrauktas. Tarp tų, kurie 
šventoves statė ir puoselėjo ir tų, ku
rie ten dabar gyvena ryšio nebėra. 

Apie likimą, kuris ištiko Kara
liaučiaus kraštą po 1945 metų rašyti 
nelengva. Likimas toks tragiškai uni
kalus, kad mūsų patirtyje tam tiesiog 
trOksta analogijų. Nėra į ką atsirem-
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Čia surinktos akvarelės akimirkai pristabdo 
griaunančio laiko eigą, pristabdo ją laikotarpyje, 

kai Karaliaučiaus kraštą siaubė milžiniški 
pasikeitimai, kai ne tik nyko, bet buvo 
griaunamas vienas jo istorijos klodas, 

ir tarsi buvo statomas, 
o gal visgi ir ne, visai kitas. 

ti. Vietoj to, kad bandyčiau per eilę 
atsilankymų patirtus įspūdžius iš 
naujo perdirbti kiek kitais žodžiais, 
pateiksiu ištrauką iš straipsnio „Są
monė apsprendžia buitį", rašytą 
2003-čiais metais. 

* * * 

— Naudoju „Kaliningrado" pa
vadinimą, ne mūsų ausiai mielesnį 
„Karaliaučių" arba „Koenigsberg", 
nes to senojo istorinio miesto ne
bėra. Yra tik Kaliningradas. Šitai 
įsisąmoninau '90-tųjų dekadoje, pir
mųjų apsilankymų metu. Neradau 
ten nei žymės Karaliaučiaus. Kai 
pirmą kartą lankiausi, dar riogsojo 
bestogės katedros sienos, Leninas 
žvelgė per milžinišką Pergalės aikš
tę, kurią supo pompastiški kolonuoti 
sovietiniai pastatai. Ant blokinių iš 
trupančio betono statytų namų sto
gų rūdijo milžiniški užrašai, tokie 
kaip: Slavą Sovietskomu Narodu. O 
ta sovietinė „garbė" stūkso pačioje 
Karaliaučiaus šerdyje. Ten kur per 
700 metų stovėjo pilis, riogsojo stul
binančio bjaurumo „sovietų" pasta
tas. Įsivaizduokit pilko betono, ma
syvų dvidešimties aukštų, visus 
įmanomus sovietinės pompastikos 
variantus apjungsiantį neužbaigtą 
griozdą. Aplink šiukšlių kalnai ir 
piktžolės. Išklypusios, nešvanku
mais aprašinėtos tvoros. Tie, kurie jį 
matė, žino, jog mano aprašymas ne
adekvatus. Prieš visiškai išsikvėp
dama, sistema surentė savo negalės 
monumentą. 

Gūdžius aprašymus galėčiau 
tęsti. Kai pirmąkart tą miestą pa
mačiau, man buvo aišku, jog šiuo at
veju netinka rusiškas posakis: „No
rėta, kad būtų geriau, o išėjo kaip 
paprastai". Netinka, nes neišėjo 
„kaip paprastai" — išėjo kur kas blo
giau. Atsit iktinai šitaip negalėjo 
įvykti. Ne tuometinė sovietinė „bui
tis" apsprendė Kaliningrado atsta
tymą. Ta pati „buitis" egzistavo už 
vos 100 km esančioje Klaipėdoje, 
nedaug -skirtinga „buitis" buvo ir 
Dancige. Šie miestai taip pat buvo 
visai sugriauti, ir juos reikėjo iš 
naujo apgyvendinti bei atstatyt i . 
Sąlygos visur buvo tolygiai sunkios, 
o rezultatai visgi stulbinančiai skir
tingi. Išvada neišvengiama — lėmė 
ne sąlygos, o atstatytojų sąmonė. 

Kokios buvo tos sąmonės sudė
tinės dalys? Į kaliningradiečių psi
chiką skverbtis nereikėjo, pakako 
apsidairyti. Iš to ką mačiau akivaiz
du, kad svarbi tos sąmonės dalis bu
vo neapykanta čia gyvenusiems bei 
jų paveldui, po to — netikrumas sa
vimi ir iš to išplaukiantis noras pa
sirodyti, sovietinė pompastika ir ga-
liop — apsileidimas. Daug daug to 
apsileidimo! Apsileidimo maišant 
betoną, jį pilant, montuojant, klo
jant betonines plokštes. Tai matėsi 
visur: betonas trupėjo, siūlės nesu
ėjo, pamatai klypo, plokštės skeldė
jo, sienose žiojėjo plyšiai. Panašaus 
apsileidimo tais laikais netrūko ir 
Lietuvoje, tačiau Kaliningrade jis 
buvo pakeltas kvadratu. 

Pabrėžiu, taip buvo prieš penke
rius metus. Lietuvoje tuomet jau 
stovėjo pirmos „Maximos", pica buvo 
pakeitusi šašlykus, dalis senamies
čio frontonų blizgėjo naujais dažais, 
užtat Kaliningradas atrodė juo ny
kiau. Tiesa, kai kurių pasikeitimų 
galėjai rasti. Jau stovėjo vokiečių lė
šom atstatyta katedra, tačiau jos 
rūstus raudonų plytų tikslumas dar 
labiau pabrėžė aplinkoje tvyrančią 
netvarką. Už Lenino statulos žiojėjo 
didžiulė išrausta duobė. Plakatas 

skelbė, kad ten bus statomas sobo
ras, tačiau tuo metu ten telkšojo ba
los ir Leninas neatrodė per daug su
sirūpinęs. Visur išsiplėtusią apsku
rusių kioskų Sangrūdą jis pažinojo 
dar iš NEP'o laikų, o šiaip aplinka 
nebuvo pasikeitusi. 

Kad dabar kitaip, pastebėjau 
atėjęs iki tilto per Prėglių. Iš ten 
gerai matydavosi ant didelio bloki
nio namo stogo jau minėtas šūkis: 
„Slavą Sovietskomu Narodu". Šūkio 
nebėra. Stogas neliko tuščias, nes 
kiek mažesnėm, visai neaprūdiju-
siom raidėm ten dabar užrašyta (be
je, ne kirilica!) „Samsung". 

Tik tiek — „Samsung". Akivaiz
džiai, kaliningradiečiams daugiau 
aiškinti nebereikia. Tikru pinigu ta
pęs rublis ir rinkos ekonomika pa
keitė jų sąmonę tiek, kad jie nebe
nori „garbės sovietiniam narodui"; 
geriau jau „Samsung" televizorius ir 
„Nokia" mobiliakas. Tai lengvabū
diškas pristatymas itin svarbaus są
monės virsmo. Mes jį gerai pažįsta
me, nes nors pradėjome anksčiau, 
dar ir dabar jį pergyvename. Rusijo
je tai vyksta kur kas lėčiau. Tokiuo
se miestuose kaip Pskovas, Smo
lenskas ar Brianskas šis virsmas 
tarsi prasidėjo, bet po to sustingo 
kioskų lygyje. (..J Šitame kontekste 
akivaizdu, jog praėjusieji penkeri 
metai Kaliningradą išskyrė iš kitų 
Rusijos miestų. Čia rinkos ekonomi
kos sąlygojamas virsmas įsipiliėtina 
ir įgauna pagreitį. 

* * * 

Dabar, dvejais metais vėliau, po 
pompas t i ško , politizuoto miesto 
750-tųjų metų minėjimo tapo tuo 
aiškiau, jog dar vienas šį regioną už
slėgęs istorijos ledyno klodas tirps
ta. Nepaisant , kad visur mieste di
džiulėm raidėm (suprantama, kirili
ca) ir tai būtent Kanto mieste, neat
sižvelgiant į jokią logiką, buvo rašo
m a „750 Kaliningradą", darosi aiš
ku, jog to „Kaliningrado", to sovieti
nio, tokio, kuris buvo, sakykim, nuo 
1945 iki 2000 metų, dienos suskai
čiuotos. 

Vėl reikia grįžti prie Borisovo 
akvarelių. Pabrėžti , jog jos ne tik 
gražios, jose tarsi skaidraus gintaro 
gabale pr is ta tomas sustingęs istori
jos t a rpsn i s . Tragiškos istorijos, 
liūdnos istorijos, griaunančios isto
rijos, įvairiai ją bus galima vadinti , 
bet j au dabar galime teigti, jog tai 
t r umpas istorijos tarpsnis . Viso labo 
apie 60-70 metų. 

Kas bus po jo? 
Nesiimsiu spėlioti, nors kai ku

rie bruožai aiškėja. Paimkim kaipo 
pavyzdį gausius šio albumo bažny
čių griuvėsių atvaizdus. Kaip jau 
minėta , dalis jų jau dabar pakitę, 
nes gr iaunama buvo toliau. Nemaža 
jų dar labiau sunyks, tačiau ta rp jų 
bus keletą, kurios bus atstatytos. 
Šitai j au įvyko su katedra. Tiesa, 
t am pradžia buvo padaryta iš šalies, 
tačiau prisidėjo ir pačių kalining
radiečių pastangos. Ir šitai plečiasi. 
Šiuo metu restauruojamos kelios ki
tos šventovės, kelios kitos konser
vuojamos. 

Karaliaučiaus srityje tuo pačiu 
metu vyksta du procesai. Vienas jų, 
minėtas, prieš dvejus metus išties 
įgavo pagreitį — tai rinkos ekono
mikos vystymas. Suprantama, tai 
tam tikrais atžvilgiais (pavyzdžiui, 
senojo paveldo atžvilgiu) gali būti ir 
griaunanti jėga. Bet pirmoje vietoje 
ji yra s tatanti . Pats Kaliningrado 
miestas sparčiai perstatomas; taip 
sparčiai, kad nebe taip už ilgo (spėju 
dar apie 10-15 metų) ir senojo, so
vietinio Kaliningrado liks ne taip 
daug. Bus iš esmės naujas, viduti
nio dydžio į kitus modernius Euro
pos miestus ganėtinai panašus 
miestas, kuri „paveldas", tai kuo 
džiaugsis miesto gyventojai ir tai 
kas bus rodoma turistams sieks se
nojo Koenigsberg istorinius laikus. 
Ši tendencija jau dabar aiški. Leni
nas nuimtas nuo Pergalės aikštės, 
sovietiniai pastatai, kuriais kadai
se didžiuotasi, perstatomi. Sunku 
tikėti, kad miestas tada vadinsis 
„Kaliningrad". 

Antrasis procesas sunkiau ap
čiuopiamas ir prognozuojamas. Isto
rijos tėkmėje 70 metų neilgas laiko
tarpis, tačiau žmogaus gyvenimo ei
goje tai dvi generacijos. Ta trečioji, 
kuri auga ne sovietiniais laikais yra 
skirtinga. Paniekos, pykčio ir agre
sijos buvusiam Koenigsbergui ir jo 
praeičiai jie nebeturi. Anaiptol. Tu
ri, atrodo, nemaža nostalgijos. 

Paskutinį kartą grįžkime prie 
Borisovo akvarelių. Jos gražios. 
Šiuo atveju kalbu ne tik apie pačias 
akvareles. Tas paveldas, tie stati
niai, ta praeitis, ta kultūra — tai, 
ką jos vaizduoja yra gražu. Tai pa
veikia mus. Negi tenka stebėtis, jog 
tai paveikia ten gimusius ir augu
sius. 

Dailininko iš Vilniaus Romano 
Borisovo akvarelių parodą „Išeinan
tys Rytprūsiai" veiks nuo rugsėjo 9 
d. iki 24 d. Lietuvių Dailės muzieju
je, Pasaulio lietuvių centre, 14911 
W. 127th St., Lemont, IL. Parodos 
atidarymas vyks rugsėjo 9 d., 6 vai. 
vakare. Visi kviečiami! 

Romanas Bo r ,sovas Ka-c:1 c . c ^ Cr ed ' c -dc /a^a ' 2CC2 
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IŠEIVIŲ RAŠYTOJŲ RINKINIAI 
Atkelta iš 1 psl. 

gyvybę, ar - kas rašytojui dar baisiau 
- žodžio laisvę, vijo iš namų. Lietuvą 
paliko kūrybingiausi žmonės. Bern. 
Brazdžionio laiške, rašytame 1945 m. 
sausio 10 d. S. Santvarui iš Frendens-
tadto, atsispindi vienos šeimos, bet 
kartu ir visos tautos tragedija. (Sis ir 
kiti cituojami laiškai, saugomi ML-
LxM). 

„Malonus Stasy, ...Wangeno ap-
skritin atvažiavau (tikriau „atbė
gau") paskutiniu momentu. Vėliau už 
manęs kalnuose buvo susprogdinti vi
si tiltai (realiai kalbant, ne simboliš
kai) ir būčiau nežinia iki kol ten sė
dėjęs. Į tą Wangeno slėni bėgo ne tik 
iš Austrijos, bet ir iš Vakarų - buvo di
džiausias susigrūdimas, - bėgo ne tik 
civiliai, bet ir įvairūs pareigūnai, 
ir...kariuomenė. Negavau kur nuo 
lietaus prisiglausti, nei nuo bombų, 
nei kitų karo baisumų. Nebebuvo ka
da bijoti. Be kambario pastogėje išgy
venau ar ne du mėnesius. Tik nese
niai įėjom į padorų kambarį su lovom, 
stalais ir kėdėm. VVangeno apskrity 
lietuvių' susibūrė apie 400-500. Čia 
yra du broliai - Vaclovas ir Viktoras 
Biržiškos, du generolai Kelpša ir Glo
vackis, du pulkininkai - Kalmantas ir 
Šlepetys, dvi artistės Zalinkevičiūtė ir 
Vosiliūtė, du neseni daktarai (ne gy
dytojai) Paplauskas ir Pakuckas, dvi 
poetės Tulauskaitė ir Nasvytytė. Bet 
čia ir suklupau. Turėčiau sakyti Si-
dabraitė ir Nasvytytė, nes Tulauskai
tė išsikėlė į Ravens burgą. Parke ką 
tik su ja sėdėjom ant suoliuko. Ji nu
ėjo į siuvimo kursus (pas Urboną -
garsus Ravensburgo „saliūnas"), o aš 
sėdėjau, kad šiame laiške pažymėčiau 
ir pačiam jos linkėjimus persiųsčiau. 

Tačiau grįžkim prie Wangeno. Iš raš
to žmonių ten dar yra Zmuidzinas 
(buvęs diplomatas), Petras Pilka, 
Obolėnas, neskaitant jaunųjų. Iš dai
lininkų - tapytojas Bagdonas, Naru-
ševičiūtė-Zmuidzinienė, Penčyla, 
Dobkevičiūtė-Pakštienė, iš muzikų -
Armonas, Nomeika. Su jais esam 
dabar Ravensburge, nors čia įsikurti, 
bet pora dienų pasilikom - nebepri
ima iš kitur atvykstančių. Šiaip šiame 
mieste lietuvių gyvenimas gyvas, įvai
rus; veikia kalbų, siuvimo, vaidybos 
kursai, valgykla, Urbono restoranas. 
Mokykla (pradžios) taip pat pradėjo 
darbą, judinamas spaudos klausimas. 
Aš pats šeimą iki rudens palikčiau 
kaime, o čia imčiausi spaudos darbo. 

Jei ir pavėluotai gautum mano šį 
laišką, atsakyk, parašyk apie save ir 
naujienų, kurios Tiubingeną, gal grei
čiau pasiekia. Čia gandų daug, bet jie 
nepagrįsti. Sveikatos ir kūrybinės 
nuotaikos - Tavo Bernardas". 

Likimo išblokštieji į Vakarų šalis 
tikėjosi greitai sugrįžti - na, jau 
„kitas Kalėdas, Velykas švęsti 

gimtajame krašte". Tokius palinkėji
mus siuntė vieni kitiems, jų gausu 
ano meto laiškuose, tačiau sugrįžimo 
teko laukti beveik pusšimtį metų. 

Skaudesnė dalia teko prievarta 
išvežtiems inteligentams į Šiaurę. 
Vienas jų buvo Antanas Kniukšta, 
„Sakalo" leidyklos įkūrėjas ir vėliau 
vadovas. Čia pravartu nors trumpai 
prisiminti vienos reikšmingiausių Ne
priklausomoje Lietuvoje knygų lei
dyklos „Sakalas", įkurtos 1924 me
tais, istoriją. Susitaręs su poetu Mai
roniu, A. Kniukšta išsinuomavo jo na
muose butą, kuriame ne tik gyveno, 
bet ir saugojo išleistas knygas. | šį bu
tą skubėjo ir jaunieji rašytojai su savo 

Antanas Kniukšta 

Muziejus buvo tie vartai, per kuriuos į 
Lietuvą sugrįžo kūrėjai. 

kūryba, čia susirinkdavo redakto
riai. Per „Sakalo" egzistavimo me
tus išleista per 600 įvairių knygų, to
kių autorių kaip V Mykolaitis- Puti
nas, V Krėvė, Bern. Brazdžionis, S. 
Santvaras, S. Zobarskas, L. Dovydė
nas, A. Miškinis, A. Vaičiulaitis, J. 
Kossu-Aleksandravičius, S. Nėris, K. 
Boruta ir kt. Karo audros nubloškė 
A. Kniukštą į Vorkutos lagerius. 
Jam teko dirbti įvairius darbus. Ne
palūžęs jis praėjo golgotas ir 1957 
metais sugrįžo į Lietuvą. Tuometi
niame Lietuvių literatūros muzieju
je be jokio atlygio talkino, tvarky
damas ne tik literatūrinius archy
vus, vesdamas ekskursijas, bet ir kū-

i.--z >.-' zze'.z Ber-a-'jc B-azdž z- z 55 T e t- a~z'aus sukakti Dai ; ,u!'j ^e^u k!:;be Danutes -r Juoze M'tku namuose Los Ange
les, CA). Sėdi iš kairės: Bronys Raila, prof. Mykolas Biržiška, Elena Tumiene B Brazdžionis Daneta Railienė, Danute Mitkienė, R 
Andriuvienė; stovi: Juozas Mitkus, Juozas Andrius, Hermanas Tumas, komp. Juozas Bertulis, Violeta Mitkutė «omp Broniui Bud-
riūnas, Elena Rūkštelienė, Antanas Rūkštelė, Juozas Tininis, Algirdas Gustaitis. 

rendamas krosnis, puoselėdamas 
muziejaus sodelį, jo aplinką. 

Su šiuo žmogumi reiktų susieti 
ir išeivių rašytojų archyvų formavi
mo pradžią MLLM. Rašydamas laiš
kus, Amerikoje atsidūrusiems bičiu
liams, prašė atsiųsti nuotraukų, 
rankraščių. Jis vienas pirmųjų nu
tiesė tiltą tarp šiapus ir anapus At
lanto gyvenančių inteligentų. A. 
Kniukštos rinkinyje saugomi jam ra
šyti A. Vaičiulaičio, Bern. Brazdžio
nio, S. Zobarsko, I. Šeiniaus ir kitų 
laiškai. Štai fragmentas iš Bern. 
Brazdžionio laiško, rašyto A. Kniuk
štai, 1969 m. rugsėjo 1 d. iš Kalifor
nijos. ,,(...) Laikai šiek tiek keičiasi. 
Keisis ir vertinimai. K. ir jo Sakalo 
leidyklos nuopelnai nebus laiko dul
kių užnešti ir užmarštin paskandin
ti. Sakalo grožinės literatūros der
lius savo vertės neprarado ir nepra
ras. Džiaugiuosi, kad ir mano kele
tas žingsnių įsijungė į tuos S-lo nuei
tus kelius. Ir esu dėkingas jo vedėjui. 
Padėkos ženklan norėčiau nusiųsti 
netrukus išeinančią savo rinktinę. 
O tuo tarpu stipriai spaudžiu Jūsų 
dešinę ir linkiu Jums geriausių die
nų. Jus gerbiąs ir mylįs - Jūsų Ber
nardas. 

P S. Kai gausiu žinią, kad gavote 
šį laišką, parašysiu ir daugiau, ir ga
lėsiu kai ką nusiųsti iš čia pas savo 
turimos 'maironikos'". 1983 metais 
mirus A.Kniukštai „Sakalo" archyvą 
įsigijo MLLM. Jame atradome daug 
naujos, įdomios, originalios medžia
gos. 

Laikui bėgant, muziejaus vado
vai ir darbuotojai pradėjo susiraši
nėti, bendrauti su gyvenančiais išei
vijoje kūrėjais. Pasikeitus politinei 
situacijai į Lietuvą vis gausiau ir 
dažniau atvykdavo išsiilgusiųjų ir 
trokštančiųjų pamatyti savo gimtąjį 
kraštą rašytojų. Muziejininkai sve
tingai sutiko kiekvieną, sugrįžusį į 
gimtąją žemę. Atvykstantiems iš 
svečiųjų šalių buvo plačiai atvertos 
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Ypatingą vertę sudaro rašytojų sukaupta 
epistolika - saugojo kiekvieną lapelį, 

brangino rašytą žodį. 

muziejaus durys: rengiami rašytojų 
kūrybos vakarai, knygų pristatymai, 
parodos. Anot dramaturgo, prozinin
ko Algirdo Landsbergio (dalis jo ar
chyvo jau yra MLLM) - „muziejus 
buvo tie vartai, per kuriuos į Lietuvą 
sugrįžo kūrėjai". Glaudus bendradar
biavimas su rašytojais ir jų artimai
siais davė stebuklingus vaisius - pa
sitikėdami MLLM darbuotojais per
davė vertingus kultūrinius - literatū
rinius archyvus. MLLM tapo jiems 
antrais namais. Mes, muziejininkai, 
didžiuojamės ir džiaugiamės tiek gau
siais, tiek mažesniais rašytojų rinki
niais. Iš turimų rinkinių norėtųsi pa
minėti Stasio Santvaro, Jurgio Jan
kaus, Stepo Zobarsko, Antano Vaičiu
laičio, Antano Gustaičio, Petronėlės 
Orintaitės, Kotrynos Grigaitytės, 
Alės Rūtos-Arbienės, Gražinos Tu-
lauskaitės-Babrauskienės, Nelės Ma-
zalaitės, Juozo Krumino, Petro Ba
bicko, Almio Jūragio, Aloyzo Barono, 
Mariaus Katiliškio, Liūnės Sutemos, 
Julijos Švabaitės-Gylienės, Antano 
Škėmos, Kosto Ostrausko, Birutės 
Pūkelevičiūtės, Algimanto Mackaus, 
Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Na-
gio, Juliaus Kaupo. Henriko Radaus
ko, Vytauto Aleksandro Jonyno, Jur
gio Blekaičio, Eglės Juodvalkės, Alek
sandro Radžiaus bei kt. Saugomuose 
archyvuose a t randame nežinomos, 
iki šių dienų netyrinėtos, nenagrinė
tos medžiagos. Juose gausu doku
mentų, fotonuotraukų, rankraščių, 
epistolikos, asmeninių kūrėjų biblio
tekų fragmentų, asmeninių daiktų, 
meno kūrinių. Ypatingą vertę sudaro 
rašytojų sukaupta epistolika - saugo
jo kiekvieną lapeli, brangino rašytą 
žodi. Laiškuose atsiskleidžia kūrėjų 
dvasia, jų požiūris į literatūrą, vaiz
džiai aprašoma aplinka, kurioje gy
venta ir kurta, visuomeniniai bei as
meniniai interesai. Kiekvienas rinki
nys yra savitas, originalus, žėri ne
įkainojamą vertę turinčiais lobiais. 
Siame straipsnyje neįmanoma sumi
nėti visų, gautų stažuočių metų eks
ponatų, pasinaudojus proga paminė
siu tik dalį jų. 

Sugrįžo vieno iškiliausių rašytojų 
— A. Vaičiulaičio — archyvas. Šiuo 
metu klasiko šimtmečiui MLLM pa
rengta paroda, kuri supažindina su jo 
darbais ir kūryba. Parodoje ekspo
nuojamas darbo stalas, rašomoji ma
šinėlė, fotoaparatas, piešiniai, įvairūs 
dokumentai, senos nuotraukos, ran
kraščiai. Retas eksponatas yra A. Vai
čiulaičio pasakos Auksinė kurpelė 
vertimas su Oskaro Milašiaus taisy
mais. Gausus ir įdomus yra Jurgio 
Jankaus rinkinys. Muziejuje iki šių 
metų pabaigos veiks jo 100-šioms gi
mimo metinėms parengta paroda. 
Rašytojo archyve išsaugoti beveik vi
sų jo kūrinių juodraštiniai rankraš
čiai, dokumentai iš Vokietijos DP sto
vyklų, fotonuotraukos. 

Džiugu, kad vienas žymiausių 
poetų, literatūros kritikų, ver
tėjų Alfonsas Nyka-Niliūnas 

atidavė dalį savo archyvinės medžia
gos į MLLM. Turėčiau prisipažinti, 
kad nepaprastas jausmas užplūdo 
mano sielą, kai į rankas paėmiau pa
ties autoriaus susiūtas, nedidukes, 
bei gražiu braižu prirašytas, poezijos 
knygeles - pirmąją Dainos apie mane, 
vaikystę ir daiktus, kurie buvo mano 
draugai..., ir Praradimo simfonijas, ši 
knyga buvo premijuota Vokietijoje. 
Poetas perdavė į MLLM ne tik kū
rinių rankraščius, bet ir mašinraščius 
su pataisymais. Jo klasika tapę Die
noraščiai be datų, mašinraštiniu pa
vidalu, su gausiais taisymais, yra mu
ziejuje. Parvežtos originalios nuo
traukos iš Vokietijos DP stovyklų bei 
gyvenimo Baltimorėje, kai kurie do
kumentai. Poetas perdavė A. Vaičiu
laičio, H. Radausko, E. Matuzevi-
čiaus, K. Bradūno. V Kazoko bei kitų 
kultūros žmonių rašytus jam laiškus. 
A. Nyka-Niliūnas leido peržiūrėti ne 
tik jo asmeninio archyvo dalį, bet ir 
esančius jo namuose draugų H. Ra
dausko bei J. Kaupo archyvus. Tokiu 
būdu MLLM muziejuje atsidūrė H. 
Radausko originalūs rankraštiniai 
poezijos sąsiuviniai, jo vertimų H. 
Heinės Atta Trolis ir R Merime Lokio 
originalūs rankraščiai. A. Nyka-Ni
liūnas leido pasiimti ir J. Kaupo rank
raščius. Būdamas artimu H. Radaus
ko ir J. Kaupo draugu, po jų mirties 
rūpinosi jų rinkiniais bei knygų išlei
dimu, o taip pat pasirūpino ir archy
vinės medžiagos išsaugojimu. Dalį H. 
Radausko archyvo saugojo ir poetas, 
režisierius Jurgis Blekaitis, kuris taip 
pat artimai bendravo su H. Radausku 
nuo Lietuvos laikų iki pat poeto stai
gios mirties. Jurgis Blekaitis su žmo
na Gražina pasirūpino, kad archyvinė 
medžiaga pasiektų MLLM. Atkeliavo 
nemaža dalis H. Radausko memoria
linės bibliotekos, laiškai. Vertingas 
paties J. Blekaičio archyvas - j ame ne 
tik retos ir įdomios nuotraukos iš Vo
kietijos DP stovyklų teatrinio gyveni
mo, kai buvo įkūręs, ar dirbo režisie
riumi „Atžalyno", vėliau Augsburgo 
teatre, bet ir iš įvairių jo režisuotų pa
statymų Amerikoje, Kanadoje. Ver
tingi yra poeto rankraštiniai sąsiu
viniai, pavieniai lapai, su kūrybiniais 
bandymais, užrašų knygelės. Taip pat 
atsirinkta ir nemaža dalis jo asmeni
nės bibliotekos su įdomiomis dedika
cijomis. Ypatingą vertę sudaro episto
linis palikimas - susirašinėjo su meno 
žmonėmis. Norėčiau išskirti literatū
ros kritiko Vytauto Aleksandro Jony
no laiškus. Jiedu buvo artimi draugai 
nuo Lietuvos laikų. Ši draugystė tęsė
si iki pat V A. Jonyno mirties. Esu dė
kinga literatūros kritiko V A. Jonyno 
žmonai Monikai ir jos sūnui Andriui 
už padovanotą muziejui puikų Vyro ir 
Tėvo archyvą. Per ji Lietuvos žmo

nėms atsivėrė dar vienas naujas, ta
lentingo kūrėjo vardas. 

Philadelpia lankiausi dramatur
go, rašytojo, profesoriaus Kosto 
Ostrausko namuose. Susipaži

nau su kūrėjo vertingiausiu archyvu. 
Galima teigti, kad visas dramaturgo 
archyvas yra muziejuje. Besidomin
tys literatūra, prisimena šiais metais 
parengtą MLLM parodą, kurioje buvo 
eksponuojama didelė jo archyvo dalis. 
K. Ostrausko rinkinyje tvarkingai ir 
kruopščiai surinkti vertingi doku
mentai bei nuotraukos iš Lietuvos, 
Vokietijos, Amerikos gyvenimo; išli
kę rankraštiniai pirmieji bandymai 
dramos srityje. Su ypatingu susido
mėjimu Lietuvos žmonės domėjosi 
Pinnenberg Pabaltijo universitetu, 
kuriame K. Ostrauskas studijavo. 
Dramaturgas rūpestingai išsaugojo 
savo dramų rankraščius, kurie turi 
neįkainotą vertę - Kanarėlės, Kvar
tetas, Čičinskas, Gundymai, Eloizas 
ir Alebardas, Pypke, Duobkasiai, Lo
zorius, Gyveno kartą senelis ir sene
lė... ir kt. Unikalus ir epistolinis rin
kinys, kuris laukia atskiro tyrinė ji-
mo. 

Laimė lėmė bendrauti Čikagoje 
su puikiomis talentingomis moterim
is Danute Brazyte-Bindokiene, Nijole 
Jankute-Užubaliene, Julija Švabaite -
Gyliene, Liūne Sutema - Zina Nagy-
te-Katiliškiene. 

Neįmanoma paprastais žodžiais 
nusakyti jausmo, kurį patyriau Liū
nės Sutemos namuose. Šie namai by
loja apie juose vykstančius kūrybi
nius stebuklus. Dalį tų stebuklų pa
vyko gauti ir man. Taip į Lietuvą sug
rįžo pirmieji poetės šeši rankraštiniai 
sąsiuviniai, pradėti rašyti dar Kėdai
niuose. Fotonuotraukose atsispindi 
poetės gyvenimo keliai. Gražios jau
kios nuotraukos su šeima Lietuvoje, 
vėliau priverstinė tremtis - Vokietijo
je bei gyvenimas Amerikoje. Dėkinga 
poetei, kad ji padovanojo MLLM ne 
tik savo, bet ir brolio Henriko Nagio 

bei vyro Mariaus Katiliškio unikalią 
archyvinę medžiagą. Dėkingumo žo
džius norėčiau pasiųsti ir Kanadoje 
gyvenančiai Birutei Nagienei, kuri su 
didžiausiu rūpesčiu ir atida atrinko ir 
padovanojo MLLM savo vyro, poeto, 
vertėjo H. Nagio archyvinę medžiagą. 

Rašytojos, poetės Julijos Šva
baitės-Gylienės rinkinį papildė retos, 
įdomios nuotraukos iš Lietuvos, Vo
kietijos, Australijos žemyno, Ameri
kos kontinento. Gauti įvairūs rank
raščiai, mašinraščiai, poetė perdavė ir 
vertingą epistolinį archyvą. 

Begalinius dėkingumo žodžius 
norėčiau tarti LR draugijos 
pirmininkei Stasei Petersonie

nei, jos pavaduotojui Stasiui Džiugui. 
Su begaliniu rūpesčiu ir globa, su ati
dumu ir jautrumu lydėjo mano dar
bus, gelbėjo kiekviename žingsnyje. 

Peržiūrėta gausi archyvinė me
džiaga, atrinkta, supakuota ir išsiųs
ta į muziejų. Čia vertėtų paminėti LR 
draugijos pirmininko pavaduotoją S. 
Džiugą, kuris išsiuntė muziejui kny
gų siuntas. Ypač norėčiau padėkoti 
Jonui Puodžiūnui, gyvenančiam Phi-
ladephia ir besirūpinančiam labda
ringomis siuntomis į Lietuvą. Jo dėka 
buvo padaryta archyvinėms siuntoms 
nuolaida ir muziejų pasiekė vertinga 
medžiaga. 

MLLM sukaupta neįkainojamą 
vertę turinti medžiaga tyrinėjama, 
tvarkoma, naudojama ekspozicijose, 
parodose, bus rengiami leidiniai, 
straipsniai, paskaitos. Išeivių rinki
niais nuolat naudojasi studentai, dok
torantai, mokslininkai, rašantys įvai
rius studijinius darbus, monografi
jas. 

Kilnojamųjų kultūros vertybių 
sugrąžinimas į Lietuvą tampa vienu 
reikšmingiausiu ir atsakingiausiu 
darbu, suteikiančiu unikalią galimy
bę pristatyti Lietuvos žmonėms ne 
tik išeivių klasikus, bet ir mažiau ži
nomus arba beveik nežinomus išei
vių rašytojus. 

MLLM sukaupta neįkainojamą 
vertę turinti medžiaga tyrinėjama, 

tvarkoma, naudojama ekspozicijose 
parodose, bus rengiami leidiniai, 

straipsniai, paskaitos. 

Lietuvių veikla 
Amerikoje 

Laiškuose atsiskleidžia kūrėjų dvasia, jų 
požiūris į literatūrą, vaizdžiai aprašoma 

aplinka, kurioje gyventa ir kurta, 
visuomeniniai bei asmeniniai interesai. 

Atkelta iš 3 psl. 

Pabaigos žodyje A. Škiudaitė pri
sipažįsta - „stengtasi aprėpti neaprė
piamą... Darbas buvo nelengvas, bet 
žingeidžiam žmogui - malonus. Daug 
sužinojau, patyriau. Dar daugiau, 
jaučiuosi be galo praturtėjusi ne tik 
žiniomis, bet ir jausmais, nes pro visą 
šią informaciją, kuria naudojausi, tie
siog kaip medus, suneštas milijono 
tautiečių Amerikoje, varvėjo Tėvynės 
meilė. Viskas ten buvo daroma iš 

meilės savo gimtinei ir savo tėvų gim
tinei, viskas daroma išjos ilgesio. Tai 
negali nejaudinti, tai negali nepalikti 
pėdsako". 

Labai gaila, kad nesudaryta as
menvardžių rodyklė, bet galima 
pateisinti — knygoje minima gausybė 
pavardžių būtų labai praplėtusi pačią 
ir taip didelės. 808 puslapių apimtie-, 
knygą, o tam būtų papildomos išlai
do:-... Kiekvienas skaitantis gali pa
teikti įvairių pastabų, tačiau jos netu
rėtų užgožti tokio pirmojo didelio 
darbo šia tema. 
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Apie lietuvių kalbą tik lietuviškai, 
arba 13-ąją Baltų kalbų studijų instituto vasarą palydint 

DALIA CIDZIKAITE 

Lygiai prieš metus Drauge rašiau apie 12-uo-
sius Baltų studijų vasaros instituto (Baltic 
Studies Summer Institute arba BALSSI) 

kursus Indianos universitete Bloomingtone, su
būrusius ne vieną lietuvių, latvių arba estų kalbą 
panorusi išmokti studentą. Lietuvių kalbą praėju
siais metais ryžosi studijuoti septyni studentai. 
Intensyvaus kurso pabaigoje net keturi jų pareiš
kė norą sugrįžti į Indianos universitetą kitą va
sarą. BALSSI kuratorius prof. Toivo Raun perne
lyg optimizmu nedegė - jo nuomone, pasiūlyti net 
du lietuvių kalbos kursus ateinančią vasarą nors 
ir nėra nerealu, finansiškai būtų gana sunku. Vis 
dėlto, po metų organizavimo bei rėmėjų paieškų, 
šią vasarą BALSSI lietuvių kalbos kursą pasiūlė 
net 14 studentų: devyni jų lankė pirmąjį lygį (jį 
dėstė PLB Lituanistikos katedros Ilinojaus uni
versitete Čikagoje doktorantė Daiva Litvinskaitė), 
o likę penki leidosi į dar gilesnį, o kai kada ir 
klampesnį, lietuvių kalbos pažinimą, kurį dėstė 
šio straipsnio autorė. 

Vasaros kursams artėjant į pabaigą, papraši
au savo studentų atsakyti į du klausimus apie 
lietuvių kalbą: 1) Kokia, tavo nuomone, yra lietu
vių kalba? 2) Kokios tavo lietuvių kalbos žinios 
prieš ir po šios vasaros kursų? Jūsų dėmesiui ke
turių antrųjų lietuvių kalbos metų studentų at
sakymai (Turbūt net neverta minėti, jog atsa
kyme angliško žodžio nė su žiburiu nesurasi...). 
Taigi apie lietuvių kalbą tik lietuviškai. 

Sharon Berg - daktarės laipsnį norvegų kalbos ir 
literatūros srityje apsigynė University of 
VVashington, Seattle; šiuo metu dėsto norvegų 
kalbą Concordia College, Moorhead, Minnesota. 

1. Man lietuvių kalba yra didelis žaidimas. Aš 
noriu suprasti, kaip viskas kalboje veikia ir suta
ria. Kai aš pradėjau studijuoji lietuvių kalbą, iš 
pradžių tenorėjau studijuoti, nes man reikėjo poil
sio ir norėjau pabandyti pasikalbėti lietuviškai su 
lietuviu kolega... 

2. Nors man nėra lengva kalbėti lietuviškai, 
džiaugiuosi, kad aš galiu išreikšti savo bei supras
ti kitų naujas mintis. Prieš šią vasarą aš galvojau, 
kad aš galėčiau tik „žaisti" su lietuvių kalba. Da
bar aš tikiu, kad aš galėčiau gerai suprasti ir kal
bėti, jei aš dirbsiu namuose. Kai mes pradėjome 
klasėje skaityti romaną, aš norėjau suprasti kiek
vieną žodį. To man buvo per daug. Tada aš prisi
miniau savo taisykles, kurias aš taikau savo stu
dentams norvegų kalbos klasėje, - yra svarbiausia 
suprasti, kas vyksta ir kodėl. Žodžiai nesvarbu. 
Dabar aš esu maloniai nustebinta, kad aš beveik 
galiu skaityti romaną be žodyno, jei aš per daug 
negalvoju, ką vienas ar kitas žodis reiškia... 

Aš nežinau, ar lietuvių kalba bus svarbi mano 
gyvenime, tačiau kai aš pradėjau studijuoti nor
vegų kalbą, irgi nežinojau, kad tai bus pagrindinis 
mano pasirinkimas. Kai kitą kartą aš ieškosiu 
naujo darbo, labai norėčiau surasti darbą, kur ga
lėčiau truputį panaudoti ir norvegų, ir lietuvių 
kalbas. Nežinau, ar egzistuoja šitas darbas Ame
rikoje, bet tikiuosi. 

Nicole McGrath - istorijos doktorantė Indianos 
universitete, Bloomingtone. 

1. Lietuvių kalba man nepriklauso. Aš kažką 
joje suprantu, bet ji nėra mano. Anglų kalba, žino
ma, man priklauso. Rusų kalba man irgi priklau
so. Tačiau aš negalėčiau pasakyti, kad gerai žinau 
lietuvių kalbą. Jei manęs kas paklaustų: ar tu 
moki lietuvių kalbą, mano atsakymas būtų - ne. 
Aš ją studijavau tik vasarą. Bet kai kas lietuvių 
kalboje man priklauso. Tai - mano prisiminimai. 
Buvo labai malonu praleisti dvi vasaras su savo 

Nicole McGrath ir Sharon Berg Joninių šventės metu. 

dėstytoja ir kitais lietuvių kalbos studentais. Jūs 
kažkokiu būdu man priklausote. Tikiuosi, jog ka
da nors ir lietuvių kalba bus mano. 

2. Prieš šią vasarą aš neturėjau jokios lietuvių 
kalbos. Studijavau ją vieną vasarą ir mažai ką pri
simenu. Supratau tik atskirus žodžius ir negalė
jau pasakyti paprasčiausių sakinių. Negalėjau 
skaityti ir žinau, kad jei būčiau buvusi Vilniuje ar
ba Klaipėdoje, būčiau negalėjus pasikalbėti su 
žmonėmis lietuviškai. Dabar manau, kad galėčiau 
gyventi Lietuvoje ir pasikalbėti lietuviškai. Ga
lėčiau pasikalbėti su savo kambario draugės Jo
lantos tėvais ir jos broliu. Būtų, žinoma, sunku ir 
žinau, kad darau daug klaidų, bet galėčiau. 

Thomas Douša - šiais metais pradės studijuoti bib
liotekininkystės doktorantūroje Ilinojaus universitete 
Urbana-Champaign. 

1. Pagal mane, lietuvių kalba yra graži ir įdo
mi kalba, turtinga savo sintaksės priemonėmis ir 
žodžių atsarga, taip pat labai sudėtinga morfologi
joje. Savo sudėtingumu lietuvių kalbą aš palygin
čiau su senųjų graikų kalbos sudėtingumu. Tad 
lietuvių kalba yra labai tinkama poezijai, dainoms 
ir kitoms meniškoms kalbos formoms. Ji pasiūlo 
daug išraiškos galimybių. Galbūt todėl kad anks
čiau studijavau lotynų ir senųjų graikų kalbas, 
man atrodo, kad lengviau yra lietuviškai skaityti 
ir rašyti, nei kalbėti arba suprasti, kai kiti žmonės 
ja kalba. 

2. Kas dėl mano lietuvių kalbos žinojimo, 
prieš šią vasarą aš maniau, kad gerai suprantu tas 
lietuvių kalbos gramatikos dalis, kurias pernai 
buvau studijavęs. Ir kad aš galiu su žodyno pagal
ba skaityti tuos straipsnius, kurie yra svarbūs ma
no mokslui, net jei ir labai lėtai. Bet jaučiau, kad 
aš dar negaliu gerai kalbėti ir kad mano gebėjimas 
suprasti žmones, kalbančius lietuviškai, buvo vi
siškai nepakankamas. Po šios vasaros kurso tikiu, 
kad truputį geriau galiu skaityti ir rašyti, bet kad 
dar nepakankamai pasakau ir man reikia daugiau 
praktikos. 

Henry Gritz - ispanų kalbos mokytojas; 
pensininkas. 

1. Man patinka studijuoti lietuvių kalbą. Aš 
planuoju kitą vasarą važiuoti į Lietuvą. Galbūt 
ieškosiu savo šeimos ten. Galbūt pagyvensiu ten. 
Galbūt susirasiu moterį - lietuvaitę (šypsosi). įsi
mylėsiu. 

2. Praėjusią vasarą aš galvojau, kad galiu kal
bėti lietuviškai, bet kai pradėjau studijuoti lietu
vių kalbą šia vasarą, pamačiau, kad klydau. Aš ži
nojau pavienius žodžius, bet negalėjau kalbėti. 
Dabar, man atrodo, kad aš galiu; nors ir dary

damas daug klaidų, galiu kalbėti ir susikalbėti. 
Mane kiti gali suprasti, todėl tikrai žinau, kad ir 
Lietuvoje mane supras. Praėjusią vasarą bijojau 
kalbėti, šią vasarą - nebijau. 

Praėjusiais metais šio straipsnio autorė ne
teisingai apkaltino Lietuvių fondą, neva šiam ne-
parėmus Baltų studijų vasaros instituto. Pasirodė, 
jog 2005 m. į Lietuvių fondą finansinės paramos 
niekas iš BALSSI organizatorių nesikreipė. Noriu 
atsiprašyti Lietuvių fondo ir padėkoti už šiųmet
inę finansinę paramą BALSSI. 

B i b l i o t e k i n i n k y s t e s d o k t o r a n t ū r o s D r o q r o m o i e ši 

rudenį padėsiantis studijuo* T-o-^as Dousa 


