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Dvidešimtmetis be kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno

Prieš dvejus metus Čikagoje ir 
Lietuvoje paminėjome muziko, 
kritiko, pedagogo, kompozi
toriaus Vlado Jakubėno 90-ąjį 
gimtadienį. Šį kartą reikia susto
ti prie 20-osios jo mirties sukak
ties.

„Kas gimė, turi ir mirti” — 
sako mūsų liaudies išmintis. 
Tačiau mirtis yra skaudus ir 
liūdnas momentas, kurio retas 
laukia, o dar retesnis — ją gali 
nuspėti.

Netikėtai mirtis atėjo ir mūsų 
mielam kompozitoriui Vladui 
Jakubėnui. Apie ją tegul prakal
ba Draugo redakcijos prierašas po 
Jakubėno paskutine recenzija, iš
spausdinta 1976 m. gruodžio 18 d. 
šio dienraščio kultūriniame prie
de. O jis skamba taip:

„Prof. Vladas Jakubėnas kele
rius pastaruosius metus Draugo 
kultūrinio priedo puslapiuose 
uoliai;—su dideliu, objektyviu 
įžvalgumu aptardavo visus lietu
viškosios Chicagos muzikinius 
įvykius. Neaplenkė jis ir praėjusį 

. sekmadienį Marųuette Parko 
lietuvių parapijos bažnyčios kon
certo. Ir čia spausdinamą koncer
to recenziją jau buvo parašęs savo 
mirties dieną — praėjusį pirma
dienį (gruodžio 13 d.). Aplankęs 
su pamokomis savo mokinius, jis 
vakare, kaip paprastai darydavo, 
rankraštį būtų atvežęs netoli 
kaimynystėje gyvenančiam 
redaktoriui. Deja, profesorius 
rankraščio pats jau neatvežė. 
Mokinius lankant, jį ištiko širdies 
smūgis. Čia spausdinamos re
cenzijos rankraštis buvo rastas 
velionio kišenėje. Tai tikrai pats 
paskutinis prof. Vlado Jakubėno 
plunksnos braižas”.

Taigi Vladas Jakubėnas buvo 
ištikimas muzikai iki pačios 
paskutinės savo gyvenimo 
minutės. Jis prieš mirtį ne tik kū
rė, rašė recenzijas, bet dar ir užsi
dirbo duoną pianino pamokomis, 
kurias duodavo mokinių na
muose. Beje, tokia staigia ir ne
tikėta mirtimi mirė ir vienas iš 
artimiausiųjų kompozitoriaus 
draugų, muzikas Juozas Kreivė
nas, kuris šalia kitų savo darbų 
surinko ir išsaugojo daugumą 
Jakubėno rankraščių ir kitų 
archyvinių retenybių (jie dabar 
laikomi Lietuvių evangelikų liu
teronų „Tėviškės” parapijos pa
state). Beje, Juozas Kreivėnas 
įsteigė Vlado Jakubėno vardo 
draugiją, kuri iki šiai dienai
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Vladas Jakubėnas (1904-1976)

rūpinasi šio kompozitoriaus kūry
bos rinkimu, saugojimu ir 
populiarinimu.

Kompozitorius Vladas Jaku
bėnas gimė 1904 m. gegužės 15 d. 
Biržuose reformatų bažnyčios 
klebonijoje (prie jos 1992 metais 
buvo prisegta atminimo lenta, 
sakanti, kad čia yra Vlado 
Jakubėno gimtinė) Halinos ir Po
vilo Jakubėnų šeimoje. Vėliau 
gimė dar dvi dukros, kurių viena 
— Halina Dilienė dar tebegyvena 
Čikagoje.

Jaunasis Vladas muzikinį 
išsilavinimą gavo Kaune, Rygoje 
ir Berlyne. Karo metais turėjo 
pasitraukti į Vokietiją ir čia iš
gyveno iki 1949 metų, kuomet at
vyko į Čikagą, kur tęsė savo 
muzikinę veiklą iki pat mirties.

Buvo produktyvus kompozito
rius, davęs daug originalių ir 
harmonizuotų lietuvių liaudies 
dainų, choralų, yra sukūręs stanr' 
bios formos kūrinių, simfonijų, 
baletą ir kt. Šio rašinio rėmai nėra 
tokie, kurie išsamiai sužymėtų ir 
atskleistų visą Vlado Jakubėno 
kūrybą. Tą jau yra padarę kiti 
muzikos žinovai praeityje ir jų 
darbai apie šį kompozitorių 
išspausdinti laikraščiuose, žurna
luose ir kitokio pobūdžio leidi
niuose.

Su kompozitorium Vladu Jaku- 
bėnu šių eilučių autorių sieja 
gana artimi, tačiau bent iš pra
džių, ne muzikiniai ryšiai. Su juo 
tekdavo dažnai susitikti, pasi
kalbėti ar tai pas kaimynystėje 
gyvenantį muziką Juozą Kreivė-
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Devynios dešimtys pavasarių
Dainininkės Juozės Augaitytės 
(1906 - 1996) atsiminimai: jos 
gyvenimo kelias ir Lietuvos 
muzikinės kultūros istorija

Gimiau 1906 m. gegužės 1 d. 
Tauragės apskrityje, Kuisių ir 
Balandiškių kaimų rubežiuje. 
Vieta buvo labai romantiška — 
pavasarį gegužė nuolat kukuo
davo ir lakštingalos skardendavo, 
o konvalijų ir žibučių žiedai ne tik 
akims teikė malonumą, bet ir 
dieviškais kvapais masino... 
Gaila, kad tėvai mus išvežė į kitą 
aplinką už trijų kilometrų, į 
Dauglaukį, nes, šeimai dau
gėjant, vietos ėmė trūkti. Gamta 
čia taip pat buvo graži — daug 
medžių ir puikus vaizdas į tolį. 
Ten ir praleidau savo vaikystę, 
baigiau pradžios mokyklą ir pasi
rengiau stoti į antrąją gimnazijos 
klasę.

Jau būdama mažametė mergai
tė, pradėjau dainuoti — pamokius 
vargonininkui Jonučiui, sekma
dienių rytais kartu su seserimi 
Kazimiera, kaimynų berniukais 
Pliuškevičiais ir giminaičiais Sta- 
rinskais giedodavau bažny
tiniame sekstete „Adynas”. Sep- 
tynerių aštuonerių metų amžiaus 
pagarsėjau kaip giesmių „va
dovė”. Kviesdavo mane, „gie- 
dorką”, žinoma, kartu su mamy
te. Vis turėdavau giesmes užves
ti, o kitos giesmininkės man 
turavodavo. Būtų gera ir juok
inga šiandien pačiai išgirsti tą 
savo „vadovavimą”.

1914 metais, kada prasidėjo 
karas, mano tėvelį pašaukė į ka
riuomenę. Mamytė liko su šešiais 
vaikais — trim mergaitėm ir trim 
berniukais, jauniausiam buvo 
treji metai. Dieve, kaip skaudžiai 
mes pergyvenome. Dar ir dabar 
su giliu liūdesiu atmenu tą naktį, 
kada mes verkdami, tiesiog 
rėkdami maldavome: „Tėveli, 
neišeik, nepalik mūsų!” Vokie
čiams užėjus, buvo baisu. Jie 
viską ėmė, vogė, net palovius 
išlandžiodavo, gyvulius išsives
davo ir atimdavo viską, kas tik 
valgoma. Kaimynai, kai sužino
davo, kad tie grobikai jau ar
tinasi, vieni kitiems pranešdavo, 
jog reikia slėpti maistą. Kartą 
mano mamai kilo gera idėja— 
nutarė mane „susargdinti”: 
išėmė iš lovos šieniką, ten pridėjo 
maisto, užklojo šiaudais, uždengė 
paklode ir garbingai ant to „sos
to” mane paguldė, prie lovos ant 
stalelio net buteliukų su vaistais 
pristatė. Užėjo vokiečiai, paglos
tė mano galvą ir sako: „Krank”. 
Mama jiems pritarė: „Sehr

* Šis Juozės Augaitytės prisimi
nimų pluoštas buvo išspausdintas 
1996 metais Lietuvoje leidžiamų Mu
zikos barų keturiuose numeriuose. 

krank”. Ir taip tapau heroje — 
mėsos, lašinių gelbėtoja.

Kai 1918 metais, iš karo grįžo 
tėvelis, prasidėjo kitas gyve
nimas. Mes jau buvome gerokai 
paūgėję ir rodėme visokius pomė
gius. Visi mėgome muziką, nors 
mūsų tėvelis muzikalumo ar tono 
išlaikymo visai neturėjo, bet 
klausytis muzikos mėgo. Vienas 
brolis, vyresnysis, įsigijo akor
deoną ir gražiai juo grojo, ant
rasis net kontrabosą iš kažkur 
gavo, žinoma, sunkiai jį valdė, bet 
ilgainiui „susidraugavo”, dar 
giminaitis ateidavo su smuiku, 
na ir mes dainuodamos pritar
davome. Mano mama turėjo labai 
gražų balsą ir buvo nepaprastai 
muzikali. Taigi mes trys — 
mama, sesuo ir aš — gan gražiai 
reiškėmės: vis tam „orkestrui” 
turavodavom, o jei vesdavom — 
jie mums turavodavo.

Persikėlus į Tauragę, toliau 
tęsėsi mano pasireiškimai daina
vime. Žinoma, dainuodavom 
viską iš klausos, o ne iš gaidų. 
Kartą atvyko į Tauragę kažkoks 
senas kanklininkas duoti kon
certą. Aš tuojau pat buvau 
angažuota tame koncerte daly
vauti, nes mokėjau daug liaudies 
dainų iš savo mamos ir šiaip 
prisiklausius. Parepetavome 
keletą valandų su mieluoju 
kanklininku ir ėjome į salę. 
Buvau baltom paklodėm apsupta, 
su kažkokiu žolynų vainiku ant 
galvos ir jaučiausi kaip tikra 
vaidilutė. Na, mudu ir daina
vome. Publika plojo, jautresnės 
moterys ašarėles šluostėsi. O 
man tai buvo didelė šventė!

Visada turėdavau dainuoti per 
Kalėdų eglutę ir šiaip vaka
ruškas. Atsimenu per vieną eglu
tės renginį dainavau dainelę:

Mergelė sode vaikščioja, gegutė 
ten kukuoja

Atsitūpus ant šakų — kukū, 
kukū, kukū.

Pasakyk miškų paukštele,
tu raiboji gegutėle,

Ar reiks man kentėt vargų — 
kukū, kukū.

Gimnazijoje dainavimą dėstė 
Izodorius Austynas, kurio dėka ir 
pasirengiau stojamiesiems eg
zaminams į antrąją klasę. Jis 
mane išmokė Stasio Šimkaus 
„Kur bakūžė samanota”, duetą 
„Plaukia sau laivelis” (jį daina
vau kartu su klasės drauge Erna 
Gramzaite), keletą Miko Petraus
ko duetų ir šiaip liaudies dainų.

1924 metais mūsų gimnazijos 
choras rengėsi vykti į Kauną 
dalyvauti Dainų šventėje. Prieš 
tai pas mus atvyko kompozitorius 
Stasys Šimkus patikrinti, ar mes 
esame tinkamai pasirengę. 
Choras dainuoja, o jis duoda 
muzikos mokytojui nurodymus, 
kaip turime geriau atlikti. 
Neprisimenu, kokioje dainoje aš 
ir paleidau savo „kakarynę”, 
matyt, aukštesnių gaidų buvo. 
Šimkus sustabdė chorą ir sako: 
„Mažiuke, iš kur tu taip stipriai 
rėki?” Tuomet aš dar labiau pra
dėjau „rėkti”.

1925 metais į Tauragę atvažia
vo duoti koncerto Čekų nonetas, 
lydimas kompozitoriaus Juozo Ži

Juozė Augaitytė (1906-1996) Edmundo Jakaičio nuotrauka

levičiaus. Visi jie buvo Klaipėdos 
konservatorijos profesoriai. Po 
koncerto, per vaišes mes, 
mokiniai, turėjome ratelius žais
ti. Man buvo pavesta tuos ra
telius su dainomis vesti. Ir aš 
juos tokia tonacija užvedžiau, kad 
Žilevičius iš karto atkreipė į 
mane dėmesį ir pasakė gimna
zijos mokytojui, kad nori įdėmiau 
mano balso paklausyti. Po tų 
iškilmių ir nuėjome pas muzikos 
mokytoją, kur Žilevičius klausėsi 
mano dainavimo. Pasiklausęs jis 
pasakė: „Mergaite, tu turi 
nepaprastą balsą! Tau būtinai 
reikia jį lavinti”.

Grįžęs į Klaipėdą, Juozas Žile
vičius apie visa tai papasakojo 
konservatorijos direktoriui Sta
siui Šimkui. Šimkus tuojau pat 
įsakė administratoriui A. Bružui 
atvežti iš Tauragės tą mergaitę, 
t.y. mane, kad pats viskuo įsi
tikintų. Aš pas konservatorijos 
direktorių buvau lydima gimna
zijos mokytojo Izidoriaus 
Austyno. Buvo vasara — atostogų 
metas, ir mes turėjome vykti į 

bertas Stanciką. Tai buvo koncertas/pokyiis, skirtas 
padėkoti Amerikos lietuviams — pabėgėlių-imigrantų it 
Vakarų Europos i Ameriką sponsoriams. Juozė Augaitytė 
atliko muzikinę programą.

Po vieno koncerto 1950 metais Philadelphijoje: sėdi solistė 
Juozė Augaitytė-Tamatauskienė, pianistas Marco Fiar- 
nesi, dailininkė-skulptorė Adelė Smailienė. Stovi: kun. Sta
sys Raila, skulptorius Petras Vaškys, dailininkas Adal-

Smiltynę, kur Stasys Šimkus 
tuomet gyveno. Kompozitoriui 
dainavau jo paties dainas: „Vai 
pūtė, pūtė”, „Kur bakūžė 
samanota”, „Oi, greičiau, 
greičiau” ir dar keletą liaudies 
dainų. Žinoma, kad rėkiau iš 
visos širdies. Pianinu man 
akompanavo pats Stasys Šimkus 
ir vis keitė tonacijas, pa
rinkdamas tai žemesnes, tai 
aukštesnes ir labai aukštas. Kai 
baigė tikrinti, tarė: „Mergyte, 
tučtuojau turi stoti konserva- 
torijon ir mokytis. Klaipėdoje tu 
gausi mokslą veltui ir visą pra
gyvenimą”. Žinoma, kad toks 
kompozitoriaus Šimkaus pa
siūlymas sužadino visus mano 
troškimus. Ar gali būti kas gra
žiau, kaip dainuoti? Taip ir 
išsipildė mano svajonės.

Vėliau buvo konkursiniai 
egzaminai. Suvažiavo balsingi 
jaunuoliai ir jaunuolės iš visos 
Lietuvos — apie 200 asmenų. Aš 
buvau pirmoji, kuriai konserva
torijos vadovybė pasiūlė pilną sti
pendiją. Tokią stipendiją turėjo 

gauti dar viena dainininkė iš 
Kupiškio, tačiau ji neatvyko. 
Tuos pinigus, rodos, išdalino ki
toms merginoms, kurioms — 
neprisimenu.

Klaipėdoje mus, penkias daina
vimo skyriaus mokines, apgyven
dino viename dideliame kam
baryje. Tai buvau aš — Juozė 
Augaitytė, E. Adomonytė, A. 
Dambrauskaitė, V. Rupeikaitė ir
S. Gelžinytė. Ten gyvenome ne
ilgai, tik keliolika dienų. Vėliau 
likome trise — aš, A. Damb
rauskaitė ir B. Požėlaitė. Mus 
maitino namo savininkė, kilmės 
lietuvė. Netrukus, rodos, kitais 
metais, buvome perkeltos arčiau 
miesto centro ir konservatorijos.

Mūsų dainavimo profesorė 
buvo Marijana Čerkaskaja — 
Peterburgo operos primadona — 
nepaprastai miela ir labai puiki, 
aiškiai suprantama pedagogė. Ji 
nepaprastai didelę reikšmę skyrė 
kvėpavimui, mes keletą mėnesių 
vien tik ir mokėmės taisyklingai 
kvėpuoti. Profesorė gerai išmanė 
ir balso stygų struktūrą. Kodėl ji 
išvyko iš Klaipėdos, nežinau, bet 
mums dainininkams, tai buvo la
bai didelė skriauda. Vėliau man 
teko pažinti daug vokalo moky
tojų, tačiau tokios kaip Čerkas
kaja sutikti neteko.

Netrukus mes gavome kitą 
dainavimo mokytoją — Ivaną 
Volkovą. Apsaugok, Dieve, nuo 
tokių mokytojų. Visus jis mus 
rikdė. Kas gali ir kas negali, sergi 
ar peršalęs, jis vis tiek rikdo. O 
jei negali išrėkti, tai gerais 
rusiškais žodeliais išbara. Be to, 
per pamokas dar rūkydavo ciga
rus. O klasės — tai mažas kamba
rys. Todėl pas jį eiti į pamokas bū
davo tikra kančia. Ačiū Dievui, 
kad gavau stipendiją į Italiją. Tai 
buvo tikras mano išsigelbėjimas.

Profesorius Juozas Žilevičius 
dėstė muzikos teoriją, istoriją ir 
solfedžio. Kaip dėstytojas jis buvo 
geras, bet kaip žmogus, ypatingai 
su jaunomis gražiomis mergaitė
mis, tai jau geriau nutylėsiu. Kai 
susirinkdavome salėje, ateidavo 
direktorius Stasys Šimkus mūsų 
paklausinėti, jeigu ko nors 
nežinodavome, ypač mergaitės, 
gaudavome „pipirų”. Viena 
mūsų dainininkė mėgo balius-šo- 
kius. Atrodo, kad Šimkui apie tai 
buvo pranešta. Kartą, atsisu
kęs į mane, jis ėmė klausinėti, 
lankiausi aš baliuose ar ne. At
sakiau, kad ne. O tai vargšei 
baliauninkei tuomet smarkiai 
kliuvo. Direktorius ją išbarė: „Ko 
tu čia sėdi ir kito vietą užimi?”

Stasys Šimkus buvo labai 
griežtas. Jis stropiai tikrindavo 
mokinius, ypač orkestrantus,

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Mažoji — Prūsų Lietuva — Karaliaučiaus kraštas 
1918 metų Tilžės Akto perspektyvoje
DR. JONAS VALAITIS

Ada Korsakaitė-Sutkuvienė
Skirta žuvusioms Vilniuje 1991 m. sausio 13 d. atminti.

Ados Sutkuvienės pluoštinio meno paroda Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, Illinois, vyksta dar ir šį savaitgalį, sausio 11-12 dienomis.

Liudijimas prie bokšto
Ne daug žmonių turi galimybę 

pasukti istorijos kryptį. O tai padarė 
lietuviai aną šalto siaubo sausio try
liktosios naktį prie televizijos bokšto 
Vilniuje. Tą naktį totalitarinės im
perijos jėga — plieno tankuose ati- 
tarškėję smogikai — turėjo 
išgąsdinę išvaikyti tuos, kurie drįso 
kalbėti apie laisvę Lietuvai.

Imperijos valdovams buvo aišku, 
kad Lietuvos nepriklausomybė yra 
pavojus visam komunistiniam kolo
sui. Imperijos valdovai gyrėsi savo 
racionalumu. Juk marksizmas- 
leninizmas atskleidė istorijos 
dėsnius, ir valdovai tuos dėsnius 
sekdami imperiją valdė. Tai buvo 
labai kieta ir negailestinga doktrina: 
ekonomija yra visa ko pagrindas ir 
galutinė žmonių bendro gyvenimo 
realybė. Viskas kita - mokslas, pol
itika, religija - yra tik ekonominių 
santykių išdava. Komunistinis 
tikėjimas sakė: žmogaus prigimties 
nėra. Ji yra tiktai molis, kuriam 
formą duoda ekonominiai santykiai. 
Todėl tie, kurie nori valdyti žmones, 
turi kontroliuoti žmonių ekonomin
ius santykius. Komunistinė doktri
na, kuri reklamavosi norinti žmoniją 

. išlaisvinti, to paties išlaisvinimo 
vardan buvo pasiruošusi žmoniją 
sukaustyti. Imperija buvo raizgoma 
keisčiausiais ekonominiais saitais. 
Visoj imperijoj muilas buvo gamin
amas tik dviejose vietose. Uzbekija 
buvo paversta medvilnės plantacija. 
Lietuvai buvo skirta būti Leningrado 
ir Maskvos kiaulide. Labai 
sąmoningai buvo bandoma sumegzti 
ekonominius ryšius, kad nei vienas 
imperijos rajonas negalėtų jaustis 
savarankišku.

„Auka prie Baltįjos” 
___ Pluoštas, 1995

Anuo metu, kai tankai riedėjo 
Vilniaus radijo ir televizijos bokšto 
link, jau ir patiems imperijos valdy
tojams buvo aišku, kad jų tikėjimas 
yra tuščias. Ne ekonomija grindė jų 
imperijos politiką, o politika grindė 
ekcnomiją. Imperijos ekonomija 
buvo lavonas. Tik nuoga jėga išlaikė 
imperijų.

Kad imperijos valdovai lietuvių 
bijojo aišku ir iš to, kad kraujo pa
mokai buvo parinktas elitinis KGB 
Alphą smogikų dalinys. Alpha dal
inio vyrai buvo smurto specialistai. 
Jie galėjo duoti tikslią teroro dozę. 
Atvykti, sunaikinti pasipriešinimą ir 
dingti rūkuose. Alpha dalinio vyrai 
— tai tikrieji imperijos gynėjai.

Tačiau nei staugiantys tankai, nei 
automatinių ginklų salvės, nei gar
siakalbių bauginantys grasinimai 
nepajudino stovinčiųjų prie bokšto. 
Smurto banga lūžo. Tie, kurie 
stovėjo prie bokšto ir nebėgo nuo 
žviegiančių tankų, pasuko istorijos 
kryptį. Šiandien imperijos jau 
nebėra. Ir tas pats KGB smogikų 
Alpha dalinys kritišku imperijai 
momentu atsisakė prisidėti prie im
perijos išgelbėjimo. Jam buvo skirta 
pučo metu pulti Baltąjį Namą, Rusi
jos parlamento rūmus. Alpha būrys 
atsisakė paklusti pučo vadams, nes 
kaip tik tuo metu dalinio vadai buvo 
susierzinę, kad imperija nesirūpina 
prie Vilniaus bokšto žuvusio kari
ninko šeima. Gal tai tinkamas 
marksistinis paradoksas: imperiją 
kritišku momentu sugriovė mažoji 
ekonominė realybė. .

Didysis airių poetas William But- 
ler Yeats po visą pasaulį nus
kambėjusiame eilėraštyje apie nepa-

Tilžės Akte, 1918 m. lapkričio 
30 d. paskelbtame Mažosios 
Lietuvos Tautinės Tarybos, 
deklaruojama:

„Atsižvelgiant į tai, kad viskas, 
kas yra, turi teisę gyvuoti, ir j tai, 
kad mes lietuviai čionai Prūsų 
Lietuvoj gyvenantieji sudarome 
šio krašto gyventojų dauguo- 
menę, reikalaujame mes, remda
mies ant Vilsono Tautų paties ap
sisprendimo teisės, priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios 
Lietuvos. Visi savo parašu šitą 
pareiškimą priimantieji pasižada 
visas savo jėgas už įvykdymą 
minėtojo siekio pašvęsti”. (Seka 
24 parašai, pradedant Vana
gaičiu ir baigiant Lekšu.).

Prūsų-Mažosios Lietuvos isto
rija nuo Mindaugo laikų yra glau
džiai susijusi su Didžiosios Lietu
vos, o ypač žemaičių istorija. Prū-

* Paskaita, skaityta Mažosios
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio mūšio, žemaičių bajorai taip 

kreipėsi į kunigaikštį Vytautą: 
„Mūsų kunigaikštis Vytautas 
turi atsiimti Karaliaučių, nes tai 
jo tėviškė”. Vytautas 1413 metais 
Salyne prie Kulautuvos susi
rinkusiems kariams pareiškė: 
„Prūsai [Prūsų Lietuva) yra taip 
pat mano protėvių žemė ir aš jos 
reikalausiu iki Osos upės [Vyslos 
intakol. nes ji yra mano tėvo 
kunigaikščio Kęstučio paliki
mas”. Lietuvai laimėjus Žalgirio 
mūšį, Kryžiuočių ordinas galėjo 
būti išstumtas iš Prūsų Lietuvos, 
jeigu ne prūsams nepalanki 1422 
metų Melno taikos sutartis, kuria 
Kryžiuočių ordinas atsisakė 
žemaičių. Klaipėdos pilis liko or
dinui. Ordinas neišsikraustė iš 
Prūsų Lietuvos ir po Torūnės tai 
kos sutarties tik išsikėlė iš 
Marienburgo į Karaliaučių 1454 
metais. Po to, ordino magistras 
pasiskelbė Prūsų žemės magistru 
(iš čia kilo suvokietintas žodis 
Preussen, vėliau Ostpreussen).

Nors Kryžiuočių ordinas 1525 
metais baigė savo despotišką 
nekrikščionišką veiklą Prūsuose, 
prūsai ne tik negavo laisvės, bet 
pateko į hercogo Albrechto 
valdžią, iš kurios vėliau išsivystė 
Berlyno Elektoratas ir Berlyno 
karalystė, įsikūrusi Kara
liaučiuje karaliaujant Friedri- 
chui Wilhelmui ir Friedrichui Di
džiajam, nuo 1740 iki 1918 metų. 

Lietuvininkai prūsai, nepai
sant labai nepalankių sąlygų 
vokiečių valdžioje, ne tik išlaikė 
savo prūsiškai lietuvišką 
charakterį, bet tapo lietuviškos 
kultūros lopšiu.

Mažojoje Lietuvoje 1547 metais 
išėjo pirmoji spausdinta lietuviš
ka knyga — Mažvydo Katekiz
mas. 1579 metais — Jono 
Bretkūno pirmasis lietuvių kalba 
Šv. Raštas. 1775 metais Kristi
jono Donelaičio „Metai” — pir
moji lietuviška poema. 1825 
metais — Karaliaučiaus universi
teto profesoriaus Liudviko 
Gedimino Rėzos pirmasis dainų 
rinkinys lietuvių kalba. Nuo 
1883 iki 1886 metų Aušra — pir
masis atgimstančios Lietuvos 
laikraštis. 1860-1953 metais 
Viliaus Storasto-Vydūno Mažajai 
Lietuvai labai reikšmingi raštai. 
Visa, čia paminėta, (ir daugiau) 
buvo sukurta nuo 1310 metų

surengtame Tilžės Akto paskelbimo 
78-osios sukakties minėjime, 1996 m. 
gruodžio 1 d. vykusiame Čikagoje, 
Šaulių namuose.

sisekusį airių sukilimą per 1916-ųjų 
metų Velykas rašo, kad istorijos 
srovėje Dublino pašte žuvę su
kilėliai yra kaip uolos upėje. Gy
venimas teka, o jie yra sustabdyti, ir 
gyvenimą įtaigauja. Taip yra ir su 
Vilniaus žuvusiais. Jie liudija dau
geliui dar vis labai nemalonią kom
unizmo realybę. Štai mažas pavyz
dys. Neseniai pasirodė anuo laiku 
imperiją valdžiusio Michailo Gor
bačiovo memuarai, kurie kaip tik 
šiuo metu laikraščiuose ir 
žurnaluose recenzuojami. Beveik 
kiekvienas recenzentas sustoja prie 
Vilniaus įvykių. Knygoje yra tiesiog 
melagysčių audinys apie tai, kas at
sitiko prie Vilniaus radijo ir televi
zijos bokšto. Nei vienas recenzentas 
neperka Gorbačiovo aiškinimo, kad 
už žudynes atsakingi lietuviai na
cionalistai. Pavargęs ir Gorbačiovo 
pasiteisinimas, kad jis nieko apie 
saugumo organų planus Vilniui 
nežinojęs. Vilniaus žudynės 
užfiksavo labai nemalonią Sovietų 
Sąjungos realybę. Su šia realybe 
turi grumtis kiekvienas, kuris šiaip 
lengvai gali čiauškėti apie Gor
bačiovą, reformatorius ir idealistus 
komunistus.

Mintimis grįžtame į tą siaubo 
naktį Vilniuje ir prisimename tuos 
drąsius lietuvius, kurie taip mylėjo 
laisvę, kad sutiko už ją mirti prie 
televizijos bokšto. Jų mirtis nebuvo 
veltui. Ne tik Lietuva laisva, bet ir 
blogio imperijos nebėra. O tai yra 
kaip tik dėl to, kad mirusieji nesi
traukė nuo atriedančių tankų. 

(a.a. I.)

sus ir žemaičius jungė ne vien 
bendra kilmė, bet ir bendri prie
šai — Kryžiuočių ir Kalavijuočių 
ordinai. Kai kalavijuočiai iš šiau
rės veržėsi į Lietuvą, norėdami 
susijungti su kryžiuočiais, 
žemaičiais su jais kariauti padėjo 
prūsai, o kai kryžiuočiai iš pietų 
veržėsi į Lietuvą — prūsams 
kovoti padėjo žemaičiai. Nekal
bant apie Herkaus Montės vado
vaujamus prūsų sukilimus prieš 
Kryžiuočių ordiną, kuris, 
remiamas visos krikščioniškos 
Europos, prisidengęs noru krikš
tyti prūsus, iš tikrųjų siekė juos 
pavergti ir išplėšti jų tvarkingas 
sodybas.

Lietuvos karalius Mindaugas 
bei Didieji kunigaikščiai Kęstu
tis ir Vytautas, nepaisant jų 
diplomatinių strategijų, negalėjo 
išvengti karų su kryžiuočiais. Įdo
mu, kad praėjus vos keleriems 
metams po 1410 metų Žalgirio

Nemunas ties Tilže

Tilžės miestas

prasidėjusios germanizacijos ir 
draudimo naudoti prūsų kalbą.

1945 metais prasidėjusi sovie
tinė okupacija šiame krašte žiau
rumu pralenkė visus žinomus 
genocidus. Jei 1710 metais Prū
sų Lietuvoje siautęs maras sunai
kino trečdalį gyventojų (iš 
600,000 liko gyvi 400,000), tai per 
porą sovietinės okupacijos metų 
iš dviejų milijonų gyventojų beli
ko vos keli tūkstančiai, tarp jų 
išliko tik pavieniai autochtonai ir 
tie, kurie iš Karaliaučiaus kraš
to pasitraukė į Lietuvą, Lietuvoje 
vadinami „vilko vaikai”. Dalis jų 
vėliau įsikūrė Vokietijoje ir (Nukelta į 4 psl.)

Tilžės lietuvių giedotųjų draugijos choras (kairėje stovi choro dirigentas dr. Vydūnas).

veikia „Edelvveiss” organizaci
joje.

Tilžės Akto 78-osios sukakties 
proga verta pasvarstyti kelius ir 
būdus, kaip pasiekti mūsų visų 
lietuvininkų tikslo —- Mažosios 
Lietuvos susijungimo su Didžiąja 
Lietuva.

1990 metais subyrėjus Sovietų 
Sąjungai ir atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę, ALTas, šalia 
savo veiklos, siekiančios, kad 
Lietuva būtų priimta į NATO, 
įsipareigojo kelti Karaliaučiaus 
srities klausimą, siekiant Kara
liaučiaus krašto Mažosios 
Lietuvos susijungimo su Didžiąja

Lietuva.
Trumpai pažvelkime, kas ALTo 

šiame įsipareigojime daroma:
1993 metais ALTo iniciatyv 

buvo surengtas politinis simpo
ziumas: „Rusų kariuomenė 
Pabaltijy”, kuriame pagrindiniu 
kalbėtoju buvo artimas baltų 
rėmėjas ambasadorius Paul Glo
bė ir kiti politikai, atstovaujantys 
Amerikos lietuviams, latviams ir 
estams. Savo kalboje Paul Goble 
perspėjo baltus, kad šiuometinė 
grėsmė Baltijos valstybių sau
gumui yra rusų karinė bazė 
Karaliaučiuje, nepaisant, kad

v
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„Gerai, kad buvo
Mažvydas...”

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Raukšlių daugėjimo metai
Pagaliau atsikvošėjau: ir vėl 

Nauji metai! Ne juokais nauji. 
Sutikti kukliame rate. Vėliau 
stebint Rožių paradą. Jau be 
įprasto įsisiūbavimo bet kurioje 
lietuvių salėje, keliant šampano 
taurę ir pakiliai giedant Tautos 
himną. Ne, ne — šiemet to ne
buvo. Kas ten dėjosi mūsų salėse, 
nežinau. Gal bočių vėlės linksmi
nosi? O gal patalpos, kaip su 
viena nuolat daroma, buvo išnuo
motos austrams ar meksikie
čiams, ar kam kitam? Bendruo
menė pavargo nuo linksmybių. 
Vadinama Naujoji banga, dvejus 
metus paeiliui surengusi vi
suomenei turiningus naujame
tinius balius, šiemet nuo to atsi
ribojo. Sakoma, per daug darbo ir 
per didelės išlaidos! Kur tau ne
bus didelės, jei tie silvestriniai 
pokyliai buvo rengiami su iš
rankiausia kulinarija, jei salės 
išpuošimo „stebuklams” buvo 
skiriamos valandų valandos, o 
doleriais — šimtinių pluoštai. 
Naujosios bangos skoniui 
kaspinų ir balionų nepakanka. 
Reikia instaliacijų, kurios ne tik 
blizgesiu, bet ir įmantrybėmis 
apkvaišintų protus.

Taigi atsikvošėjęs pagalvojau: 
šie metai bus Rimties metai. Taip 
sakant, raukšlių ant kaktos dau
gėjimo metai. Kažkaip norisi 
mąstyti, svarstyti, su dantų 
krapštuku burnoje. Dar sykį pa- 
brėšiu: labai rimtai mąstyti. Bet 
apie ką? Čia ir kriukis. Iš karto 
tiksliai atsakyti negaliu. Tiesiog 
nežinau, kas mūsų gyvenime yra 
svarbiausia. Aišku, sveikata, bet 
tai juk savaime suprantamas 
dalykas. Tiek suprantamas, kad 
daugelis apie tai dažnai malame 
iki apalpimo. Užmirštame, kad 
sveikata yra tik įrankis individo 
egzistencijai palaikyti. Ne itin 
tobulas įrankis, kiekvienam vis 
kitoks, reikalaujantis šiokios 
tokios priežiūros. Bet tai jau 
daktaro Adomavičiaus sritis. 
Skaičiau laiške, kad Vilniuje 
globos namuose ramybės labui 
įsikūręs išeivis paprašė gimi
naitės jam būtinai nupirkti sė
menų aliejaus: mat šį eliksyrą 
gerdamas jis galėsiąs ilgai išlikti 
jaunas. Duok Dieve, kad taip 
būtų, nors jaunatvė nieko bendro 
neturi su ramybe.

Lyg ir netinka pamokslauti 
padėvėtomis mintimis, tačiau 
sunku jų išvengti. Tad ir sakau: 
prisitaikyti prie esamos padėties 
sugeba tik dvasiškai tvirtas 
žmogus. Mano išmone, dvasia — 
tai žmogaus charakteris. Irgi 
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įrankis — ir dar koks! — tobulin
tas ir dar vis tobulinamas žmogiš
kumo kalvėse. Nuo seniausių 
laikų charakteris tebėra didžiųjų 
išminčių dėmesio centre. Mokyk
loje girdėjome ir skaitėme apie 
iškilius žmones. Ir šiandien žavi
mės ypatingų asmenybių (moterų 
ir vyrų) taurumu, tvirtybe, darbš
tumu, išmintimi.

Vakar skaičiau Italo Calvino 
knygoje The Uses of Literature 
apie klasikos knygų skaitymo 
vertę bet kada bet kokio amžiaus 
žmogui. Calvino tai pailiustruoja 
Ciotano pasakojimu: „Kai jie 
ruošė nuodus, Sokratas su fleita 
mokėsi melodiją. ‘Kokia tau nau
da iš to’, jie paklausė, ‘išmokti 
melodiją prieš mirtį’ ”.

Atsakymas necituojamas. Jo ir 
nereikia. Sokrato rami laikysena 
čia savaime suprantama. Neiš
vengiamybę jis priima ne kaip 
kokį siaubą, bet kaip pabaigą. 
Jam brangus dar likęs gyvenimo 
tarpsnelis, kuriame nėra išblėsus 
meilė tiesai ir, štai — šiai gražiai 
melodijai. O grožis yra tiesa. Ak, 
idealizmas! Nuo jo nepabėgsime. 
Ir nereikia bėgti. Idealizmo gai
dose dar liko daug gražių me
lodijų.

Savo knygoje Calvino kelis kar
tus palankiai mini Algirdą J. 
Greimą, mūsų žymų semiotikos 
mokslininką. Pacituosiu skirsnį 
iš esė „In Memory of Roland Bar- 
thes”. Čia aprašoma Barthes 
laidotuvių 1980 metais kovo 28 
diena: „Tą pilką 28-os rytmetį aš 
klaidžiojau nykiose gatvėse už 
ligoninės, ieškodamas ‘amfi
teatro’, iš kurio, kaip man sakė, 
Barthes kūnas pradės kelionę į 
užmiesčio kapines, kur palaido
ta jo motina. Tuo metu aš sutikau 
Greimą, kuris irgi atvyko anksti. 
Jis man papasakojo, kaip 1948 
metais Aleksandrijoje susi
pažinęs su Barthes, kaip jį įti
kinęs skaityti de Saussure ir 
perrašyti Michelet. Greimui, 
nepalaužiamam metodologinio 
griežtumo meistrui, nebuvo 
jokios abejonės: tikrojo Barthes 
esmė glūdėjo semiologinėje anali
zėje, kad ir veikale Systeme de la 
Mode, ją vykdant, kaip matome, 
disciplinuotai ir tiksliai. Ir la
biausiai Greimas nesutinkąs su 
laikraščių nekrologų rašėjų pa
stangomis užkrauti apibūdini
mus (kaip ‘rašytojas’ ar ‘filosofas’) 
žmogui, kuris išsisukdavo iš bet 
kokio klasifikavimo, nes visa tai, 
ką jis darė savo gyvenime, buvo 
daroma iš meilės”.

450 metų pirmajai lietuviškai 
knygai — tai proga pasidžiaugti 
reikšmingais leidiniais ir gražiais 
renginiais, o sykiu ir proga susi
kaupti, pamąstyti. Ką reiškia 
knyga tautai, valstybei, daugia
tautei žmonijos civilizacįjai? Ką 
reiškė pirmoji knyga mūsų tautai 
— ir tuo, kad ji lietuviška, beveik 
visa — tik lietuvių kalba, ir ką ji 
reiškė pagal savo nuostabų dau
gialypį turinį?

Bet kuri knyga yra sukurta 
naujovė, o sykiu ir įvairių, jau 
prieš ją buvusių, dalykų telkinys 
ir atspindys. Knygose kaupiama 
ir perteikiama žmonių bendrijos 
ir visos žmonijos Žinija bei iš
mintis. Knyga tampa tautos raš
tija ir dvasios tęstinumu, ir čia 
vėlgi paskata reikštis naujai 
kūrybai.

Martynas Mažvydas suvokė 
savo darbo ypatingumą, net ir 
tautinę kultūrinę reikšmę: išeina 
lietuviška knyga! Pabaigęs Kate
kizmą jis prideda lyg ir post scrip
tum „Skaitytojop”:

Brolau mielasis, skaitydamas 
tatai žinosi,

Jog tasai liežuvis dabar 
reiškiasi.

Ir eiliuotoje įžangoje džiaugs
mingai skelbiama:

Ko tėvai niekada neregėjo, 
Nūn šitai viss jūsump atėjo! 
Juolab jis suvokė abipusę 

knygos vertę pagal skelbiamą tu
rinį ir jam suteiktą pavidalą. Štai 
Kristaus mokslas ir mano darbas, 
tiesiai sako Martynas Mažvydas 
pagrindinės knygos dalies, Ka
tekizmo pabaigoje. Tai jo primi
nimas skaitytojams, dar ir Jėzaus 
Kristaus vardu pagraudenant:

Prašau aš jus, Lietuvinikus ir 
Žemaičius, milosius bralius ir 
seseris,... idant tą trumpą mokslą 
išmaktumėt,... a šitą mana darbą 
ir prakaitą už ger preimtumbėt, 
prašau.

Mažvydas išties būtų galėjęs di
džiuotis savo gerai apgalvotu, 
nuosekliu autoriaus ir sudarytojo 
darbu. Peržvelkime ir daug ką 
suprasime. Jo knyga sistemiš
ka, galima sakyti, iš keturių

* Kalba, pasakyta pirmosios lietu
viškos knygos 450-ųjų metinių minė
jime 1997 m. sausio 8 d. Operos ir 
baleto teatre, Vilniuje.

Taip tada kalbėjo Greimas žy
miam italų rašytojui. Esu savaip 
laimingas, tai skaitydamas metų 
pradžioje, po to, kai ryžausi šiek 
tiek rimčiau mąstyti, truputį 
patobulinti savo charakterį ir gal 
paprašyti anos geraširdės vilnie
tės surasti ir man gurkšnelį to 
stebuklingo sėmenų eliksyro.

Pranas Visvydas 

dalių. Įžanginė probleminė dalis 
— apie darbo paskirtį — tai dedi
kacija Didžiajai Lietuvos Kuni
gaikštystei, lotyniškas raginimas 
ir išaiškinimas Lietuvos dvasi
ninkams, ir garsioji lietuviška 
eiliuota įžanga skaitytojams, 
neva „pačios knygelės” šneka 
„Lietuvinikump ir Žemaičiump”.

Po to eina tikrai trumpas arba, 
kaip Mažvydas sako, „pigus ir 
trumpas mokslas skaityti ir 
rašyti”; iš viso keturi puslapiai ir 
„gals to maksla”. Šį elementorių 
sudaro raidynas, „balsinių, dvi- 
balsinių ir sąbalsinių” išaiški
nimas, skiemenų sudarymas ir 
baigiamasis didaktinis perspė
jimas: „Išmintygas mokytoja ber
nelio daugiu silabizatūros tene- 
apsunkin. Bet skaityti tur juo 
veiklaus mokyti”.

Iš ko mokyti? — šioje vietoje lyg 
priderėtų toks praktiškas klau
simas.

Be abejo, iš skaitinių. Jie ir yra, 
atvertus kitą puslapį, katekizmo 
paprasti žodžiai dėl paprastų 
žmonių, o „didžiaus dėl sūnelių ir 
šeimynos ūkininkų”. >

Štai kaip paprasta. Neišmokęs 
skaityti, nepaskaitysi katekizmo. 
Bet mokydamasis tokiu būdu 
skaityti, jau skaitai katekizmą. 
Dėlioji balsines prie sąbalsinių ir 
įsisavini abu mokslu: žemiškąjį 
su dangiškuoju.

Čia svarbiausioji, pagrindinė 
knygos dalis. Ją sudaro Dešimt 
Dievo prisakymų, Credo, Viešpa
ties malda — Tėve mūsų, Sak
ramentai ir penktoji katekizmo 
padala „apie įstatymą urėdų, ta
tai esti, gyvenimą kožno žmo
gaus, kaip tur gyventi savo stone 
pagal Dievo valios”. Tai nuosta
tos arba „urėdai” ponams, ūki
ninkams ir tarnams, vyrams, mo
terims ir vaikams, ką jie vieni 
kitiems privalo.

Seka giesmynas su natomis ir 
su gražiais Mažvydo paaiški
nimais, kaip antai tas, kur jis 
galų gale ir knygos kalbą vardu 
pavadina: „Patrem lietuviškai 
ant notos tos tur giedoti, kaip 
vokiškai giest ‘Wyr gleuben all 
an einen Got”. Bet dėl žekelių 
patę notą netingėjau paguldyti”. 
Taigi dar vienuolika giesmių, be
veik visos su natomis.

Mažvydo darbas — iš kelių dar
bų, o štai vadinamas kukliai 
knygele, kuri eiliuotoje įžangoje 
pati save pristato. Tačiau ir 
tituliniame lape jis iškelia žodį 
katekizmas, ir tą patį matome, 
kai jis leidybinėje metrikoje 
pavartoja vienaskaitą ir vyrišką 
giminę: „išbruktas” Karaliaučiuj 
per Joną Veinreichą. Ne knyga ar 
knygelė, o katekizmas buvo „iš
bruktas” — išspausdintas prieš 
450 metų Karaliaučiuj.

Be kita ko, šioje metrikoje — 
pirmajame spausdintame lietu
viškame tekste — paliudytas ir 
senasis lietuviškas miesto var
das. Prūsų kalba dar gyvavo, bet 
prūsiškojo Tvankstos miesto var
do turbūt jau niekas nebevartojo.

Lietuviškai raštijai ypač bran
gaus turinio daug sukaupta 
eiliuotoje įžangoje. „Imkit mane 
ir skaitykit, o tatai skaitydami 
permanykit” — juk tai kiek
vienos knygos noras, laukimas ir 
maldavimas, kiekvienos jų aukš
ta paskirtis, bet ypač tos, kuri ap-

Regimantas Midvikis

siskelbia: „Šitai eit jūsump žo
dis dangaus karalystos”.

Tėvai to mokslo trokšdavę tu
rėti, sako Mažvydas knygelės 
lūpomis — bet negalėję nė vienu 
būdu gauti. Dabar yra tas būdas 
— jūsų pačių kalba, mūsų kalba, 
tik imkit ir skaitykit!

Skaitykit, paliktieji tamsybėje, 
nepamokytieji, visokias velniu- 
vas ir deives pripažįstantieji, kaip 
ir tas Mažvydo cituojamas tautie
tis, galėjęs kunigui atrėžti: geriau 
jam esą su šventa burtininke 
gaidį valgyti, negu bažnyčion 
kvietimo žekų klausyti...

Dėl derliaus tautiečiai vis dar 
kreipdavosi į žempačius ir lauk- 
sargius, o dėl sveikatos, panašiai 
kaip ir šiandien — į kaukus. Svei
kata, matyt, jie gerokai rūpin
davosi, todėl knygelė įsakmiai 
pabrėžia:

Sveikatą, visus daiktus nuog 
Dievo turit, 

Kurio prisakymus čia manip 
regit.

...Sveikatą ir palaimi tasai gal 
priduoti.

...Aitvars ir deivės to negal 
padaryti.

Tarp įvairių džiaugsmų ir susi
krimtimų, pabarimų ir patarimų 
randame knygelę ir taip nuro
dant:

Jei kas šventą giesmę nor 
giedoti,

Mane po akimis savo tur turėti.

Tai avansu pateikta trumputė 
įžanga į būsimą giesmyną knygos 
pabaigoje. Viskas toje knygoje 
funkcionalu.

Pirmoji knyga — tai lietuviško^ 
sios raštijos pradžia, pati savaime 
atnešusi daug pradžių.

Lietuvių kalba, kuri „dabar 
reiškiasi”, čia suvokiama kaip 
bendroji kalba visiems, ta pati 

Martynas Mažvydas, 1980 
Bronza, h 115 

Lietuvos dailės muziejus

Lietuvinikams ir Žemaičiams. 
Ką norėjo pasakyti Mažvydas: 
„dabar reiškiasi” — ar tik dabar, 
ar nuo dabar? Abi prasmės geros 
ir svarbios.

Atsirado pirmasis lietuviškas 
tikėjimo tiesų vadovėlis, o dar 
ir su krikščioniško gyvenimo 
taisyklėmis — „urėdais” visiems 
luomams ir stonams, nelyginant 
moralinis kodeksas.

Atsirado pirmasis elementorius 
— lietuviško rašto skaitymo vado
vėlis, pirmasis giesmynas ir 
muzikos rašto, natų pažinimas 
„dėl bernelių mažųjų”.

Pirmasis eilėraštis ir iškart su 
gudrybe — akrostichu, ir su 
etnografinėmis žiniomis apie blo
gus lietuvių ir žemaičių pa
pročius.

Pirmos sentencijos — epigra
mos, ir prieš ką — prieš tinginys
tę:

Sūnelliai, mokykitėse veiklaus, 
nepateikit (= netingėkit),

Pateikaudami tėvų lobio ne- 
trekit (= tinginiaudami nešvais
tykit).

Pirmi naujadarai, tai pastanga 
vengti skolinių, turtinti kalbą iš 
jos pačios (neturėjęs žodžio 
„raidė”, Mažvydas pasidaro iš 
veiksmažodžio „skaitytinę”, 
kuria lietuvišką kalbos mokslo 
terminiją: balsinę, sąbalsinę).

Pirmas paraginimas atsakingai 
šviestis — ir moterims šviestis, ir 
tarnams, — taigi visiems be išim
ties demokratiškai lietuviams ir 
žemaičiams — ir pirmieji didak
tiniai patarimai švietėjams.

Pirmas lietuvių autoriaus lei
dimas taisyti, gerinti jo darbą (jei 
tik ne paskutinis).

Pirmas lietuvio rašytojo kreipi
masis į kritiką draugiškai išties
ta ranka, kviečiant į talką:

Todrin,jei rasi kokį paklydimą, 
Pataisyk be visokio užvydėjimo. 
Pirmoji knyga nėra taip labai 

nutolusi nuo mūsų laikų, kaip 
galėtų atrodyti iš 450 metų su
kakties. Net ir kaip lietuvių 
kalbos vadovėlis ji tebebuvo 
naudojama palyginti neseniai — 

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ Žodžio tarnyba
JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Kodėl Jurgis Matulaitis 
pasuko socialinėn sritin?

Kodėl Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis savo veikloje paliko 
nuošaly teologines studįjas ir 
nuėjo į socialinę sritį, organi
zuodamas Varšuvoje Lenkijos 
darbininkus? Tai yra klausimas, 
kuris kyla ta proga, kada 
Bažnyčios kalendoriuje sausio 27 
dieną yra paskirta jo liturginiam 
pagerbimui pasaulyje.

Klausimas apie Palaimintojo 
Matulaičio susidomėjimą sociali
ne Britim ypač kyla tam, kuris 
yra perskaitęs jo daktarinę 
disertaciją, skirtą išaiškinti teolo
ginio galvojimo skirtingumą tarp 
Katalikų Bažnyčios ir rusiškos 
teologuos. Savo studijoje Matulai
tis prikiša rusų teologijai, kad ji, 
savo žmogaus sampratoje, labai 
susidomėjusi pirminio žmogaus 
sukūrime, jo panašumu Dievui, 
neturi pakankamai dėmesio tam, 
kas Vakarų krikščionijoje yra va
dinama Dievo malonė. Nors pir
minį žmogų rusų teologija ne
laiko pilnai išbaigtu žmogui, bet 
ji jam suteikia tokią didelę galią 
augti, kad jis pats iš savęs gali pa
siekti savo amžiną laimę. Į 
palaimingą žmogaus amžinybę ši 
teologija žiūri kaip į paties žmo
gaus pasiekimą. Kai tuo tarpu 
katalikiška teologija amžinąją 
žmogaus laimę laiko antgamtiniu 
Dievo prisidėjimu. Matulaitis 
prikiša rusiškai teologijai, kad ji 
neturi tokio Dievo malonės 
supratimo, kuriuo yra būdinga 
Vakarų Europos teologija.

Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus yra 
pagrindinis savo amžinosios 
laimės kūrėjas, tai ta laimė gali 
būti tik tokia, kokią jis savo pri
gimtimi įstengia sukurti.

Tačiau Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis, turėdamas tokį labai 
artimą krikščionio santykį su 
antgamtine Dievo malone, savo 
veikloje pereina į natūralių 
žmogaus gyvenimo reikalų anali
zavimą.

Kaune 1909 metais Jurgis Ma- 
tulaitiB suorganizavo visuome
nininkų suvažiavimą svarstyti 
socialinį klausimą. Tuomet vyks
tantį socialistini judėjimą jis 
aptarė kaip plačią vandens srovę, 
ištirpus sniegui, kuri grasina už
pilti vis platesnes gyvenimo sri
tis Dėl to socialinio klausimo 
svarstymą jis laiko būtina šian
dieninio žmogaus pareiga. Štai jo 
žodžiai: „Kiekvienas pilietis pri 
valo pažinti ir suprasti tą klausi
mą, o pažinęs pridėti sulig savo 
išsigalėjimo prie jo išrišimo”. 
(„Trumpas išaiškinimas šių 
dienų socialinio klausimo”, 
Draugija, 1909 liepos-rugpjūtis, 
Nr. 31-32, p. 31).

Taigi į dalyvavimą socialinių 
klausimų sprendime Matulaitis 
žiūri ne kaip į laisvo pasirinkimo 
dalyką, bet kaip į žmogaus prie
volę. Pereidamas į atskiras 
socialinio klausimo sritis, jis pra
dedą nuo amatininkų ir smulkių 
pirklių. Negalėdami susilyginti 
su didžiausiais pramonininkais, 
jie neretai patenka į vargšų eiles.

Pereidamas prie moterų klau
simo, jis atkreipia dėmesį į tai, 
kad moterys nebūtų išnaudoja
mos, įjungiant jas į darbą. Iš ki
tos pusės, jam rūpi, kad moterys, 
išėjusios mokslus, turėtų gali
mybės atitinkamą vaidmenį vai
dinti visuomenėje.

Palaiminta ranka, glostanti 
vaiko galvą, laikanti knygą arba 
tiesianti ją — kaip duoną — 
kitam.

Triskart palaiminta ranka, 
kuri štai jau 450 metų tiesia 
mums, lietuvinikump ir žemai- 
čiump, mūsų RAŠTĄ. Visa Lie
tuva šiandien susitelkė prie tos 
rankos, susirinko aplink savo 
KNYGĄ. Nors tik nedaugelis yra 
ją matę, tačiau visi tiki, kad ji 
yra. Ji turi būti, nes be jos nebūtų 
ir Lietuvos.
‘ Todėl ir galime sakyti, kad 
turime du karalius: Mindaugą, 
sukūrusį Lietuvos valstybę, ir 
Mažvydą, sukūrusį Lietuvos 
knygą. Kokie sudėtingi bebūtų 
valstybės ir knygos san
tykiai,knyga visada yra arčiau 
žmogaus, nei valstybė. Todėl ir 
Mažvydo karalystė gilesnė už

* Kalbu, pasakyta pirmosios lietu
viškos knygos 450-ųjų metinių minė
jime 1997 m. sausio 8 d. Operos ir 
baleto teatre, Vilniuje.

Toliau jis pereina prie smulkių 
ūkininkų, kurie yra visuome
niškai apleisti. Matulaitis ne
laiko, kad ekonomikos mokslas 
pats vienas galėtų išspręsti 
socialinius klausimus. Tačiau jis 
sutinka, kad ekonominiai veiks
niai turi labai didelės įtakos žmo
gaus gyvenimui. Matulaitis 
palankiai žiūri į ūkinio gyvenimo 
pažangą. Žmogus turi teisę savo 
medžiaginius reikalus paten
kinti, bet kai jis neįstengia to 
padaryti, jis yra nelaimingas.

Grįžkime dabar prie klausimo, 
kodėl žmogus, kuris Dievo 
malonės veikimą laiko reikšmin-
giaūsiu dalyku žmogaus sampra
toje, pats leidžiasi į kasdieniškų 
praktiškų reikalų tyrinėjimą ir 
tvarkymą.

Norint rasti atsakymą į šį 
klausimą, reikia pasisavinti

Justinas Marcinkevičius

Mindaugo. Jis ateina iš lietuvių 
kalbos Lietuvos, jis ir kreipiasi į 
ją kaip koks apaštalas — jautriai, 
intymiai: broliai seserys... Lyg sė- 

tiesą, jog Bažnyčia niekada 
• nemokė, kad krikščionybe yra 
1 svetima ūkiškai žemiškam 
žmogaus gyvenimui. Ši tiesa gali 
padėti mums suprasti, kodėl 
Matulaitis, būdamas Dievo malo
nės vertintojas, nesivaržo būti 
sociologu.

Nors Dievo malonė yra kažkas 
virš žmogiškos prigimties gali
mybių, tačiau jos veikimas yra 
tokio pobūdžio, kad prisitaiko 
žmogiškai prigimčiai taip, jog išo
riškai pasidaro nematomas. 
Tačiau žmogus, norėdamas, gali 
jį atpažinti. Katalikas teologas 
darosi visuomenininku dėl to, 
kad jis supranta Dievo malonės 
vadovavimą kasdieniniuose 
žmogaus gyvenimo reikaluose.

Vytautas Bagdanavičius

dėtų kartu su jais vargo grytelėje 
ir iš vieno molinio dubenio ar 
medinės niekočios prastą kalbos 
viralą srėbtų. Iš čia, nuo šito 
stalo, skelbdama dvasinį arti
mumą ir bendrystę lyg žegnonė į 
knygos pavadinimą ir jos esmę 
atėjo tie. „prasty žadei” — t.y. 
paprasti žodžiai.

Mažvydas, galima sakyti, davė 
toną visai mūsų raštijai, nubrėžė 
demokratinį intelektualinio au
gimo kryptį. Nuo šiol — nuo 1547 
metų sausio 8 dienos — lietuvių 
RAŠTAS įsipareigojo tiems bro
liams ir seserims, į kuriuos tik 
užgimęs kreipėsi, įsipareigojo 
žmogui ir jo kalbai. Būtent šitas 
mūsų rašto siekis, jo demokratiz
mas ir gelbėjo jį ir žmogų tamsiai
siais istorįjos amžiais. Argi ne 
„prasty žadei” buvo Donelaitis, 
Strazdas, Daukantas, Vienažin
dys, Maironis?

Niekas ligšiol taip tiksliai, taip 
aktualiai nesuformulavo rašto 
misijos, jo priedermės, kaip pats 
Mažvydas savo Giesmių krikš
čioniškų I dalies lotyniškoje pra
tarmėje. Cituoju: „... kad žodžio 
tarnyba išliktų ir mūsų kalba ir 
persiduotų būsimoms kartoms”. 
Žodžio tarnyba! Pasakyta am
žiams. Norėčiau pabrėžti, kad iš 
šios tarnybos Mažvydas nė vieno 
mūsų dar nėra atleidęs. Nebent 
mes patys pabėgom, pasitrau- 
kėm, apleidom ją ar išdavėm.

Žodžio tarnyba — tai dvasios 
tarnyba. Mažvydo knyga — ku
rianti knyga, ji eksponuoja, 
išskleidžia gyvą dvasią, ieškančią 
išsigelbėjimo, kylančią ir klum
pančią po žemės vargų ir nuodė
mių našta, nuolankiai šnabždan
čią poterius, su viltimi karto- 
jančią tikėjimo tiesas arba sugru
busia širdimi giedančią:

Apmazgok mus nog piktibiu, 
Taip ir nog visu biauribiu.

Tai dvasios pastangos suprasti, 
nušvisti ir nušviesti, pakilti ir 
pakelti. Ir argi nepadidėjo žmo
gus, pirmosios knygos „Urė
duose” — t.y. prievolėse, parei
gose — perskaitęs: „Miliek ar
tima tava kaipo patis save”. Ar
ba: „Kas gier ira, daryk ir turėsi 
garbe”.

Žinoma, tai idealusis žmogus, jo 
kontūrai Mažvydo sąmonėje, jo il
gesys ir projektas mūsų pirmojoje 
knygoje. Tikrovėje tas žmogus 
buvo kur kas prieštaringesnis, 
aptekęs visokiom velnuvom, 
deivėm, žemėpačiais bei lauko- 
sargiais. Tokį žmogų Mažvydas 
piešia eiliuotoje prakalboje.

Vadinasi, pirmoji mūsų knyga 
(kaip ir pridera knygai) liudija 
prieštaringą tikrovę bei joje 
pasimetusį, nusivylusį ir 
kenčiantį žmogų. Religinių, 
ideologinių kovų metu, kai Dievą 
ir idėją vieni tempia į save, kiti 
į save, žmogus jau nebežino kuo 
tikėti, jis lenkiasi prie žemės ir 
grįžta prie senųjų savo dievų, 
duona tampa jo didžiuoju rū
pesčiu, jam net ima atrodyti, kad 
pagrindinis dievas ir yra duona ir 
kad didesnis jos kąsnis yra di
desnė laimė ir didesnė tiesa. Jau

V
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Martynas Mažvydas. „Catechismusa prasty szadei, makslas skaitima 
raschta... (Karaliaučius, 1547). Pirmoji lietuviška knyga, parengta evangelikų 
liuteronų kunigo, Ragainės klebono Martyno Mažvydo. Tai pirmais 
lietuviškas elementorius, katekizmas, giesmynėlis. Prakalba „Knigieles pac- 
zias byla..."yra pirmasis originalus eilėraštis lietuvių kalba. Manoma, kad 
knyga buvo išspausdinta 200-300 egzempliorių tiražu. Išliko du egzemplioriai, 
saugomi Vilniaus ir Torunės (Lenkija) universitetų bibliotekose.

tampa nebesvarbu, kokiais bū
dais tas kąsnis įsigyjamas.

Ar ne panašų laikotarpį išgyve
name ir dabar? Ar ne todėl ir 
intelektualusis Ragainės kle
bonas Mažvydas niekaip nepajė
gia prisišaukti savo parapijiečių 
sekmadienio pamaldoms, krikšto 
ar santuokos apeigoms. Tikriau
siai jie nesuprato Mažvydo 
idealizmo, jo prozelitiško reik
lumo, tačiau tuo pačiu metu jie 
galėjo kartu su savo ganytoju, 
pakėlę akis į dangų, iš visos šir
dies giedoti:

Liepk ponams teisei rediti,
Muss iš teisybės suditi.
Ko gero, tai ir šiandien pačios 

aktualiausios eilutės mūsų pir
mojoje knygoje.

AtBiverčiame savo pirmąją 
knygą suprasdami, jog tai ir yra 
pirmasis lietuvių kalbos namas, 
gryčia, troba, žemaičių numas, 
pirkia, tarp miškų pasimetusi 
medinė bažnytėlė, neturtingas tų 
laikų palivarkėlis... Tačiau, 
nepaisant knygos kuklumo, tai 
vienas didžiausių mūsų dvasios 
įvykių. Nuo jo prasideda kitokia 
Lietuva. Erdvesnė, gilesnė, gal 
net saugesnė, negandoms ištikus, 
jau turinti kur pasislėpti — savo 
knygoje. Tai mūsų rašto sena
miestis, kuriam, atrodo, neturėtų 
grėsti sugriuvimas ar kita kokia 
pavietrė,

Bet* ką gali žinoti — juk Lie
tuvos istorija pilna graudžių 
nutikimų: antai 1581 metais iš 
vieno Vilniaus knygų preky
bininko buvo paimtos visos 
vadinamos „eretiškos”, t.y. liu
teroniškos knygos ir viešai 
sudegintos. Nedrįsčiau tvirtinti, 
kad tarp jų nebuvo bent vieno 
mūsų pirmosios knygos egzemp
lioriaus — jos eretiškumui nusta
tyti užteko nuorodos tituliniame 
puslapyje, kad ji „suguldyta” ir 
„išbrukta” Karaliaučiuje. Yra 
žmonių, mėgstančių žiūrėti į de
gančias knygas. Net ir mūsų 
laikais.

Taigi, mūsų rašto senamiestis. 
Dairomės po jį, negalėdami atsi
džiaugti pirmojo lietuviško eilė
raščio bokštu, meistriškai įkirstu 
jame akrostichu. Apžiūrinėjame 
pirmojo lietuviško elementoriaus 
pastogę. Žegnojamės prie nedi
delės pirmojo katekizmo bažny
tėlės, kurioje vargo lietuviai 
kužda savo poterius. Klausomės 
Mažvydo, drauge su „šekeliais” 
giedančio „giesmes šventas”... 
Yra ką pažiūrėti mūsų KNYGOS 
senamiestyje, yra prie ko susi
kaupti, ką patyrinėti. Tad palie
kame ją atverstą.

Atversta knyga — tai atsivėrusi 
žmogaus dvasia.

Atsivėrusi darbui, kūrybai, 
meilei.
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Krikščioniškoji mintis 
žiniasklaidos rinkoje

Sveikiname 90 metų sulaukusį Bernardą Brazdžionį!

Krikščioniškas vertybes pri- 
pažįstantieji ar jas skelbiantieji 
nesiriboja vien bažnytiniais 
klausimais. Jie nori pasisakyti 
ir paveikti plačiąją visuomenę 
ekonominėje, auklėjimo, ar tei
sinėje srityje. Pliuralistinėje pa
saulėžiūrų aplinkoje demokrati
nis procesas reikalauja, kad per 
politinę akciją dauguma piliečių 
būtų už vieną ar kitą krašto 
valdymo poziciją. Lietuvoje 
krikščioniškos minties žmonės 
pasirenka remti įvairias parti
jas, bet arčiausia jų idealų būtų 
Lietuvos Krikščionių demokratų 
partija. Ypač tokios idėjos, kuri- 
oą.tųri pasisekimo Vakarų Eu
ropoje.

Šiais laikais tokias mintis 
propaguoti plačiai visuomenei 
yra tikrai nelengva. Patiems 
katalikams sunku išlaikyti ko
kybišką ir plačiai skai
tomą spaudą. “Dienovidžio” re
daktorė Aldona Žemaitytė- 
Petrauskienė prieš metus (Atei
ties savaitgalyje 1995.11.4.) 
pažymėjo, kad kairioji ir liberal
ioji Lietuvos spauda turi nepa
lyginamai didesnius tiražus ir 
žymiai didesnius finansinius 
išteklius. Jos redaguojamas sa
vaitraštis bando orientuotis į 
gyvenimą per kultūros prizmę. 
Katalikiškoji periodinė spauda 
šiandien ne tik yra smukusi 
tiražo atžvilgiu, bet ten vis 
mažiau matyti kokybiškų pasis
akymų viešojo gyvenimo klausi
mais.

Siekiant veikti visą plačiąją 
visuomenę, vien tarp savęs pas
ikalbėti neužtenka. Ir dėl poli
tinės, ir dėl aplamai ideologinės^ 
priežasties krikščioniškos pa
saulėžiūros žmonėms reikia 
kreiptis į visus per spaudą, 
skirtą plačiajai visuomenei. Bet 
ir čia kyla problemų.

Neseniai (1996 m. gruodžio 6 d.) 
.Apžvalga” (krikščionių demo
kratų savaitraštis) turėjo du 
įdomius, tačiau skirtingus pasi
sakymus “Lietuvos ryto” (liber
alų dienraščio) ir vieno jo re
daktorių - R. Valatkos atžvilgiu 
dėl porinkiminių nuotaikų gvil
denimo. Jaunųjų LKDP žmonių 
atstovas Žygimantas Pavilionis 
pakritikavęs rinkiminę savo 
partijos veiklą siūlė be kitko: “... 
per ateinančius rinkimus reikia 
orientuotis į centro dešinę ir 
‘Lietuvos ryto’ skaitytojų bal
sus.” Tame pačiame numeryje 
Marytė Kontrimaitė nusis
kundžia: “Jeigu p. R. Valatkos 
rašinyje ar kalboje paminima 
LKDP ar jos nariai, beveik tik
ra, kad jie bus supeikti ir panie
kinti, apšaukti kairuoliais, tam
suoliais ar dar kaip nors... 
Neįsivaizduoju, ką LKDP turė
tų padaryti, kad p. Valatka at

sikratytų jau į įkyrią psichinę 
būseną panašios neapykantos 
mūsų partijai...”

Jei LKDP pasekėjai nesugeba 
savo nusistatymų visuomenei 
patraukliai ir logiškai pristaty
ti, tai jų kaltė, o ne bendrosios 
spaudos. Nepalankūs kritikai 
tik iš dalies paveikia teisę bal
suoti turinčius. Laikraščio po
puliarumas Šiandien iškyla per 
jo rašinių patrauklumą, o geros 
ar blogos išplatinimo galimybės 
tik iš dalies paveikia tiražo 
skaičius ir tai tik pradžioje lei
dinio pasirodymo. Yra kai kurių 
požymių ir nusistatymo punktų 
LKDP gretose, kurie turėtų 
iššaukti ne tik p. Valatkos Kri
tiką, bet ir savikritiką. Pa
vyzdžiui, krikščioniškos minties 
politiškai nusiteikusiems žmo
nėms reikia patiems apsispręs
ti, ar jie nori būti rytietiško ar 
vakarietiško “sukirpimo” de
mokratai. Apie tai turėsime 
neišvengiamai iš jų išgirsti ne
tolimoje ateityje.

Nors ir yra gražių išimčių, vis 
dėlto nemažai svarstybų, kurios 
patenka į bendrąją spaudą apie 
politinį ir ekonominį gyvenimą 
iš krikščioniškos pusės būna 
kartais ne per daug aukšto lygio. 
Daug nuoširdžios emocįjos, 
Dangaus tiesos invokacijos, o 
ęiažiau įtikinančios logikos. Bet 
nepaisant to, visgi lieka klausi
mas, ar toks “Lietuvos rytas” 
savo vedamojoje linijoje turi vie
tos krikščioniško nusistatymo 
objektyviam vertinimui. Valat
ka paplaka ne tik LKDP, bet ir 
kitus jau keletą metų. Tai jo pa
reiga - jo amatas. Kaip ir dau
gelis liberalų, įskaitant ir 
išeivijos, jis, nelaimei, kartais 
nuslysta į tą “liberalų davat
kiškumą”, kuris pasireiškia savo 
pozicijos ne vien dogmatiškumu, 
bet ir kitų nuomonės nuže
minimu. Sakykime, tai stilius. 
Bet vis dėlto apgailėtina, kada 
liberalizmo pozicijos deklaruoja
mos lyg “ex cathedra” sumenki
nant bet kurį, kuris kitaip svar
sto ar pripažįsta kitokias gyve
nimo vertybes.

Ypač šiomis dienomis pasvar
styti ir labai rimtai apie įvairius 
viešojo gyvenimo reiškinius ir 
padėtį bei išeitis būtina kiek ga
lint plačiau. Kai kurie krikš
čionys demokratai mano, kad jie 
turi gerų pavyzdžių Vakarų Eu
ropoje, kaip reiktų tvarkytis ir 
Lietuvoje. Prisipažinkime, kad 
kylantys klausimai yra itin 
sunkūs.

Nesėkmingos buvo Vakarų 
konsultantų utopinio kapitaliz
mo idėjos Rusijoje, nes jie nek
reipė dėmesio į kitus to krašto 
gyvenimo faktorius. Nerealus 
yra utopinis individualizmas,

Rytoj, vasario 2 dieną, Bernar
dui Brazdžioniui sukanka 90 
metą. Ta proga Poetą iš visos šir
dies sveikiname, jam dėkojame už 
tą nuostabų grožio, gėrio ir tiesos 
pasaulį, j kurį daugumą iš mūsų 
dar labai mažus jis įvedė, ir už tą 
įžodintą Tėvynės meile, kuria jis 
taip dosniai su mumis visą gyve
nimą dalijosi, kuri mums buvo 
būtina ir gyvybiškai svarbi kaip 
duona — patys nemokėdami jos 
išreikšti nei išsakyti, iš jo rankų 
ją gavome.

Visiems mums švenčiant šį 
mūsų Poeto gimtadienį, neatsi
tiktinai ir šis „Draugo” kultūrinis 
priedas skiriamas šiai sukakčiai 
pažymėti. Antrajame puslapyje 
spausdinami patys vėliausi Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiai: o 
greta pasitelkiame du iš pačių 
iškiliausių išeivijos lietuvių litera
tūros kritikų — Viktoriją Skrups- 
kelytę ir Tomą Venclovą, kad jų 
įžvalgų ir pastabų dėka dar sykį 
galėtume išgyventi ir bandyti 
aprėpti Bernardo Brazdžionio 
ilgametę ir daugiasluoksnę poe
tinę kūrybą. Kokia ji didelė... Bet 
taipgi didelė todėl ir mūsų skola 
Jam. Ilgiausių metų, Poete!

♦ ♦ *

Viktorija Skrupskelytė, „Eg
zodo poezijos šuoliai”, Lietuvių 
Poezija UI— išeivijoje 1945-1971 
(Čikaga: Ateities literatūros fon
das, 1971), red. Kazys Bradūnas.

Gyvenamajam laikui turbūt 
plačiausiai atsiveria Bernardas 
Brazdžionis. Kartais intymus ir 
lyriškas, jis neužsidaro in
dividualių jausmų rate, realaus 
pasaulio nelaiko poezijos priešin
gybe ir todėl, derindamas poeti
nius ir gyvenimiškus impulsus, 
reaguoja į dienos įvykius, rašo 
pirmųjų įspūdžių įtakoje, nebijo 
nei spontaniškų emocįjų, nei kas
dienybėje išaugusių žodžių. Jo 
kūryba yra aktuali, išlaikanti 
glaudų ryšį su aplinka ir ypa
tingai su ta bendruomene, kurio
je autorius gyvena. Atsiskyrėlio 
nuotaikų Brazdžionio poezija 
beveik nepažįsta, nes, poetinę 
idėją vystydamas, jis jaučia skai
tytojo ar klausytojo artumą, žo
džius taria ne sau, o kitam — 
draugui, miniai, Dievui — ir savo 

kaip netikras buvo utopinis 
komunizmas. Nesinori tikėti, 
kad Lietuvos inteligentija ap
sieis be vertybių pripažinimo 
viešąjame gyvenime ir be noro 
auklėti savo vaikus, o ne vien 
mokyti, kaip tai atsitinka kai 
kuriuose kraštuose.

Pasisakymai už atsakin
gą rinkos ekonomiką, žinoma, 
nereiškia Antikristo pozicijos 
gynimo, taip, kaip noras tinka
mai auklėti jaunimą nekyla 
iš klerikalizmo. Inteligentija, 
tokia, kuri skaito “Lietuvos 
rytą”, sudaro dalį mūsų krašto 
viduriniosios klasės. Ji, kaip ir 
daug kitur, ne tik mėgsta nau
joves, bet yra ta, kuri palaiko 
šeimos ir viešąsias vertybes.

Nesutikime, kad jei katalikas, 
tai durnas, o jei dabar patriotas, 
tai jau idiotas... Nors, atrodo, 
tokių, nelaimei, irgi atsiranda, 
vis tiek yra krikščioniškos min
ties žmonių, kurie nori ir sugeba 
tinkamai bei išmintingai savo 
mintis išreikšti. Klausimas, ar

Bernarda, Brazdžionis sutinkamas Vilniaus universitete. Leo"‘M’ Korkutlenė’ nuotrauka U ciklo „Poeto Sugrįžimas j Lietuvą”, IV

poezija iš tikrųjų santykiauja su 
žmonėmis. Jei pirmieji Braz
džionio rinkiniai buvo daugiau 
subtilus asmeninių jausmų žais
mas, šią intymią lyriką Braz
džionis dar Lietuvoje papildė 
visuomeninių, tautinių bei reli
ginių motyvų eilėraščiais, o trem
ties metais, su pačiu pirmuoju 
1945 m. rinkiniu sąmoningai 
rinkosi patriotinės poezįjos stilių. 
Jautrus laikui ir visuomenės 
nuotaikoms, jis mokėjo su
bendrinti saVo individualią išei
vio patirtį, atrasti sintetinį ir 
taiklų, bet kartu stipria emocįja 
nudažytą žodį, ir tuo būdu palikto 
krašto nostalgijos persunktais 
eilėraščiais duoti meninio kūrinio 
pastovumo bei universalumo 
praeinantiems išeivių jausmams.

toks “Lietuvos rytas” atpažins 
reikalą pasižiūrėti į viešojo gy
venimo klausimus iš visų pusių, 
įskaitant ir iš krikščioniškosios.

Lietuviškos dešinės rėmėjai 
labiau palaiko konservatorių 
idėjas, tiek “Lietuvos aide”, tiek 
“Dienovidyje” ar “Valstiečių 
laikraštyje”. Parapijinių krikš
čionių demokratų nusistatymo 
mažai matyti, kad ir de
šinę remiančioje spaudoje, o 
vakarietiško galvojimo katali
kams plačioji spauda ne per 
dažnai leidžia iš viso pasi
reikšti. Iš čia žiūrint, galėtume 
viltis, kad visa tėvynės spauda, 
neišskiriant ir dešiniųjų, lai
kytųsi ne rytietiškos, bet vaka
rietiškos politinės kultūros.

Nauja valdžia iššauks viso
kiausių gyvybinių svarstymų, 
kurie turėtų vystytis ne tik 
Seime, bet ir spaudoje, dalyvau
jant visokio nusiteikimo 
grupėms.

Jonas Pabedinskas

Ši poeto — tautos dainiaus rolė 
buvo istorijos padiktuota, tačiau 
ji esmėje neprieštaravo Braz
džionio talento tendencįjom ir 
todėl poetą pastūmėjo jam natū
ralia, nors ir pavojinga, patrio
tinės poezįjos kryptimi.

Patriotikos ir poezijos har- 
monįją Brazdžionio asmenyje, 
galbūt nulėmė jo ypatingas san
tykis su žodžiais. Jei dažnai 
poetai kuria prisiminimų, asme
ninių pergyvenimų, intelektu
alinių iųteresų ar regimojo pa
saulio vaizdų paveikti, Brazdžio
nis paskata kurti randa žo
džiuose. Žodis, ypač tas, kuris turi 
literatūrinio, meninio ar re
torinio atspalvio, Brazdžionio 
vaizduotę veikia taip stipriai, kad 
jis praranda ženklo pobūdį ir poe
tui pasidaro lygiai realus, lygiai 
sugestįjuojantis kaip tuo žodžiu 
ženklinama realybė. Savo dina
miškumu žodis sąmonėje iš
šaukia daugybę asociacįjų, ska
tina derinti melodįjas, išvysto 
vaizdų žaismą, iš tikrųjų gimdo 
eilėrašti ir nustato jo ritmą, eigą, 
struktūrą. Kartais eilėraštis 
pirmąja eilute atvirai išsako 
emocįją, kuri palaipsniui den
giama kaskart stiprėjančiu ir 
tirštėjančiu žodžių audiniu. Kar
tais, atvirkščiai, žodžiai įgauna 
skaidrumo, ir emocija, pa
laipsniui kylanti į eilėraščio 
pirmąjį planą, visiškai atiden

V

Siame numeryje:
Švenčiame Bernardo Brazdžionio 90-ąjį gimtadienį! • Poeto naujausieji 
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Algimanto Kezio ir Žino Kazėno parodos • Nauja Lituanistikos instituto 
vadovybė • Roko Zubovo koncertai

giama paskutine fraze. Turbūt 
įdomiausi tie eilėraščiai, kur 
poeto mintis nukrypsta į praeities 
momentus, nes ir čia dažnai 
jaučiame žodžio pirmumą: prisi
minimai, atrodo, iškyla litera
tūriniu stiliumi pasipuošę, lyg jie 
patys poeto sieloje gulėtų žodžių, 
metaforų, vaizdų pavidale. Kai 
Brazdžionis mintimis grįžta į 
Lietuvą, jam „prieš akis sumirga 
raštų raštai”, prisimena kuni
gaikščių pilys, aidi „iš praeities 
/ dainos, mįslės, pasakos”. Eilė
raštis, įdomu, supina litera
tūrinius ir apskritai kultūrinius 
motyvus, bet ne tiesioginius ir in
tymius gimto krašto prisimi
nimus. Jis turbūt iš tikrųjų 
išauga vieno žodžio poveikyje. 
„Lietuva, kai aš tave tariu” — ra
šo poetas pirmoje eilutėje, tiksliai 
nurodydamas savo kūrinio pra
džią. Tačiau žodis, ypatingai tas 
Brazdžionio kitam žmogui ištar
tas žodis, yra bendruomeninis, 
mažiau ekskliuzyvus negu prisi
minimai ar asmeninis išgyve
nimas. Jo sugestįjuojančios galios 
iššauktas, kūrinys lengviau 
išlaiko savo visuomeninį cha
rakterį ir išvengia konflikto, 
kuris atsiranda, derinant asmeni
nį išgyvenimą ir patriotinės 
poezįjos viešą, socialinį pobūdį.

Poetinį žodį Brazdžionis valdo 
meistriškai, išgaudamas drąsių ir 
pagaunančių kalbinių efektų, 

dramatinio struktūros pobūdžio, 
stiliaus ir nuotaikų įvairumo. Di
dingas, intymus, elegiškas, rūs
tus —jis taikliai pagauna kalbos 
niuansus, lengvai keičia balso 
toną, savo poetiškąja sielą kas
kart įvilkdamas į naują rūbą. Jo 
poetinis metodas nėra modernus 
ta prasme, kad jis tiki žmonių 
kalbos esminiu prasmingumu ir 
todėl siekia ne tiek atskirus žo
džius įprasminti, juos glaudžiai 
surišdamas su vidiniu per
gyvenimu, kiek eilėraščio erdvėje 
žodžius tinkamai suderinti, suri
kiuoti, jiems duoti aiškumo bei 
skambumo, kartais net kūrinio 
stilių pritaikyti viešam skai
tymui. Tiesa, Brazdžionio kū
ryboje netrūksta susitelkimo ir 
susimąstymo momentų, tačiau 
savo esmine paskirtimi ji išveda 
individualią emocįją ar mintį į 
viešumą, greičiau išreiškia, 
skelbia poeto tiesą, nei stengiasi 
tiesą regėti. Tai skatina poetą 
atsižvelgti į klausytojo rei
kalavimus. Brazdžionis mėgsta 
eilėraštį pradėti staigia ir pagau
nančia fraze, toliau nuosekliai 
emocįją vysto ir ją veda į kul
minacinį momentą, o pabaigoje 
sintetiniu žodžiu užfiksuoja įspū
dį. Jis taip pat gausiai naudojasi 
retorinėmis priemonėmis. Žodžių 
pakartojimai, ryškiai nubrėžti 
kontrastai ar atidžiai išvystytos

{Nukelta į 2 psl.)
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Kazio Braduno
80-ajam gimtadieniui

Didysis Europos poetas, šimt
mečio pradžioje vokiškai rašęs 
Rainer Maria Rilke yra spėliojęs: 
ar mes nebūsime buvę leisti šioj 
žemėj gyventi grynai tam, kad 
galėtume sakyti, kad galėtume 
tarti žodžius, tokius kaip žemė, 
žolė, medis, šulinys, ąsotis. Jis 
žemę, o tai reiškia visą žmogiškos 
egzistencijos erdvę, pavadino 
tiesiog to, kas įmanoma pasakyti, 
namais.

Kodėl jis taip manė, siejasi su 
visa jb paties, o taip pat ir litera
tūros mokslo mūsų laikais išvys
tyta poetika, kurios, aišku, dabar 
čia neliesime. Bet galvojant apie 
savo pačių gyvenamo laiko 
numylėtą mūsų poetą Kazį Bra- 
dūną, kuriam ateinantį antra
dieni, vasario U dieną, sueis 
aštuoniasdešimt metų, iš Rilkėjs 
norėtųsi pasitelkti tą jo poezijos 
pagrindinę mintį ir motyvą: gyve
name tam, kad galėtumėm tarti 
žodžius ir tokiu, būdu išgelbėti 
visą kūriniją iš laikinumo, iš
vaduoti ją iš jai neatlyžtamai 
nulemto sunykimo.

O žodžius mums reikia tarti 
todėl, kad iš viso galėtumėm

gyventi. Jeigu sustojam ir 
pagalvojam.gana aiškiai su
vokiame, jog gyvename nieku 
kitur kaip tikrais žodžiais. Visai 
skirtingas, bet taip pat didelis, 
Rilkės maždaug bendraamžis 
poetas, airis WiŲiam Butler 
Yeats vieną ankstyvųjų savo eilė
raščių pradeda eilutėmis: Sing, 
for this is also sooth, / Words alone 
are certain good... Jis, atrodytų, 
irgi tikėjo, kad kai jau nieko nėra 
ir nieku negalima laikytis, nieku 
negalima pasikliauti, nieko 
tikėtis ar dar tebesiekti, ar net 
mylėti — dar mums yra žodžiai. 
Tokie žodžiai kaip meilė, laimė, 
troškimas, ilgesys, viltis, auka, 
kančia, tėvynė, gyvybė, mirtis... 
(Aišku, jie gali būti ir tiktai garsų 
deriniai ar samplaikos — ir savo 
tuštuma iš mūsų tik tyčiotis.) 
Šitokius žodžius pripildyti, per
sunkti prasme, sklidinai, kad ji 
lietųsi per kraštus daug metų, 
net ištisus šimtmečius, reikia dar 
kitų: tokių kaip duona, druska, 
žemės pluta, pėdos, arimai, namų 
slenkstis, sidabrinės kamanos, 
morenų ugnys, maras, Vilniaus 
vieškelis, užeiga, peršauta

milinė...
Ir jeigu visa mūsų civilizacija, 

atrodo, yra nuolat pavojuje pra
rasti tikėjimą žodžiais, kas taip 
ryšku dabartiniu laiku (pvz., 
humanitariniai mokslai atsidūrę 
krizėje, neapsisprendžiant, ar žo
džiai ką nors reiškia, kiek reiškia 
ir ar esame jiems kaip nors 
įpareigoti), tai vis tiek nepanei
giama, kad ta pati civilizacija 
tiktai žodžiais laikosi. Mes, 
lietuviai, tikrai galėtume paliu
dyti, kad ne kas kita, o žodžiai 
palaikė mūsų tautinę gyvastį 
tuos penkiasdešimt tamsos ir 
siaubo metų — kai buvome pra
radę valstybę, visus jo simbolius, 
savo teises pasaulyje, kai mūsų 
žemė iš mūsų buvo išplėšta, 
įjungta į kažkokią klaikią 
politinę sistemą (kurią dar pri
verstinai reikėjo liaupsinti — irgi 
žodžiais) ir niokojama, mūsų 
žmonės žudomi, engiami, žemi
nami — mes laikėmės žodžiais, 
kuriuos gaivino ir nuolat naujai 
suskambėti leido mūsų poetai.

Iš šitų žodžių daugeliui iš mūsų 
patys svarbiausieji bus buvę iš 
Kazio Bradūno girdėtieji: nuo 
Vilniaus varpų, nuo Svetimos 
duonos, nuo Apeigų, Alkanos 
kelionės iki Donelaičio kapo, 
Pokalbių su karalium, Užeigos 
prie Vilniaus vieškelio, Prierašų 
iki Kraujo rasos sausio tryliktąją 
ir jau pastaruoju metu tų ramių, 
mąslių pasivaikščiojimų po Vil
niaus senamiestį, tylių prisi- 
lytėjimų prie šventos kiekvie
no asmens, mūsų tautos, visos 
žmogiškos egzistencijos tikrovės 
— granito grindinio, senos 
baltiškos plytos, medžio šaknų 
Antakalnio girioje...

Ir gal kas svarbiausia, Kazio 
Bradūno poezija mus atveda į ten, 
kur ir mes visais savo gyvenimo 
keliais ir klystkeliais tariamės 
einantys — į namus. Kai poetas 
viename savo vėliausiųjų eilė
raščių taria: Žodis, / Tavo 
vieninteliai namai, be abejo, visų 
pirma jis kalba- sau pačiam — 
žinodamas ir išsakydamas sa
vo paties gyvenimo kreivę, 
pašaukimą ir tikslą — poeziją 
kaip namus, kur tas gyvenimas 
išsitenka, išsipildo ir nurimsta. 
Bet — ir poetas mums šito tikrai 
nepagailės — jo poetinis žodis ir 
mums, jo klausantiems, jį skai
tantiems, jam leidusiems įsilieti 
į mūsų menkesnius ir pilkesnius 
(nors galbūt panašiai istorijos bei 
įvairiausių aplinkybių draskytus 
ir varginamus) gyvenimus, yra 
sukūręs namus — kur ir mes 
galime įžengti, prisiglausti, 
susišildyti... ir nurimti. Ir prie 
savo tautos ištakų ir jos dygių 
kelių, ir jos ateities spindesio, ir 
galutinai — prie Dievo, ar kaip 
bevadinsime versmę, iš kurios 
viskas išteka, klaidžioja, siekia, 
kuria ir į ją sugrįžta. Daugiau 
turbūt šioje žemėje negalima 
tikėtis nei prašyti. Kokia didelė 
dovana, kokia laimė, kad Kazys 
Bradūnas tų namų duris savo žo
džiu laiko mums atvėręs. Ačiū 
jam.

(a. U.)

SAPNAS APIE ŠIAURE

Vėsioj, begalinėje šiaurėj 
Tėviškės sodai šlama 
Man kas naktį sapnuos.
Vėsioj, begalinėje šiaurėj 
Žvaigždės virš protėvių namo 
Klausosi žemės dainos.

Tik suplojo rankomis motina, 
Ir atplaukė baltos gulbės, 
— Ko nelesat aukso grūdų, 
Ko negeriat sidabro vandens?

KRAUJO RASA
Kraujo rasa žiemos vidury
Ne ant žolės — ant miesto,
Kas nušluostys kraują nuo grindinio — 
Nuo šventojo Vilniaus veido?

Vėsioj, begalinėje šiaurėj 
Ant Nemuno kranto molėto 
Miega šventi ąžuolai...
Kaip gera... Tartum gulėtų 
Aukšto piliakalnio kalne 
Ir mano menki pelenai...

Vėsioj, begalinėje šiaurėj.
Furthof, Vokietija, 1945

Ir pluko gulbės, 
Galvų nepakeldamos.
— Kaip mumis lesti aukso grūdai, 
Kaip mumis gerti sidabro vanduo — 
Per ežerą eina kraujo laštakis 
Į miško gilumą.

Geležinis Vilkas ji laižo, 
Kraują sugeria Vilniaus verbos — 
Po žeme, bokštuos, danguj 
Gaudžia Velykų varpai.

Chicago, 1991 —

MALDININKAS

Ir pravirko sesuo balsu 
Ir išėjo brolių ieškoti 
Kruvinu laštakiu 
Į miško gilumą.

SAULĖS APEIGA

Čiagi stovėjo — 
Buvo žmogus, 
Atėjės i Vilnių 
Kaip maldininkas 
Ir atgailautojas, 
Ir kaip sukilėlis 
Visai neseniai 
Ir prieš šimtus metų.

Šiame numeryje:
Sveikiname poetą Kazį Bradūną 80 metų sukakties proga • Jurgio 
Jankaus laiškas apie Tauros Zarankaitės-Underienės tapybą • 
Prisimenant Jurgio Jankaus sukaktuvių šventę Detroit’e • Trijų 
karalių dovana Onei Baliukonytei • Onės Baliukonytės eilėraščiai 
• Sintautų monografija

ŠVENTOJI VERSMĖ

Prie gruoblėto ąžuolo rymoja 
Girių Dievas veidu mediniu, 
Samanotos Girių Dievo kojos 
Plaujamos šventųjų vandenų,

O šaltini miško stebuklingas, 
l tave rankas pavargusias tiesiu. 
Ir jėga pavasario audringa 
Plaukia nesuvaldoma tamsiu

Labirintu atgaivinto kraujo, 
Plaukia liūtim, karšta, laukine... 
O, jaučiu — tai žemė atnašauja 
Girių Dievo garbei ir mane.

Muenchen, Vokietįja, 1946

APEIGOS TAUTOS ŠVENTĖJE

Kai Istorija, [žiebus melsvą ugnį, 
Šlaksto žemė žuvusių krauju
Ir per amžių juodąją bedugnė 
Mostelia su želmeniu nauju,

Tu įnešei man saulelė
Pro durų aprūkusią staktą — 
Dabar vos atminti galiu,
Kai pabeldei akmenėliu
Mano lopšin —
O aplinkui kaip sapnas, kurio netekai, 
Jau budo Romintos miškai.

Padėjai tada man saulelė, 
Lyg perkeistą duoną ant stalo 
Ir drobė išbalo.
Paskui prasidėjo ilga 
Gyvenimo apeiga,
Kurioje, kaip kodylo grūdai, 
Kvepėjo Romintos žiedai.

Kur tu dabar, saulele, 
Užpūsta, išnešta, užkasta? 
Ar paliesiu ten žeme kakta 
Klausdamas, ar galiu 

r Pasibelsti akmenėliu
Tavo karstan
Tenai, kur vėlai vakare
Šlama Romintos giria.

KRAUJU KRIKŠTYTI

Laiko žarijose 
Gruzda jo pėdos.

Kaip man dabar 
Nusiauti basam 
Ir atsiklaupti 
Ant šventojo 
Granito grindinio 
Kraujo žarijų.

Vilnius, 1992 —

BALTIŠKOJI PLYTA

Anapus laiko pasislėpsiu — 
Už saulės, už nakties tamsos, 
Kur prie šventų, gyvų griuvėsių 
Takas vingiuodamas sustos,

Ir seną, baltiškąją plytą 
Paliesiu gydančiu pirštu — 
Būk tu, į kraują pamirkyta, 
Istorijos sakramentu.

Vilnius, 1992 —

GIRIŲ TRAUKA

I

Aš klaupiuos į pašvęstąjį smėlį 
Su didžiu stebuklo laukimu 
Ir kiekvieną kritusio šešėlį 
Kaip kautynių vėliavą imu.

O tautos dvasia sparnus ištiesia, 
Lyg ošimą tolimų dainų,
Ir, giedodama herojiškąją giesme. 
Kyla iš liepsnos ir pelenų.

Muenchen, Vokietija, 1947

PARTIZANŲ BALADĖ

Tik suplojo rankomis tėvas, 
Ir atbėgo gražūs žirgai.
— Ko neėdat žalios žolės,
Ko negeriat marių vandenio?

Ir stovi žirgai,
Nė galvų nepakelia.
— Kaip mumis ėsti žalia žolė,
Kaip mumis gerti marių vandenai — 
Nuo ąžuolo eina kraujo laštakis 
Į miško gilumą.

Mano genties
Pirmajam pilkapy guli
Visi jauni
Visi gražūs,
Su rūtom prie kepurių, 
Susižiedavę ep mirtimi.

Kas juos paguldė?
Kam juos užklojo
Ten,
Kur sauso šaltinio dugne 
Plyšta žemės širdis...

Imk ir laikyki
Balto kaulo žvakide — 
Nekvėpuok... Neužpūski 
Mėlyno lino liepsnos...

Dabar
Mano tautos
Paskutiniam pilkapy brinksta 
Legendos grūdas,
Sėkla dainos,
Ir krauju krikštyti 
Tampa vėl gyvybe.

Aš išeinu. Ir grįšiu vakare. 
Man reik pabūti ant šventos kalvos, 
Kur tolyje Antakalnio giria,
Kur medžių šaknys tartum Lietuvos

Pritvinkę kraujo venos.
Ten tolyje Antakalnio giria...
Ne dėl poezijos ir ne dėl meno
Aš išėjau ir grįšiu vakare.

Vilnius, 1992 —

VIENINTELIAI NAMAI

Pasaulyje tapai klajūnu, 
Ir tėviškė ne tau, ne ta. 
Kur tu dabar nuvesi sūnų 
Paliesti žeme- Ji šventa.

Gerieji žmonės dar tau rodys: 
Tu čia, tu ten, tu aplamai, 
O pasiliko tiktai Žodis, 
Tavo vieninteliai namai.

Vilnius, 1992 —
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Vasario šešioliktosios Signatarui

Plunksnos, su kuria tu pasirašęs, 
Jokiame muziejuj nerandu,
Tik matau tavas raides mažąsias 
Dideles tarp amžinybės valandų.

Lenkiamės prie Signataro kapo — 
Praeities ir dabarties ryšys.
Tik ant naujo, tuščio, balto lapo
Ką rašysime ir kas pasirašys?

Bėgs vėl metai, ir laikai mainysis. 
Blunka net ryškiausioji spalva.
Tik palieka tavo parašas didysis — 
Lietuva.

Kazys Bradūnas

Anuomet.
Vasario šešioliktosios šventės 

išvakarėse mūsų mintys grįžta į 
labai pavojingus 1918-us metus. 
Vokiečių grandioziniai planai 
karo mašina sumalti Angliją, 
Prancūziją ir Rusiją Vakaruose 
labai nesiseka. Malimo mašina 
- apkasų karas - mala ir jau
nus vokiečius, ne tik jaunus an
glus ir prancūzus. Amerikos 
įstojimas į karą reiškia, kad 
Vakarų fronte pralaimėjimas 
Vokietijai jau garantuotas, nes 
Amerika yra jaunas raumenin
gas industrinis milžinas. Juros 
blokada skaudžiai atsiliepia Vo
kietijai. Gresia badas.

Taip, kaip Vakarų frontas 
neša tik grėsmę Vokietijai, taip 
Rytų frontas tik pilnas žavių 
galimybių. Jau seniai vokiečiai 
galvoja apie Rusiją kaip milžiną 
molinėmis kojomis. Šiuo metu 
šis milžinas kritęs ir Rusijos im
perija yra mirties konvulsijose. 
Caro nebėra - jis nuverstas vo
kiečių agento. Nėra nei demok
ratiškai išrinktos Dūmos - jos 
atstovai išvaikyti jūros pės

J 
I i

Vilnius Viliaus Kelero nuotrauka

tininkų durtuvais, o tas 
nuožmios jėgos pučas bus va
dinamas Didžiuoju Spaliu. Šiuo 
metu dar nėra aišku, kaip atro
dys buvusios Rusijos imperijos 
plotai. Vokiečiams atrodo, kad 
čia yra vienkartinė galimybė 
įvykdyti jau tiek metų svajotą 
plėtimąsi į Rytus. Rusijos impe
rijai trupant reikia skubiai su
cementuoti naujas politines 
struktūras, kurios Vokietijos 
globoje augtų ir plėstų Vokieti
jos įtaką Rytų Europoje.

Lietuvai viename tokių 
vokiškų scenarijų ateičiai yra 
skiriama tilto rolė į vokišką 
Kurland valstybę. Vokiečiai sie
kia mažos Lietuvos, kuri tiesia
si į šiaurę nuo Kauno. Vilnius 
šiai mažytei Lietuvai nepriklau
so, nes Vilnius atneša lenkų 
įtaką Lietuvai. Vokiečiai nori 
mažytės ramių ūkininkų Lietu
vos, kurie, neturėdami polinkių 
politikai, dėkingai priimtų Vo
kietijos vadovavimą pasaulio 
valstybių bendruomenėje.

Šitos mintys įgyvendinamos. 

Štai gruodžio 11-ąją skelbiama 
Lietuvos nepriklausomybė, o 
akte akcentuojami draugiški 
Lietuvos ryšiai su Vokietija. 
Kunigaikštis Urachas jau mo
kosi lietuviškai besiruošdamas 
Mindaugo Antrojo karaliaus 
vainiko. Lietuvos Taryba atrodo 
elgiasi racionaliai, susitaikiusi 
su mintimi, kad bus šokama pa
gal Berlyno grojamą muziką.

Šioje vietoje labai įdomūs vie
no aukšto vokiečio pareigūno 
Lietuvoje atsiminimai. Jis į Lie
tuvos Tarybos narius žiūri kaip 
į lunatikus su absurdiškom pre
tenzijom Lietuvos ateičiai. Pa
reigūnui atrodo, kad nei Vokie
tijos kancleris, nei pats kaizeris 
nesupranta, kas čia Lietuvoje 
dedasi. Pavyzdžiui, Berlynas 
pripažįsta Lietuvos valstybę pa
gal gruodžio 11-osios deklara
ciją, o Lietuvos Taryba priima 
tai kaip vasario 16-osios deklar
acijos pripažinimą. Šitam aukš
tas pareigas einančiam vo
kiečiui atrodo, kad lietuviai 
žaidžia labai pavojingą žaidimą. 
Lietuviai elgiasi, lyg jie jau 
turėtų valstybę, o tai tik jų laki 
vaizduotė. Tai, aišku, primena 
ir dabartinio Lietuvos atgimimo 
dienas: štai tik keliems mėne
siams praėjus po sausio 13- 
osios žudynių Vilniuje Ameri
kon atvyksta Vytautas Lands
bergis, kurį sutinkame kaip ne
priklausomos Lietuvos prezi
dentą. Lietuviškas politinis 
akiplėšiškumas Maskvos pa
reigūnams tuo metu užima 
žadą: jie net nesiteikia pasau
liui paairfKinti, kad nepriklau
somos Lietuvos iš viso nėra. 
Tačiau ir tada, ir dabar lietuvi
ams buvo labai naudinga vai
dinti politinius idiotus. Kiek 
tada ir dabar buvo politinių 
išminčių, kurie lietuviams 
aiškino, kad nesvarbu, kiek jie 
stengsis, nepriklausomos Lietu
vos nebus. O buvo ir tada, o yra 
ir dabar.

Ir Vasario šešioliktąją ga
lėtume visi lietuviai atsitiesti ir 
sau pasakyti: Lietuvos neprik
lausomybė atėjo mūsų pačių 
dėka. Buvo progos, bet tas pro
gas mes patys išnaudojome. 
Kaip progas galima neišnau
doti, labai akivaizdžiai šiandien 
galime matyti Gudijoje, kurioje 
kolonistai atmetė galimybes 
gudų valstybei. Idėjinis šimt
mečio pradžios fonas nebuvo pa
lankus mažoms valstybėms.

(Nukelta į 4 psl.)

Senųjų lietuviškų knygų
rinkinys

GIEDRIUS

Pirmą kartą apsilankęs Čika
gos Newberry bibliotekoje buvau 
mielai nustebintas nemažos senų
jų lietuviškų knygų kolekcijos. 
Alės Kėželienės iniciatyva nuvy
kę tartis dėl galimybės paminėti 
Martyno Mažvydo pirmosios lie
tuviškosios knygos 450-ųjų metų 
jubiliejų — Lietuviškosios knygos 
metus — susipažinome su 
bibliotekos mokslo darbuotojais 
dr. Paul Gehl ir Mary Janzen, o 
jie maloniai supažindino mus su 
Newberry rinkiniais.

1901 metais privati Newberry 
biblioteka Čikagoje įsigijo mil
žinišką princo Louis-Lucien Bo
naparte knygų kolekciją, suda
riusią per 15 tūkstančių tomų. 
Rinkinys buvo perdėtas praėjus 
vienuolikai metų po savininko 
mirties ir, kaip viename savo 
straipsnyje spėjo Eric P. Hamp, 
dalis knygų prieš patekdamos į 
Newberry galėjusios pradingti 
nežinomomis kryptimis (Eric P. 
Hamp, „On Bonaparte and Neo- 
grammarians as Field Workers”, 
Studies in the History of Lin- 
guistics: Tfa&itidh and Para
digma, 1974, p. 391). Vis dėlto Bo
naparte knygų didžiuma buvo 
nupirkta Newberry bibliotekos, o 
tarp jų, kaip matyti iš Victor Col
lins kolekcijos pardavimo metu 
sudaryto preliminaraus Attempt 
ai a Catalogue, iki šiol vienintelio 
spausdinto, yra ir 66 lietuviškos 
knygos bei kiti leidiniai, sunume
ruoti nuo 13,421 iki 13,486 nume
rio.

Princas Bonaparte buvo kalbi
ninkas mėgėjas, susidomėjęs įvai
riausiomis Europos kalbomis. 
Anksčiau jam buvo rūpėję ir rop
liai, yra skaitęs pranešimą net 
apie gyvačių chemiją (1843), ta
čiau, kaip pavadina Hamp — iš 
herpetologo Bonaparte pavirto 
dialektologu. Jo ypatinga aistra 
tapo baskų kalba, San Marzano 
albanų tarmė Italijoje, taip pat 
įvairių Europos kalbų leksikos 
lyginimas, pavyzdžiui, su vynu 
susijusių pavadinimų lotynų kal
boje ir vadinamuosiuose neolo- 
tynų dialektuose, taip pat Euro
pos roplių pavadinimų gyvosiose 
neolotynų kalbose. Tokiems žo
džių rinkiniams ir sugretini
mams princui turėjo rūpėti rinkti 
ir lietuviškas knygas.

Apskritai Newberry bibliotekos 
Bonaparte kolekcija, Hamp’o 
žodžiais, tėra vienintelis visame 
Vakarų pusrutulyje tokio pobū
džio, t.y. prieš 1900 metus leistų 
lingvistinių knygų, rinkinys. To
dėl suprantama, kodėl princo ko
lekcijoje, pavyzdžiui, nemaža lie
tuviškų gramatikų. Jis buvo su
rinkęs beveik visas Mažosios Lie
tuvos lietuvių kalbą aprašančias 
gramatikas: 1-2. Danieliaus Klei
no (1653 ir 1654), 3. Vilhelmo Ha- 
cko (1730), 4. Pilypo Ruigio 
(1745), 5. Gotfrydo Ostermeyerio 
(1791), 6. Kristijono Milkaus 
(1800), 7. Augusto Schleicherio 
(1856-1857), 8. Frydricho Kuršai
čio (1876). Jei būtų sugebėjęs 
įsigyti ir Kristupo Sapūno bei 
Teofilio Schultzo gramatiką 
(1673), Bonaparte Rytų Prūsijos 
lietuviškų gramatikų kolekcija 
būtų buvusi lyg ir pilna.

Džiugesį kelia ir puiki knygų 
kokybė. Vartydamas gerai išsilai
kiusius Kleino pirmųjų 1653 ir 
1654 metais spausdintų lietuvių 
kalbos gramatikų lapus, nejučia

v

Čikagoje
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prisimenu a.a. dr. Kazimiero Eig- 
mino pasakojimą, kaip Lietuvoje 
1957 metais buvo rengiamasi 
leisti fotografuotinį tų pačių 
Kleino gramatikų leidimą. Nera
dus pakankami gerai išsilaikiu
sių egzempliorių Lietuvoje, tada 
dar jaunas Eigminas buvo išsiųs
tas į Peterburgą (tuo metu vadin
tą Leningradu) iš bibliotekos 
parvežti fotografuoti paskolintą 
egzempliorių. Prigrasintas, kad jo 
vežama knyga vertesnė negu mi
lijonas rublių, Eigminas, prisitai
sęs knygą prie savęs, visą kelią 
namo traukinyje negalėjęs sudėti 
bluosto — iš baimės ir atsakomy
bės... O Newberry bibliotekos eg
zempliorius švagžda naujumu, 
tarsi būtų ką tik atvežtas iš 
spaustuvės, tarsi išvengęs pus
ketvirto šimtmečio tarpsnio ne
gailestingo prisilietimo. Tačiau 
tuometiniai knygos fotografuoto- 
jai vargu ar galėjo tai žinoti...

Kitų lietuviškų knygų būklė 
taip pat gera, Newberry bibliote
koje senosioms knygoms saugoti 
sudarytas specialus mikrokli
matas. Ne tik saugyklose, bet net 
senųjų spaudinių skaitykloje pa
laikomas toks pats klimatas — tai 
ypač pąjunti karštą vasaros die
ną, kai atėjęs į biblioteką trum- 
parankoviais marškiniais, neju
čia imi gailėtis, kad nepasiėmei 
šilto megztinio. Rūpinamasi bib
liotekos fondais, skaitytojai turi 
prie to taikytis.

Taip pat svarbus ir princo Ry
tų Prūsijos lietuviškų žodynų 
rinkinys: 1. Hacko (1730), 2. Rui
gio (1747), 3. Milkaus (1800), 4. 
Ferdinando Nesselmanno (1851), 
5. Kuršaičio (1870-1874). Tokie 
tuo metu moderniausi žodynai 
Londone gyvenusiam princui tu
rėjo būti puikus lietuvių kalbos 
leksikos šaltinis.

Iš kitų senesnių lietuviškų rin
kinio knygų galima paminėti 18 
amžiaus 1751 metais išleistą 
Giesmju-Knygos (su Jokūbo 
Quandto pratarme). Tačiau maty
ti, kad tarp nekalbinių knygų 
vyrauja leistos Karaliaučiuje, 
Tilžėje ir Vilniuje 19-ame amžiuje 
(elementoriai, religinės knyge
lės), tačiau ankstesnių amžių to
kių leidinių nėra. Matyt, Bona
parte visų pirma stengėsi susi
komplektuoti visas — senas ir 
naujas — lietuvių kalbą aprašan
čias knygas, o pačios kalbos teks
tų pavyzdžių jam pakakę iš nau
jesnių savo amžiaus knygų; ne
matyti, kad jis būtų turėjęs tikslą 
rinkti senus lietuviškus tekstus. 
Ką gi, tai kalbininko biblioteka.

Gerai išsaugotos ir nekalbinės 
knygos, daugumas jų taip pat ne- 
praradusios naujumo spindesio. 
Štai Jeronimo Račkauskio knyga 
Wadowas į Dangų (1857), arba 
Griesznikas priverstas metavo- 
ties (1860), arba Vincento Juzumo 
Szventas Izidorius artojas (1854) 
— tebėra nesukarpytais pusla
piais. Tad ne tik princas Louis- 
Lucien Bonaparte, bet ir niekas 
kitas kol kas nestudįjavo šių kny
gų; Newberry bibliotekoje jos sau
giai tebelaukia savo tyrėjų.

Kaip minėta, 1997-ieji paskelb
ti lietuviškos knygos metais. 
Newberry biblioteka, nors ir ne
turinti Martyno Mažvydo knygų 
originalų, tačiau yra įsigijusi ne
maža naujai Lietuvoje perspaus
dintų Mažvydo tekstų ir kitų 
leidinių, susijusių su jo vardu.

■ ■.. -

Jonas Bretkūnas, GIESMES DUCHAUNAS... Karaliaučiaus, 1589, Lab
guvos, vėliau Karaliaučiaus lietuviškos parapijos kunigo Jono Bretkūno 
sudarytame giesmyne yra 76 giesmės. Daugiausia jų paimta iš Martyno Maž
vydo giesmyno. Vienintelis šios knygos egzempliorius saugomas Uppsala 
universiteto bibliotekoje, Švedijoje, Lietuvos bibliotekose — fotokopijos ir 
mikrofilmai.
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Jonas Bretkūnas, KANCIONALAS NEKURU GIESMIŲ... Karaliaučius, 
1589. Giesmių rinkinėlis, sudarytas iš septyniolikos Martyno Mažvydo 
giesmyno tekstų.

Biblioteka maloniai sutiko pri
imti JAV Lietuvių Bendruome
nės Mažvydo katekizmo minėji
mo komiteto kvietimą šių metų 
spalio 25 dieną 11 valandą ryto 
atidaryti parodą, skirtą pirmosios 
lietuviškos knygos jubiliejui, ir

per atidarymą surengti profeso
riaus iš Michigan’o universiteto 
dr. Leono Gerulaičio paskaitą. 
Šitaip tokia svarbi lietuviams 
data tampa svarbi ir platesnei 
daugiatautei Čikagos visuome
nei.
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Vlado Jakubėno
idealai ir darbai

RITA NOMICAITĖ

Kodėl nešvenčiamas 
Šaltojo karo galas?

Šiandien, kai Rusija nenori, 
kad Baltijos valstybės priklau
sytų NATO, vakariečiai jos iš
klauso ir stengias tik ją įtikinti, 
bet jokiu būdu neerzinti. Tas lyg 
primena senąjį 1945-1990 metų 
periodą, kai vyko didžiausia pa
saulyje konkurencija tarp So
vietuos ir Vakarų. Daug kaitų 
tuo metu atrodė, jog bus tarp jų 
konfrontacįja ir kad Sovietija žūt 
būt norinti pergalės.

Besitvarkant namuose, radau 
1985 metų leidinį — The Strategy 
ofCombat (Arco Publications) su 
gaublio žemėlapiu, rodančiu spal
vom nuolatinį Sovietų spaudimą 
pasaulyje, jų laivyno išsidėstymą 
jūrose ir nepaprastą jų sėkmę. 
Žinom, kaip nuo 1945 metų So
vietų įtaka plito beveik nesustab
domai kasmet ir, kad Vakarai vis 
prarasddVo ką nors kituose kon
tinentuose... Na, rodės, galima 
buvo laukti ir Sovietų galutinės 
pergalės. Ar ne?

Didelio formato knygoje rodo
ma, kaip Sovietai stengėsi iš
stumti vakariečių įtaką, siųs
dami- visur „patarėjus”, kul
tūrininkus, pasirašinėdami su
tartis; jų ambasados dirbo slaptai; 
jie trukdė JAV ir NATO dezin
formacija ir pajuokdami apkal
bom Vakarų vadus. Jų laivynas 
buvo visuose vandenyse.

Vien 1977-1982 metų laikotar
piu, kai Sovietai siuntė ginklus, 
štai vien tankų nusiuntė 5205 į 
Pietryčių Aziją, 1590 į Afriką, 80 
į Lotynų Ameriką ir 640 į Ra
miojo vandenyno šalis. Kuriem 
galam? Sovietai įvedė raketas į 
Kubą, padėjo sandinistams lai
mėti Nikaragvoje. Per kubiečius 
kėlė revoliucijas Guatemaloje, 
Hondūre, Costa Rica. Kubai mo
kėjo 3.5 milijonų dolerių kasmet. 
Grenadai padėjo ginklais ir uosto 
bei aerodromo statyba.

Angoloje, Mozambike Sovietai 
įstatė kubiečius ir Rytų vokiečius 
ten kovoti, stengėsi išstumti va
kariečius iš Pietų Afrikos (Ango
la, Tanzanija). Etiopija tapo jiems 
baze destabilizuoti Džibuti ir Su
daną. Kodėl?

Vidurio rytuose susidraugavo 
su Sirija, įsiveržė į Afganistaną 
(100,000 kareivių), Kinijos pasie-' 
ny sustatė 50 divizijų ir 1,700 lėk
tuvų. Kišosi Vietname, Laose,

Vladas Jakubėnas pirmiausia 
buvo guvaus proto ir išmintingos 
mąstysenos muzikas. Jo pasau
lėžiūros skaidrumas leidžia gana 
nesunkiai nustatyti jo aukščiau
siai vertinamus dalykus ir sie
kius.

Bet pirmiau prisiminkime pa
grindines jo biografijos datas, 
idant vėliau būtų lengviau viską 
išsiaiškinti. Oficiali Jakubėno 
gimimo data yra 1904 metų gegu
žės 15-oji. Tačiau iš tiesų Vladis- 
lavas Jonas Jakubėnas gimė 
1903 m. lapkričio 29 d.; gegužės 
15-oji — Jakubėno krikšto data, į 
dokumentus patekusi per klaidą. 
Bet yra išlikusi daugybė paties 
Jakubėno prašymų ir nurodymų 
šią datą ir laikyti oficialiąja, jis 
ir pats šią datą rašo visuose savo 
dokumentuose.

Nesu visai tikra, bet atrodo, 
kad Vladas Jakubėnas iš mūsų 
kompozitorių tarpo turėjo kilmin
giausią kraują. Jo tėvas, tiesa, 
tebuvo turtingų ūkininkų sūnus, 
nors ir prasimušė iki dekano 
Vytauto Didžiojo universiteto bei 
Lietuvos evangelikų reformatų 
generalinio superintendento 
pareigų. Jis stačiai buvo žmogus 
— legenda, būręs slaptas lietuviš
kas draugias, slapta spausdinęs 
lietuviškas knygas, jas platinęs, 
vėliau steigęs ir statęs spaustu
ves, įsteigęs ir pastatęs iki šiol 
bestovinčią Biržų gimnaziją, ne
mokamai joje dėstęs lietuvių kal
bą; leidęs laikraštį ir kitokius 
leidinius, mokėjęs 14 kalbų ir 
pan. Jo žmona buvo lenkaitė, se
nos kilmingos bąjorų giminės pa- 
likuonė, kurios tėvas turėjo caro 
slaptojo patarėjo titulą ir kuri 
buvo lietuviškiau nusiteikusi nei 

ginkluojantis. Gal net buvo k" ,kuJ^ lietuviai. Paveldėta 
suprasta, kad Vakarai tik ginasi, 
nepuola.

Ekonomika pašlijo, reikėjo sko
lintis. Ir kas pirmas Kremliuje 
atvėrė akis ir patarė „taikingai” 
derėtis, be kerštingų veiksmų, 
„gražiai pasiduoti”, uždaryti 
komunistini idealizmą, komunis
tų nebaudžiant už niekšybes? 
Kas patarė taip? Kas tai pasiūlė? 
Vartant The Strategy o f Combat, 
kyla mintis, kad gal net kas nors 
iš vakariečių? Gal net buvo sutar
ta, vakariečiams pasižadant, ne
švęsti Šaltojo karo pabaigos? Juk 
dar yra bėdų su Kinija, Šiaurės 
Korėja, Kuba.

Taigi gal Šaltasis karas tebėra 
likęs periferijoje? Matyt, ne
pasibaigęs visiškai? Ir dar ne
žinoma, kada jo galas prasidėjo 
pačiame politbiure? Reikia tikė
tis, kad kada nors ir šią paslaptį 
istorikai sugebės atidengti.

Kambodijoje, leisdami milijonus 
dolerių ir įsigydami toj zonoj 
laivyno bazę. Indijoj įsisuko su 
pastangom infiltruoti, prekyba 
ginklais, kenkiant Vakarų įtakai 
(1985 metais 80% ginkluotės bu
vo iš Sovietų).

Visa Sovietų gudrybė buvo ta, 
kad ilgai ginkluotų susirėmimų 
su Raudonąja armija nebuvo. At
rodė, Sovietai vis žengs į priekį, 
lyg nešami savo ideologijos ir 
diplomatijos, o taipgi ant savo 
sąjungininkų pečių — jie nenuga
limi. Kaip jiems lengva, atrodė, ir 
kodėl laimėjimų, nenaudojant so
vietinės kariuomenės, netęsti iki 
galutinės pergalės, kuri buvojau 
arti. Pasaulis liūdėjo, tik įgimtas 
amerikiečių komediantų gabu
mas padėjo Vakarų psichei nesu
byrėti.

Tačiau, keista, rusų armįja ko
voje su Afganistano „partiza
nais” nepajėgė laimėti. Kas at
sitiko? Panašiai ir Čečėnijoje. O 
amerikiečiai? Jie triumfavo Ira
ke.

Bet konkurencija vyko ir 
sporte, kur Sovietai laimėdavo. Ir 
tik turbūt 1985-1986 metais 
įvyko svarbus momentas Sovie- 
tijoje. Ji pargriuvo. Kodėl? 
Sakoma, mažai kas tikėjo komu
nizmo idėjom (net jų vadai gaudė 
vakarietiškas prekes, madas); 
šalis persitempė dėl išlaidų 
užjūryje plėstis ir konkuruoti 

Petras Melnikas

Vlado Jakubėno inteligencija — 
svarbiausias jo darbų ir pasaulė
jautos bruožas, beveik visiškai 
išskiriantis jį iš kitų lietuvių 
kompozitorių ir kritikų tarpo.

Eilės tvarka — apie Jakubėno 
mokslus ir pirmus didesnius mu
zikinius jo įspūdžius. Citata iš 
straipsnio „Lietuvos Valstybinė 
opera” 1971 m. sausio 30 d. Drau
ge : „Truputis autobiografijos. 
1920-21 mokslo metais man teko 
persikelti iš Biržų į Kauno ‘Auš
ros’ gimnazijos VI klasę, kartu 
įstojant į tada dar J. Naujalio, bet 
netrukus suvalstybintą, muzikos 
mokyklą”.

„Kaunas tada gyveno sunkiu, 
kiek romantišku, bet primityviu 
vos susikūrusios valstybės laiki
nosios sostinės gyvenimu. Gim
nazijoje žymi mokinių dalis buvo 
kiek vyresnio amžiaus, dalyvavę

* Pranešimas, skaitytas 1994 m. 
gegužės 10 d. Muzikos akademijoje, 
Vilniuje, konferencijoje, skirtoje Vla
do Jakubėno 90-mečiui. 

kovose su bolševikais ar bermon
tininkais. Visi lietuviško politi
nio ir kultūrinio gyvenimo reiški
niai buvo nauji, įdomūs ir mieli. 
Muzikinis gyvenimas irgi buvo 
itin gyvas: gausu buvo koncertų, 
visuomet pilna publikos. Garsėjo 
vos susikūręs, bet jau puikiai 
skambąs J. Štarkos choras, gau
siai pasirodydavo iš Rusijos su
grįžę dainininkai ir keletas inst
rumentalistų. Jų tarpe prasikišo 
baritonas Bieliūnas, tada dar 
mezzosopranu dainavusi VI. Gri
gaitienė, tenoras J. Byra; netru
kus, kaip meteoras sužibo Kipras 
Petrauskas, koncertavęs karei- 
vio-savanorio uniforma. Apie ruo
šiamą operą daug neteko girdė
ti”.

„Vėlai rudenį beveik visi klasės 
vyrai išvyko į pafrontę kaip šau
lių būriai apsaugai nuo lenkų 
partizanų. Kalėdų atostogas teko 
praleisti Biržuose. Sugrįžus 1920 
m. į Kauną, kultūrinė atmosfera 
buvo gerokai pasikeitusi: visi 
tekalbėjo apie naujai gimusią 
operą. Netrukus teko išgirsti, 
berods, antrą ‘Traviatos’ spektak
lį. Įspūdžio būtą didelio. Blankio
je provinciališko miesto aplinko
je sužibo kažkas, kas priminė 
stambiuosius didmiesčius. Kipras 
Petrauskas, A. Nezabitauskaitė- 
Galaunienė (Violeta), tada turė
jusi gražų, deja, greitai prarastą, 
koloratūrinį sopraną, J. Bieliū
nas (Žermonas) — pasidarė tik
rais herojais. ‘Pakelsim, pakelsim 
mes taurę linksmybės!’, ‘Užmir
šai tėvų kapus’ skambėjo visur: 
moksleivių, valdininkų, net ir 
lenkiškai kalbančių vežikų lūpo
se. Lietuvių kalba, kaip kad 
anksčiau Europoje italų —• Kau
ne pasidarė operos ir dainavimo 
kalba”.

Būdamas gabus ir ryškus moki
nys, Jakubėnas visur patekdavo 
pas geriausius mokytojus. Kaune 
fortepijono jį mokė Elena Bilmi- 
niūtė-Čiurlienė, paruošusi And
rių Kuprevičių, Aldoną Smilgaitę 
ir keletą kitų panašių garseny
bių. Rygos konservatorijoje studi- ‘ Simenon; sužinojęs, kad Lietuvą 
javo pas Vytuolą. Beje, studijuo
ti Rygoje iš pradžių Jakubėnas 
neketino, svajojo apie Vakarų 
Europą, bet — buvo ne katalikas, 
ir dėl to negavo stipendijos!

Vėliau stipendija jam vis dėlto 
buvo paskirta, ir ketverius metus 
— 1928-1932 — Jakubėnas kom
poziciją studijavo Berlyne, Aukš
tojoje muzikos mokykloje, pas 
taip pat neeilinę asmenybę — 
Franz Schreker, Krženeko, Habos 
ir pan. mokytoją. Kalbėdama 
apie Jakubėną, visur vis kartoju,

Vlado Jakubėno kūriniu koncerte 1973 m. lapkričio 23 d. Čikagoje dainavo „Dainavos” ansamblis ir lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės” bei 
„Ziono” parapijų chorai.

Vladas Jakubėnas (1904-1976) Vytauto Maželio nuotrauka

kad Berlynas tuo metu buvo Eu
ropos moderniosios mužikos sos
tinė. Mat tai turėjo tiesioginės 
įtakos Jakubėno Berlyno laikų 
kūrybai: ten parašyti jo opusai iš 
tiesų labai skiriasi nuo vėlesnių, 
sakykim tiesiai — provincinių.

Studijas baigė ir į Kauną Jaku
bėnas grįžo 1932 metų pavasarį. 
Ketvirtajame šio amžiaus dešimt
metyje, arba — antrajame Nepri
klausomos Lietuvos gyvavimo de
šimtmetyje — buvo pasiekta dide
lės kultūrinės ir techninės~pai priekį, grįždamas iš Vakarų Eu- 
žangos. Būtent tuo laikotarpiu ropos, Liudas Gira neatsuko at- 
lietuvių muzikai — paskutiniai iš 
visų menininkų — sulaukė savos 
aukštosios mokyklos. Tuo metu ir 
pasaulio kultūros veikėjai ėmė 
domėtis Lietuva. Antai 1933 me
tais buvo atvažiavęs Georgės

nuo Lenkijos skiria demarkacinė 
linija, grįždamas sumanė būtinai 
ją pereiti — kaipgi ta linija atro
danti? Žinoma, tokiam garbiam 
asmeniui buvo išrūpinti visi 
leidimai, ir jis tą sieną perkirto, 
kiekvieną procedūros momentą 
dar fiksuodamas fotoaparatu. 
Sklinda gandai, jog keletas tų 
nuotraukų su Simenon’o komen
tarais buvo pasirodę Prancūzijos 
žurnaluose.

Ketvirtojo dešimtmečio pabai
gos situaciją liudija kalbamuoju 
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metu buvusio Lietuvos aido re
daktoriaus Valentino Gustainio 
ir buvusio Lietuvos saugumo tar
nybos įkūrėjo Liudo Giros susi
tikimas Laisvės alėjoje. Gustai
nis, norėdamas baigti neįdomų 
pokalbį, pažiūrėjęs į savo laikrodį 
ir pasakęs: „O, jau dešimt, jau 
turiu eiti”. Liudas Gira, pasižiū
rėjęs į savąjį, nustebo: „Betgi jau 
dvylika!” Mat nė vienas iš jų 
laikrodžių nerodė Lietuvos laiko: 
Gustainis nespėjo jo pavaryti į 

gal, parvažiuodamas iš Mask
vos...

Jakubėno laikrodis neabejoti
nai rodė Lietuvos laiką, nors ir 
„pasiutiškai lėkdamas”, kaip 
pats Jakubėnas laiškuose guodė
si vis nesuremontuojamu savo 
daiktu.

1940 metais Jakubėnas vedė 
Kaune gyvenusių slovakų dukrą 
Olgą Kulaginaitę, nuoširdžiai su 
kitais bendraujančią ir linksmą 
asmenybę. Amerikos lietuvių 
klausinėjant, ar Jakubėnai ten 
negyveno labiau užsidarę, buvę 
jų pažįstami sakė, kad, jei to ir 
būtų norėjęs Jakubėnas, tai tik
rai nebūtų leidusi jo žmona Olė.

1944 metais, traukiantis fron
tui, jie taip pat ryžosi išvažiuoti. 
Vargšas Jakubėnas, •vežimams 

jau stovint Kybartuose, juos pa
liko — keliom valandom grįžo į 
Kauną... Matyt, jis, turėdamas 
nepaprastą protą, suprato, kad 
nebe labai pasiseks sugrįžti...

Pabėgėlių stovyklų Vokietijoje 
laikotarpiu Jakubėnai įsitaisė 
palyginus neblogai. Vladas Jaku
bėnas tuoj sukūrė koncertinę bri
gadą, su kuria iš pradžių koncer
tuodavo „dipukų” stovyklose, 
vėliau — 1949 metais — ilgai 
gastroliavo Didžiojoje Britanijoje, 
pasiekdamas net šiaurės Škotiją. 
Daugumą šių koncertų organiza
vo, finansavo ir net honorarus 
mokėjo British Art Council. Ja
kubėnas turėjo vertėjo ir akompa
niatoriaus pareigas, su juo dai
navo Antanina Dambrauskaitė, 
Alė Kalvaitytė, Ipolitas Nauragis 
ir Stasys Baranauskas. Būdavo 
atvejų, kai jų iš operų arijų 
sudaryti koncertai net duodavo 
pelno; lietuviška muzika tiek dai
nininkams, tiek koncertų rengė
jams mažai rūpėjo. Akompanuo
jantis kompozitorius apgailesta
vo, jog publiką tedominą lietuvių 
tautiniai rūbai.

Iš tiesų Jakubėnas kur kas la
biau norėjo likti Anglijoje. Bet 
emigrantus ten tepriimdavo juo
diems darbams. Tik — nors men
kutė, bet vis dėlto pasiekiama 
galimybė verstis muziko amatu 
vertė Jakubėną keltis į Ameriką.

Mirė Jakubėnas 1976 m. gruo
džio 13 d. staiga, nuo širdies 
smūgio, spausdamas mokinio na
mų durų skambutį. Simboliška, 
jog mirusiojo kišenėje rasta re
liginės muzikos koncerto recenzi
ja, kurią po šios pamokos kritikas 
turėjo nuvežti į Draugo redakciją.

Tokie būtų svarbiausi išoriniai 
Jakubėno gyvenimo faktai.

Dabar pora žodžių apie tai, ką 
šis šviesuolis dirbo Lietuvoje ir 
Amerikoje, ir kuo jo darbai tebė
ra mums svarbūs ir verti šio pa
minėjimo.

Vos grįžęs į Kauną 1932 me
tais, Jakubėnas, kaip visi gabes
ni muzikai, buvo pakviestas dės
tyti Kauno konservatorijoje. Nuo 
to laiko — iki pat mirties, kaip 
matėme — duonai užsidirbdavo 
pedagoginiu darbu. Nuobodūs 
faktai, betgi čia slypi vertas 
didelio dėmesio momentas: Gruo
dis Jakubėnui leisdavo padėstyti 
kompoziciją!!!

Kiek anksčiau paminėjau visad 
skubantį Jakubėno laikrodį. Žo
džiai „pasiutiškai lekiąs” labai 
tinkami apibūdinti nepaprastai 
gyvą ir įvairiapusę Jakubėno 
veiklą. Čia norėtųsi paminėti 
labiau probleminius ar paneigti- 
nus jo veiklos aspektus.

Įdomesni faktai būtų šie.
Pirma. Turėdamas neabejotinų 

organizacinių gabumų, dažnai 
dirbdamas organizacinius dar
bus, ėjęs pirmininko ir pan. pa
reigas, Jakubėnas oficialiai buvo
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Laisvės kovų paminklas prie Jaunimo centro Čikagoje

Jaunimo centrui Čikagoje 
keturiasdešimt metų

Ne tik čikagiečiai, bet ir visa 
išeivija turėtų būti dėkinga lai
mingam sutapimui, kad lietu
viai jėzuitai pastoviai apsigyveno 
Čikagoje 1948 metais. Pirmiau
sia nusipirkę nedideli namą 8101 
Champlain Avenue, jie įkūrė čia 
savo provincijos centrą tremtyje.
1949 metais pradėjus lietuviams 
beveik masiškai iš Vokietijos į 
Ameriką vykti, ir jėzuitų darbų 
apimtis didėjo. Tuomet jie pama
tė, kad tie jų namai yra darbui 
nebepatogūs, be to, per toli nuo 
didesnių lietuvių kolonijų. Todėl
1950 metais Čikagoje buvo nu
pirkti didesni namai Šv. Kry
žiaus parapijos ribose. Kun. 
Anicetas Linkus, Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas, buvo didelis 
jėzuitų darbų rėmėjas.

Nors tuose namuose buvo gali
ma įrengti tik mažą koplyčią bei 
vieną kitą kambarį susirinki
mams, bet jie buvo žymiai erd
vesni. Užleidžiant susirinkimams 
žemutinį aukštą, skaityklą, val
gyklą ir zakristiją, buvo galima 
priglausti kartu net keturias 
draugijas. Vasarą didesnius susi
rinkimus buvo galima daryti 
sodelyje. Galima sakyti, kad tie 
namai tapo mažu Jaunimo cent
ru. Čia vykdavo draugijų ir 
organizacijų susirinkimai, čia 
būdavo planuojamos vasaros sto
vyklos ir čia buvo renkamasi 
įvairaus pobūdžio pasitarimams 
Čia gimė ir Čikagos Jaunimo 
centro idėja.

Nors tuo metu lietuviai jėzui
tai vykdė statybas Montevideo. 
Urugvajuje, ir Montrealyje, Ka
nadoje, bet neapleido minties ir 
Čikagoje darbus pradėti. Tereikė
jo tik sklypo ir pinigų, tačiau tų

abiejų sąlygų dar nebuvo. Paga
liau 1954 m. rugpjūčio 1 d. tokia 
vieta buvo surasta 5600 South 
Claremont Avenue. Ji susidėjo iš 
dviejų sklypų ir priklausė dviem 
savininkam. Kol Čikagos arki
vyskupas ir tėvų jėzuitų genero
las pritarė naujų namų statybai, 
atėjo ir 1955-ieji metai. Tie metai 
prabėgo nejučiomis, sudarant 
garbės komitetą, studijuojant 
lietuvių pageidavimus. Kasoje 
pinigų buvo taip mažai, kad tik 
su kun. Juozo Šaulinsko pagalba 

Jaunimo centras Čikagoje Stasio Žilevičiaus nuotrauka

buvo galima pabaigti žemės pir
kimo sutartį. Užuot paskolinęs 
4,000 dolerių, kaip buvo prašytas, 
jis dovanojo 5,000 dolerių. Toji 
dovana įgalino pabaigti žemės 
pirkimo sutartį.

Turint sklypą, jau buvo galima 
rimčiau galvoti ir apie statybą. 
Kadangi centras turėjo tarnauti 
lietuviškai visuomenei, tad rei
kėjo jos atsiklausti, kokie buvo 
jos pagrindiniai norai. Vieni 
norėjo gimnazijos, kiti bendrabu
čio, dar kiti milžiniškos salės. 
Vyskupo Vincento Brizgio pagei
davimai rado didžiausią pritari
mą. Jis primygtinai pabrėžė, kad 
į statybos planus būtų įtrauktos 
patalpos Čikagos Aukštesniajai 
lituanistikos mokyklai. Toji mo
kykla, vyskupo nuomone, privers
tinai keliaujanti iš vienos parapi
jos į kitą, ir gal už metų kitų 
nebeturėsianti kur prisiglausti. 
Darbai buvo pradėti, atsižvel
giant į visuomenės pageidavi
mus, žinoma, neužmirštant ir ga
limų aukų dydžio.

1956 m. liepos 29 d., dalyvau
jant 200 svečių ir šešiolikos 
įvairių organizacijų atstovams, 
prakasta Jaunimo centro ir vie
nuolyno žemė. Tų pačių metų 
rugpjūčio 23 dieną buvo pradėta 
Jaunimo centro statyba. Lietuviš
ka spauda ir visuomenė stipriai 
parėmė lietuviško kultūros cent
ro statybą. 1957 m. spalio 6 d. 
Jaunimo centras, nors dar nega
lutinai baigtas, buvo oficialiai 
atidarytas. Atidarymas buvo di
delė džiaugsmo šventė, kurioje 
dalyvavo apie 800 žmonių ir dau
gelio organizacijų atstovai. Kai 
kurie dalyviai labai nustebo, kai 
pamatė, kad prie garbės stalo sė
dėjo ir įvairių tikybų, ir įvairių 
partinių srovių atstovai. Tačiau 
tas faktas turėjo pabrėžti, kaip 
tėvai jėzuitai supranta lietuvių 
vienybę.

Jaunimo centras — tai sujungtu 
širdžių ir bendro darbo vaisius. I 
jo statybą visų pirma su gau
sesnėmis aukomis atėjo senie
ji ateiviai, kurie dar nebuvo 
užmiršę lietuviško žodžio ir 
dainų. Taip pat jungėsi ir naujie
ji ateiviai, nes reikėjo namų, kur 
galėtų mokyklos, jaunimo organi
zacijos ir meninė veikla prisi
glausti. Tas bendras darbas lai
mingai peržengė partijų ir srovių, 
ir amžiaus ribas. Ir kitados dėl 
įvairių priežasčių išsiskyręs lietu
vis čia vėl padavė ranką savo tau
tiečiui. Jaunimo centras per dau
gelį metų dūzgė lyg bičių avilys

Taurią asmenybę amžinybėn palydint
VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ 

(1899-1997)

VYTAUTAS A. JONYNAS

Šiomis rūškanomis, polaidžių ir 
šalnų, dienomis pasišaukė Vieš
pats į savo gėlynus sunykusią, 
suvargusią senutę — Vandą Dau
girdaitę Sruogienę. Pasiekusią 
beveik šimto metų ribą, bet išli
kusią neaptemusio proto ir 
žvitrių akių.

Kiekvienas savaip įsivaizduo
jam pomirtinę būtį. Bet, jei yra 
Dausos, kurias mini mūsų tauto
saka, nesunku įsivaizduoti, kaip 
suklegės, suulbės vėlių suoleliai, 
išvydę Sruogienės sielą ateinant. 
Juk, kaip kiekvieno seno žmo
gaus artimųjų, draugių/draugų 
būrelis tenai jau senokai viršija 
jai savo skaičium likusiųjų šioj 
ašarų pakalnėj ratą. O Vanda 
Sruogienė buvo toks žmogus, ku
ris nuolatos tuos velionius prisi- 

—jaunimo juoku ir dainomis. Ja
me ne tik veikė mokyklos, bet 
vyko seimai, suvažiavimai, kon
ferencijos, Mokslo ir kultūros 
simpoziumai, repeticijos, koncer
tai, meno parodos, poezijos šven
tės, teatrų festivaliai, pokyliai, 
vestuvės ir daug kitų renginių.

Dabar, minint Jaunimo centro 
keturiasdešimtmečio jubiliejų, jo 
reikšmė nesumažėjo, tik gal šiek 
tiek keičiasi. Jo reikšmė didėja ir 
jis žinomas ne tik Čikagoje, bet 
galbūt nemažiau ir Lietuvoje (ži
noma, lituanistų targe). Mūsų 
garbės reikalas yra jį tokį išlaiky
ti. Ir jame sukauptus lituanisti
nius turtus lengvai neiššvaistyti, 
bet juos kaupti ir saugoti. Jauni
mo centro patalpose veikia in
stitucijos, kurios yra vienintelės 
išeivijoje: būtent Juozo Žilevi
čiaus ir Juozo Kreivėno muziko
logijos archyvas, Pasaulio lietu
vių archyvas, Pedagoginis in
stitutas ir Lituanistikos studijų ir 
tyrimų centras. Šios įstaigos yra 
traukos centrai, kurie traukia ir 
Lietuvos mokslo darbuotojus. Jei
gu nenorime tapti „provincija”, 
tai šiuos centrus turime būtinai 
išlaikyti.

Juozas Žygas 

mindavo ir primindavo kitiems 
savo straipsniais, nekrologais. Ne 
kitaip, kad nuolatos bendraudavo 
su jais mintimis, jei ne maldomis. 
Ypačiai savo gyvenimo pabaigoj, 
kai slėgdavo ją aklinoji senatvės 
kasdienybė...

Tų nuovargio nuotaikų Vanda 
Sruogienė nė nemėgindavo slėpti. 
Jos pasigirsdavo dusliai jos 
kalėdiniuos sveikinimuos, nors 
bajoraitiška jos prigimtis draudė 
jai graudulingesnius nuopuolius 
į savigailą. Draudė jai ir afišuo
tis. Neprisimenu, kad ji būtų 
kada triukšmingai šventusi savo 
jubiliejus ar skardenusia per 
spaudą, kaip priimta mūsų ben
druomenėse. Jai ir nereikėjo. Iš 
kiekvieno jos poelgio ar rašinio 
aiškiai buvo matyti, kad tai mo
teris, kuri žino savo vertę. Kukli 
ir pareiginga, inteligentė, ji 
perėjo savo gyvenimo kelią tvir
tu žingsniu ir išdidžiai atlošta 
galva. Atlikusi savo užduotis, 
kaip motina ir kaip mokslininkė. 
Palikusi daugybę darbų, kurie 
dar ilgai palaikys kitų kartų 
gyvastį.

Kalbėt man apie Vandą Sruo
gienę yra podraug lengva ir 
sunku. Lengva todėf, kad mūsų 
santykiai išliko visą laiką 
draugiški, netemdomi jokio ne
susipratimo debesėlio. Sunku 
todėl, kad toji mūsų pažintis 
užsimezgė man, sakyčiau, drama
tiškai. Niekad iki tol neteko man 
sutikt vyresnės kartos moters, 
kuri būtų paveikusi mane taip 
stipriai autoritetine savo laikyse
na bei dvasiniu, vidiniu spin
duliavimu. Keista, tačiau jos 
akivaizdoj nesijaučiau anaiptol 
suvaržytas: veikiau, priešingai — 
jutausi laisvai, nevaržomai, 
drąsiai. Skatinamas ir palai
komas.

Buvo joB laikysenoj kažkas 
„aristokratiško” — kažkoks 
neslepiamas reiklumas sau pa
čiai ir artimiesiems, bet kartu ir 
didelė atvirybė žmogiškoms silp
nybėms ar bent aiškus nenoras 
moralizuoti. Panašiai turbūt elg
davos garsiosios Paryžiaus salonų 
damos — atlaidžios daugeliui 
silpnybių, bet nepakančios takto 
stokai, veidmainystei ir pilsty
mui iš tuščio į kiaurą.

Gal tai buvo, kaip dabar pagal
voju, įgūdžiai, įgyti per ilgus 
direktoriavimo metus sandūrose 
su nesubrendėlėm, bet turiu pri
sipažinti, kad man pajust tą 
prielankumo gūsį iš Vandos Sruo
gienės pusės buvo malonu. Kiek
vienu atveju, niekad nebuvau 
pajutęs tų jausmų, kai tekdavo 
„eit pasisveikint” su tėvų drau
gėm profesorių žmonų tarpe. Po
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nia Vanda kažkaip leido užtik- 
rint savo nišą tarpusavio san
tykiuos. Nenuostabu, kad tas jų 
ratas pasimatys toks platus, kai 
prasidės parengtys jos redaguo
jamam atsiminimų apie Balį 
Sruogą sąvadui.

Iš viso su Vanda Sruogiene 
buvo kur kas lengviau komuni 
kuoti negu su Baliu Sruoga, nors 
profesorių pažinojau nuo seniau 
ir gerbiau už jo erudiciją, vaiz
duotės lakumą, o užvis labiau už 
kandų žodį ir sąmojį. Bet poetas 
lieka poetu. Ūmaus būdo, didelės 
nuotaikų kaitos ir pasidavimo 
irracionalių veiksmų protrū
kiams žmogumi. Sruogienės at
veju, tų kontrastų nebūdavo. Jos 
temperamentas buvo nepalygina
mai nuosaikesnis, lygesnis. Ji 
buvo kur kas paprastesnė, ma
žiau linkusi primesti kitiems 
savo tiesas, nors tuo pačiu metu 
pažymėtinai tvirta savo pa 
saulėžiūroj.

Kaip kiekvienas studentas 
Kaune, žinojau iš nuogirdų, kad 
Vanda Sruogienė — valinga mo
teris, kad ji vienintelė sugebanti 
suvaldyti rankos mostelėjimu įsi
siautusi Sruogą, bet kad tai 
anaiptol nereiškia, jog ji laikanti 
profesorių po padu. Žinojąu, kad 
jų santuoka rėmėsi abipuse pa
garba ir intelektualine sąveika, 
kurios pavyzdžiu būdavo cituo
jama apysakaitė jaunimui „Kas 
bus, kas nebus, o žemaitis nepra
žus”, pasirašyta abiejų vardų / 

pavardžių lydiniu: Valys Dauga.
Tačiau vien ištikus tragiškie

siems 1943-ųjų metų įvykiams 
Vilniaus universitete, vokiečiams 
suėmus ir išgabenus Sruogą į 
Stutthof o mirties stovyklą, suvo
kiau jų meilės ryšių stiprybę ir 
pamačiau, kokia energija ir ryž
tingumu yra Dievo apdovanota 
ponia Vanda. Su kokiu nirtuliu ir 
drąsa puolė ji klabenti Gebietsko- 
misaro ir Gestapo viršininkų 
duris, šaukdama jiems į veidą, 
kad Balys joks komunistas, joks 
nusidėjėlis prieš vokiečių tautą, 
bet paprastas, padorus Lietuvos 
poetas ir mokslo žmogus.

Visi buvom tada apkvaitę ir pa
simetę, visi norėjom jai ir Daliai 
padėti. Skambindavom, teiravo- 
mės, net nepagalvoję, kad mūsų 
pokalbiai gali būti sekami... 
O ponia Vanda, kaip sužinojau 
vėliau, ir tada nebuvo praradusi 
šalto proto. Tuo pat metu, kai ji 
naršė po okupanto įstaigas, jos 
sumanymo ir rūpesčio dėka buvo 
išgabentas ir paslėptas nuo vokie
čių akių profesorius Vincas Krė
vė-Mickevičius. Tada pirmą kar
tą suvokiau, koks platus buvo 
Sruogų šeimos draugų ir pažįsta
mų ratas ir kaip p. Vanda natūra
liai ir paprastai užmegzdavo nau
jas pažintis ir naujus ryšius.

Nors mūsų šeimos gyveno Kau
ne tam pačiam Žaliakalnio ra
jone, jos tarpusavyje nedraugavo.

(Nukelta į 4 psl.)
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Žydėki per amžius, laisva Lietuva!
FELIKSAS PALUBINSKAS

NEPRIKLA USOMYBg 
ATGA VUS

, Nejaugi tai sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!... 
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!...

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Per didūs nešti jungą kalinių!

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai! 
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu, 
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Maironis
Yra tikrai nuostabu, kada 

ilgų metų svajonės viena aki
mirka išsipildo. O toks stebuk
las įvyko Kovo Vienuoliktąją. 
Kiekvienas turime prisimini
muose vaizdą iš tos dienos po
pietės. Pučia neįtikėtinai šiltas 
nelauktai atėjusio pavasario 
vėjas. Langai atidaryti, užuo
laidos plevėsuoja šiltame vėju
je. O televizijoje nuolat kartoja
si juostoje užrašytas vaizdas: 
nuo pastato lupamas skardinis 
Tarybų Lietuvos herbas. Nuga
ra pagaugai vaikščioja, tą, ko 
tiek metų laukėme ir tikėjo
mės, štai tiesiog ranka galima 
liesti. Aukščiausiosios Tarybos 
salėje iš aukštybių nusileidžia 
milžiniška trispalvė. Tai vėlia
va, už kurios parodymą taip ne
seniai žmonės buvo tremiami į 
Sibiro taigą.

Tą popietę buvome tiesiog ap-

Šiame numeryje:
Kovo Vienuoliktajai: senas Maironio, naujausi Bernardo Brazdžionio 
eilėraščiai, Lietuvos Seimo atstovo dr. Felikso Palubinsko žodis • 
„Margučio” radijo laidos Čikagoje 65 metų sukaktis • Rašytojas Jurgis 
Kunčinas • Naujos parodos Lietuvių dailės muziejuje Lemont, Illinois

svaigę laisvės dvelkimu. Tikrai, 
pavasaris tą popietę atėjo Kar
patų kalnais. Kaip keista, kad 
Maironio žodžiai taip tiko tą 
nuostabią dieną. Ir kaip nuo
stabu: ir šiandien Maironis taip 
puikiai nusako mūsų giliausius 
troškimus Lietuvai nepriklau
somybę atgavus. Ir eilėraštis 
“Nepriklausomybę atgavus” juk 
buvo kelis dešimtmečius padė
tas lentynon - nei skaitomas, 
nei deklamuojamas, nes primi
nė baisią mūsų netektį. Tais 
metais eilėraštis tik buvo gūdus 
balsas iš praeities. Dabar jis vėl 
toks aktualus - taip taikliai 
primena tuos, kurie metų me
tus laukė tos laisvės dienos, ir 
nesulaukė. Gal tikrai prasmin
ga, kad su prisikėlusia Lietuva 
keliasi ir šis Maironio eilėraš
tis.

(a.a. 11.)

Kai prieš septynerius metus, 
ir anksčiau, švęsdavome Vasa
rio 16-osios šventę, tamsaus 
liūdesio skraistė tvyrojo virš 
mūsų. Kalbos buvo apie gar
bingą tautos ir valstybės pra
eitį, ir liūdną bei sunkią to:meto 
dabartį. Ir dainos buvo liūdnos, 
nes tuo metu tauta ir valstybė 
dar buvo pavergtos. N orę tuo 
metu ir atkakliai kovojome už 
Lietuvos laisvę, bet mus supo 
nežinia ir nerimas — nežinia, 
kada gi Lietuvai vėl išauš jos 
laisvės rytas. Pavergėjas atrodė 
toks stiprus ir toks grasinantis 
net ir stipriausiom pasaulio 
šalim, kad mums net buvo ne
drąsu tikėt, jog laisvą Lietuvą 
pamatysime dar savo pačių aki
mis.

O visgi jau septyneri metai, 
kai Lietuva yra vėl laisva ir ne
priklausoma valstybė! Šian
dien mums jau nėra ko liūdėt ir 
dėl to su džiaugsmu mes Šven
čiame laisvos Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Mes džiau
giamės, kad mes laimėjom ir 
Lietuva yra laisva.

Kitaip ir negalėjo būti, nes 
net ir tamsiausiom politinio gy
venimo dienom mes, Lietuvos 
laisve tikėjom ir jai darba
vomės. Tikėjome, nes laisvės 
troškimas ir jos vertinimas yra 
taip giliai įsišaknijęs mūsų tau
tos sieloje. Tikėjome, nes Lietu
va verta laisvės. Tikėjome, nes 
kitaip negali būti.

Dėl to ilgus šimtmečius ir ko
vojome su visais, kurie kėsinosi 
atimti ar atėmė mūsų laisvę. 
Prarastą laisvę sunku atkovoti. 
Tų kovų buvo daug, jos mums 
daug kainavo, ir ne visus mū
šius laimėjom. 1795 metų suki
limas nepasisekė ir daugelis su
kilėlių buvo ištremti, pakarti 
arba bėgo iš savo tėvynės. Tas 
pat kartojosi ir po 1831 bei 1863 
metų sukilimų. Tik priešas 
malšino mus dar nuožmiau. Ta
čiau nepasidavėm nevilčiai. Ne- 
apleidom kovos lauko.

Po ilgos nesėkmių virtinės, ir 
123 nelaisvės metų, 1918 metų 
nepriklausomos Lietuvos val
stybės atstatymo paskelbimas 
buvo apgintas. Iš tamsos ir var
go tauta pakilo, ir per dvidešimt 
dvejus metus išgyveno greitai 
kylantį dvasinį bei ekonominį 
augimą. Sutiksim, kad ne vis
kas buvo tinkamai daryta tarp-

* Dr. Feliksas Palubinskas, 
Purdue University, Indiana, ekono
mijos ir verslo vadybos profesorius, 
pernai išrinktas atstovu į Lietuvos 
Seimą, yra Seimo vicepirmininkas. 
Ši jo kalba buvo pasakyta Kanados 
lietuvių Vasario 16-osios minėji
muose Hamilton, Ontario (1997 m. 
vasario 15 d.) ir Toronte (1997 m. 
vasario 16 d.). Ją spausdihame 
mūsų puslapiuose Kovo Vienuolik
tosios šventės proga. 

kario Lietuvoje. Bet mokslas 
kilo. Tautos savimonė atsisk
leidė. Žmonių savigarba ir pasi
tikėjimas augo. O ekonominė 
valstybės gerovė nelabai atsili-' 
ko net nuo tuometinės kitos 
nedidelės Europos valstybės 
Danijos. Tai buvo Lietuvos nau
jo pavasario metas. Ir pagrindai 
ateičiai buvo padėti užtenkamai 
tvirti.

Tačiau atėjo 1940-ųjų metų 
okupacija ir po to ilgas, 50 
metų užsitęsęs, tautos ir val
stybės priespaudos bei žudymo 
laikotarpis. Praradimai buvo di
džiuliai:

Jei ne okupacijos, dabar Lie
tuva turbūt turėtų 5 ar 5 1/2 
milijonų gyventojų.

Ekonomiškai nesivystėme 
kaip prieškario metais ir su 
Danija jau nebegalime lygintis.

Bet didžiausia žala — tai 
dvasinis mūsų suniokojimas: 
daug praradome savo kilniadva
siškumo, savigarbos ir pasi
tikėjimo savimi.

Per tą ilgą 50 metų laikotarpį 
pasaulis nurašė mus į išny- 
kusiųjų tarpą. Žemėlapiuose 
Lietuva nebebuvo žymima. Pa
sauliui • Lietuva neberūpėjo... 
Bet mums ji rūpėjo.

Ir dėl to nesitenkinom vien 
tuo geru asmenišku gyvenimu, 
kurį laisvajame pasaulyje ga
lėjom susikurti. O būrėmės į lie
tuviškas bendruomenes, rūpi
nomės lietuvybės išlaikymu, ir 
kovojome už Lietuvos laisvę vi
sais mums prieinamais būdais. 
Ir dėl to, kad Lietuva mums 
buvo brangi ir mums rūpėjo, 
štai šiandien vėl švenčiame lais-

... gaubia jos praeitis — mes esam palaiminti gyventi Šiuo laiku”. Džiugios Kovo Vienuoliktosios musu skaityto
jams!

Džojos Barysaitės fotokoliažas

vos Lietuvos nepriklausomybės 
šventę.

Ir tuo galime bei turime 
džiaugtis,, nes tautai ir. valsty
bei laisvė yra didelė Dievo do
vana ir palaima. Laisvėje tauta 
atsikuria. Laisvėje tauta klesti. 
Laisvėje tauta yra gyva, vystosi 
ir toliau kuria savo kultūrą. 
Laisvė yra kaip pavasaris ir va
sara. Ji kelia džiaugsmą ir pasi
tenkinimą savo buvimu.

Bet, džiaugdamiesi laisve, 
žvelkime ir į ateitį, planuokime 
ateičiai ir kurkime savo ateitį. 
Kurkime ateitį, kurioje laisvės 

saulė nenusileistų nei mūsų 
tautai, nei mūsų valstybei, nei 
mums patiems, kaip asmenims.

Atstačius nepriklausomybę, 
dar yra daug svarbių spren
dimų ir darbų prieš akis. Be 
abejo, teisingas sienų nustaty
mas su Latvija, Rusija ar Lenki
ja bei Gudija yra svarbus ir 
sunkus reikalas Lietuvos vals
tybės ateičiai. Tačiau nei kiek 
ne menkesnės reikšmės lietuvių 
tautai yra baltiškumo klausi
mas Karaliaučiaus krašte, Len
kijoj ir Gudijoj bei tautinės 
kultūros išlaikymas tarp pasau

lyje pasklidusių lietuvių.
Gaila, kad kol kas dar per' 

mažai yra įsisąmoninta, jog 
mažai tautai yra brangus kiek
vienas tautos narys. Todėl Lie
tuvai, mažai valstybei, turėtų 
būti brangus kiekvienas lietu
vis, nesvarbu, kur jisai gyventų: 
Lietuvoj, Gudijoj, JAV, Kana
doj ar dar kur kitur pasaulyje.

Turime suprasti, kad mes, 
kaip tauta, esame pavojuje. 
Nors ir nepriklausomi — mums 
gresia išnykimas. Lietuvoje mes 
nykstame, kadangi miršta dau
giau negu gimsta. Taip pat 
daug emigruoja. Užsienyje mes 
tirpstame dėl nutautimo.

Integravimasis į Vakarų Eu
ropą padės mums, siekiant kar
inio saugumo ir ekonominės ge
rovės. Bet atneš ir didesnį pa
vojų tautiškai išnykt.

Tad Lietuvos valstybė privalo 
kurti tautinę politiką, jun
giančią visus lietuvius, kur jie 
bebūtų. Kad tauta nesunyktų, 
privalome išlaikyti kiekvieną 
savo tautietį gyvą lietuviškos 
kilmės savimone, lietuviška 
kultūra ir sąmoningą savo lietu
viška veikla.

Valstybių sienų buvimas nėra 
pateisinimas mūsų tautiniam' 
sunykimui. Daugelis užsienio 
lietuvių, kaip ir gyvenantys Lie
tuvoje, yra nusiminę bei pikti
nasi, kad, išsivadavus Lietuvai 
iš sovietinės okupacijos, įvykiai 
nesiklosto taip, kaip jie norėjo 
ir tikėjosi. Be abejonės, Lietuva 
dar nėra tas idilijos kraštas, 
kurį mes įsivaizduojam, kai 
kovojome už Lietuvos laisvę.

Ir tikrai Lietuvoje dar daug 
yra negerų ir keistinų dalykų. 
Laikraščiuose skaitome apie 
įvairiausias blogybes. Penkias
dešimt sovietinės okupacijos 
metų giliai pažeidė Lietuvą ne 
tik materialiai, bet ir dvasiškai. 
Dvasiškai ir materialiai su
bankrutavusios sovietinės siste
mos griuvėsiai ir dabar dar 
stūkso: krikščioniškosios etikos 
stokos pavidalu, individualios 
iniciatyvos trukumu ii kėlimu 
asmeniškų reikalų aukščiau uz 
bet ką kitą.

Bet reikia pripažinti, kad net 
per praėjusius kelerius sunkius
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KERTINĖ
Žvilgsnis į meninės kūrybos viršūnes

Autentiškas Lenino balsas
— ir Lietuva

Ekrane — į laivų pakraunamos 
Lenino statulos skeveldros; 
dangaus skliautu, žvelgdama į 
tuštumų, lėtai kyla Lenino galva. 
New York’e, Jono Meko filmų ar
chyvo teatre, žiūrime graikų 
režisieriaus Theo Angelopoulos 
filmų „Odisėjaus žvilgsnis”, ku
riame komunizmo žlugimas ir 
Balkanų tragedija vaizduojami 

‘ homeriško epo rėmuose.
Dar neseniai Lenino statulos 

griuvo ir skeldėjo Lietuvoje ir 
visoje Vidurio-Rytų Europoje. Jos 
tebegriūna, kaip simboliai — kny- 
gdsė, paveiksluose, filmuose. Ta
čiau kai kur jos tebestovi, ne 
tiktai Rusijoje ar Gudijoje, bet ir 
Vakarų leninizmo salelėse.

Šias išsilaikiusias statulas 
smarkiai sukrėtė Amerikoje ir 
Anglijoje pernai pasirodžiusi kny- 

—ga.. Nežinomasis Leninas: iš slap- 
■ :tųjų archyvų (The Unknown Le

nini. Joje išspausdinti 122 doku
mentai iš 1917-1922 metų — laiš
kai, telegramos, rezoliucijos — 
atrinkti iš archyvuose komparti
jos slėptų daugiau kaip 6,000 to
kių tekstų. Yale universiteto lei
dyklai knygų paruošti padėjo Ru
sijos valstybinis archyvas.

Sovietų sąjungai pradėjus byrė
ti, Centrinio kompartijos archyvo 
direktorius Smirnov 1990 metais 
perspėjo Centro komitetų tuos 
dokumentus ir toliau laikyti 
paslaptyje, nes jų paskelbimas 
būtų „labai žalingas”. Jis buvo 
teisus.

Leninas šiuose dokumentuose 
save pasmerkia savo paties žo
džiais. Jis dėsto planus sovieti- 
zuoti Lietuvą, Vengriją, Čekiją, 
Rumuniją ir kitas šalis. Partinės 
mitologijos „didysis humanistas” 
įsako „negailestingai deportuoti 
nepatikimus intelektualus” ir 
„nerodyti jokio pasigailėjimo” 
rusų bei ukrainiečių žemdir
biams. (Stalininės žemės ūkio ko
lektyvizacijos užuomazga!) „Kuo 
daugiau reakcinių dvasininkų ir 
buožių išnaikinsime, tuo geriau”, 
tvirtina LSSR vadovėlių „žmoni
jos genijus”. „Terorų” Leninas 
tiesiai ir išdidžiai vadina „tero- 
ru .

Knygų redagavęs istorikas, 
Harvard universiteto profesorius 
Richard Pipes, rašo, jog „tie, ku
rie dar idealizuoja Leninų ir pa
lankiai lygina jį su Stalinu,[šiuo
se dokumentuose] neras paspir
ties”.

Kaip ryškų Maskvos ardomo
sios veiklos pavyzdį, Pipes savo 
įvade pamini Lenino planus suko- 
munistinti Lietuvą 1920 metais, 
sovietams veržiantis į Lenkiją, 
Savo instrukcijose Maskvos agen
tams Lietuvoje jis rašo: „Pirmiau 
sovietizuokite Lietuvą, ir tada jų 
grąžinkite lietuviams”. Anot is
toriko, Leninas net ir nemėgina 
dėtis, kad esą lietuviai patys 
įkursiantys tą „Sovietų Lietuvą”. 
Jo instrukcijos: „Okupuoti, sovie- 
tizuoti, organizuoti revoliuciją”.

Profesoriaus Pipes nuomone, 
šios Lenino instrukcijos tapo for
mule, kuria Stalinas pasinaudo
jo, steigdamas komunistinius re

žimus Baltijos valstybėse ir vė
liau visoje Rytų Europoje.

Knygoje išspatisdintas vienas 
išsamus dokumentas apie Lietu
vą — užsienių reikalų komisaro 
Čičerino 1920 m, liepos 10 d. laiš
kas Leninui, su pastarojo pasta
bomis paraštėse. Yale leidyklai 
Lietuva, aišku, tebuvo šalutinė 
tema. Tačiau lietuvių istorikams 
ir politikams būtina bematant 
susidomėti Lenino archyvais ir iš 
jų išlukštenti visa, kas susiję su 
Lietuva. Lenininė imperializmo 
ir terorizmo išpažintis aktuali ir 
šiandien; joje glūdi svarūs argu
mentai, svarstant stojimą į NA
TO bei Europos Sąjungą, okupaci
jos padarytą žalą ar sutartis bei 
santykius su dabartine Rusija.

Nors jau nebegausios, Lenino 
statulėlės vis dar buvo ramsto
mos ir perdažomos LDDP užuovė
joje. Kai kurie poetai ir pro
zininkai išdidžiai skelbė nesi

Vilniuje, Lukiškių aikštėje, 1991 metų vasarą griaunama ten buvusi pas
tatyta sovietų okupacijos metais Lenino statula.

MARCELIJUS MARTINAITIS

Pernai, o gal šiek tiek anksčiau bes užsienyje, norėdami sužinoti, 
Lietuvoje įvyko perversmas, nuo- koks tas mūsų kultūrinis įvaiz-
stabiausias ir gražiausias per
versmas be ginklų ir kraujo pra
liejimo, be areštų ir atsistaty
dinimų, lauktas ir tylus pervers
mas lietuvių kultūroje ir kūry
boje, kurio niekas jau negali at-
šaukt! — nei teismai, nei Seimas, 
nei prokuratūros. Teatrų salėse, 
muziejuose, bibliotekose jau įsi
gali kultūros valdžia. Šis pervers
mas įvykdytas, naudojant muzi
kos instrumentus, spalvas, grani
tų ir marmurą, poezijos žodžius, 
judesio plastiką. Šiandien nacio
nalinės premijos laureatų meda
liais ir diplomais apdovanojami 
žymiausi šio perversmo dalyviai.

Tokia savo kalbos įžanga noriu 
atkreipti dėmesį į tai, jog kūry
boje ir kultūroje užsimezgė grįž
tamieji ryšiai tarp menininkų ir 
visuomenės, žymiausi kūrėjai ir 
jų kūriniai vis dažniau susilaukia 
publikos atsako. Pagaliau nacio
nalinės premijos tapo garbingo
mis, nes kūrėjai ties savo pavar
dėmis jau pradeda rašyti — nacio
nalinės premijos laureatas. O tai 
reiškia, kad kūrybą vertina ne 
vien šių premijų komitetas, bet 
jau ir visuomenė, spauda, radijas, 
televizija.

Tačiau šia proga noriu apgailes
tauti, jog mūsų valstybė vis dar 
neturi susidariusi tikrojo savo 
kultūros vaizdinio, kuris ne toks 
blogas, net ir tarptautiniu mastu. 
Tačiau veltui klausinėtume įvai
rias valdžios institucįjas, atstovy-

* Kalba, pasakyta 1997 m. vasario 
13 d. Lietuvos menininkų rūmuose, 
Vilniuje, įteikiant Nacionalines lite
ratūros ir meno premijas.

gėdijantys savo odžių Leninui. 
Gal ir Lietuvai praverstų dar 
vienas Lenino raštų — nuslėptų 
dokumentų apie Lietuvą — to
mas.

Algirdas Landsbergis 

dis, kur jo ieškoti. Lietuvių meno 
ir kultūros atžvilgiu, atrodytų, 
veikia niekieno nepaskelbta in
formacinė blokada, tokios žinios 
ir įvykiai keistai filtruojami, net 
kultūrinėje spaudoje, o pirmeny
bę teikiant sensacingiems, bet 
tuštiems renginiams. O štai išpo- 
nėjantis valdininkas menininką 
dar vis nužvelgia tik kaip prašy
toją, amžinai pinigų neturintį 
skurdžių, nesuprantant, kokius 
jis turtus kuria ir valdo. Jau sto
kojama ne vien pinigų, bet ir są
moningos kultųros politikos, 
reguliuojančios kultūros ir vi
suomenės sąryšį ir padedančios 
apsiginti nuo kultūros ir kūrybos 
falsifikavimo.

O dabar štai Nacionalinių lite
ratūros ir meno premįjų komite
to pranešimas apie 1996 metų 
laureatų kūrybą, tos kūrybos ver
tinimas.

Nacionalinių literatūros ir me
no premijų komitetas susipažino 
su kelių dešimčių literatūros ir 
meno kūrėjų darbais, atliktais, 
paskelbtais bei įgyvendintais per 
penketą pastarųjų metų. Visose 
be išimties meno kūrybos srityse 
yra p'astebimas visuotinis pagy
vėjimas, atlikta ir paskelbta įžy
mių kūrinių.

* * *
Kad taip yra, gali patvirtinti 

Eglės Špokaitės kūrybos įverti
nimas, nes pagaliau ir baletas ta
po ryškiai pastebima meno sriti
mi ne vien Lietuvoje. Tai susiję ir 
su Eglės Špokaitės vardu, kurią 
Maja Pliseckaja vadina tarptau
tinio masto balerina. Ji atlieka 
svarbiausius vaidmenis tiek kla
sikinio, tiek šiuolaikinio baleto 
spektakliuose. Žiūrovai pamilo 
baleriną ir už dailią sceninę iš
vaizdą, ir taip pat — už jos muzi
kalumą, emocionalumą, neprie
kaištingų šokio technikos ir 
vaidybos darnų, nuo trapios 
Džiuljetos — iki vienišos, kerštin
gos Medėjos ir savimi pasitikin
čios, laisvos Karmen.

* * *

Kitas praėjusių metų laureatas 
Osvaldas Balakauskas yra vie
nas ryškiausių mūsų muzikinės 
kultūros asmenybių, itin individu
alaus stiliaus kūrėjas, įtaigavęs 
visos dabartinės lietuvių muzikos 
raidų. Pastovios prasmės yra įgi
ję tokie pasakymai, kaip „Bala
kausko tonacija”, „Balakausko 
ritmai”. Kompozitorius savo kū
rybos vizijų grindžia grynosios 
muzikos estetika, kurioje dera 
šimtametės europietiškos tradi
cijos išmintis bei meistrystė ir 
20-ajam amžiui būdingas naujo
vės geismas.

Šios kompozitoriaus kūrybos 
savybės ryškiausiai atsiskleidė 
nacionaline premija įvertintuose 
kūriniuose „Meridionale”, „Sol- 
ža-Gala”, „In memoriam Stasys 
Lozoraitis”, o jų premjeros tapo 
tikrais muzikinio gyvenimo įvy
kiais. Čia, atsigręžus į senųjų po- 
lifonistų kūrybą, atsivėrė ir visai 
naujos kompozitoriaus galimy
bės. Tai liudija, kad gyvybinga 
tradicija yra ne vien praeitis, bet 
ir pamatas suprasti bei muzikos 
garsais išreikšti dabartį.

Lietuvos Nacionalinių literatūros ir meno premijų 1996 metų komiteto pirmininkas poetas Marcelijus Martinai- 
t,s- Arnoldo Baryso nuotrauka

Įteiktos Nacionalinės premijos
Pagal susiklosčiusių tradicijų 

kasmet Lietuvos valstybės atkū
rimo šventės — Vasario Šešiolik
tosios išvakarėse Vilniuje įtei
kiamos Lietuvos Respublikos Na
cionalinės literatūros ir meno 
premijos. Jos skiriamos už pačius 
reikšmingiausius literatūros, te
atro ir kino meno, dailės, muzikos 
kūrinius, sukurtus per pastaruo
sius penkerius metus.

Nacionalinės premijos skiria
mos ir užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Pernai ši premįja už 
kino menų buvo paskirta JAV gy
venančiam Jonui Mekui, o kitos 
srities — Šventraščio tyrinėtojui 
bei jo antikinių tekstų vertėjui į 
lietuvių kalbų, Manhattan Col- 
lege, New York, profesoriui kun. 
Antanui Rubšiui.

* * ♦

Už dailės kūrinius nacionalinė
mis premijomis apdovanoti skulp
torius Stanislovas Kuzma ir daili
ninkas Vytautas Valius. Intelek
tas, jų įdėmus žvilgsnis į gyveni
mą ir meną įtaigavo jų plačia
šakę veiklą.
Stanislovas Kuzma per pasta

ruosius penkerius metus sukūrė 
itin prasmingų sakralinės bei me
morialinės skulptūros ansamblių, 
tarp kurių įžymiausia — „Pieta” 
Antakalnio kapinėse. Taip pat 
minėtinos ir jo altorių kompozici
jos neseniai pastatytose bažnyčio
se. Skulptorius ieškojo nauju prie
monių amžiniems sakraliniams 
bei memorialiniams simboliams

Šiame numeryje:
Lietuva naujoje dokumentų knygoje • Lietuvos nacionalinės literatūros 
ir meno premijos • Marcelijaus Martinaičio žodis premijų šventėje • Iš 
„Margučio” 65-erių metų istorijos • „Dainavos” koncertas Čikagoje • 
Romualdo Kisieliaus eilėraščiai • Knyga apie Pavandenę • Skirtingas 
„Reguiem” Čikagoje

Laureatams įteikiami diplo
mai, vardiniai medaliai. Taip pat 
jiems suteikiama 20,000 litų pi
niginė premija.

Šiemet Nacionalines premijas 
Lietuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius Lietuvos menininkų 
rūmuose įteikė kompozitoriui Os
valdui Balakauskui, skulptoriui 
Stanislovui Kuzmai, dailininkui 
Vytautui Valiui, aktoriui Valen
tinui Masalskiui, Operos ir baleto 
teatro solistui Vladimirui Prudni
kovui, poetui Jonui Strielkūnui ir 
baleto šokėjai Eglei Špokaitei.

Kita valstybinė — Jono Basana
vičiaus premija už didelius nuo
pelnus etninės kultūros srityje 
buvo įteikta lietuvių liaudies dai
nų, pasakų ir kitokios tautosakos 
rinkėjui Jurgiui Dovydaičiui. Ei

išreikšti, pasitelkė dar Lietuvoje 
nenaudotas technikas ir medžia
gas, pateikdamas įtaigių erdvės ir 
apšvietimo režisūrų. Stanislovo 
Kuzmos kūrinių daugialypiai 
įvaizdžiai sietini tiek su lietuvių ■ 
liaudies menu, tiek su Europos 
klasika bei 20-ojo amžiaus patir
timi.

Knygų grafikos meistras, tapyto
jas, meno programuotojas Vytau
tas Valius yra atviras įvairioms 
kūrybos sritims, taip pat ir naujo
sioms kartoms. Nacionaline pre
mija įvertintas ciklas „Kultūros 
ekologija” susideda iš daugelio 
tapybos bei grafikos darbų. Ne 
tiek išorinių, kiek motyvų, siuže
tų, technikos priemonių lygmeni

damas iš kaimo į kaimų,“ būvęs 
Vinco Krėvės paragintas, nuo 
1934 metų jis surinko ir užrašė 
160,000 lietuvių liaudies dainų, 
pasakų, pasakojimų. Jo atrasta ir 
užrašyta lietuvių liaudies pasaka 
„Saulės vaduotojas” išversta ir 
išleista dvidešimtyje pasaulio ša
lių, tarp jų ir Japonijoje' Jurgio 
Dovydaičio surinktų liaudies dai
nų tomai leidžiami Lietuvoje.

Padėkos žodį už didelį jų veiklos 
įvertinimą tarė visi laureatai. 
Kalbėjo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, premjeras 
Gediminas Vagnorius, Kultūros 
ministro pavaduotojas Faustas 
Latėnas, o taip pat Nacionalinių 
literatūros ir meno premijų komi
teto pirmininkas poetas Marceli
jus Martinaitis. Jis apibūdino 
kiekvieno laureato kūrybinę 
veiklų ir jos reikšmę Lietuvai.

Algimantas Antanas Naujokaitis 

mis atsiskleidžia šių darbų aktu
alumas, kūrėjo santykis su pa
sauliu. Profesionaliai nepriekaiš
tingos ir savaip didingos jėgos 
įgyja jo drobės, konstruojamos iš 
prieštaringų plastinių įvaizdžių 
ir kultūros ženklų, liudijančių 
tiek žmonijos gyvenimo ir dvasios 
sklaidą, tiek ir autodestrukciją. 
Komplikuotumas ir aiškumas, 
dezintegracįja ir jungimas Vytau
to Valiaus kompozicijose teigia 
stoišką gyvenimo ir kultūros kai
tos liudininko laikyseną.

♦ * ♦

Šiuolaikiniame Lietuvos teatre 
nedaug kas prilygtų Valentinui 

(Nukelta į 4 psl.)
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i Šiemetinių Lietuvos Respublikos laureatų mintys

Paslaugos pavaldiniams 
ar piliečiams I

Praėjusį šeštadienį buvo rašyta apie Vasario 16-osios 
išvakarėse Vilniuje įteiktas 1996-ųjų metų Lietuvos Respublikos 

j nacionalines literatūros ir meno premijas. O premijų komiteto pir- 
' mininko, poeto Marcelijaus Martinaičio išspausdintame kalbos 

tekste buvo pristatyti apdovanotieji menininkai ir apibūdinta jų 
kūryba. Šią savaitę skaitytojams norime pateikti tris įdomiausias, 
ryškiausias šių premijų laureatų kalbas — Jono Strielkūno, kom
pozitoriaus Osvaldo Balakausko ir dailininko Vytauto Valiaus — 
pasakytas vasario 13 dieną Lietuvos menininkų rūmuose, Vilniuje, 
jiems priimant jiems skirtąsias Lietuvos Respublikos premijas.

Buvusios sovietijos ekonomi
nis persitvarkymas beveik be 
išimties vertinamas tik dėl pri
vatizacijos, rinkos laisvumo, in
vesticiją ir teisėtvarkos progre
so. Jei visa tai pastačius į 
tinkamas vėžes, dar vis tačiau 
liktų vienas svarbiausių veik
snių ekonominiam progresui, į 
kurį reikia atsižvelgti: tai vady
bos (management) metodologija 
— dirbančiųjų traktavimas; jų 
įnašas į kasdieninius darbo vie
tovės sprendimus, jų našumas, 
jų sugebėjimų išnaudojimas. 
Jau pasigirsta balsų, kad greit 
nebus tiek svarbu, ar priklausai 
ekonominei grupuotei, kaip tai 
Europos Bendrijai arba besiku
riančiai Amerikų sąjungai, bet 
svarbu, kokia vadybine sistema 
tavo krašto pramonė tvarkosi. 
Nuo: "to priklausys gamybos 
našumas ir išradingumas. Nuo 
to priklausys, kaip kraštas su
gebės sėkmingai konkuruoti 
globalinėje aplinkoje. Tinkamos 
vadybos — tarnautojų darbo 
tvarkymo visada reikėjo, ir 
šiandien ypačiai jo reikia svar
biame krašto sektoriuje: val
džios paslaugų veikloje kiekvie
no piliečio naudai.

Caro laikų Rusijoje „iš Dievo 
malonės” monarchas valdė savo 
pavaldinius per valdininkus. 
Būdavo, žmogelis ateina su ke
pure rankoje pas valdininką 
prašyti kokios nors paslaugos. 
Nelaimei, tas šiek tiek persi
metė ir į tarpkarinės Lietuvos 
valdininkų nusiteikimą tau
tiečių atžvilgiu: jie jautėsi turį 
užduotį sąžiningai valdyti, o ne 
tarnauti. Sovietijos valdžios 
įstaigų žmonės visame pasau
lyje buvo įsigiję pelnytai blogą 
vardą dėl savo arogancijos, sa
vanaudiškumo, nepareigingu
mo, surūgusios elgsenos ir vi
siško nevertinimo paprasto pi
liečio reikalų. Jie valdė lyg ko
kios monarchinės partijos vieti
ninkai ar tai pašte, ar savi
valdybėje, ar geležinkelio sto
tyje, ar pagaliau ministro prieš
kambaryje. Baisus nemandagu
mas, šiurkštumas, niekinimas 
interesanto dar yra pasilikę ne 
vienoje Lietuvos įstaigbje.

Kadangi valstybinių vienetų 
veikla yra taip svarbi krašto 
ekonomikoje, tai negalime tikė
tis tokios padėties tinkamos re
formos, jei iš valdininkijos ne
bus padaryta tarnautojų profe
sija. Tarnautojų, kurie teiks 
paslaugą piliečiams, o ne juos

stumdys, juos ignoruos, kraty
sią jiems padėti.

Gerą biurokratiją iš viso sun
ku turėti. Per praėjusį šimtmetį 
tiek Napoleonas, tiek Bismar
kas yra daug prisidėję pakelti 
valdininko ar kartais tarnauto
jo valdžioje paslaugų lygį. Ne
paisant biurokratijos ten gerė
jimo, sąžiningumo, darbštumo, 
vokiečiai vis dėlto jau sertiai 
turi posakį, kad valstybėse eg
zistuoja „Die buerokratische 
Gummiwand” — biurokratinė 
guminė siena, kuri tiesiog 
jaučiama ir Lietuvoje, kada 
žmogus stumdomas iš vienos 
įstaigos į kitą.

Negalime tikėtis valdžios sek
toriuje progreso, taip gyvybiš
kai reikalingos ekonominės pa
žangos, jei ten vyraujantis nusi
teikimas ir kai kurie žmonės 
nepasikeis.. Jų nusiteikimas tu
ri keistis iš pavaldinių valdymo 
į paslaugas visiems piliečiams, 
kurie iš tikrųjų yra tų valstybės 
tarnautojų tikrieji darbdaviai. 
Dabar, apsaugoti senų ir naujų 
įstatymų, valdžios tarnautojai 
taip įsitvirtina, kad jiems papras
to piliečio norai ar reikalai gali 
būti visai nesvarbūs.

Įstatymai, norintys apsaugoti 
valdžios darbininkus nuo netei
singo jų traktavimo, sudarė są
lygas ne vienam jų išsilaikyti 
savo darbovietėje, nors jis ir 
būtų tinginys, grubus savo elg
sena, nepareigingas ar neišma
nėlis. Begelbėdami valdininkų 
padėtį keletu atvejų įstatymai, 
atrodo, bus šiandieną per daug 
pasinešę apsaugoti tą buvusią 
valdžios tarnautojų padėtį, o ne 
ieškoti, kaip visą tą aparatą, 
kiek galint, greičiau pagerinti.

Vakaruose, ypač pastaraisiais 
dešimtmečiais, didžios ir mažos 
įmonės, net kariuomenės, keičia 
savo vadybų sistemas. Visa Ja
ponija pakilo iš karo nepritek
lių, kada pasekė amerikiečio W. 
Edwards Deming „Totai Quality 
Management” — visapusiškos 
kokybės vadybos teorija. Gal ne 
tiek svarbu, kokio tipo teorija, 
svarbiausia, kad daromi pama
tiniai pakeitimai, nes be jų tik
rai nebus matyti šito sektoriaus 
pažangos tarnauti visiems pi
liečiams.

Ar tai liečia kategoriją A” ar 
„B” ar „Z”, šiandieną kraštas 
negali sau leisti to liuksuso, 
kad ir toliau tame sektoriuje

v

Siame numeryje

Mažvydo kalba
JONAS STRIELKŪNAS

Atvirai šnekant, premijos mane 
glumina, nes visada žinai, kad 
buvo ir yra ne vienas vertesnis už 
tave kūrėjas ir bet kokiu ap
dovanojimu tu nepelnytai lyg ir 
išskiriamas iš kitų, prieš tave 
užsiundomas būrys žurnalistų ir 
šiaip smalsuolių, kurie seniai 
tave pažįsta, bet vis dėlto žiūri 
lyg į kokį iki šiol neregėtą žvėrį. 
Si Nacionalinė premija bent man 
liks įsimintina tik tuo, kad ji įtei
kiama 450-aisiais lietuviškos 
knygos metais. Prieš gerą dešimt
metį rašiau:
Ir aš, atėjęs iš to juodo krašto 
Ir nepamiršęs juodalksnių kalbos, 
Iš Mažvydo šiek tiek pramokęs 

rašto, 
Bėriu žodžius iš skaudančios

galvos

Ant popieriaus tiems žodžiams 
abejingo 

Tarytumei ant vėliavos baltos.

Taip — iš Mažvydo ateina visų 
mūsų spausdintas žodis. Kelis 
šimtmečius beveik beraštės lie
tuvių tautos vaikeliai pirmąsyk 
susipažindavo su juo, mokyda
miesi katekizmo tiesų, spaudos 
draudimo metais slebizuodami 
vargo mokyklos elementorius ar 
iš pageltusių giesmynų giedoda
mi šermenines giesmes. Kazys 
Bradūnas, kurio gražaus jubilie
jaus iškilmėse, deja, negalėjau 
dalyvauti ir naudojuosi proga 
bent dabar perduoti jam nuošir
džiausius sveikinimus, viename 
pokalbyje yra pasakęs, kad ir 
mano eilės — lyg šermeninės gies
mės. Aš neprieštaravau, nes to
kiame pasakyme iš tikrųjų nema
žai tiesos. Juk viena iš pirmųjų 
mano knygų buvo sena, dar len
kiškomis raidėmis spausdinta se
nelės kantiška, kurią, dar nelan
kydamas mokyklos, esu išgiedo
jęs nuo pradžios iki pabaigos. O

Poetas Jonas Strielkūnas

tai, kas jsispaudžia i vaiko sielą, 
įsispaudžia visam gyvenimui. 
Kaip ir tamsiais pokario vakarais 
skaityti Antano Baranausko žo-

Arnoldo Baryso nuotrauka

džiai: „Anei rašto, anei druko 
mum turėt neduoda: / Tegul, sa
ko, bus Lietuva ir tamsi, ir juo
da!”

Todėl, gal šiek tiek persūdyda- 
mas, noriu paprieštarauti kai 
kam, ypač jauniesiems kriti
kams, kaltinantiems mano poezi
ją angažuotumu, pelėsiais dvel
kiančiomis senienomis, kai miniu 
Simono Daukanto girias ar Simo
no Stanevičiaus arklį ir mešką. 
Deja, nors dabar „anei rašto, anei 
druko” niekas mums nebedrau- 
džia, plūstančios menkavertės 
kultūros skersvėjuose dažnai 
pamirštame, kad esame aukštai
čiai ar žemaičiai, kad mūsų šak
nys tik gimtojoje žemėje. Nesu
prantu, kodėl Simonas Daukan
tas, kaip išsilavinęs žmogus, ne
gali drauge būti ir žemaičių girių 
vaikas. Juk ir Homeras rašė apie 
savo tėvynės dievus ir didvyrius, 
ir William Faulkner apie savo 
gimtąją apygardą, ir, nepaisant 
jų pasaulinio garso, vienas liko 
graikas, o kitas — amerikietis.

Todėl, jokiu būdu neatsisaky
damas visos žmonijos kultūrinio 
palikimo, nekviesdamas užsida
ryti vien savo provincialiame kie
me, be jokio pasididžiavimo ir 
drauge be jokio nepilnavertišku
mo jausmo noriu pasakyti, kad už 
visa tai, ką aš esu parašęs, visų 
pirma dėkingas savo tėvams ir 
protėviams, kurie guli Sodelių ir 
Salamiesčio kaimų kapinėse*ir 
kurių neužrašyti gyvenimai bent 
iš dalies gali prabilti kukliais ma
no posmų žodžiais. Ačiū jiems, 
ačiū visiems Lietuvos mirusie
siems ir gyviesiems, kad iki šiol 
mūsų lūpose skamba Mažvydo 
kalba.

nebūtų našumo, nebūtų nusitei
kimo teikti paslaugas, nebūtų 
visada žiūrima, kiek individua
liai tarnautojas arba visa insti
tucija atneša naudos kraštui.

Krašto įstatymai daug kur 
nori apsaugoti individus nuo 
neteisingumo traktavimo tiek 
valdžioje, tiek privačioje darbo
vietės aplinkoje. Tačiau geri no
rai dažnai mažai reiškia, jei 
praktikoje tos taisyklės veda 
prie jomis piktnaudžiavimo, 
visų kitų piliečių ekonominės 
stagnacijos ir krašto darbo 
našumo stokos. Tokių gerano
riškų, bet negyvenimiškų įsta
tymų pasitaikė daug kur. Pa
vyzdžiui, šiandieną Ispanija ofi
cialiai turi 22% bedarbių, o tarp 
jaunuolių, žemiau 25 metų — 
40%. Iš pagrindų tai išdava val
stybės įstatymų, kurie nori ap
saugoti tarnautoją, bet tuo 
pačiu baugina darbdavį iki to
kio taško, kad jis naujų darbi
ninkų nebesamdo {The Econo- 
mist, 1997 m. vasario 1 d.). 
Susidarė ten tokia padėtis, kad 
1996 metais daugiau nei 90 pro
centų naujai samdytų darbi
ninkų yra laikini samdiniai, nes 
nuolatinį darbininką įsigijus 
pasidaro neįmanomai brtfhgu 
dėl bet kokios priežasties jį at
leisti.

Pavaldiniai ar piliečiai? • Lietuvos Respublikos literatūros ir meno premijas priima 
poetas Jonas Strielkūnas, dailininkas Vytautas Valius, kompozitorus Osvaldas 
Balakauskas • „Margučio” 65 metų sukaktis (3) • A. a. aktorius ir poetas Kęstutis 
Genys • Kęstučio Genio eilėraščiai • „Margučio” sukaktuvinė šventė Čikagoje

Taip ir Lietuvoje — iš neap
galvoto mielaširdingumo apsau
goti dirbančius pasiliksime sis
temą, kuri ir toliau smaugs pri
vatų sektorių ir valdžios apa
ratą. Gal šiuo metu ir kuriam 
laikui ateityje reikėtų suspen
duoti kai kurias privilegijas 
darbovietėje. Turime šiandien 
išskirtinę ir sunkią padėtį 
krašto ūkyje. Visuose sekto
riuose reikia pažangos — tu
rime lyg karo stovį kovoje su ne
turtu, su blogais papročiais. Per 
daug prastų biurokratų yra per 
dešimtmečius išlikę valdžios 
išlaikomose darbovietėse. Sun
ku ką nors greit padaryti priva
tizuotai pramonei ar verslams, 
kada jiems ant kaklo sėdi su
bankrutavusi savo metodais 
biurokratinė sistema. Sistema, 
kuri dažnai, kad ir aukštose 
kategorijose, pasitenkina popie
rizmo srauto palaikymu ir pluk
dymu: popierius rašyti, kitus 
vartyti, statistikas garsinti, 
nesuprantant, kas iš tikro gyve
nime darosi.

Turėtume prisiminti ir pripa
žinti, kad pastaraisiais dešimt
mečiais keli Azijos kraštai eko
nomiškai darė nepaprastą pažangą, 
ne todėl, kad turėjo gerus įsta
tymus apsaugoti darbininką, bet 
todėl, kad tuose kraštuose buvo 
sudarytos .geriausios veiklos są
lygos darbdaviui. Lietuvoje bū
tų gerai rasti viešąsias gaires 
darbovietėms, skatinančias na
šumą ir apsaugojančias darbš- 
čiuosius.

Vilkimės, kad dauguma pi
liečių per savo atstovus Seime 
reikalaus nusikratyti vieno iš 
blogiausių komunistų palikimų 
mūsų tautai: nenašios, grubios, 
nepaslaugios, brangiai kainuo
jančios ir atsilikusios biurokra
tijos.

Jonas Pabedinskas

Jonas Strielkūnas
LIETUVA

Lietuva — akmuo prie slenksčio seno 
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenant
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais, 
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva —grėsmingas dinamitas 
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Mes visi tenai —gelmėj— užgimę 
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino 
Tarsi lauką želiančių rugių.

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją, 
Ir keliai, nubėgantys kalvom, 
Kažkada iš Lietuvos atėję, 
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Ir tenai, kur po ilgų klajonių 
Amžiams žemėn atsiguls mana galva, 
Nerašykit mano vardo, žmonės, 
Parašykit, žmonės: Lietuva.

,A UŠROS” ir „ VARPO" KŪRĖJAMS

Tai už ką mums litanijos nykios, 
Sopulingi gavėnių balsai?
Tai už ką gi tos draudžiamos knygos 
Lyg skubom išrausti apkasai?

Tai už ką gi tas viesulas baimės — 
Lyg žandarų būrys pro vartus?
Tai už ką nesuprantantiems ainiams 
Tas slapyvardžių grožis kartus?

Tai už ką gi tas Nemuno stiklas, 
Kai iš Tilžės per sieną brendi?
Tai už ką gi tos vargo mokyklos, 
Tos balanų švieselės nakty?

Tai už ką gi tie protėviai 
Iškapoti ateivių kardais?
Tai už ką tie liūdni kunigaikščiai 
Su lietuvių, lotynų vardais?

aisčiai,

Tai už ką gi tas prakaitas šaltas, 
Tas — ligoniškas — dirvoj pilkoj?
Tai už ką gi tas protas — prikaltas 
Tartum Dievas ant kryžiaus lankoj?

Tai už ką gi tas kraujas ant lūpų? 
•Tai už-ką gi ant skruostų džiova?
Tai už ką gi vėl motinos klūpo?
Tai už ką ta kančia — Lietuva?

***

Šimtą kartų degė 
Mano Lietuva. 
Žalvarinę sagę 
Priglaudė dirva.

Šimtą pirmą kerta 
Žiedą pagriovy.
Šimtą antrą kartą 
Keliamės gyvi.

(Jonui Strielkūnui suteiktos Lietuvos Respu
blikos literatūrinės premijos proga grįžtame prie 
kelių jo eilėraščių, spausdintų šiuose puslapiuose 
Atgimimo laiku, 1988-1991 metais. Šie žodžiai 
skambėjo ir lydėjo mus tuo kritišku mūsų tautai 
laikotarpiu. Šiandien džiaugiamės dėl poetui su
teikto pelnyto įvertinimo, bet turbūt dar labiau — 
kad tomis tamsiomis dienomis jo sudėstyti šie ir 
kiti žodžiai dabar yra išsipildę.)
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99-Baltos lankos” garsėja ne tik Lietuvoje..,
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Kai buvo nuristas akmuo...
Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they cYucified my Lord?
Oh-oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble...
Were you there tvhen they crucified my Lord?

Sena pietinių valstijų amerikiečių giesmė

Kas yra jaunystėje giedojęs, o 
gal ir tik girdėjęs šią giesmę, 
vargiai gali užmiršti, iš savo są
monės pašalinti jos graudu
lingą, bet jokiu būdu nesaldžią, 
melodiją ir jos lakoniškus, ta
čiau slaptingus žodžius, o ypač 
tą neatlyžtantį jos kreipinį, lie
čiantį ir atskleidžiantį turbūt 
pačią krikščioniškojo tikėjimo 
šerdį.

Verbų sekmadienio rytas vie
nos pietinių JAV valstijų uni
versiteto mieste — ten pavasa
ris ne tik pažengęs, palyginus 
su Čikaga, kur dar tik džiau
giamės sniego kankalėliais ir 
pirmaisiais krokusais, bet tie
siog viešpatauja. Visur žvilgsnį 
traukia auksiniai forsitijų krū
mai, raudonų pumpurėlių me
džiai, rožiniais žiedais apsipylę 
rojinukai, narcizai, baltos, gel
tonos, raudonos tulpės, nekal
bant apie jau sulapojusius me
džius ir žalią, žalią žolę. Ir visur 
aplinkui gieda ir kardinolai ir 
liepsnelės, šūkauja mėlynieji 
kėkštai, giliais balsais krankia 
varnai, o svarbiausia — ko Či
kagoje beveik niekada nepatir
sime — visokiais balsais dai
nuoja tie ypatingą muzikinę 
skalę ir techniką įveikiantys 
Šiaurės Amerikos paukščiai — 
vadinamu “mocking birds”, ne 
tik visus kitus paukščius, bet ir 
katinus btf visokius žmogiškos 
technologijos garsus mokantys 
pamėgdžioti, ne ypatingai iš
vaizdūs, pilkai raibi paukšte
liai, kuriuos net čekų kompozi
torius Antonin Dvorak savo 
“Naujojo pasaulio” simfonijoje 
sumanė pagerbti. Tačiau, kaip 
ir dažniausiai su žmogiškais 
lūkesčiais, nors pasitaikė susto
ti po medžiu, ant kurio šakos 
sėdėjo vienas iš tų gabių muzi
kantų — jo čia pat neteko 
išgirsti, nesvarbu, kaip tyliai 
budėjom ir mintimis jo malda- 
vom; jis tik galando savo sna
pelį į medžio šaką ir toliau ten 
liko sėdėti, kai mes, praradę 
viltį, nuo jo nuėjome.

Įėjus į Jono XXIII parapijos 
pastatą, pasitinka liturginiais 
rūbais jau apsirengęs parapijos 
kunigas (kanadietis), dalijamos 
verbos (palmių lapai), į kuriuos 
rankytes ypač uoliai ir noriai 
tiesia vaikučiai — jie aiškiai 
jaučia, kad šiandien jų kas sek
madienį lankomoj bažnyčioj 
ypatingas įvykis. O kongregaci
ja tokia įvairi — balti, juodi, 
azijiečiai (jų itin daug), jaunos 
šeimos su daug žvalių, šiaip 
taip įstengiamų “užbovyti” vai
kučių, žilų senelių, lietuvių... 
Visi susirinkusieji išeina į lau
ką ir klausosi kunigo skaitomos 
evangelijos, po to palmėm neši
ni, giedodami šlovės giesmę 
Viešpačiui, apeina bažnyčią ir 
susirenka jos viduje — tai mes,

lydintys Viešpatį per Jeruzalę 
prieš du tūkstančius metų. Pra
sideda šv. Mišios, ir vienas iš jų 
centrinių momentų yra tradici
nis Verbų sekmadieniui Jėzaus 
kančios evangelinio pasakojimo 
skaitymas — šį kartą šv. Mor
kaus.

Skaitymas vykdomas dramos 
forma: pasakotojas, Jėzus, mi
nia, Judas Iskarijotas, aukš
čiausias kunigas, tarnaitė, Si
monas Petras, Pontijus Pilotas, 
romėnų šimtininkas. Klausan
tis, be galo ryškiai galima pa
justi Jėzaus tuometinę despera
tišką ir taip žmogišką padėtį — 
jam kankinantis Alyvų daržely
je, jo geriausi draugai .,. miega, 
jį išduoda vienas jo mokinių, jo 
atsižada, esą niekada jo nepaži
nęs, tas mokinys, kuriam jis bu
vo pavedęs vadovauti visam jo 
būriui, juo piktinasi ir jį pa
smerkia jo paties tikėjimo ben
druomenės vyriausias kunigas, 
jį nuteisia mirti (beveik atkišti- 
aai — jis nelabai žino, kaip 
iš tikrųjų dera šitą bylą spręsti) 
okupantų valdžios statytinis, ir 
visą laiką jo mirties reikalauja 
minia — ar tai ta pati minia, 
kuri prieš kelias dienas lydėjo 
jį, jojantį ant asiliuko, šlovinda
ma jį ir vadindama lauktuoju 
Mesiju? Kai savo paskutiniais 

(Nukelta į 3 psl.)

Jei anksčiau, sovietiniais lai
kais, Lietuvoje buvo tik kelios, 
tuometinės valdžios dosniai fi
nansuojamos ir kompartijos 
programų vykdymui pąjungtos 
knygų leidyklos, tai dabar įsi
steigė daug naujų ir jos verčiasi 
savo pinigais. Dalis autorių sa
vo knygas leidžia nuosavomis 
lėšomis. Matyt, knygų leidyba 
— neblogas biznis, nes per pa
staruosius metus jų smarkiai 
pagausėjo.

Lietuvos leidėjų asociacijos 
(draugijos) vadovas Vincas Ake
lis (beje, jis taip pat yra 
Rašytojų sąjungos leidyklos di
rektorius) pasakė, kad dabar 
Lietuvoje (ne tik Vilniuje, Kau
ne, bet ir Šiauliuose, Klaipėdo- 

'•je, kituose didesniuose ir ma
žesniuose miestuose) priskai
čiuojama maždaug 700 knygų 
leidyklų. Pasak Akelio — visos 
jos komercinės. Jų didžioji dau
guma leidžia nuotykių, bulvari
nes bei kitokias pigaus skonio, 
bet labiau perkamas knygas ir 
iš tiesų gauna nemažą pelną. 
Vincas Akelis suskaičiavo tik 
kokį pusšimtį rimtesnę, huma
nitarinės, lituanistinės, moksli
nės krypties literatūrą leidžian
čių leidyklų.

Paprašytas nurodyti vieną to
kią, ypač lituanistinės krypties 
stiprią leidyklą, gausiau leidž
iančią ir išeivijoje gyvenančių 
lietuvių rašytojų bei kitų auto
rių knygas, Leidėjų asociacijos 
vadovas Vincas Akelis nurodė 
leidyklą “Baltos lankos”, pažy
mėdamas skoningą, patrauklią, 
tikrai menišką šios leidyklos iš
leidžiamų knygų apipavidalini
mą.

Tad ir kreipiausi į “Baltų lan
kų” leidyklos direktorių, žinomą 
literatūrologą Saulių Žuką, pra
šydamas supažindinti “Draugo”

kultūros priedo skaitytojus su 
šios leidyklos veikla ir proble
momis, atsakyti į kai kuriuos 
klausimus.

* * *

A A. NAUJOKAITIS: Ka
da ir kaip įsikūrė “Baltų lankų” 
leidykla? Kiek knygų ji išleido 
per savo veiklos metus, kiek jų 
įvertinta tarptautinėse parodo
se ir mugėse?

SAULIUS ŽUKAS: Leidykla 
“Baltos lankos” savo veiklą pra
dėjo nuo to paties pavadinimo 
žurnalo. Pastarojo projekto ini
ciatoriais ir redkolegijos nariais 
buvo profesoriai Algirdas Julius 
Greimas ir Vytautas Kavolis. 
Jie rėme mintį, kad Lietuvai 
reikia leidinio, supažindinančio 
su svarbiausiomis šiuolaikinė
mis Vakarų humanitarinių ir 
socialinių mokslų idėjomis. Pa
jutęs, kad žurnalo erdvė per 
maža, prieš penketą 
ėmiausi knygų leidybos, 
tu-rėjo gilinti ir plėsti 
rinktą-ją problematiką.

Knygų išleidimo požiūriu kol 
kas einame aukštyn; 1995 me
tais pasirodė apie 30 leidinių, 
1996 — apie 50. Komerciniu po
žiūriu leidykla buvo įsteigta 
šiek tiek pavėluotai, nes didieji 
pelnai knygų leidybos versle jau 
buvo pradėję smukti, knygų ga
myba pastebimai brango, o 
skaitytojų perkamoji galia vis 
labiau ėmė kristi. Leidybos ten
dencijos Lietuvoje rodė, kad la
bai svarbu pakelti bendrąją 
knygos kultūrą — kiekvienos 
knygos viršelis turi būti ieško
jimas ir vienoks ar kitoks įvykis 
(be abejo, tai tik siekiamybė), 
reikėjo peržengti psichologinę 
rįbą pereinant prie kokybiškes
nio ir, aišku, brangesnio popie-

ru etų 
kuri 
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baltos lankos
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Hamleto vertimą, Charles Bau- 
delaire Paryžiaus spliną, praė
jusį rudenį pasirodė įspūdinga 
jo straipsnių ir recenzijų knyga 
Temos ir variacijos, jau baigia
ma spausdinti didelė poezijos 
knyga, netrukus tikimės gauti 
poezijos vertimų rankraštį — 
tai būtų kažkas panašaus į raš
tų tritomį). Netrukus pasirodys 
pirmoji mūsų leidykloje Tomo 
Venclovos knyga, turime pro
jektų ir ateičiai, planuojame 
išleisti Kosto Ostrausko dramų 
rinkinį, įkalbinėjame dar ką 
nors mums duoti Algį Mickūną 
(jau pasirodė jo su kolega 
parašyta Fenomenologinė filoso
fija). Nežinau, kokio laipsnio 
išeiviu jūs laikote Alphonso 
Lingį, — netrukus pasirodys 
tikrai įdomi jo knyga. Jeigu vis
kas palankiai klostysis, norė
tume dar šiemet išleisti tris Jo
no Meko knygas, šiuo metu lei
dykloje intensyviai dirbama 
prie Liūto Mockūno rankraščio 
apie pokarinę rezistenciją Lie
tuvoje; literatūros skaitinių se
rijoje Mariaus Katiliškio, Pulgio 
Andriušio, Birutės Pūkelevičiū- 
tės vardai. Yra dar ir prancū
ziškoji išeivija, ruošiame spau
dai Algirdą Julių Greimą, ren
giamės publikuoti Žibunto Mik
šio prozos knygą, taip pat esam 
išleidę Berlyne gyvenančios po
etės Aldona Gustas poezijos rin
kinį vokiečių-lietuvių kalbomis. 
Pozicijų iš tiesų daug, sunku 
būtų daugiau ko ir norėti.

A A. NAUJOKAITIS: Kny
gų leidėjų asociacijos (draugi
jos) vadovas Vincas Akelis sakė, 
kad “Baltų lankų” leidykla ban
do užmegzti ryšius su Algiman
to Mackaus knygų leidimo fon
du. Tai iš tiesų gera naujiena. 
Apie tai papasakokite plačiau.
' SAULIUS ŽUKAS: Nepa
sakyčiau, kad tik dabar ban
dome užmegzti ryšius su Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondu; profesorius AJ.Greimas 
dar 1991 metais man siūlė Lie
tuvoje steigti ką nors panašaus 
į minėtąjį fondą, bet finansinės 
situacijos skirtumai neleido 
apie tai net galvoti. Su fondo 
vadovu kartkartėm pasikei
čiam laiškais, dabar, atrodo, su
tarėm, kad Algimanto Mackaus 
fondas parems Kosto Ostrausko 
knygos leidimą. Mūsų ryšiai iš
kilo į paviršių, kai oficialiai 
pasiūliau šių metų kovo pabai
goje vyksiančioje tarptautinėje 
knygų mugėje, kurioje Lietuva, 
Latvija ir Estija yra tapusios 
pagrindine mugės tema, prista
tyti ir kurią nors išeivijos lei
dyklą, kad parodytume pasau
liui, jog ir sovietiniais laikais 
nebuvo nutrūkęs gerų lietu
viškų knygų leidimas. Tiesą sa
kant, siūliau apskritai pristaty
ti išeivijos knygų leidybą, ir pa
sakiau, kad galėčiau tarpinin
kauti dėl Algimanto Mackaus 
fondo, su kuriuo palaikome 
ryšius; Kultūros ministerijos 
sudaryta komisija pritarė idėjai 
ir nusprendė šį sykį apsiriboti 
Algimanto Mackaus fondo kny
gomis. Ašku, Lietuvoje kaip 
visuomet viskas vyksta paknop
stomis, — galima būtų minė
tame forume pristatyti ir kultū
rinius žurnalus, pavyzdžiui, 
Metmenis, Lituanus, bet dar 
nėra paskirta, kas bus pristato
mos lietuvių periodikos kurato
riumi...
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riaus, naujesnių viršelio gami
nimo technologijų. Tai darėme 
ne mes vieni, bet ir mūsų dar
bai buvo pastebėti metiniuose 
gražiausių knygų konkursuose 
(tiek Lietuvos, tiek Baltijos ša
lių mąstu). Pirmąsias premijas 
yra gavę Martyno Mažvydo Ka
tekizmas ir kiti raštai, J.Cze- 
chowicziaus XIX amžiaus Vil
niaus vaizdai, diplomų susilau
kė Albert Cąmus Esė rinktinė, 
vyskupo Antano Baranausko 
Raštų t. 1, o šiemet, vertinant 
1996 metų leidinius, antrąja 
premija buvo įvertinta Domo 
Kauno Mažosios Lietuvos Išny

Šv. Izaoko iš Sirijos draugijos rinkinysPrisikėlimas

į 1

ga, diplomus gavo E. Aleksan
dravičiaus ir A Kulakausko Ca
rų valdžioje, Barokas Lietuvoje, 
Vytauto Bložės poezijos rinki
nys Ruduo, Czeslaw Miloszo 
Lenkų literatūros istorija. Visas 
šias knygas apipavidalino Eu
genijus Karpavičius. Apdovano
jimus gavusios knygos papras
tai yra eksponuojamos atski
ruose didžiųjų tarptautinių mu
gių stenduose.

A A NAUJOKAITIS: Kokio 
pobūdžio literatūrą leidžiate?

SAULIUS ŽUKAS: Mūsų lei
dyklos specializacija — humani
tarinio ir socialinio mokslo lite
ratūra. Daugiausia verčiame 
iš prancūzų kalbos, tačiau da
bar pradėjome “Skaitinių seri
ją”, kurioje publikuojame lietu
vių literatūros klasiką. Tik ką 
išėjo pirmasis naujos serijos — 
užsienio literatūros klasika — 
leidinys, publikuojame dvikal
bius poezijos vertimus, išlei
džiame ir pedagoginio pobūdžio 
knygų bei pažintinių knygų jau
nimui. Atskirai reikėtų pažymė
ti leidinius ne lietuvių kalba, 
tai irgi pamažu tampa savotiš
ka mūsų leidyklos specializacja.

A A. NAUJOKAITIS: Jdomu 
sužinoti apie užsienyje gyve
nančių lietuvių rašytojų ir hu
manitarų knygų leidimą. Kaip 
dirbate, bendradarbiaujate su 
egzodo autoriais? Kokie Jūsų 
pageidavimai ir pasiūlymai 
jiems?

SAULIUS ŽUKAS: Galima 
būtų pasakyti, kad ryšys su iš
eivijos autoriais daugiau ar ma
žiau natūralus, su daugeliu iš 
jų vienais ar kitais būdais esa
me bendravę dar anais laikais, 
dabar tai įgavo pilna to žodžio 
prasme bendradarbiavimo po
būdį; leidome ir leisime Vytautą 
Kavolį (jau išėjo dvi knygos: 
Kultūrinė psichologija ir Kultū
rinė dirbtuvė), jau anksčiau iš
leidome Henriko Radausko poe
zijos knygą ir jo paties straip
snių bei atsiminimų apie poetą 
rinkinį, pradėjome leisti Alfon
są Nyką-Niliūną (perspausdino
me mažai žinomą Lietuvoje (Nukelta į 2 psl.)
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Kitoniškumo ilgesys

Kauno operos primadona Sabina Martinaitytė

Šiaip ar taip ilgimės kitoniš
kumo, nors savo buitimi, kaip 
dera, esame patogiai prisiderinę 
prie visų.

Ši mintis kai kada neduoda 
man ramybės. Skatina pamąs
tyti. Jau seniai važinėju me
tropolio greitkeliais, neturė
damas laiko susikaupimui. Jau 
seniai vaikščioju perdėm iš
mindžiotais šaligatviais tarp tų 
pačių skirtingų namų fasadų, 
sustoju ant tų pačių kampų, 
laukiu tų pačių šviesoforų ža
lios malonės, o spūstelėjęs stul
po mygtuką.— to paties sidab
rinio „walk” - žmogelio. Spar
čiai žirkliuoju skersai, vis žvilg
čiodamas į grėsmingai urz
giančius automobilių snukius, 
ne sykį prasikišusius ir baisiai 
nekantrius.

Taip — jau seniai tai darau, 
sąžiningai užsiimdamas ėjimo 
mankšta. Tame pačiame mieste 
ilgai gyvenant, kartojama eiga 
tampa nereikšminga. Beveidė. 
Tas pats ir tas pats. O būtų ne 
tas pats, jei bent kartą galėčiau 
rimtai susitelkti savy, tyliai ar 
garsiai tarti aplinkai: leiskite, 
brangūs kaimynai, bičiuliai, 
draugai, pažįstami ir gimi
naičiai, visi, visi, leiskite man 
būti savimi. Štai dabar sėdžiu 
ar stoviu iškritęs iš jūsų 
sterblės. Bent įsivaizduoju, kad 
taip. Toks niekam nereikalin
gas, lyg nepripūstas krepšinio 
kamuolys. Leisk man, saulėtas 
metropoli, šiek tiek atitokti. 
Pasilaikyk kurį laiką visus 
greitkelius, nužymėtus skai
čiais 10, 5, 405, 605, 134 ir t.t. 
Pasilaikyk sau gatves, aveni- 
das, bulvarus, perėjas, vitrinas 
ir šiukšliadėžių alėjas. Esi gau
siai pertekęs visko: ir gėrio, ir 
niekalo, ir džiaugsmo, ir kan
čios. Dieną ir naktį neišsiverti 
be to mistiško žirsesio, be atsi
tiktinio riksmo, be nervus per
veriančio automobilio „honk”, 
be žviegiančių policijos ar gais
rininkų sirenų. Be kulkų. Ne! 
Gyvastingas mieste, be viso to 
negali išsiversti. Tavoji prigim
tis — aprėpti, praryti, virškinti 
tai, kas įeina į tavo nasrų teri
toriją. Ir garsus, ir nesančią ty
lą: gyvybės kraujas visad sro
vena.

Bet ar aš, šiuos sakinius da
bar rašantis, kaip biologinė ir 
sociologinė būtybė, ar aš galiu 
retkarčiais kitoniškai mąstyti 
nei kiti miestiečiai? Šis prie
veiksmis „kitoniškai”, kaip sa
kiau, neduoda man ramybės. 
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Siame numeryje:
Ar ne visada ilgimės kažko kito? • Lietuvių operos spektaklio lau
kiant: apie viešnią solistę Sabiną Martinaitytę • „Margučio” 65 metų 
sukakčiai (5) • Kosto Ostrausko pjesių rinkinys • Donato Gailiūno- 
Olinio eilėraščiai • Ilonos Pėterienės paroda Los Angeles • Įspūdžiai iš 
Mašanausko ir Lileikio „Reguiem”

Skamba sąmonės ertmėj net ir 
bespoksant į Ramųjį vande
nyną. Ir tylioje bibliotekoje. Ir 
parduotuvėje, žiūrint į egzo
tiškų daržovių gausą. Visų situ
acijų neminėsiu. Ir kam... Tik 
pridursiu, jog kitoniškumo trau
ka nei kiek nepasensta, kaip ir 
motinos viltis net ir suaugusių 
vaikų ateičiai. Ji linki jiems 
kažko. Linki ne tik deramai 
protauti ir elgtis, bet ir būti 
šiek tiek kitoniškiems. Prieveik
smis veda prie būdvardžio, o 
būdvardis prie abstraktaus var
dažodžio. Kitoniškai, kitoniš
kas, kitoniškumas. Tai jau gra
matika. Ir gerai: pojūtis jai yra 
naudingas.

Nenoriu šioje vietoje griebtis 
jau kliše tapusio Descartes po
sakio „Cogito ergo sum”. Manoji 
padėtis yra skirtinga. Descartes 
buvo filosofijos generolas, o aš 
tik pilkas didmiesčio eilinis. Ne 
filosofija man rūpi. Toli gražu. 
Man rūpi kaip nors sugalvoti 
nuostatą, gal geriau pasakius, 
būdą gyventi mieste, lyg tu
rėčiau sparnus, o ne įpročių ko
jas. Elgtis pagal kitų pasiūlytą 
formulę nedera, ne# tai jau 
būtų ne kitoniškai, bet epigo- 
niškai. Tai būtų kopija, imitaci
ja. Aš suprantu, kartais gera 
kopija ar reprodukcija, anot vie
no garsaus tenoro, yra kur kas 
vertingesnė už, atsiprašant, 
š— - ną originalą. Gerai pasa
kyta. Kodėl ne, galima sekti ki
tais. Bet...

Taigi tas nūdienių skeptikų 
mėgiamas „bet” verčia daug kuo 
abejoti. Pavyzdžiui, pasaulyje 
yra pakankamai didelių išmin
čių ir rašytojų, kurie savo raš
tuose moko, kaip reikia gyventi. 
Bet ar jų įtaka pakėlė bendrą 
žmonijos etikos lygį? Abejoju, be 
to, jais sekant nelieka tavo pa
ties inicialų. Matote, su kokia 
hamletiška dilema susidu
riame, ilgėdamies kitoniškumo 
— tampame įdiržusiais skepti
kais.

Nesu išimtis. Jokiu būdu ne. 
Esu tikras, ir jūs visa tai savaip 
išgyvenate. Visi gi esame žmo
nės, kuriems lemta ne sykį su
simąsčius smerkti dienų dienas 
slegiantį vienodumą. Kiek kar
tų 'atidžiau pažvelgęs į jūsų 
akis, matau liūdną neišsipil
dymo žvilgesį.

Bet ar dėl to verta per daug 
sielotis? Turbūt manote, jog at
sakysiu neigiamai. O ne! Atsa
kau teigiamai: verta! Ir dar 
kaip! Verta ilgėtis kitoniškumo.

Šiemet Čikagos Lietuvių opera su svečių solistų ir kitų talkin
inkų iš Kauno Muzikinio teatro pagalba stato vokiečių kompozitor
iaus Friedrich von Flotow (1812-1883) operą „Marta”. Spektaklis 
vyks kitą sekmadienį, balandžio 13 dieną 3 vai. p.p. Morton 
Aukštesniosios mokyklos auditorijoje, 2423 South Austin Boule- 
vard, Cicero, Iilinois.

Seniai užaugo medžiai Bar
šausko gatvėj. Tada, prieš 20 
metų, važinėdavom rudenė
jančiais keliais į Kauno Juozo 
Gruodžio aukštesniąją muzikos 
mokyklą, susitikdavome audi
torijose. Kalbantis ir bendrau
jant, į akis žvelgdavo nepapras
tai rūsti, dėmesinga mergaitė. 
Tvarkinga ir kiek atsiskyrusi 
nuo aplinkinio pasaulio, susitel
kusi į save ir studijas. Vėliau 
keliai išsiskyrė. O dar po de
šimties — jos pavardė suskam
bo teatrinėje Kauno padangėje. 
Į Muzikinį teatrą atėjo tikrai 
neeilinė menininkė — Sabina 
Martinaitytė. O su ja nuolat bu
vo tariama, rašoma ir koncert
meisterės Audronės Eitmana- 
vičiūtės pavardė.

Ir dabar, kai dainininkė 
švenčia darbo teatre dešimt
metį, per kurį suvaidinta de
šimt ryškių vaidmenų ( o tuo ne 
kiekvienas galėtų pasigirti), 
mes, tarsi lengvai pasislėp
damos,^užsukame į Sabinos na
mus K. Baršausko gatvėje ir 
punktyriškai mėginame pas
kelbti, kas buvo tą tarpsnį 
iškilu, kas nereikšminga. Ar
timiausias Sabinos žmogus — 
Audronė nuskuba kaisti kavos. 
Pasiprašau „nereikalingos” au- 
dio kasetės pokalbio įrašui. „O, 
čia jų pilna! — šypsosi Sabina, 
— imk šitą, studentų, darbinę”, 
įrašas iš užsiėmimo ar egzami
no. Prieš atiduodama kasetę į 
mano rankas, Sabina nutaria 
dar kartą paklausyti savo stu
dentų dainavimo. Iš virtuvės 
ateiną Audronė. „Girdi? — krai
po galvą Sabina. — Na, ma
tai?!” Aha”, — Audronė net 
prisėda. O aš klausau ir nieko 
negirdžiu. Nesuprantu, kas gi 
jas taip sujaudino. Iš magneto
fono lygiai liejasi arija. „Imk, — 
atkiša kasetę Sabina, — nieko 
nebepakeisi”.

Jos ką tik po repeticijos. Grįžo 
į namus, kur kiekvienas žmo
gus persiauna į šlepetes ir kiek 
atsipalaiduoja...

— O čia kas? — rodau į nuo
trauką knygų lentynoje. „Mont- 
serrat Caballe...” — juokiasi 
Martinaitytė. Greta pastatytas 
rėmelis su pačios Sabinos sce
nine nuotrauka. Stulbinantis

Stengtis susikaupti ir mąstyti 
apie tai. Tegul dieviškoji for
mulė būna ir nesurasta, tegul 
ore sklando jos įvairios gali
mybės... Svarbiausia, kad ši 
išganinga nuostata vis tiek 
kažkur yra. Mes tai žinojome ir 
dabar žinome. Todėl jos ilgimės. 
Ir, žaisdami ore, jos ieškome. 
Sparnų, sparnų ieškome.

Pranas Visvydas 

bruožų, laikysenos panašu
mas...

Pašnekovės prisimena pra
ėjusio pavasario gastroles Čika
goje. „Pirmą (gal ne paskutinį?) 
kartą dainavau su Virgilijum 
Noreika... Buvom labai šiltai 
sutikti. Ovacijos — ir po K. V. 
Banaičio operos „Jūratė ir Kas
tytis”, ir po koncerto... O kokį 
pasisekimą tūrėjo mūsų baleto 
trupė!” — džiaugiasi Sabina. 
Vyniojam ilgą prisiminimų ka
muolį.

...Štai Martinaitytė, kai jai 
buvo penkiolika. Nepakeliamas 
nuobodulys vidurinėje mokyk
loje... Ji, niekad ir niekur ne
simokiusi muzikos, ryžtasi stoti 
į Kauno Juozo Gruodžio aukš
tesniąją muzikos mokyklą, soli
nio dainavimo klasę. „Kažką ji 
tikrai turi,«bet tegul ateina, kai 
baigs vidurinę”. Griežtas spren
dimas neatbaido. Trejus metus 
ji dainuoja chore, įvairiuose an
sambliuose. Vėl stojamieji. Boso 
rakto gaidų Sabina tada dar 
nepažinojo...

Kažkodėl apie metus, praleis
tus Aukštesniojoj muzikos mo
kykloj, mums nė vienai nesinori 
daug šnekėti... „Sabina jau tada 
'kruvinai’ dirbo’ — sako Au
dronė. Prieš akis — nesėk
mingas bandymas įstoti į Vil
niaus Konservatoriją. Tačiau ji 
per daug atkakli, kad pasi
duotų, tad kitais metais mėgina 
dar kartą. Šįkart — sėkmė, kuri 
neaptemdo proto. Jauna solistė 
patenka į sergančio, senyvo ir 
konservatyvoko dėstytojo globą. 
„Nežinojau, ką daryt, ar besimo- 
kyt apskritai... Nutariau laukti, 
ko nors tikėtis”. To „ko nors” su
laukė. Po kelerių metų. (O, kaip 
teisingai buvo pasielgta, kad 
nepaskubėta pasprukti!)

Šįkart Sabina patenka pas 
vieną žymiausių solinio dainavi
mo pedagogių — profesorę Vla
dą Mikštaitę. Prasideda nauja 
era busimosios solistės gyve
nime. Su Vlados Mikštaitės var
du Sabina ir Audronė sieja vi
sas savo sėkmes, nes pirmiau
sia ši dėstytoja „nulipdė” iš 
Martinaitytės dainininkę, vė
liau dainuosiančią Tatjanos, 
Violetos, Gildos, Madama But- 
terfly, M?-.garitos, Jūratės ir ki
tas partijas. Taip pat dainuos 
šimte autorinių koncertų, ir die
viškai liesis 20-ies kompozitorių 
sukurtose Avė, Maria”. Būtent, 
Vlada Mikštaitė ryžosi tokiam 
darbui, kurio, pasak Sabinos, 
konservatorijoj nebūtų ėmęsis 
nė vienas dėstytojas. „Visi 
mano mokslai” — kategoriškai 
teigia Martinaitytė, „buvo nie
kai iki tol, kol aš nepatekau į 
Mikštaitės klasę. Tiesiog anks
čiau nesugebėjau mokytis ir 
priimti to, kas siūloma. Supra
tau, kad nemoku perskaityti 
gaidų teksto, kad turiu jį, muzi
kinį tekstą, sugebėti sąžiningai 
„išgraužti”. Akompaniatorė Au
dronė Eitmanavičiūtę rėžia ug
ningą kalbą apie „papūgų prin
cipą”, kaip puikiai kiti mokosi 
tik iš įrašų. Vlada Mikštaitė Sa
binos darbo įgūdžius pirma tu
rėjo sugriauti, o paskui įdiegti 
naujus. „Dabar mes Muzikos 
akademijoje apie tokius, kokia 
buvau aš, sakom — beviltiškas,

Sabina Martinaitytė — Leonora Ludwig van Beethoven'o operoje 
„Fidelio" Kauno Muzikiniame teatre 1994 metais.

Roberto Hermano nuotrauka 
reatės N^artinaitytės vardas 
patvirtino „stebuklo” auten
tiškumą. Kiek visa tai kainavo 
įtampos ir jėgų, kiek pareikala
vo darbo — turbūt nereikia nė 
kalbėti.

Audronė: Apmaudu neat
spindėti savo gyvenamojo laiko. 
Visas pasaulis dabar dainuoja 
kitaip. Stengiamės 
šalia.

Sabina: Profesorė 
niekada nepriklausė
vokalo mokyklai. Tai vakarie
tiškos, italų tradicijos pertei
kėja.

jau susiformavęs, kam jam dar 
mokytis...”

Jau vėliau, kai 1989 metais 
Sabina Martinaitytė tapo tarp
tautinio vokalistų konkurso 
Kišiniove I premijos laureate, 
Eduardas Kaniava ir profeso
rius Vaclovas Daunoras, buvę 
jury komisijos nariais, nutars: 
„Vlada Mikštaitė padarė ste
buklą”. Žmogus pakilo „iš 
griuvėsių”, per tokį trumpą 
laiką ne tik „prisikėlė”, bet ir 
tapo žvaigžde. Tais metais vie
nas po kito sekė dar du konkur
sai Tallinn’e ir Rygoje, ir lau-

bent eiti

Mikštaitė 
tarybinei

Leonardo Surgailos nuotrauka

Sabina Martinaitytė tituliniame vaidmeny Puccini operoje „Madama Butterfly" su jauniausia spe-.taklio 
sudėties nare Austėja Surgailaite.

Audronė: Mikštaitė tiesos 
prado ieško ir mažiausiam ro
manse. Šito išmokė ir mus. O 
Sabina iš prigimties ne tik 
skrupulingai pedantiška, bet ji 
tiesiog nemoka nepabaigti (pra
dėto darbo.

* * *

Po musų pašnekesio praėjus 
kelioms dienoms, paskambinau 
profesorei Vladai Mikštaitei. „Iš 
kokių griuvėsių?!”, stačiai pa
sipiktino garsioji pedagogė — 
Šitoks talentas! Ką jos ten nie
kus paisto! Sabina buvo viena iš 
tų nedaugelio mokinių, kurie 
žino, ko siekia. įsivaizduojate, 
kiti juk nežino! Koks didelis 
laimėjimas buvo jos diplominis 
darbas — Amelijos arija iš Ver
di „Kaukių baliaus”! Visi, kas 
klausė, šokinėjo iš nuostabos. 
Martinaitytė yra nepaprastai 
talentinga, nes sugeba augti. 
Dar nesustojo, dar kiek gali pa
daryti! O talentas — ne tik ga
bumai, tai ir sugebėjimas dirbti 
iki visiško užsimiršimo. Sabinos 
atkaklumas stulbinantis. Kaip 
puikiai ji sudramatino Violetos 
partiją, kurią dažniausiai dai
nuoja lengvos ’koloratūrkos’. 
Žinoma, dramatizmas operoje 
pareikalauja labai daug sveika
tos. Ir dar... Tai l.tiTffg~-~-kmi ji 
turi tokią koncertmersierę, 
tikrą sielos seserį — Audronę 
Eitmanavičiūtę. Jos abi daug 
pasiekė ir dar labai daug ką 
gali. Vilnius turi Sigutę Stony
tę, Ireną Milkevičiūtę, Kaunas 
— dramatinę dainininkę Sabiną 
Martinaitytę”.

Sabina Martinaitytė: „Galima 
ir numirti scenoje, kai šalia — 
nuolatos atsidavę, ieškantys, 
bekompromisiniai bičiuliai — 
koncertmeisterė Audronė Eit- 
manavičiūtė, dirigentas Julius 
Geniušas, su kuriuo dirbti — 
tiesiog malonumas. Kūrybiški 
santykiai sieja ir su teatro 
meno vadovu Gintu Žiliu, ir su 
pačiais artimiausiais scenos 
partneriais. Man visada mie
liausias to vakaro spektaklio

(Nukelta į 4 p. )
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Skiemenys ir kirčiai

Venclovos knyga apie epochinį 
lenkų poetą ir jo pasaulį

Vartydamas pernai Lietuvoje 
“Šviesos” išleistą Mokomąjį lie
tuvių kalbos rašybos ir kirčiavi
mo žodyną, matau, koks vis dėl
to painus yra lietuviškų žodžių 
kirčiavimas. Nelengvai įveikia
mas gimtinėje, o čia, lietuviška
me užsienyje, kirčiuotini skie
menys dažnai lieka našlaičiai 
— be jiems priklausančio kirčio.

Su tuo apsipratome. Išnyra 
savotiškas paradoksas: Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, išei- 
viškas žodžių ištarimas irgi ta
po nepriklausomas. Jei ten jie 
kirčiuoja “kontAktas”, “kongrE- 
sas”, “produktas”, “advokAtas”, 
mes kirtį nušokdiname į kitą 
skiemenį. Ne tik netaisyklingai 
kirčiuojame, bet neretai laik
raščio laiškų skyriuje šaipomės 
iš dabartinio kalbos “susinimo” 
Lietuvoje, tarsi užsienio lietu
viai šnekėtų grynesne lietuvių 
kalba. Toli gražu nešnekame. 
Mūsų užsienietiška lietuvių 
kalbos nuovoka, aplamai imant, 
yra skurdi, ypač kirčiavimo ir 
priegaidžių ištarimo srityje. Sa
kydamas “mūsų”, turiu minty ir 
save patį.

Kuo gi remtis nuo savo kalbos 
dar neatitokusiems lietuviams, 
jei dažnas jų neturi po ranka 
tinkamo žodyno? O jei kas ir tu
ri, tai neturi to nuolat išsprūs- 
tančio laiko, juo labiau kantry
bės protarpiais pavartyti žody
ną, perskaityti čia esančius nu
rodymus, kaip ištarti žodžius. 
Žinoma, tų nuorodų, taisyklių ir 
visokių išimčių yra daugiau nei 
reikia. Vaizdingai šnekant, jei 
apsukrusis Homero Odisėjas, 
grįždamas iš Trojos, būtų pa
kliuvęs į lietuvių kalbos žodžių 
kirčiavimo marias, tikriausiai 
niekad nebūtų pasiekęs gimto
sios įtakos kranto. Jį suklai
dintų daugelio žodžių galininko 
ar įnagininko linksnių kirčių 
vieta. Pinkles jam paspęstų kai 
kurių priešdėlinių veiksmažo
džių kirčiavimas. Panašiai, kaip 
mūsų vietinį radiją kartais pa
klupdo tie “pernakvoti” ar “per
duoti”, ir kirtis, užuot priešdėly
je, atsiduria priesagoje. Neretai 
uoliai pranešėjai koją pakiša 
veiksmažodis “nusprendė”, ir 
tada kirtis klaidingai šokteli 
ant pirmo skiemens. Visko pasi
taiko, nes kalba yra kelionė.

Imkime tas mūsų keturias 
kirčiuotes, kurios valdo dviskie
menių ir daugiaskiemenių daik
tavardžių ir būdvardžių kirčia
vimą. Jos, regis, tokios mokyk- 
liškai paprastos. Kaip daugybos 

lentelė. Bet aš pažįstu daug 
žmonių, kurie prisipažįsta nie
kad tvirtai neišmokę daugybos 
lentelės. O ką jau sakyti apie 
kirčiuočių lentas.

Pačiai lengviausiai pirmąjai 
kirčiuotei priklausančių žodžių 
kirtis visuose linksniuose lieka 
pastovus. Bet kai kada imi abe
joti: o iš kur aš galiu žinoti, kad 
tas žodis įeina į pirmos kir
čiuotės grupę? Toks klausimas 
neretai kyla mano galvelėje. 
Tada norom nenorom imu į ran
kas žodyną ir pasitikrinu, kad 
žodžiai, pvz., “icaina”, “drobė”, 
“moteris", “vėliava” priklauso 
pirmąjai kirčiuotei ir šių žodžių 
visuose linksniuose kirčiuoja
mas pirmas skiemuo. Ir keista, 
kai tavo tėvynainiai gražia tar
me pasako “vėliavOs”, “kai- 
nOms”, “moteris", “drobEs”. Ši
tokio netikslaus kirčiavimo daž
nokai prisiklausęs, ilgainiui ir 
pats imi panašiai kirčiuoti. Ge
ro ar blogo kalbėjimo įtaka yra 
perdėm lipnus dalykas. Todėl 
tie, kurie viešai kalba visuome
nei, turėtų pasitikrinti, ar jų sa
komi žodžiai bus taisyklingai iš
tarti. O kiek kartų girdi inteli
gentišką kalbėtoją prie mikrofo
no jau seniai vartojamus sve
timžodžius kirčiuojant: “projek
tas", “kOngresas”, “komitetas”, 
“autobusas” — taigi ne pagal 
mūsų gramatikos nurodymus. 
Pagalvoji, ar jam niekad nepa
rūpo šiek tiek nuodugniau susi
domėti kultūra kalbos, kuria jis 
taip išmintingai byloja savo 
tautiečiams.

Ką daryti? Atsakymas pa
prastas: stengtis kirčiuoti tai
syklingai! Lavintis! Būti ati
džiam ištarimui. Žūt būt įsigyti 
kirčiavimo žodyną. Lietuvių 
Bendruomenės kultūros įstai
gos turėtų užsakyti iš Lietuvos 
tam tikrą kiekį tokių žodynų, 
kad norintieji galėtų nusipirkti. 
Visuomenininkui, laikraštinin
kui, aktoriui, radijo pranešė
jams, ar šiaip inteligentams 
toks rašybos ir kirčiavimo vado
vas labai praverstų. Ne jo tai
syklių kalimas, bet atidesnis jo 
pavartymas.

Manau, kad ir mūsų spaudoje 
nuolatinė, kad ir trumpa skiltis, 
su visais sukirčiuotais žodžiais 
(tvirtapradėm, tvirtagalėm prie- 
gaidėm) būtų labai naudinga. 
Išspausdinta didesniu šriftu, su 
paraginimu: tegul skaitytojai 
kelis kartus ją garsiai perskai
to.

Taip pat ir per esamų radįjų

ALGIRDAS 
LANDSBERGIS

• TOMAS VENCLOVA. Alek- 
sander VVatt: Life and Art of an 
Iconoclast. New Haven, Connecti- 
cut: Yale University Presą, 1996. 
396 puslapiai.

Pernai lankydamasis Lietu
voje, Tomas Venclova nostal
giškai užsiminė apie savo jau
nystės dienas, kai okupacijos 
laikais veikė opozicinė kultūra 
ir kiekvienas sunkiai išsiko
votas prasiveržimas į Vakarų 
literatūrą buvo svarbus įvykis. 
Tą ypatingą pasaulį jis vėl 
aplanko, kaip buvęs jo įnamis ir 
drauge kaip įžvalgus metraš
tininkas iš kitos planetos, per
nai pasirodžiusioje jo knygoje 
Aleksandras Watt — ikonoklas- 
to gyvenimas ir menas.

Watt’o gyvenimas savo esmin
iais bruožais yra šio šimtmečio 
Rytų Europos rašytojų gyveni
mo modelis. Jis nepaprastai 
glaudžiai susitapatino su mo
derniojo laikotarpio lūkesčiais, 
iškrypimais ir nusivylimais. 
Skausmingai patyręs savo 
ankstesniųjų literatūrinių ir po
litinių idėjų pasekmes, jis su
brandino savo naują pasau
lėžiūrą — atmetė ir Jcairįjį”, ir 
„dešinįjį” totalitarizmo varian
tus.

Venclova nurodo ypatingą 
lenkiškumo ir žydiškumo jun
ginį, paženklinusį visą Watt*o 
gyvenimą ir kūrybą. Poetas au
torių ypač domina ir kaip buvęs 
ikonoklastas, tradicijų griovė
jas, vėliau, nors ir neatsisaky
damas metafizinės abejonės, ta
pęs ikonoklastiškojo europietiš- 
kojo modernizmo ir avangardiz
mo kritiku. Watt’o kūryboje 
Venclova įžiūri “nuosekliai 
aukštą meninę kokybę” ir jo 
brandžiojo periodo tragiškąją 
lyriką priskiria prie aukščiau
siųjų pokario lenkų bei visos 
Rytų Europos poezijos pasieki
mų.

Kaip ne vienas kitas rašytojas 
tarp dviejų pasaulinių karų, 
Watt tikėjosi komunistinėje ide
ologijoje atrasiąs atsvarą tada 
plintančiam nihilizmui. Tai bu
vo visuotinė europietiška ap
raiška ir viena didžiųjų mūsų 
šimtmečio iliuzijų. Bet jis ne- 

laidas dviejų ar trijų minučių 
sukirčiuoto teksto paskaitymas 
pripratintų mus prie tikslesnio 
lietuvių kalbos žodžių ištarimo.

Pratybos, pratybos, pastovios 
pratybos, kad ir neilgos, yra bū
tinos, norint savo kalbėjimą 
šiek tiek priartinti prie bendri
nės lietuvių kalbos lygio.

Pranas Visvydas

Tomas Venclova Vilniuje
Džojos Barysaitės nuotrauka

trukus įžvelgė komunistinės 
dogmos ankštumą.

Anksti palinkęs į apokalip- 
tines vizijas, VVatt įsirašė į 
lenkų literatūrinį „katastro- 
fizmą”. Savo ankstyvosiose poe
mose perbėgo futurizmą, da- 
daizmą, siurrealizmą. Pokario 
Lenkijoje jis atakavo staliniz
mą, kaip kalbos darkymą ir 
iškraipymą. Naujomis akimis 
žvelgdamas į savo jaunystę, jis 
tvirtino, kad kai kurie europie- 
tiškojo modernizmo ir avangar
dizmo ypatumai buvo totalitari
nio komunizmo B pirmtakai. 
VVatt’u netrukus susidomėjo 

Poezijos dienose 1985 metais Čikagoje, Jaunimo centre: dr. Violeta Kelertienė, poetas Tomas Venclova. Francoise Mockūnienė.
Jono Kuprio nuotrauka

NKVD — jis buvo suimtas, įka
lintas ir ištremtas į Kazachsta
ną.

Anot Venclovos, VVatt reikš
mingai prisidėjo prie Lenkijos ir 
Rytų Europos literatūrų atgiji
mo po Stalino mirties ir padėjo 
konsoliduoti moralinę bei politi
nę opoziciją totalitarizmui. Jo 
vardas skambėjo ir jaunųjų Lie
tuvos intelektualų lūpose.

Patsai autorius su Watt’o 
raštais susipažino dar „atly
džio” laikais, studentaudamas 
Vilniuje. Jam ir jo draugams 
lenkų literatūra tada jau buvo 
virtusi svarbiu langu į Vakarų

pasaulį. Joje jis atpažino ir 
savąją padėtį, išreikštą giliai ir 
sudėtingai.

1977 metais išvykęs iš Lietu
vos, Tomas Venclova atsidūrė 
University of California, Berke-
ley, kur prieš dvylika metų 
buvo nuklydęs ir VVatt. Ten 
dėstantis Czeslaw Milosz buvo 
magnetofonu užrašęs savo po
kalbius su Watt’u apie jo gyve
nimą, iš kurių susidarė knyga, 
pavadinta Mano šimtmetis. 
Venclova ją prilygina reikšmin
giesiems Aleksandro Solženi- 
cino ir Nadieždos Mandelštam 
veikalams.

VVatt’o autobiografija palietė 
ir labai asmenišką stygą auto
riui. Venclova rašo: „Aš paži
nojau daugelį žmonių, kurių gy
venimai buvo iš dalies lygia
gretūs VVatt’o gyvenimui: jaunų 
rašytojų su radikaliais ar nihi
listiniais polinkiais, tapusių 
[komunistų] bendrakeleiviais ar 
komunistais, ir niekad nesu
gebėjusių išsivaduoti iš tų 
spąstų. Vienas tokių žmonių 
buvo mano tėvas”.

Autorius kruopščiai ir 
įtikinančiai išnagrinėja sąveiką 
tarp VVatt’o gyvenimo ir 
kūrybos. Jis nepamiršta, kad 
lenkų poetas ir jo našlė Ola 
buvo ne tiktai savo šimtmečio 
liudininkai, bet, kaip ir visi me
muaristai, kūrė ir savo pačių 
mitus. Venclova juos kart
kartėm pataiso ir įstato į kon
tekstą.

VVatt’o raštai ir jo aplinka su
teikia Venclovai progą sugroti 
visais savo literatūrinių var
gonų registrais, parodyti savo 
išsilavinimo erdvumą. Nesiri- 
bodamas literatūrine teorija, jis 
užtikrintai žengia ir į tokius is
torijos, filosofijos ar lyginamųjų 
religijų skersgatvius, kaip Ka
bala ir gnosticizmas. Jis panau
doja ir VVatt’o laikais dar neeg
zistavusią terminiją (pvz., 
VVatt’as „dekonstruktuoja dis
kursą”), tačiau sugeba išvengti 
tokio daugelio šiandienos lite
ratūros mokslininkų tropiškai 
besikerojančio žargono, kuris 
dažnai primena Moliere gydy
tojų „makaronišką” kalbą.

Venclovos knyga peržengia 
akademinės biografijos ribas ir 
tampa savita Vidurio-Rytų Eu
ropos kultūros gilumine panora-

ma. Joje gausu informacįjos 
apie lenkų modernizmą. J ją 
taip pat galima nuolat sugrįžti 
ir į kaip Watt’o poezijos, ypač 
vėlyvosios, rinktinę, su šalia 
išspausdintų (įvairios kokybės)
angliškųjų vertimų pagalba 
paragauti lenkiškųjų originalų 
skonio.

Jau University of California, 
Berkeley, Tomas Venclova įsiti
kino, kad VVatt svarbus, Vakarų 
dar neatrastas, rašytojas. Mano 
knyga, sako jis, yra „bandymas 
pataisyti šią padėtį”. Pridur
kime, kad tai labai sėkmingas 
bandymas, ką choru patvirtino 
ne tiktai lenkų kritikai, bet ir 
Vidurio-Rytų Europos kultūros 
žinovai Amerikoje bei Vakarų 
Europoje.

Štai, prabėgom, trys britų bal
sai. Literatūros mokslininkas 
George Hyde rašo, jog ši knyga 
sėkmingai traktuoja „didžiulę 
intymių sąsajų tarp lietuvių, 
lenkų, rusų bei žydų kultūros 
temą” ir „sutvirtina iškiliausio 
iš gyvųjų lietuvių literatūros 
tyrėjų reputaciją” (London 
Times Literary Supplement, 
1996 m. spalio 4 d.).

J lietuvių kalbą neseniai iš
verstos išsamios Lenkijos istori
jos bei šiuo metu Vakaruose dis
kutuojamo didžiulio naujo vei
kalo Europe: A History au
torius, istorikas Norman Davies 
teigia, kad Venclovos „pasigė
rėtina studija” padaro VVatt’ą 
prieinamu Vakarų skaityto
jams. Anot Davies, kadangi val
stybė Sovietijoje taip labai kon
troliavo visą meną ir informa
ciją, žmonės ėmė „daug aistrin- 
giau vertinti nepriklausomą 
kultūrą, negu bet kas laisva
jame pasaulyje” (The New York 
Times Book Revieiv, 1996 m. 
lapkričio 8 d.).

„Venclova nepaprastai pasi
tarnavo literatūrai”, rašo publi
cistas ir istorikas Neil Ascher- 
son, recenzuodamas knygą The 
Neu> York Review ofBooks 1996 
m. lapkričio 28 d.

Lenkų kritikas Janusz Slo- 
wacki taikliai aptarė Watt’o 
kūrybą, pavadinęs ją „griuvė
siais, kur guli išblaškyti kilnaus 
metalo luitai". Venclova dosnes
nis — Watt’o kūrybos fraginen-

(Nukelta į 3 psl.)
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KERTINĖ Knyga apie beveik užmirštą aušrininką

Darbai užsienyje

VYTAUTAS A. JONYNAS

Ramutė Vaitiekūnaitė iškėlė 
įdomų klausimą straipsniu 
„Darbas — ne vilkas, į mišką 
nepabėgs” (Kauno diena, 1997 
m. vasario 1 d.). Pokalbyje su 
viena moteriške, aplankiusia 
Ameriką, šioji tvirtino, kad 
Amerikoje net dulkių nėra na
muose. Stebėjosi, svarbiausia, ji 
ankstesniųjų imigrantų ištver
me, dirbant juodžiausius dar
bus. Ir klausia, kodėl jie taip 
nedirbo Lietuvoje? Aišku, at
plėštas nuo namų žmogus 
(emigrantas) pasijaučia vieni
šas, priklausąs pats nuo savęs, 
sutelkiantis visas jėgas ir suma
numą, kad užsitikrintų vietą 
pasirinktoje naujoje erdvėje.

Straipsnyje nušviečiama, ir 
kaip Čekijoje ir Norvegijoje dir
bantys lietuviai stengiasi gerai 
atlikti bet kokį jiems duotą 
darbą. Šiandien ir naujai atvy
kę į Ameriką turbūt tiek pat 
stengiasi, dirbdami bet kokį 
darbą, ir daug nesuka galvos.

* * •

Taigi iš kur ta ištvermė, kurią 
turi ir turėjo išeiviai iš Lietu
vos?

Ištvermė ateina ir iš patirties, 
kur yra geriau atlyginama. Už
sienyje lyg geriau apmokama ir 
todėl čia nusileidžiama ir pri
imamas iš pradžių bet koks dar
bas.

Sutinkama ir su trijų — šešių 
mėnesių išmėginimo laikotar
piu. Jei tinginiausi, pašalins ir 
paims kitą iš vis ateinančių 
naujų kandidatų. Jei dirbsi, 
priims, pamatavę, kiek gali at
likti, ir nemažiau už normą.

Anglįjoje vietiniai darbininkai 
nekentė naujųjų imigrantų, nes

Geltonos gėlės klasės draugui
Lietuvių operos Čikagoje šie

metinis spektaklis man buvo 
debiutas. Ne, jokiu būdu ne sce
noje, o tik žiūrovų salėje. Pirmą 
kartą turėjau galimybę pamaty
ti Čikagos lietuvių ir svečių iš 
Lietuvos pastatymą. Važiavau į 
šią premjerą, žinodama, kad ji 
vyks mokyklos salėje. (Atvirai 
prisipažinsiu — skambėjo keis
tokai.) Tačiau išvydusi tą vadi
namą salę, buvau maloniai nus
tebinta: iškilminga aplinka ir 
šitiek puikiai nusiteikusiųjų 
veidų aplink! Laikas prabėgo 
nepastebimai. Nuotaikinga ope
ra žavėjo kiekvieną. Atskiros 
solistų partijos buvo įvertina
mos ovacijomis, palydimos susi
žavėjimo šūksniais. Smagu bu
vo matyti tikro žiūrovo reakciją.
Tikiuosi, kad ši premjera ne

liks be profesionalaus įvertini
mo tiek Čikagoje, tiek Lietu
voje. O man, žiūrovei-debiu- 
tantei, ji buvo ypatinga ne tik 
tuo, kad pirmas apsilankymas 
Čikagos Lietuvių operos spek
taklyje neabejotinai turėjo pa
likti nepakartojamą įspūdį. Šios 
premjeros dėka įvyko neįtikė
tinas susitikimas su klasės 

jie savo uolumu pakeldavo dar
bo normą, suskubdavo operuoti 
vis daugiau mašinų. Amerikoje 
naujai atvykusieji jautėsi hero
jais, išmokę skubiau už vieti
nius atlikti žemiausius darbus.

Ir tai stebėtina, nes lietuviai 
per okupacijų laikus išmoko si
muliuoti. Prie vokiečių, pavyz
džiui, buvo savivaldybėse inži
nierių, kurie dirbo tik vieną dvi 
valandas per dieną, valkiodavo- 
si miesto centre. Prie sovietų 
stovėdavo eilėse prie parduotu
vių apsipirkti. Abiem laikotar
piais buvo žema darbo etika. O, 
žiūrėk, užsienyje uoliai dirbo 
žemiausius darbus.

Dirbo, pasiduodami net Ame
rikos bendrovių šnipinėjimo sis
temai. Sistema gan paprasta, 
bet didesnėse įmonėse kiekvie
nas tarnautojas yra sekamas, 
ką ir kiek atlieka. Jam kasmet 
net pasakoma, kurioje srityje 
galėtų labiau pasistengti.

Kažkas panašaus buvo prie 
sovietų, kur politrukas ateidavo 
prie stalo ir mandagiai paklaus
davo, ką veiki, kuo užsiimi ir 
gal ko pageidautum. Amerikoje 
yra drąsių tarnautojų, nenorin
čių bendrovių įmonėse varto
jamų kontrolių. Jie toleruojami, 
bet kompanija išranda jiems 
taikomą individualią sistemą.

Gal darbai užsienyje geriau 
apmokami, geriau organizuoti 
net juodžiausieji darbai. Žmo
gus būtų tačiau laimingesnis, 
galėdamas dirbti savame krašte 
tarp savųjų. Bet dėl įvairių 
priežasčių — ekonominių, visuo
meninių, asmeniškų daug kas 
dirba užsienyje net juodžiausius 
darbus su stebėtina ištverme.

Petras Melnikas

draugu — vienu iš pagrindinių 
vaidmenų atlikėjų „Martos” 
premjeroje, Lietuvos Naciona
linio operos ir baleto teatro so
listu Vytautu Juozapaičiu. Ne
įtikėtinas tuo, kad įvyko čia, 
Amerikos žemėje. Ir dar labiau

Scena iš praėjusio sekmadienio, balandžio 13 dienos, Lietuvių operos Preikšaitė (Nancy „Julia”), aplink — Lietuvių operos moterų choro narės 
Čikagoje spektaklio — Friedrich von Flotow operos „Marta”: pačioje (tarnaitės). r v •
kairėje — Sabina Martinaitytė (Lady Harriet „Marta”), viduryje — Rita ono uPr,° nuotrauka

•Domas Kaunas. AUŠRININ- 
''KAS. Tautinio atgimimo spau
dos kūrėjas Jurgis Miksas. Vil
nius: Mažosios Lietuvos fondas / 
Kultūra, 1996. 246 puslapiai.

Yra įprasta laikyti Aušros su
manytoju ir steigėju daktarą 
Joną Basanavičių. Užtat ne 
vieną nustebins kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto teiginys, 
kad „panašiai, kaip dėl Homero 
gimtinės varžėsi septyni mies
tai, taip dėl mūsų ’Auszros’ te- 
besivaržo septynių miestų tau
tiškai susipratę vyrai: Andrius 
Vištelis-Višteliauskas, Jonas 
Basanavičius, Martynas Jan
kus, Jurgis Mikšas, Martynas 
Šernas, Jonas Šliupas, ir Me
čislovas Davainis-Silvestravi
čius” (Knygotyra Nr. 2 (29) 
1995). Bet taip faktiškai buvo.

Savaime suprantama toji kon
troversija, tai veikiau „akade
minis” dalykas. Ja domisi ne
gausus senosios mūsų raštijos 
tyrinėtojų būrelis, ir tai toji pro
blema iškyla dažniausiai per 
Aušros jubiliejus ar kokio nors 
aušrininko atsiminimų pasiro
dymo proga. O jų vis rečiau. 
Paskiausią kartą tai atsitiko 
1983 metais, minint laikraščio 
šimtmečio sukaktuves, kai buvo 
suskasta peržvelgt kritiškiau 
mūsų žurnalistikos istoriją. 
Nors, sakysim, profesorius Do
mas Kaunas sakosi, kad teisin
gas faktų nušvietimas nedavęs 
jam ramybės per dvidešimtį 
metų. Kaip bebūtų, vien po ne
priklausomybės atgavimo at
sivėrė galimybės prieiti prie 
įvairių fondų bei rankraštynų ir 
jų dėka praregėti daugybės 
Aušros bendradarbių įnašą į 
mūsų valstybės atstatymo dar
bą. Jų tarpe ir visų užmiršto 
Mažosios Lietuvos sūnaus — 
Jurgio Mikšo.

Atvirai kalbant, Jurgio Mikšo 
pavardė nėra nežinoma ar ig
noruojama. Ji minima literatū
ros vadovėliuose. Apie jo as
menį aptinkami banaloki, žodis 
žodin nurašyti, straipsneliai en
ciklopedijose — Mažojoj lietu

neįtikėtinas tuo, kad Lietuvoje 
mes nebuvome susitikę beveik 
vienuolika metų! Kokia didelė 
Lietuva — žmonės, gyvenantys 
skirtinguose miestuose, vos už 
poros šimtų kilometrų, šitiek 
metų nesusitinka! Ir kokia ma

viškoje tarybinėje enciklope
dijoje (1968) ir pagerintojoje 
Lietuviškoje tarybinėje enciklo
pedijoje (1981). Dvidešimt me
tų anksčiau Jurgio Mikšo asme
nybė buvo visai šauniai nu
šviesta ir mūsų bostoniškėj Lie
tuvių enciklopedijoj, tvirta ran
ka parašytame K. Gudaičio, 
evangelikų bažnyčios istoriko, 
straipsnyje. Tačiau, palyginus 
su kitais to meto veikėjais ir 
ypačiai su Jonu Basanavičium, 
Jonu Šliūpu ar Martynu Jan
kum, Jurgio Mikšo figūra darės 
vis mažiau ir mažiau įžiūrima 
pro metų miglą. Sunku patikėti 
profesoriaus Kauno teigimu jo 
naujausioj knygoj Aušrininkas, 
kad „devyniolikto amžiaus de
vintam dešimtmetyje jo vardas 
reiškė tą pat, o kartais ir dau
giau, negu Basanavičiaus, J. 
Šliupo, A. Vištelio ar G. Sauer- 
weino”.

Kodėl taip nutiko, kas nulėmė 
tą Mikšo silueto išnykimą iš 
žmonių atminties ekrano, ir su
daro Aušrininko turinį.

Piešdamas Jurgio Mikšo por
tretą — jaunystėj veržlaus, im
laus, impulsyvaus, pusamžyje 
— nugeibusio, mažu pasikaki- 
nančio, profesorius Domas Kau
nas pagrindine jo užmaršties 
priežastim nurodo „Nepriklau
somoje Lietuvoje aktualumo ne
prarandantį aušrininkų kultą ir 
spartėjantį asmenybių mitolo- 
gizavimą” (p. 44). Šį ritualą 
skatinęs, jo manymu, pilnų sa- 
viliaupsos aušrininkų autobio
grafijų pasirodymas. Tuo tarpu, 
nelaiku pasimiręs Jurgis Mik
šas nespėjęs palikt savo atsimi
nimų ir netgi doro atkirčio (kaip 
matyti iš Aušrininko) savo 
šmeižikams.

Todėl ir monografiją apie 
Mikšą Domui Kaunui teks su
durstyti iš aptiktų fonduose 
Mikšo susirašinėjimų bei kitų 
žmonių atsiminimų. Jai papil
dyti prireiks smulkios Mikšo 
rašinių, spausdintų Aušroje ir 
Nemuno sarge, analizės, išryš
kinant jo gyvą domėjimąsi dai
liąja raštija, tautosaka ir prie- 

žytė Lietuva Amerikoje, jei gali 
net už tūkstančių mylių ne
tikėtai sutikti draugą. Nuo to 
laiko, kai atvykau į šią šalį, tai 
buvo vienas iš neįtikėčiausių 
įvykių, prisiminimais sugrąži
nęs į nerūpestingus mokykli

Jurgis Mikšas (1862 - 1903) — Mažosios Lietuvos veikėjas „Aušros” laikais. Nuotrauka daryta jo gyvenimo pabai
goje.

šinimąsi kaizerinei savivalei. 
To koliažo dėka nušvinta kur 
kas dėkingesnėj šviesoj Jurgio 
Mikšo vaidmuo, steigiant ir to
bulinant Aušrą, Nemuno sargą 
ir rūpinantis lietuviškų knygų 
leidyba. Tuo pat metu pateikia
ma daug atodangų, tiek apie 
pirmojo mūsų laikraščio genezę, 
tiek apie priežastis, privedusias 
prie jo užsidarymo. Taip, saky
sim, pati mintis leisti savo laik
raštį priskiriama ne veržliajam 

nius metus.
Po premjeros, lipant į sceną, 

rankose virpėjo puokštė. Gel
tonų gėlių puokštė mano klasės 
draugui...

Dijana Giedgaudaitė

Jonui Šliupui, bet Mažosios Lie
tuvos lietuvių veikėjams, turin
tiems nemenką patirtį leidybos 
srityje:

„Iš tikrųjų, kruopščiau ištyrus 
ir palyginus šaltinius, ypač to 
meto laiškus, akivaizdžiai maty
ti, kad pirmieji būsimo leidinio 
idėją ėmėsi įgyvendinti ir ją su
konkretino, dar neminėdami 
’Aušros’ vardo, A. Vištelis ir 
Mažosios Lietuvos lietuviai. D. 
Šernius pirmasis dar 1882 me
tais pasiūlė Didžiajai Lietuvai 
skirtą laikraštį leisti Prūsijoj (iš
tikrųjų jis galėjo pasirodyti ir 
kitoje Vakarų Europos val
stybėje), o jo redaktorium skirti 
vienintelį šioms pareigoms tin
kantį kandidatą —3 šalies pilie
tybę ir tais laikais aukštą iš
silavinimą turintį, uolųjį 'Lietu
viškos Ceitungos’ bendradarbį
J. Mikšą. Pastarasis iš karto su
tiko. Atrodo, kad daugiausia jis 
tarėsi su Višteliu, kaipo idėjiniu 
vadovu, susirašinėjo su J. Šliu
pu ir pagaliau pačioj 1882 metų 
pabaigoj ar 1883 m. pradžioje 
parašė J. Basanavičiui”.

„[...] Basanavičius nurodė ke
turis asmenis, galinčius reali
zuoti ’Aušros’ leidimą: save, G. 
Sauenveiną, A. Vištelį ir J. 
Mikšą, kuriam tektų ir atsakin
gojo redaktoriaus pareigos. Apie 
J. Šliupą jis net neužsiminė” 
(pp. 50-51).

Nemažiau įdomių dalykų, 
bent mums nepasakotų, kai bu
vom gimnazijos suole, atsk
leidžia Domas Kaunas ir svar
stydamas Aušros spaustuvės 
bankroto priežastis.

„Pagrindinė J. Mikšo įmonės 
nesėkmės ir netikėto žlugimo

priežastis niekuo nesiskyrė nuo 
kitų varžytinėm baigusių savo 
veiklą įmonių — tai finansiniai 
sunkumai. Juos sukėlė skubo
tas didelis grynųjų pinigų inves
tavimas į poligrafinę gamybą ir 
nesugebėjimas ne tik gauti pel
no, bet ir laiku susigrąžinti į 
spaudos produkciją įdėtų lėšų. 
J. Mikšas leido ’Aušrą’, patirda
mas didelių nuostolių. Daugiau 
nei du trečdaliai žurnalo egzem
pliorių likdavo gulėti sandėly
je... (pp. 56-57).

[...J Bet buvo keletas kitų, iš
pirmo žvilgsnio nepastebimų 
užtvarų, trukdžiusių J. Mikšo 
finansinei sėkmei. Vieną jų 
atskleidžia įdėmus ’Aušros’ ir 
kitų Tilžės miesto spaustuvių 
leidinių repertuaro palygini
mas. J. Mikšo poligrafijos įmo
nė leido ir spausdino vien nedi
deles, pasaulietiško turinio, 
švietėjiškos paskirties knygu
tes, kai Otto von Mauderode’s, 
tėvo Ir sūnaus Reylaender’ių, 
Post’ų firmos — įvairius, bet 
daugiausia pelningus, didelės 
apimties giesmynus, katekiz
mus, maldaknyges ir kitokią re
liginę literatūrą. Iš nelegalios 
katalikiškos spaudos kai kurie 
spaustuvininkai vokiečiai ne tik 
pasipelnė, bet ir pralobo. M. 
Jankus savo atsiminimuose yra 
prasitaręs, kad J. Mikšą ignora
vo ir užsakymų nedavė Didžio
sios Lietuvos katalikiškos lite
ratūros leidėjai”, (p. 156).

Bet, rasit, svariausia atodan
ga naujojoj Domo Kauno studi
joj yra raudonu siūlu nusidrie
kęs per visą leidinį aušrininko 
Martyno Jankaus, praminto

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ Čikagos Lietuvių operos „Martha”

Septyniasdešimt pirmieji

Nepaisant kritiškiausio žvilgsnio

LORETA VENCLAUSKIENĖ

Leidinys, kurio minčių ir ka
rybos kokybe išeivijoje rūpinosi 
pernai miręs redaktorius Vy
tautas Kavolis, tebegyvuoja. Ne 
per seniausiai esu gavęs vėliau
sių 1996 metų 71-ą numerį. Su 
žaliai viltingu viršeliu. Įžangoje 
Violeta Kelertienė ir Rimvydas 
ŠilbąjoriB ryžtasi „darbą tęsti 
toliau, kiek leis išgalės ir pro
tas”.

Be abejo, tai džiuginanti žinia 
— taurus pritarimas Vytauto 
Kavolio puoselėtai idėjai — nuo
lat siekti kuo didesnio kultū
rinio sąmoningumo. Kuo įžval
giau atskleisti mūsų epochos ir 
lietuvių tautos sielos prasmes. 
Drįstu pridurti savo pageida
vimą: siekti ir stilistinio kalbos 
aiškumo. Didžiai vertinau pro
fesorių Kavolį, tačiau jo aktu
alūs giliaminčiai rašiniai nepa
sižymėjo lanksčia ritminga sin
takse, kuri ir sudėtingą tekstą 
paverčia be vargo kramtomu 
saldžiarūgščiu obuoliu. O gal, 
besilepinant kasdienybės sal
dybėmis, manieji protiniai dan
tys gerokai atšipo?

Kultūrinį žurnalą skaitan
čiam tas ar kitkas gali patikti 
ar nepatikti. Taip ir turi būti. 
Skonis ir dėmesys įvairuoja. 
Kad ir šiame Metmenų nume
ryje, nemokančiam vokiečių 
kalbos ir artėliau nesusipaži- 
nusiam su Nietzsche’s filosofija 
bei jo pamišimo liga, nedarys 
įspūdžio Kosto Ostrausko viena
veiksmis groteskas, Vytautui 
Kavoliui dedikuotas „Summa 
philosophica arba Also sprach 
Zarathustra”. Žinome, kad Os
trauskas mėgsta dramatur- 
giškai „paišdykauti” su žmo
nijos ypatingų asmenybių cha
rakteriais ir tekstais. Tai jo eru- 
ducinis teatras, pagrįstas ling
vistiniu žaismu, absurdu, ver
tybių parodija... Turbūt mūsų 
laikotarpiūi ir tinkamas.

Žurnale tęsiami Alfonso Ny
kos-Niliūno „Dienoraščio frag
mentai: 1945”. Koks vis dėlto 
įdomus buvo karo pabaigos ir 
pokario laikotarpis Vokietijoje 
ar Austrijoje tiems, kurių nesu
žalojo karo ašmenys. Ypač jau
niems viengungiams, studijavu
siems vokiečių ir prancūzų lite
ratūras. Staiga jie atsidūrė 
skaitytos romantikos aplinkoje. 
Kelionės iš vieno garsaus mies
to į kitą. Universitetai. Drau
gai. Laiškai. Meilė. Lakoniš
kuose Nykos-Niliūno sakiniuo
se daug poetiško virpesio, gyvų 
akimirksnių, aforistinių pas

Šiame numeryje:
Naujausią „Metmenų” numerį sutinkant • Lietuvių operos 
„Martha”: vaizdai ir vertinimas • Julijos Švabaitės apsakymas • 
Semiotikas Algirdas Julius Greimas • Stasės Klimaitės 
Šimoliūnienės eilėraščiai • „Lietuviškai knygai — 450” ekslibrisų 
paroda lietuvių dailės muziejuje • Veronikos dainos

tabų, jokio aimanavimo, kad esi 
bėglys, kad neturi kur prisi
glausti, kad pietums nėra lietu
viško kumpio. Filosofiškas gyve
nimo stebėjimas atsvėrė visus 
pasitaikiusius nepatogumus.

Šiuos fragmentus skaitant 
būtinas vokiečių ir prancūzų 
kalbų mokėjimas, nes išnašose 
vertimų nėra. Tai minusas.

Kas mėgsta Lietuvos istoriją, 
skaitys dėmesio vertą Sauliaus 
Pivoro studiją „Prigimtiniai pi
liečiai: bąjorija tarp tradicijos ir 
naujovės Lietuvoje ir latvių Pa
baltijyje XVIII a. pabaigoje — 
XIX a. pirmojoje pusėje”. Auto
rius pažvelgia į šiaip mums vi
sada neaiškią lietuvių ir latvių 
bąjorų sąmonę.

Tuo tarpu Karolis Klimka 
žurnale byloja (išpūstu šiuolai
kinės meno kritikos žargonu), 
apie skudurais apkaišytų kolo
nų grožį rašiny „Skafandro este
tika”. Pakanka paskutinio saki
nio, kad „paaiškėtų” šio ezote- 
riško mąstymo gairės: „Ufonau
tiška nepriklausomybė visada 
liks bet kokio žemiško antifun- 
damentalizmo riba — horizon
tu, o oras iš kitų planetų — 
įkvėpimo šaltiniu”.

Daug minčių ir net jausmų 
sukelia Rimvydo Šilbąjorio 
„Mirties brolystė ir vienatvė 
Tolstojaus prozoje”. Taip — bro
lystė mirties akivaizdoje yra 
dažna tema didžiojo rašytojo 
knygose. Būtų įdomu išgirsti iš 
Šilbąjorio, kaip Dostojevskis 
traktavo savo herojų sąlytį su 
mirtimi. Ar iš viso mes galime 
broliautis su mirties įvykiu?

Delįja Valiukėnaitė straipsny
je „Fantazija ir filosofija Iva
nauskaitės prozoje” nurodo 
prasmės stoką šios rašytojos 
tekstuose. „Ko iš tikrųjų nesu
pranta nė viena jos bendraamžė 
romane, tai laisvės sąvokos 
sudėtingumo”. Nei moralės po
reikio.

Alina Staknienė recenzuoja 
Icchoko Mero apsakymų knygą 
Apverstas pasaulis. Iškelia jo 
išraiškios kalbos grožį. Žymių 
Lietuvos poečių rinkinius apta
ria: Rimvydas Šilbąjoris — 
Tautvydos Marcinkevičiūtės 
.Ist Endo leidi" ir kiti eilė
raščiai ir Birutė Ciplijauskaitė 
— Nįjolės Miliauskaitės Už
draustas įeiti kambarys.

Apie Lino Liandzbergio insta
liacijų projektų eskizus, ilius
truojančius žurnalą, trumpai 
rašo Danas Lapkus.

Konkrečių detalių ir aforis-

Šių metų Lietuvių operos 
Čikagoje premjera, kaip ir kele
tas ankstesniųjų metų prem
jerų, tik iš dalies laikytina išei
vijos artistų renginiu. Štai ant
rą kartą pasiskolinamas net 
dirigentas. Nebeliko meno vado
vo titulo (taigi ir tos rūšies at
sakomybės), nebereikia nė vie
šų aptarimų, kokį veikalą ver
tėtų pasirinkti ateinančiam 
kartui. Ištikimai salėn sugrįžta 
tik nepaprastai operos meną 

tinės išminties yra sklidina Jo
sifo Brodskio eiliuota „Kalba 
Sorbonoje”. Ją, kartu su „Via 
Funari”, išvertė Tomas Venclo
va. Kad ir toks samprotavimas: 
„Tiesa slypi fakte, kad tiesos / 
iš viso nėra. Tai neatleidžia / 
nuo atsakomybės...” Spausdina
mi nežinomų poečių eilėraščiai: 
Rimos Puniškaitės „Hammer - 
smith”, „Naktys be galo” ir Dai
vos Čepauskaitės „Kartais” ir 
„Labas rytas”.

Su ekspresyviom pastarosios 
poetės eilutėm: „Aš dar kreip
siuos į laiką ir pragarus. / Aš 
dar belsiuos. Tik būki kantrus” 
užsklendžiu šį rašinį, laukda
mas tolimesnio Metmenų nu
merio.

Pranas Visvydas

• METMENYS 1996 Nr. 
71. Kūrybos ir analizės žur
nalas, kuris nuo jo įsteigimo 
1959 metais buvo redaguo
jamas Vytauto Kavolio, Dic- 
kinson College (Carlisle, 
Pennsylvania) visuomeninių 
mokslų profesoriaus, miru
sio 1996 m. birželio 24 d. 
Lietuvoje. Leidžiamas AM & 
M Publications dukart per 
metus. Pavienio numerio 
kaina — 8 doleriai. Prenu
merata metams (du nume
riai) — 15 dolerių. Užsisa
komas pas administratorę 
Mariją Paškevičienę, 306 
55th Place, Downers Grove, 
IL 60516. 

pamėgusi lietuviška publika, at
laidi profesiniams pastatymų 
trūkumams, turbūt vardan kaž
ko svarbesnio — progos drau
gėn susirinkti ir vėl lietuviais 
pabūti. Kol jėgos leidžia, kol 
gyvi.

Prašau nesuprasti šio įvado 
kaip operos nurašymo į nuosto
lius. Ji (t.y. opera — tikrai retas 
reiškinys egzodo kultūroje) ke
turiasdešimt vienerius metus 
sėkmingai išsilaikė ir per vieną 
dieną nesugrius. Ypač dabar, 
kai naujieji ateiviai iš Lietuvos 
jau pradėjo įsijungti į choro gre
tas; kai, atidžiau pasižvalgius, 
galima būtų susirasti ir jaunų 
vietinių solistų, ir dirigentų pro
fesionalų, tokių kaip Arūnas 
Kaminskas.

Tačiau ta kryptimi dabartinė 
opera nedirba. O priežastis, ma
nyčiau, glūdi suplakime į vieną 
pareigybę šios srities veikime 
meninių ir administracinių 
kompetencijų. Žinoma, taip 
lengviau: sukviečiami į vieną 
būrį įvairūs artistai (kas iš ge
riausių Čikagos orkestrų, kas iš 
Kauno ar Vilniaus teatrų), išsi- 
nuomojamos dekoracijos, suren
giamos kelios bendros repetici
jos ir... štai dar vieno sezono 
vienkartinė premjera.

Būtent taip paruošta šių 
metų balandžio 13 dieną Mor
ton Aukštesniosios mokyklos, 
Cicero, Illinois, salėje buvo su
vaidinta Friedrich von Flotow 
opera „Martha”. Savas, kaip ži
nome, tebuvo čikagiečių lietu
vių choras; kiti — pakviestieji 
artistai profesionalai. Taigi ap
tarti tokį spektaklį vertėtų kaip 
profesinių jėgų vaisių.

Vokiečių kompozitorius Frie
drich von Flotow (1812-1883) — 
Richard Wagner (1813-1883) ir 
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
amžininkas — regis, per daug 
nesidomėjo naujausiomis tų 
laikų romantinės operos refor
momis. Jis labiau buvo linkęs 
remtis senosios prancūzų ope
ros, ypač komiškosios, tradicijo
mis, kurios tada dar buvo itin 
populiarios Paryžiaus muziki
nių teatrų scenose. Iš gausios, 
bet eklektiškos Flotow’o kūry
bos dabar vienur kitur dar pas
tatoma tik komiško siužeto ope
ra „Martha”.

Šis kūrinys yra įtrauktas į 
Kauno Muzikinio teatro reper
tuarą. Galbūt dėl to kažkam 
kilo mintis ją pakartoti Čika
goje. Juolab, kad operos muzi
ka, „nors ir ganėtinai sekli bei 
šiems laikams senamadiška, 
yra pakankamai žavinga. Prie 
gero atlikimo, jai būtino, vaka
ras gali tapti tikrai šventiškas” 
(cit. Grove’s Dictionary of Music 
and Musicians [New York, 
1968], Vol III, p. 163). „Mar- 
thos” muzika sudaryta iš melo
dingų, patogių balsui epizodų. 
Daug vietos operoje skiriama 
chorui, apstu įvairių ansamblių. 
Skambi ir žaisminga instru
mentuotė primena operetėse 
vartojamą. Kūriniui atlikti rei
kia gero vokalo ir išradingos 
vaidybos nė kiek ne mažiau, nei 
dainuojant Rossini ar Verdi mu
ziką.

Balandžio 13 dieną Morton High School auditorijoje, Cicero, Illinois, Čikagos Lietuvių operos Friedrich von 
Flotow „Martha” spektaklyje dainavo Kauno Muzikinio teatro solistai: Sabina Martinaitytė (Martha), Juozas Ma- 
likonis (Tristant Mickleford) ir Rita PrelkSaitė (Nancy-Julia).

Jono Kuprio nuotrauka

Pagrindinius vaidmenis šių 
metų pastatyme Čikagoje atli
ko: Henriettę, kilmingą rūmų 
damą, persirengusią tarnaite ir 
pasivadinusią Martha, dainavo 
Sabina Martinaitytė; jos kam
barine ir drauge bei nuotykių 
palydove Nancy (Julija) buvo 
Rita Preikšaitė; senyvą Hen- 
riettės pusbrolį, dvariškį Tris
taną Mickleford’ą vaidino Juo

„Martha” spektaklyje dainuoja Kauno Muzikinio teatro solistai Jonas An
tanavičius (Lionei) ir Vytautas Juozapaitis (Plunkett).

Jono Kuprio nuotrauka

zas Malikonis; turtingą ūki
ninką Plunkett’ą atliko Vytau
tas Juozapaitis; Lionel’į, ne
tikrą jo brolį, vaidino Jonas An
tanavičius; šerifo vaidmenyje 
pasirodė Vaclovas Momkus.

Galima tik džiaugtis Kauno 
Muzikinio teatro solistų gerais 
balsais ir scenai dėkinga iš
vaizda. Grakščios Sabinos Mar
tinaitytės stiprus sopranas, ga

lingos, šiek tiek plieninės balso 
viršūnės įsiminė iš praėjusių 
metų V. K. Banaičio operos 
„Jūratė ir Kastytis” pastatymo. 
Tačiau šių metų Marthos vaid
menį atliekant gal vertėjo pa
ieškoti aiškesnės tarties, grakš- 
tesnio ir laisvesnio balso skam
bėjimo. Turint tokią gerą voka
linę medžiagą, atlikimo techni
kos tobulinimui galimybės neri
botos.

Sėkmingai pasirodė Rita 
Preikšaitė, turinti malonaus at
spalvio ir stiprumo mezzo so
praną. Tačiau ir jos dikcija ne
buvo patenkinama. Apskritai 
abiems artistėms linkėčiau pa
ryškinti Flotovv’o muzikoje sly
pintį žaismingumo momentą. 
Tikiu, kad tai praturtintų 
abiejų solisčių pasirodymą ir iš 
vokalinės, ir iš artistinės pusės.

Būtent dikcijos požiūriu pa
girtinas lygus (be Rytų Europos 
vokalo mokyklai gana būdingos 
vibracijos), išlavintas Jono An
tanavičiaus tenoras. Atrodė, 
kad pirmam susitikimui su 
Čikagos lietuvių publika artis
tas rūpestingai ruošėsi. Vienas 
kitas intonacinis netikslumas 
gero pirmo įspūdžio nesugadino 
ir ypač sutvirtėjo po gražiai at
liktos Lionel’o III veiksmo arijos 
(lietuviškai „O brangi, myli
ma”), kurią yra pamėgę ir kon
certuose dainuoja bene visi pa
saulio tenorai.

Ilgametis Kauno Muzikinio 
teatro solistas Juozas Malikonis 
Tristano vaidmeniui suteikė 
keistoko juokdario bruožų. Ko
miški, tarsi iš pasakų pasaulio 
pasiskolinti judesiai, ne visai 
atitiko charakterį, kurį daini
ninkas scenoje turėjo įkūnyti: 
ištikimą Henriette gerbėją, pak
lusnų nuotykių ištroškusį damų 
palydovą, o bėdos atveju, jų 
„gelbėtoją”. Iš kitos pusės žiū
rint, šiai operai būdingame mu
zikos ir siužeto margume toks 
charakterio pateikimas neat-

(Nukelta i 2 psl.)
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Meilė ir revoliucija
Mes gan gerai žinome, kas 

vyko Lietuvoje, pradedant 1987 
metų demonstracija Vilniuje 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo. Išsilaisvinimo procesas 
buvo neilgas, bet intensyvus. 
Vytauto Landsbergio politinės 
intuicijos dėka, pasirinkusi ne
smurtinę taktiką („dainuojanti 
revoliucija”), dešimtmečius tru
kusios išsilaisvinimo kovos pas
kutinė ataka palyginti pareika
lavo ne tiek daug aukų. Bet 
istorinė uždanga dar tebeslepia 
kai kuriuos faktus. Kas tuo 
metu vyko Washington’e ir 
Maskvoje? Ar tie pasaulio politi
kos centrai lėmė tų įvykių eigą, 
ar tik reagavo? Kas apie tai 
buvo kalbama Baltuosiuose rū
muose ir Kremliuje? Kaip Vil
niuje atsirado „Nacionalinio gel
bėjimo komitetas”: ar Buroke
vičiaus, Jermalavičiaus, Kuole
lio ir kitų išdavikų, ar Maskvos 
iniciatyva? Nuo kada atsirado 
specialūs desantininkų daliniai 
ir omonai, bandę imperijos griu
vimą sustabdyti? Ar Washing- 
ton’as su tokiu pat nesuintere
suotumu žiūrėjo į žudynes Vil
niuje, kaip Tblis’e ir Baku?

Kai kuriuos atsakymus apy
tikriai žinome, kai ką spėjame, 
remdamiesi logika, bent dalį 
autentiškos istorinės tiesos at- 
kleidžia Susan Eisenhower, 
Amerikos prezidento Dwight D. 
Eisenhower dukraitė 1995 me
tais išleistoje prisiminimų kny
goje Breaking Free: A Memoir of 
Love and Revolution. Prisimini
mai apima laikotarpį maždaug 
nuo Chautauąua konferencijos 
Tartu mieste 1986 metais iki 
1994 metų, kai Jelcinas davė 
įsakymą Rusijos kariuomenei 
užpulti Čečėniją.

Susan Eisenhower tuo metu 
pirmininkavo „Eseinhower In
stitute” organizacijai, kuri ban
dė derinti Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos nusistatymus atomi
nės energijos, ginklų kontrolės 
ir kai kuriais kitais klausimais. 
„Glasnost” ir „perestroika” po
veikyje tas institutas organiza
vo minėtą Chatauąua konfe- 
rencįją, kurioje pirmą kartą so
vietų kontroliuojamoje teritori
joje visus klausimus laisvai ga
lėjo diskutuoti kartu Amerikos 
ir Sovietų piliečiai. (Į Amerikos 
delegaciją buvo įtrauktas ir Li
nas Kojelis. Kad išvengtų sovie
tinių pinklių, Amerikos valdžia 
jam buvo išdavusi diplomatinį 
pasą, tačiau vakarą prieš iš
skridimą sovietai jam vizą at
šaukė.)

Tartu konferencijoje Susan 
Eisenhower susipažino ir ro
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mantiškai suartėjo (vėliau už jo 
ištekėjo) su Sovietų mokslinin
ku, erdvių tyrinėjimo programų 
vadovu, surusėjusiu totorių 
Roald Sagdyv. Kaip aukščiau
sio lygio mokslo ir politinių in
stitucijų narys Sagdyv turėjo 
teisę laisvai keliauti po pasaulį, 
ir buvo paliestas Vakarų de
mokratinių idėjų. Susan Eisen- 
hower neturėjo sunkumų Wash- 
ington’e praverti bet kurias 
duris. Sovietų Sąjungai griū
vant, jiedu maišėsi Amerikos ir 
Sovietų įtakingiausių politikų 
tarpe. Washington’e ir Mask
voje susitikimuose ir priėmi
muose bendravo su prezidentais 
Reagan ir Bush, Scowcroft, 
Baker, Talbott, Nunn, Mat
lock... Gorbačiov, Ševardnadze, 
Besmertnyk, Sacharov, Prima- 
kov, Dobrynin, Dubinin, Kruč- 
kov, Gerasimov, Arbatov... (mi
nimos tik tos pavardės, kurios 
lietuviams geriau pažįstamos). 
Iš lietuvių to meto politinių as
menybių minimas tik Vytautas 
Landsbergis.

Knygos autorė rašo apie Gor
bačiovo vizitą Washington’e 
1987 metais. Oficialaus priėmi
mo metu Susan Eisenhower 
sėdėjo prie vieno stalo su Gor
bačiovais, Baker, Nunn... ir ste
bėjosi, kaip visą Ameriką buvo 
apėmusi gorbamanija. Politikai 
pataikavo, spauda skelbė jį „de
kados žmogumi” ir pranašavo, 
kad būtų išrinktas Amerikos 
prezidentu, jei kandidatuotų. 
Washington’o gatvėse, kuriomis 
jis važiavo, telkėsi minios ir 
šaukė „Gorbi, Gorbi”. Savo va- 
karietiškumą Gorbis pademon
stravo „L” ir Connecticut gatvių 
sankryžoje — sustabdė auto
mobilių palydą, tarsi sponta
niškai iššoko ir sveikinosi su 
džiūgaujančia minia. Bet au
torės žiniomis, viskas buvo su
režisuota, ir jis rankas spaudė 
tirštai jį apsupusiems kagėbis
tams.

1988 metais pasaulio įvykiai 
ritosi vieni per kitų galvas. Ru
sai pasitraukė iš Afganistano, 
Amerikos prezidentu tapo Geor
ge Bush, okupuotose Baltijos 
valstybėse stiprėjo atviras pasi
priešinimas Maskvai. Konsoli
duodamas savo rankose politinę 
jėgą, Gorbačiovas vasarą sušau
kė KP 19-tąjį kongresą. Nors ir 
pasiekė savo tikslų, bet į vie
šumą prasiveržė ir kritika. 
Aštriai prieš jį ir jo komandą 
pasisakė Jelcinas. Tų metų pa
baigoje Sovietų Aukščiausioji 
taryba įkūrė specialios paskir
ties karinius dalinius kylan
tiems neramumams užgniaužti.

1989 metų krizė Sovietų Są
jungoje didėjo. Savo knygoje Su
san Eisenhower mini tų metų 
rugpjūčio 23 dienos „Baltijos ke
lio” demonstraciją, kurioje daly
vavo daugiau negu milijonas 
baltų. J Maskvos grasinimus 
Baltijos tautų vadai atsakę, kad 
tai esą imperialistinis kišimasis 
į jų reikalus ir kad jie „visai ne
maną trauktis nuo nepriklauso
mybės reikalavimo”. „Gruodžio 
pabaigoje politinė įtampa tapo 
sunkiai pakeliama”, rašo Susan 
Eisenhower „Lietuvos komu
nistų partija atsiskyrė nuo vi
sasąjunginės partijos, o Gor
bačiovo kelionė į Lietuvą at
kalbėti Lietuvos komunistus 
nuo atsiskyrimo skandalingai 
nepasisekė”.

1990 m. sausio 15 d. preziden
tas Bush su žmona Baltuosiuo
se rūmuose susižiedavusiems 
Susan Eisenhower ir Roald Sag- 
dyn suruošė pietus. Pakvietė 
žymių svečių, tarp jų ir Sovietų 
ambasadorių Jurij Dubinin. Po 
oficialių tostų, prasidėjo politi
kavimas. Tos dienos rytą žinių 
agentūros pranešė, kad Gor
bačiovas riaušėms Baku (Azer
baidžane) numalšinti pasiuntė 
specialius dalinius. Prezidentas 
Bush, kreipdamasis į Dubinin, 
pasakė: „Pranešk prezidentui 
Gorbačiovui, kad aš remiu jo 
veiksmus”. Dubinin nušvito ir, 
kaip rašo knygos autorė, nekan
travo grįžti į ambasadą, kad 
„slaptu pranešimu pradžiugintų 
užsienio reikalų ministeriją ir 
Gorbačiovą stebinančia žinia, 
kad prezidentas Bush remia jį, 
darantį tai ’kas reikia daryti’, 
etniniam smurtui ir konfronta
cijai Sovietų Sąjungoje nu
malšinti”.

Dabar visą dėmesį Susan Ei- 
senhower skiria Lietuvai: „Kai 
Lietuvos prezidentu buvo iš
rinktas nekomunistas Vytautas 
Landsbergis ir kai buvo pa
skelbta nepriklausomybės de
klaracija (kurios Kazys Bobelis 
nepripažino — JK), Lietuvos 
santykiai su Maskva beveik vi
sai nutrūko. Maskva, siekdama 
paklupdyti Lietuvą ant kelių, 
stiprino terorą: šarvuočiai va
žinėjo Vilniaus gatvėmis, cen
trinė valdžia užiminėjo fabri
kus,buvo gaudomi lietuviai de
zertyrai, sustabdytas naftos ir 
dujų tiekimas”.

Lietuvos-Maskvos konfliktui 
išspręsti Susan Eisenhower mi
ni dvi iniciatyvas: vieną Wash- 
ington’e, antrą Maskvoje. Wash- 
ington’e Roald Sagdyv preziden
to patarėjui Brent Scowcroft 
padarė siūlymą, kad „tarptau
tinė organizacija, galbūt Jung
tinės Tautos, būtų Lietuvos ne
priklausomybės galutiniu ga
rantu — sudarytų jai sąlygas 
įveikti apsunkintą legalaus at
siskyrimo procesą. Scowcroflt 
mandagiai išklausė, bet mes ži
nojome, kad Bush’o administra
cija ir toliau rems Gorbačiovą ir 
jo politiką”.

Maskvoje tą klausimą bandė 
pąjudinti Gorbačiovo patarėjas, 

(Nukelta į 2 psl.)

Gyvasties akstinas
Romo Kalantos tragedijai — 25

VYTAUTAS VOLERTAS

Kai Lietuvoje apie laisvę (bet 
kokią — politinę, asmens, spau
dos, minties) komunistinis val
dovas draudė kalbėti, rašyti ir 
net mąstyti, prieš dvidešimt 
penkerius metus, 1972 m. ge
gužės 14 d., sekmadienį, truputį 
po pirmos valandos po pietų, 
Kauno mieste, šalia parko fon
tanėlio prieš Dramos teatrą 
benzinu apsipylęs susidegino 19 
metų amžiaus jaunuolis. Tai 
buvo Romas Kalanta, gimęs 
Alytuje, bet paskutinius devy
nerius metus su tėvais gyvenęs 
Vilijampolėje, Kauno priemies
ty. Tėvas — komunistų partijos 
narys, tarnavęs 16-oje lietuvių 
divizijoje, fronte sužeistas; bro
lis Antanas — milicininkas; mo
tina — Elena Kazlauskaitė, ti
kinti; pats Romas — komjau
nuolis. Dirbo fabrike, o vakarais 
lankė vidurinės mokyklos pas
kutinę klasė. Aukštas, išsila
vinęs, savarankus, nemėgstąs 
nei rusų, nei jų kalbos, linkęs 
su mokytojais pasiginčyti, dėvįs 
ilgus plaukus.1 Taigi tų laikų hi
pis. Brolio Evaldo, už Romą 
šešeriais metai.’ vyresnio, pa
sakojimu, Romo tėvas po sū
naus aukos išstojo iš komunistų 
partijos. Jis ir visa šeima buvo 
sekami saugumiečių.2

Buvo kalbų, kad tų metų kovo 
mėnesį Kaune įvykusiame bal- 
tiečių hipių susibėgime jaunuo
liai nusprendė, jog vienas iš jų 
turįs susideginti. Taip atkreip
tų pasaulio dėmesį į Baltijos 
kraštų priespaudą. Esą burtas 
kritęs Romui Kalantai. Tačiau 
šių kalbų niekas nepatvirtino.

Kalantos veiksmas nebuvo 
staigių emocijų pažadintas. 
Jam ruoštasi ilgokai. Pagrin
dinė priežastis — rusiško komu
nizmo nepakenčiama slėgtis. 
Štai savo dienorašty, dabar lai
komame Kauno miesto proku
ratūroje, jis rašė: „Prakeiktas 
lietuvio gyvenimas! Atrodo, kad 
mes niekam netrukdome, no
rime ramiai ir tyliai gyventi, o 
pasirodo, kad visiems trukdo
me. Aptvėrė iš visų pusių mūsų 
šėmę, sugalvojo daugybę kvai
liausių įstatymų tam, kad ap
sunkintų gyvenimą, [...] čia nie
kad nebus laisvės. Net šitą žodį 
LAISVĖ uždraudė. Pabandyk jį 
kur nors parašyti ar garsiai pa
sakyti, tai tuoj prisistatys: 
'prašome eiti kartu, jūs esate 
suimtas’.”3 įsidėmėtina, kad jis 
čia kalba ne apie save, ne apie 
tėvus, ne apie jaunimą ar hi
pius, bet apie lietuvio gyveni
mą.

Romo mokytoja Aldona Kar- 
kauskienė prisimena įvykį su 
juo 1972 m. gegužės 9 d., taigi 
penkias dienas prieš susidegi
nimą: „Netikėtai pastebėjau, 
kad Romas neberašo. Priėjau ir 
paklausiau: kodėl nerašai? Jis 
atsakė: 'Man jau nebereikės to 
rašinio’ ”. Štai vėl jo draugo Ed
vardo Bubliausko pasakojimas: 
„Priėjo prie mūsų su tuščiu stik
lainiu ir sako; duok benzino. O 
aš, Kam tau reikia? Motociklo 
neturi... Gal nori padegti na
mą? Tai mes, sakau, tau pagal
bininkai nenorime būti — ir nu
sijuokėme. Bet jis buvo toks 
rimtas ir be ūpo, Ne, ne namą 
noriu padegti, yra labai svarbus 
reikalas. Duosiu rublį. Mums 

kaip tik reikėjo alui”.3 Bendrak
lasių draugų, tėvų, tragedijos 
liudininkų prisiminimai jverčia 
manyti, kad tai buvo politinės 
akcija.4

Susideginimo vaizdą duoda 
ten buvusi ir viską mačiusi liu
dininkė: „Atėjo ilgaplaukis jau
nuolis, kokių dabar Kaune yra 
daug, ir atsisėdo ant kito suo
liuko priešais ją. Jis atsinešė 
maždaug trijų litrų talpos stik
lainį, pilną kažkokio skaidraus 
skysčio ir pasistatė prie suolo. 
Vaikinas išsitraukė iš kišenės 
užrašų knygutę ir, kažką įrašęs, 
nusviedė į šalį. Paskum jis pa
šoko ant suoliuko ir prabilo į su
sirinkusius praeivius, pasmerk
damas vergiją, ragindamas lie
tuvius nepasiduoti ir kovoti su 
okupantais. Baigės kalbą, jis 
nušoko nuo suolelio, nusiėmė 
nuo rankos laikrodėlį, nusiavė 
batus, ir, paėjėjęs ant pievelės,

Romo Kalantos kapas Lietuvoje

Paminklas, pastatytas Romui Kalantai Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje — ji atidengiant 1979 m. gegužės 20 d. 
kalba Lietuvos generalinė konsulė Čikagoje Juzė Daužvardienė, greta jos stovi Lietuvių šaulių sąjungos trem
tyje pirmininkas Karolis Milkovaitis. Petro Malėtos nuotrauka

Romas Kalanta

ėmė šlakstytos skysčiu. Paskum 
užsidegė cigaretę, o kitu degtu
ku padegė savo rūbus, kurie 
bežiūrint užsiliepsnojo. Degda
mas jis bėgiojo po pievelę.„ vis 
šaukdamas: — Laisvės Lietu
vai!”1

Mirtys ir net nusižudymai 
nėra mums naujiena. Štai 1997 
m. kovo 26 d. Kalifornijoje prie 
San Diego savanoriškai mirė 39 
asmenys. Tai kažkokio kulto fa
natiškų įsitikinimų išdava. Ne 

vienas ir ne viena skandinasi ar 
nusišauna meilės sužaloti arba 
kasdieninių sunkumų nepakel
dami. Tuo yra ypač garsus Auk
sinių vartų tiltas (Golden Gate 
Bridge) San Francisco mieste. 
Hitleris nusižudė, verčiamas 
pralaimėto karo. Arabus jų pa
čių noru suplėšo sprogmenys, 
prie kūnopririšti, kurie kartu 
sunaikina ir dešimtis žydų. Tai 
heroizmas tautiečių ir musul
monų religijos požiūriais. Mūsų 
partizanai susisprogdindavo, 
nuo represijų saugodami artim
uosius.

Vienas iš Dievo įsakymų yra 
nežudyk, tad ir nesižudyk. Ta
čiau ginantis leistina priešą 
sušaloti r net užmušti. Kas yra 
karas? Gynimasis? Kas yra mir
ties bausmė? Visuomenės sau
gojimas nuo piktadarių? Dėsty
damas savo mokslą, Kristus ži
nojo, kas jo laukia. Paskutinė
mis gyvenimo akimirkomis gal
ėjo mirties išvengti. Bet reikėjo 
atpirkti žmoniją, reikėjo įvyk
dyti misiją. Todėl baisiose, ry
tiečių išgalvotose kančiose savo 
noru kabojo ant kryžiaus. Ir ap
kasų karių, ir musulmoniškų 
herojų, ir mūsų partizanų, ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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' Europos taryba patvirtina
" Zingerio pranešimą apie jidiš

■ ir kitas nykstančias kultūras
’ • it'L X.’ 3

Kokia ateitis laukia mažumų 
beį. mažesniųjų tautų kalbų ir 
kultūrų besivienijančioje Euro
poje ij pasaulyje? Pačių euro
piečių nuomonės apie tai labai 
nevienodos. Kai kurie Europos 
vienytojai, ypač Briuselyje su- 
siąpįętųsįeji biurokratai ir tech- 
nojy;ąįai, nelieja ašarų dėl ne
gausioms grupėms atstovau
jančių kultūrų išnykimo ar Eu
ropos vienodijimo —jiems tai bei Estijoje tebeegzistuojantys 
nedidelė kaina už vienybę, tai
ką ir „pažangą”. Kiti Europos 
vienybės šalininkai stoja ginti 
ir globoti tokias kalbas ir kul
tūras, nes jų išblėstis nuskur
dintų Europą.

I šį dialogą svariais argumen
tais įsijungė ir naujasis Lietu
vos Respublikos Seimo Žmo
gaus teisių ir tautinių mažumų 
komiteto,pirmininkas Emąųųę-naši į daugelio ki|ų pradihgusių 
liąn&«O«ris, -kuris, kaip Lietu-/' ar nykstančių Europos kultūrų, 
vos Seimo narys, dalyvauja ir 
Europos Parlamento darbuose. 
Europos tarybos įgaliotas, jis 
dvejus metus ruošė pranešimą 
apie jidiš kultūrą šiuolaikinėje 
Europoje, skersai ir išilgai išva- 
žirmjjLjJi^ntjnentą, rinkdamas 
inlgrmaciją ir stengdamasis už
čiuopti dar tebejaučiamą jidiš 
kultūros pulsą. Pernai Europos 
Parlamento patvirtintas Zinge
rio pranešimas remiasi 1995 
metais Vilniuje įvykusio Euro
poj tarybos Kultūroj ir švietimo 
komiteto' pokalbio išvadomis. 
Dabar jfš’ diskutuojamas nė tik
tai Europojė; bet ir Amerikoje, 
ypač žydų sluoksniuose.

Emanuelis Zingeris priklauso 
tiems 'europiečių intelektua- 
laims, kuriems pati kultūros pri
gimtis yra „daugiaetniška”. To
dėl: jis savo pranešime pabrėžia, 
kad-^kiekvienas etninis viene
tas turi būti traktuojamas kaip 
partneris žmogiškųjų vertybių 
kūrime.. Ypač mūsų technokra- . 
tijos ir nužmogintos populiario
sios kultūroj amžiuje bet kokios 
etninės grupės pradingtos pa
naikina konkrečias dvasines 
vertybes ir nuskurdina pasau- U»,

Pranešime primenama, kad 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Vidurio-Rytų Europoje gyvenu
sieji" apie aštuoni milijonai jidiš 
kalbančių žydų buvo beveik vi
siškai išnaikinti, jų savita kul
tūra išnyko. Tačiau jie paliko 
neištrinamą antspaudą visuo- - 
meniniame, ūkiniame ir inte
lektualiniame Europos gamto
vaizdyje. . i. ?

Daug vietos Zingerio prane
šime skiriama jidiš kultūrai 
Lietuvoje. Anot jo, istorinė Di
džioji Lietuvos Kunigaikštija 
šimtmąčiais buvo prieglauda iš 
visos Europos atvykusiems žy
dams, kurie ieškojo ir rado 
užuovėją nuo persekiojimo ir 
priešiškumo. Dauguma dabar 
Lietuvoje gyvenančių žydų yra 
pokariniai imigrantai iš Sovietų 
Rusijos ar Ukrainos, jau nebe
mokantys jidiš kalbos ir beveik 
nieko nebežinantys apie žydų

kultūrą.
Apžvelgęs jidiš kalbos ir kul

tūros likučius Europoje, Zinge
ris teigia, kad ši nacių vokiečių 
ir komunistų nuolat naikinta 
kujtūra šiandien yra atsidūrusi 
kritiškoje padėtyje. Ją ištausoti 
tebus įmanoma esmiškai pa 
keitųs Europos kultūrinę po
litiką nykstančių mažumų 
atžvilgiu. Paminimi ir Latvijoje 

lybiai, kuršiai Lietuvoje ir se
nieji prūsai. Zingeris siūlo su
kurti tiriamą įstaigą, kuri puo
selėtų Europos išblaškytųjų 
etninių mažumų kultūras.

Patvirtinusi Zingerio prane
šimą, Europos tarybos parla
mentarinė asamblėja pareiškė 
susirūpinimą dėl jidiš kalbos ir 
kultūros padėties, kuri yra pa-

Apgailestaudama, kad pagrindi
niai jidiš kuįtūros centrai dabar 
jau yra Izraelyje ir Amerikoje, 
asamblėja siūlo Europai pačiai 
remti ir plėtoti jidiš kultūros ir 
kalbos centrus visoje Europoje. 
Europos tarybos Ministrų komi
tetui asamblėja rekomenduoja 
paremti jidiš akademines insti
tucijas. Vokiškai kalbančiosios 
valstybės kviečiamos prisiimti Algirdas Landsbergis

Lietuvos Valstybinis žydų kultūros muziejus Vilniuje, kuriam vadovauja 
dr. Emanuelis Zingeris, Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Pastatyta maždaug šio šimtmečio pradžioje šalia žydų gyventojų kvartalo 
Vilniuje, šioji sinagoga yra vienintelė, išlikusi iš daugiau kaip šimto sina
gogų Vilniuje, kurios buvo nacių vokiečių sunaikintos.

jidiš kalbos globėjų vaidmenį. 
Europos šalių kultūros ir švie
timo ministerijos raginamos vi
sokeriopai remti jidiš kultūrą. 
Europos taryba taip pat skatina
ma įsteigti Zingerio pasiūlytąjį 
išblaškytųjų mažumų kultūrų 
saugojimo centrą.

* * *

Apie šį pranešimą ir jidiš 
kultūrą Lietuvoje su Emanueliu 
Zingeriu teko šnektelti, jam 
pernai pravažiuojant pro New 
York’ą. Jis pakartojo savo įsi
tikinimą, kad jidiš kultūra buvo 
savitas tvarinys, įsiliejęs į Euro-
pos kraujotaką ir padėjęs kurti 
naujas menines, kultūrines sro
ves. Totalitarinėms ideologi
joms ši kultūra atrodė įtartina 
ir pavojinga: komunistai joje 
įžiūrėjo „buržuazinį kosmopoli
tizmą”, o naciai — „tarptautinį 
sąmokslą”. Ir taip tos to
talitarinės galybės, pasak Zin
gerio, nutraukė „gyvą Europos 
kultūros jungtį”.

Sutarėme, kad žydų kultūra 
paįvairino ir praturtino Lietu
vos kultūrinę padangę. Pa
vyzdžiui, ji buvo vienas kanalų, 
per kuriuos į Lietuvos meną 
atėjo ekspresionizmas; glau
džiai bendravo lietuviai ir žydai 
dailininkai; anksčiausieji Franz 
Kafka vertimai pasirodė žydų 
spaudoje. (Šio kultūrų pokalbio 
aidą vėl išgirdau šių metų ba
landžio mėnesį New York’e, po 
Martyno Mažvydo „Katekizmo” 
paminėjimo centrinėje bibliote
koje, besiklausydamas dailinin
ko Arbit Blato šiltų žodžių apie 
jo jaunystę ir meną Kaune.)

Emanuelio Zingerio giliu įsiti
kinimu, jidiš kultūra atliko sa
vo misiją, kuriai žydus į Lie
tuvą buvo pakvietęs Gediminas 
— ne tiktai ekonominę, bet ir 
kultūrinę misiją.

Gyvenimas — pareiga
ALĖ RŪTA

• Balys Raugas. TĖVYNĖS 
LABUI. Gyvenimo apysaka. Daili
ninkė — Banguolė Marija Rau- 
gaitė. Knygą išleido Lietuvių karių 
veteranų sąjunga „Ramovė”: JAV, 
1997. Spausdino Good Impression 
Printing, Ine., Riverside, New Jer- 
sey.

Knygos autorius gyvena prie 
Philadelphia, Pennsylvania — 
„broliškos meilės miesto” (taip 
vadinamo visų amerikiečių ir 
lietuvių), iš kurio aplinkos ir 
pasklido šios „gyvenimo apysa
kos” turinio didžioji dalis. Pir
miausia — knygos esmė: ką Ba
lys Raugas, Lietuvos karo mo
kyklos 19-os laidos absolventas, 
norėjo pasakyti ir savo bei kitų 
karių gyvenimo aprašymu įro
dyti. Turbūt tai būtų mintys iš 
vienos jo daugelio kalbų, pa
sakytų Kariuomenės šventės — 
lapkričio 23 dienos minėjimuo
se; šioji jo kalba buvo išspaus
dinta Kario žurnale, pavadinta 
„Gyventi per mirtį”, o dabar 
įdėta ir į tik pasirodžiusią kny
gą Tėvynės labui. Tai bus il
giausia šioje recenzijoje cituoja
ma knygos ištrauka (pp. 348- 
349), bet ji reikalinga atskleisti 
knygos pagrindinę mintį:

Deja, laisva, laiminga, dai
nuojanti ir kurianti Lietuva
1940 metais prarado laisvę... 
Tačiau ne lietuvis karys kaltas 
dėl negintos Tėvynės laisvės. 
Tuo pačiu metu, kai suomiai 
būriais gynė šiaurinę Baltijos 
pakrantę nuo besiveržiančio 
priešo — mes tą patį priešą 
įsileidome net be simbolinio 
šūvio... Mylėjome laisvę, bet ne
drįsom ją ginti, tikėjom į kovą, 
bet bijojome mirti, žvalgėmės 
pagalbos, bet nepasitikėjome sa
vimi, gailėjome tautos gyvybės, 
bet nepastebėjome atsėlinančio 
genocido...

Anas kritiškasis laikotarpis 
paženklintas pasimetimo žyme 
gal todėl, kad neturėjome suo
mių Manerheimo, o Lietuvos ka
riuomenės vado kėdėje sėdėjo 
apibolševikėjęs generolas Vit
kauskas.

(Autorius teisingai kaltina va
dus, o ne eilinį karį ar karinin
ką. Taip pat jis pateisina prezi
dentą Antaną Smetoną, nes jis 
buvęs už tą „simbolinį šūvį”, bet 
vyriausybė ir ypač kariuomenės 
vadai nepritarę. Užtat preziden
tas Smetona ir pasitraukęs į 
užsienį...)

Autorius taip tęsia pagrindinę 
mintį:

Ir Laikinosios vyriausybės [po
1941 metų sukilimo — A.R.] at
stovo Juozo Ambrazevičiaus žo
džiai, laidojant sukilėlius ma
siniam kape:

— Nebe pirmas kartas šioje 
vietoje prasiveria duobės, kad 
priimtų kūnus tų, kurių krau
jas reikalingas palaistyti tau
tos laisvę... Tačiau niekados 
toji duobė nebuvo tokia didelė 
kaip šiandien. Tai rodo, kaip 
Lietuvos žemė yra ištroškusi 
laisvės... Pajaučiam šių gilių 
kapų akivaizdoje visos tautos 
pasiryžimą gyventi per mirtį. 
(Lietuvių enciklopedija, 29-as 
tomas).

Niekam tada į galvą neatėjo, 
kad vėl po keleto metų apmau
dingoje ir beviltiškoje partiza
ninėje kovoje pasilies kraujo

upeliai, nusruvendami per ištisą 
dešimtmetį. Ši kova, Lietuvos 
žemę nubarsčiusi bevardžiais 
kapais, dar kartą pasauliui pa
tvirtino tautos ryžtą gyventi 
laisvėje, gyventi per mirtį... Jei 
1941 metų sukilimas buvo skar
dus šauksmas pasauliui, kad 
Lietuva ne laisvanoriškai įsi
jungė į sovietinį pragarą, tai 
partizaninės kovos ryškiai liudi
ja Tautos norą gyventi laisvėje.

Balys Raugas tą kalbą už
baigė Juozo Lukšos, partizanų 
vado, testamentiniais žodžiais: 
„Mes mirštame, bet mirdami 
norime žinoti, kad yra pasau
lyje žmonių, kurie nebijo nors 
gyvu žodžiu kovoti už pavergtą, 
naikinamą Lietuvos laisvę” (p. 
350).

* * *

Balys Raugas gimė 1914 me
tais Butkelių kaime, Dusetų 
valsčiuje, Zarasų apskrityje. 
Gimnaziją baigė Utenoje 1935 
metais, Karo mokyklą 1938 
metais Kaune, kur taipgi studi
javo teisę. Iki 1941 metų leite
nantas Raugas tarnavo pirma
me pėstininkų DLK Gedimino 
pulke. Netrukus vedė mokytoją 
Mariją Jurkštaitę — irgi aukš- 
taitę. Jauna šeima 1944 metais 
pasitraukė į Vokietiją, o 1950 
metais atvyko į Ameriką, Phila
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delphia miestą. Balys Raugas 
tuoj įsijungė į visuomeninę 
veiklą; buvo Tremtinių draugi
jos pirmininku — ši draugija 
išsivystė į stiprų JAV Lietuvių 
Bendruomenės padalinį, ku
riame Raugas daug ir nuošir
džiai dirbo. Spaudoje jis bendra
darbiavo nuo 1933 metų — 
eilėraščiais, novelėmis, straip
sniais (Trimite, Kary, Mokslei
vyje, Jaunojoje Lietuvoje, Atei
ties spinduliuose, Drauge...}. 
Kartu su Juozu Kuzma 1936 
metais yra išleidęs eilėraščių 
rinkinį Balti balandžiai.

Tėvynės labui — antrojoje Ba
lio Raugo originalioje knygoje 
— yra sutelkta daug išgyve
nusio ir nuveikusio žmogaus 
idėjų bei praktiškų minčių. 
(Raugas taip pat yra nemažai 
leidinių redagavęs ir buvęs su 
kitais bendradarbiu ar koauto- 
riumi savais straipsniais.) 
Anksčiau pateiktoje citatoje, ro
dos, išreikšta pagrindinė dabar 
jau atsargos majoro Balio Rau
go mintis. Galbūt net pagrindi
nis „gyvenimo apysakos” rašy
mo tikslas: nušviesti Lietuvos 
kario pasaulėžiūrą, darbus ir 
nusivylimus... Girdint ta tema 
daug paskaitų, skaitant isto
rines knygas, dažnam dar vis 
neaišku: kokia reikšmė kariuo
menės, kuri valstybei daug kai

nuoja išlaikyti, o gyvybiniu mo
mentu vis tiek bejėgė atlaikyti 
daug galingesnį priešą? Knyga 
Tėvynės labui čia įneša kiek 
šviesos...

* * *
O ką galima pasakyti apie 

pačią knygą — jos pavidalą, 
reikšmę, jos vietą kitų leidinių 
tarpe?

Ši knyga — pareigingo žmo
gaus (ir jo šeimos), idealisto, 
tautos reikalus aukščiau lai
kančio už savuosius-asmeni- 
nius, gyvenimo apysaka, kur 
pagrindinis veikėjas — pats au
torius (ir šaltiniai) rodo, kad gy
venimas — pareiga. Ir sveikin
damas kapitoną Antaną Rugį 
70 metų sukakties proga, Balys 
Raugas sako: „Karininkas prik
lauso ne vien kareiviams — jo 
pareiga kūrybiškai reikštis ir 
visuomenėje” (p. 347).

Tą pareigą vykdė ir Balys 
Raugas, kūrybiškai dirbdamas 
Lietuvių Bendruomenėje. Rytų 
aukštaitis — jautrus gamtos ir 
žmogaus atžvilgiu, stipriavalis 
ir kruopščiai darbštus. Gabus 
rašyti ir kalbėti viešai, beveik 
niekad neatsisakė, prašomas 
kalbėti Kariuomenės šventėje, 
Vasario 16-ąją ir kitomis progo
mis, taip pat neatsisakydavo re
daguoti įvairius sukaktinius lei
dinius ir knygas — dažniausiai 
istorinio pobūdžio (kaip Šven
tojo Kazimiero penkšimtis). To- 
kiūs stambius darbus atliko riet 
septynis kartus.

Tėvynės labui — pirmutinė 
apie jo paties gyvenimą knyga, 
bet skirta kitiems. Joje sumini
ma daug reikšmingų istorinių 
asmenų; išsakoma jo paties pa
saulėžvalga, filosofija, jo gyveni
mo tvarkinga eiga, drauge su 
Amerikos lietuvių bendruome
nės nuolatiniu žvilgsniu į Lie
tuvą. Čia ir Bendruomenės tiks
lai, nusistatymai, veikla, tvirtas 
tikėjimas Lietuvos laisve ir jos 
siekimas.

Knygoje yra ir autoriaus lyriz
mo; pavyzdžiui, 1967 metais 
Raugas parašo žodžius „Vilties” 
chorui (kuriame jis pats su 
žmona Marija dainavo ir keliau
davo koncertuodami): „Vilties 
daina”, muzika — Anelės Kauli- 
nytės. Pora posmelių iš tos dai
nos (p. 334):

Viltis kviečia pakilti į saulę, 
Viltis laime apjuosia pasaulį, 
Viltis šaukia kovot ir laimėti, 
Viltis žada rytojų žvaigždėtą.

Tegu plakasi vėjai, tegul laužo 
medžius,

Tu, keleivi, per audrą tik 
pirmyn! ir pirmyn!

Tegu vandenys liesis — kelias 
vėl juk išdžius,

Ir po audrų baisių eis juk 
dienos skaidryn.

Viltis kviečia...

***
Ar ši knyga grožinės litera

tūros apysaka, ar tik paties au
toriaus veiklos ir kai kurių isto- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ar naujasis NATO 
neutralizuos Europą?

Filmo menininkui Jonui Mekui — Paolo Pasotini premija

1815 metais, laimėję karus 
prieš pabaisą Napoleoną, Vien- 
noje, Austrijoje, susirinko nu
galėtojai, imperatoriai, karaliai 
nustatyti taikos gaires, Taik- 
darys Mettemich visam tam 
vadovavo ir ta taika net buvo 
pavadinta jo vardu. Niekas tuo 
laiku neatsižvelgė į tautas, kaip 
lenkus, estus, latvius, lietuvius, 
Balkanų tauteles ir kitus, no
rinčias išsilaisvinti nuo impera
torių, caro ir galingųjų pries
paudos. Kažin, ar ką nors kan
kino tokios mintys?

Šįmet ko gero bus šiek tiek 
panašus įvykis — vasarą Mad- 
rid’e, Ispanijoje, rinksis NATO 
vadai. Ir ar bus suprasta, kam 
daugiausia reikalinga šios orga
nizacijos narystė.?

Laimėjęs antrojo termino rin
kimus, JAV prezidentas Wil- 
liam J. Clinton, yra sakęsis, 
kaip jis labai norėtų, kad jo val
dymo metu nebūtų jokio karo. 
Tai puiku. Taip svajoti gera, bet 
pralaimėjusi opozicija šneka 
apie jo užsienio politiką, o spau
da mato vykstant tai, kas nėra 
taip, kaip reikėtų. Aišku, istori
ja žymi, kad buvo kartais ilgi 
taikos metai, ir tų laikų valdo
vai nelabai prisimenami arba 
prisimenami su šilta pagarba, 
nes davę krašto gerovei gerus 
laikus.

Bet Amerikos prezidentas, ra
šo Universal Press narė Georgie 
Anne Geyer, kažkodėl yra pasa
kęs apie Rusijos invaziją — ka
rą Čečėnijoje, kad tai primena 
Amerikos pilietinį karą 19-ame 
amžiuje, kitą kartą — kad Če
čėnija priklauso Rusijai. Be to,

Čiudakovos fondas Lietuvoje
Lietuvos operos solistės Ele

nos Čiudakovos atminimui jos 
sesuo įneša 1995 metais įkūrė 
Tarptautinį jaunųjų talentų rė
mimo fondą. Lietuvos jaunimo 
auklėjimui ir estetinių vertybių 
formavimui Fondo veikla gali 
daug pasitarnauti, nes ji yra 
nukreipta į akademinio dainavi
mo tradicijas. Kaip visur, taip ir 
Lietuvoje, yra jaučiamas muzi
kinės kultūros nuosmukis, žalo
jantis jaunimą bei priaugan
čias kartas, skatindamas apsiri
boti vien pramogine muzika, 
kuri nėra pilnavertė muzikos 
kultūra. Labai džiuginantis 
reiškinys, kad Fondo planus re
mia Lietuvos operos ir baleto 
teatrai, Lietuvos muzikos aka
demija, Kompozitorių sąjunga 
ir Lietuvos nacionalinių mažu
mų bendrija.

Vilniaus muzikos mokykla 
„Lyra” jau turi solinio dainavi
mo specialybę, kuriai vadovauja 
muzikas Rolandas Aidukas. Vo
kaline muzika susidomėjo ir ki
tos muzikos mokyklos, sudary
damos palankias sąlygas jau
niems vokalistams savo talen
tus atskleisti, atliekant klasi
kinę vokalinę muziką ir liau
dies dainas. Ir labai laiku Lietu

verčia susimąstyti ir kitas paly
ginimas — kad NATO iš esmės 
yra beveik kaip Varšuvos pakto 
atspindys veidrodyje.

Georgie Anne Geyer rašo, kad 
Sovietai užgriuvo Rytų Europą 
ir vedė ideologinį karą. NATO, 
tuo tarpu, nieko neužpuolė. Pa
lyginimas su Varšuvos paktu 
yra nevykęs. Ir daug kas kraipė 
galvą dėl tokių pasisakymų, pa
lyginimų. Be to, ar jie buvo rei
kalingi? Tai buvo lyg prasilenki
mas su logika — tik iš tos dide
lės draugystės, jaučiamos di
džiulei Rusijai.

Galima matyti, kad trijų nau
jų narių (Lenkijos, Vengrijos, 
Čekijos) noras įstoti į NATO yra 
interpretuojamas ne kaip Vaka
rų sferos padidinimas, bet kaip 
užmojis ištrinti tas „skiriančias 
linijas (kurių ir pats Dievas ne
pajėgia ištrinti)”, rašo Geyer.

Jos požiūriu, dabartiniu metu 
NATO ekspansija atrodo labiau 
kaip susirūpinimas atvesti Ru
siją, o ne Varšuvos pakto vals
tybes į NATO. Jeigu, kaip yra 
būgštaujama, pagal šį taikingą 
planą Rusija turės ryšių kari
ninkų įvairiose NATO bazėse — 
visa ta puiki svajonė galų gale 
suvienyti Europą taps Europos 
neutralizavimu, Rusijai dar vis 
derantis dėl jos prarastos senos 
hegemoniškos dominacijos, jai 
vaikštant ir tai primenant 
NATO koridoriuose.

Šis faktas yra realus ir todėl 
yra pavojus, keliamas Rusijos, 
baigia perspėjimą žurnalistė 
Georgie Anne Geyer.

Petras Melnikas

vos muzikinės kultūros pedago
gai skatina jaunuosius vokalis
tus atskleisti savo talentus, pa
rodant meninio potencialo gali
mybes, vedančias sąmoningai 
suvokti savo tautos sveikas 
tradicijas, kuriose glūdi unikali 
etninė vertybė — liaudies daina 
ir giesmė.

Jaunųjų talentų fondas 1995 
ir 1996 metais yra surengęs 
vokalinės muzikos koncertus, 
kuriuose dalyvavo pradedantys 
dainininkai, Lietuvos muzikos 
akademijos studentai ir žymūs 
Lietuvos operos solistai. Kon
certai vyko Muzikos akademijos 
ir Kompozitorių sąjungos salė
se, sudomindami jaunuosius at
likėjus, klausytojus ir vokalinės 
muzikos pedagogus. Lietuvos 
muzikos žinovai, muzikologai ir 
muzikos mokyklų dėstytojai pri
pažino, kad muzikos disciplina 
bendrojo lavinimo mokyklose 
dabar išgyvena krizę, kuri suke
lia aštrią problemą klasikinio 
vokalo meniniam propagavi
mui. Lietuvos muzikų profesio
nalų pastangos yra vienas iš 
rimčiausių pavyzdžių, kuris aiš
kiai parodo, kad dvasinis kul
tūros suvokimas ateina per es
tetinį ir meninį vaiko ugdymą.

ALGIMANTAS ANTANAS

NAUJOKAITIS

Balandžio pabaigoje New 
York’e gyvenančiam mūsų tau
tiečiui, Lietuvos Nacionalinės 
premijos laureatui, ’filmininkui 
Jonui Mekui Paryžiuje buvo 
įteikta garsaus šio šimtmečio 
kino menininko Pier Paolo Pa- 
solinis vardu pavadinta tarp
tautinė premija. Ji kasmet ski
riama už ypatingus nuopelnus, 
kuriant ir puoselėjant kino me
ną.

Daugelyje pasaulio šalių Jo
nas Mekas garsėja kaip neprik
lausomo, avangardinio kino me
nininkas, turintis savitą, origi
nalų filmavimo stilių. Pastarai
siais metais Mekas taip pat 
pradėjo kurti originalius pa
veikslus — vaizdus iš savo fil
mų kadrų, kuriuos imta vadinti 
sustabdytomis filmų akimirko
mis. Šių kadrų — paveikslų pa
rodos buvo surengtos Paryžiuje, 
New York’e, Basel’yje, Edin- 
burgh’e, kituose miestuose, o 
šiemet — Tokio Metropolitan fo
tografijos muziejuje. Šio muzie
jaus kuratoriaus Nahahara At- 
suyuki nuomone, šie darbai yra 
ne tik Jono Meko kūrybos esen
cija, bet ir naujo meno pradžia, 
kuri išjudins susiformavusius 
filmavimo pagrindus. Beje, Jo
no Meko paveikslų — sustab
dytų akimirkų parodą šių metų 
gruodžio mėnesį numatyta su
rengti Vilniuje, Šiuolaikinio me
no centre. Šioji paroda į Vilnių 
turėtų atkeliauti vėlgi iš Pary
žiaus.

Jonas Mekas ne tik kuria, bet 
ir saugo avangardinius bei ki
tus filmus. Jo vadovaujamoje, 
vienoje iš stambiausių JAV

Pirmasis Čiudakovos jaunųjų 
atlikėjų solinio dainavimo kon
kursas vyko 1997 m. kovo 31- 
balandžio 6 dienomis Vilniuje. 
Konkurso programą parengė 
muzikas Rolandas Aidukas, 
chorinio ir solinio dainavimo 
dėstytojas muzikos mokykloje 
„Lyroje” ir Muzikos akademi
joje, kaip dėstytojas chorvedy
boje. Paruošta programa aukš
tai vertinama, nes ji buvo pa
remta moksline metodika su 
apibrėžta profesionalia akade
mine linija, reikalaujančia 
orientuotis į klasikinę vokalinę 
muziką. Vokalistai privalėjo at
likti lietuvių kompozitorių kla
siškus kūrinius ir kitų Europos 
kraštų klasiškus kūrinius — 
originalo kalba, kad būtų suda
romos sąlygos susipažinti su 
kitomis muzikinėmis kultūro
mis. Toks konkursas Lietuvoje 
buvo surengtas pirmą kartą, 
kuris žymiai skyrėsi nuo iki 
šiolei jau rengtų ar rengiamų. 
Konkursinis koncertas yra kar
tu ir kultūringas paskatinimas 
įvairių tautybių jaunimo bend
radarbiavimui per akademinio 
dainavimo tradicijas.

Konkurso programoje buvo 
iškeltas labai įdomus ir dažnai 
ignoruojamas vokalinio meno 
specifiškumas, pagrįstas muzi
kos ir literatūros menų sintezės 
originalumu, kuris traktuoja

Apie išeivijos muzikinį gyvenimą
Kai pagalvojame apie išeivijos 

muzikinį gyvenimą, net nus
tembame, kad tiek visko daug 
būta: ir ansamblių, ir solistų, ir

Jonas Mekas Audriaus Naujokaičio nuotrauka

filmų meno įstaigoje (Anthology 
Film Archives), New York’e, 
saugoma tūkstančiai filmų, tarp 
kurių didelę dalį rinkinio suda
ro Andy Warhol, Ken Jacobs, 
Stan Breckenridge, kitų avan
gardinio kino įžymybių juostos.

muzikinę mintį ir literatūrinį 
tekstą kaip vienodai svarbius 
komponentus estetiniu požiū
riu. Pabrėžiama, kad ir geriausi 
literatūrinių kūrinių vertimai 
negali atstoti originalų. Iš voka
listo reikalaujama pagarbos, skir
tos ne tik muzikiniam skam
besiui, bet ir poezijai, pagal ku
rią yra sukurtas vokalinis kū
rinys. Vokalistas taip pat turi 
žinoti, kad kiekviena kalba turi 
savitą skambesį, kuris nuspal
vina kūrinio meninį vaizdą. 
Liaudies tradicijų išsaugojimo 
ugdymas kelia vokalistui priva
lomą liaudies dainos atlikimą, 
nenaudojant jokio garso stipri
nimo aparatūros, kad vokalis
tas natūraliai sugebėtų perduo
ti klausytojams muzikinį inte
lektą, meninį skonį ir subtilius 
emocinius ir estetinius pojūčius.

Ateičiai yra numatomi ir to
lesni projektai, susiję su klasi
kinio dainavimo tradicijų puo
selėjimu. Iš konkurso laureatų 
numatoma organizuoti vaikų ir 
jaunimo muzikinio teatro trupę, 
kuri dalyvautų operos pasta
tyme vaikams. To siekiant, pro
fesionalūs kompozitoriai yra 
prašomi pateikti vaikiškos ope
ros fragmentą, iš kurių perspek
tyviausias /variantas bus atlie
kamas konkurso laureatų jėgo
mis.

Stasys Sližys

kompozitorių... Ir kad dar vis
kas neišnyko ir neužsidarė, 
tiktai galbūt „mes nebe tie, 
nebe tie”...

Tarp jų yra ir paties Meko „Re- 
miniscences of a Joumey to 
Lithuania” bei kiti lietuviškos 
tematikos filmai.

Iki šiol Jonas Mekas saugo 
nuo laiko jau blunkančią, jo pa
ties žodžiais tariant, greitai ne-

Pirmiausia, išgyvenus šitiek 
metų šiame krašte, mūsų mu
zikinis skonis išsivystė ir su
brendo. Laimingi esame, kad 
teko pamatyti vieną iš garsiau
sių pasaulyje — Lyric Opera of 
Chicago, išgirsti labai žinomą 
Chicago Symphony Orchestra, 
matyti ir girdėti atliekamą kla
sikinę muziką ar tai scenoje, ar 
per televiziją, ar išgirsti plokš
telėse. Todėl ir iš savųjų muzi
kos atlikėjų mes tikimės ir rei
kalaujam ko nors daugiau: jei 
ne profesionalaus atlikimo, tai 
bent gero mėgėjiško.

Tik atvažiavus į šį kraštą, 
maždaug prieš 50 metų, buvom 
labai laimingi išgirdę bet kokį 
solistą, dainuojantį bet kokią 
lietuvišką dainą. Vėliau „tem- 
pėm” savo vaikus klausyti Čiur
lionio ansamblio; o Cleveland’o 
Vyrų oktetas išjudindavo mūsų 
kojas šokio taktui. Čikagos Lie
tuvių opera, pasiekusi ypačiai 
aukšto lygio, rinkdamasi lietu
vius solistus ne tik iš visos 
Amerikos, bet ir iš Kanados — 
buvo būtinybė, status quo. Kaip 
laukdavom pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus ar smuikininkės 
Elenos Kuprevičiūtės... Ir taip 
toliau, nebevardinsiu visų.

Kompozitorių duona visada 
buvo sunki, o išeivijos dar sun
kesnė. Retas kuris išspausdin
davo, o dar retesnio kūrinius 
kas nors atlikdavo. Iš pasta
rųjų: Kazys Viktoras Banaitis, 
Julius Gaidelis, Vladas Ja- 
kubėnas, Jeronimas Kačinskas. 
Neturime savų instrumenta
listų, iš kurių būtų galima su
daryti orkestrą ir kurie atliktų 

išgelbėjamą būklę pasieksiančią 
kino medžiagą, nufilmuotą 1949 
- 1953 metais. Joje užfiksuota 
išeivijoje atsidūrę mokslininkai 
broliai Biržiškos, poetai Anta
nas Gustaitis, Faustas Kirša, 
Stasys Santvaras, rašytojas 
Paulius Jurkus, kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas, profeso
rius Kazys Pakštas, generolas 
Povilas Plechavičius, kiti mūsų 
kultūrai ir istorijai svarbūs 
žmonės ir Amerikos lietuvių 
bendruomenės įvykiai. Šių 
blunkančių filmų išgelbėjimui

Spektaklis buvo puikus...
Lietuvos spaudos atsiliepimų 

susilaukė balandžio mėnesį 
įvykęs Čikagos Lietuvių operos 
41-ojo sezono spektaklis — Frie- 
drich von Flotow opera „Mar- 
tha”. Į talką čikagiečiams atvy
ko Kauno muzikinio teatro so
listai, režisierius ir dirigentas.

Vilniuje leidžiamas kultūrinis 
savaitraštis 7 meno dienos (Nr. 
18) gerai įvertino šį spektaklį. 
Straipsnyje „Čikagos Lietuvių 
operos 41-ojo sezono premjera” 
Aušrys Matonis rašo, kad spek
taklis buvo puikus. „Klausytojai 
negailėjo aplodismentų ir po 
atskirų pasirodymų, ir pasibai
gus spektakliui”, rašo Matonis. 
„Iš choristų daugiausia ovacijų 
susilaukė pirmosios tarnaitės 
vaidmenį kūrusi Lidija Rasutie- 
nė, be to, jos aktoriniai suge
bėjimai tikrai neeiliniai:. Greta 
gerai dainavusių kauniečių so
listų paminėtas ir Vaclovas 
Momkus iš Čikagos Lietuvių 
operos.

Straipsnio autorius Aušrys 
Matonis pripažįsta, kad Čika
gos pastatymo dekoracijos ir 

jų kūrinius. Laimingesni dainų 
ar giesmių kompozitoriai, kaip 
Bronius Budriūnas ar Giedra 
Gudauskienė (tepaminint tik 
pora) — chorų ir dainininkų jų 
kūrinius atlikti buvo ir užtenka 
dabar.

Ir štai po tiek metų viskas po 
truputį nyksta, dingsta, užsi
daro: sensta arba miršta. Dėl to 
niekam negalima priekaištauti
— nei Lietuvių Bendruomenei, 
nei ALTui, nei BALFui. O vis 
dėlto dar yra daug, kas liko, ir 
bandome ruošti koncertus. Bet 
ar mes taip karštai domimės ir 
lankomės juose? Mums irgi 
metai kraunasi: darosi sunkiau 
važiuoti, matyti, girdėti... Dėl to 
ir koncertų salės tuštesnės. 
Kurgi mūsų prieauglis, kurį 
mes „tempėm” į Jaunimo centrą 
ir Maria High School? Kur jie
— mus pakeisti? Jų skonis pasi
darė dar rafinuotesnis, ir vidu
tinis atlikimas jų jau nebetrau
kia ir nebepatenkina.

Kas gi dar yra likę? „Dai
navos” ansamblis su jaunu, 
energingu ir gabiu vadovu Da
rium Polikaičiu. Čikagos Lietu
vių opera (nors, be pagalbinių 
jėgų iš Lietuvos, jau nieko 
neišeitų). Yra puiki, jauna gru
pė Cleveland’e, vadovaujama 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės; taip 
pat „Volungė” Kanadoje, diri
guojama Dalios Viskontienės. 
Rokas Zubovas pakeičia a.a. 
Andrių Kuprevičių. Ir dar dau
giau mažesnių.

Dar viskas nepražuvo, „tik 
mes nebe tie, nebe tie”.

Gintra Narienė 

reikia 10,000 JAV dolerių, ku
rių kol kas Jonas Mekas ne
sulaukia.

Paolo Pasolini premija — tai 
ne pirmasis Paryžiuje įteiktas 
Jonui Mekui apdovanojimas. Už 
nuopelnus kino menui 1992 
metais Prancūzijos kultūros 
ministerija jam suteikė Cheva- 
lier de l’Ordre dės Arts et dės 
Littres. Ne pirmąją premiją Jo
nas Mekas pelnė ir šiemet. Sau
sio mėnesį New York’e jam 
buvo įteikta filmo kritikų drau
gijos premija.

puošnūs kostiumai nurungė 
kauniečių „Martha” operos de
koracijas ir kostiumus.

Aušrys Matonis rašo, kad, jei 
susidarys choras, su kaunie
čiais numatoma bendradarbiau
ti ir kitąmet — bendromis jėgo
mis statyti taip pat komišką 
operą ar operetę.

AAN.

... o taipgi koncertas
Amerikos lietuvių dailiųjų 

menų draugija Lietuvių Dailės 
muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre, gegužės 18 dieną su
rengė tikrai neeilinį įspūdį pali
kusį Vilniaus Styginių kvarteto 
ir pianisto Roko Zubovo kon
certą.

Rokas Zubovas

Pirmoje dalyje Audronė Vai- 
niūnaitė, Petras Kunca, Girdu- 
tis Jakaitis, ir Augustinas Va
siliauskas grojo M. K. Čiurlio
nio styginių kvartetą c-moll ir 
Maurice Ravel styginių kvarte
tą F-dur. Antroje dalyje jau vi
sas kvintetas grojo Cesar 
Franck fortepijoninį kvintetą f- 
moll.

Jau pirmieji kvarteto garsai 
tiesiog užbūrė klausytojus, ir 
įtampa neatslūgo iki pat per
traukos. Salė rodos nė nekvė
pavo, ypač grojant Ravel’į. Ne
reikia nė profesionalo ausies, 
nes visu kūnu tiesiog jautėme 
muziką. Širdis atliepė į kiekvie
ną natą ir, rodos, kartu į taktą 
stukseno. Protu, rodos, yra ne
suvokiama, kaip penki žmonės, 
tik klausydamiesi vienas kito, 
be dirigento, čia pat scenoje ku
ria stebuklą. Tą vakarą atvyku
sieji į Lemont’ą tikrai turėjo 
nuostabią popietę. Tikimės, kad 
klausytojų jaustoji jiems padė
ka pradžiugins mums koncerta
vusius ir bus impulsas nau
jiems kūrybiniams darbams.

Ilona V. Surgailienė
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Krikščioniško apsisprendimo 
politika

Išeivijoje dauguma seka poli
tinį gyvenimą Lietuvoje iš tolo. 
Simpatizuoja stipriai antikomu
nistinėms grupuotėms. Domisi, 
kas vyksta aplamai šalies eko
nomikoje ir valdžioje, bet mažai 
kreipia dėmesio į partijų veiklą, 
nebent prieš rinkimus. Ir tai tik 
su noru, kad dešinieji laimėtų. 
Kaip dabartinė valdžia ar pa
skiros partijos veikia, ką daro ir 
ko siekia užjūriuose, atrodo, rū
pi tik iš tolo.

Atvykę iš Lietuvos politikai 
dažniausiai painformuoja mūsų 
visuomenę ir prašo parinkti pi
nigų jų partijoms. Atrodo, lyg 
užjūriečiai nieko neišmano ir 
nieko tinkamo neturėtų pasaky
ti iš savo patirties apie krašto 
valdymą. Panašiai yra ir su vi
suomeninėmis šalpos, švietimo 
ar jaunimo organizacijomis: 
duokite pinigų, daug pinigų, o 
mums nereikia nei iš mandagu
mo pasakyti, kaip jie buvo pa
naudoti.

Šitas atsiribojimas nuo orga
nizacijų einamųjų reikalų ir tik 
pinigų siuntimas pamažu kei
čiasi. Užjūris nebenori ir neturi 
laikyti savęs neišmanėliais ir 
nesidominčiais, kas atsitinka su 
ta gana sunkiai surinkta para
ma iš čia.

Pripažinkime, kad politikoje 
neužtenka būti “prieš”. Būtina 
turėti aiškų supratimą, kas da
ryti “už” tam tikrus planus ir 
kaip juos įkūnyti. Besidomin
tys, kas darosi Lietuvoje, prade
da vis labiau sekti, ne tik kas 
prieš ar už, bet kaip vykdomi 
valdžios darbai ar dešiniųjų, ar 
kairiųjų.

Prieš kelis mėnesius nemažai 
krikščioniškos pasaulėžiūros iš
eivių pradėjo glaudesnį bendra
vimą su Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos vadyba, sky
riais ir paskirais nariais. Šis 
bendradarbiavimas sudarė pro
gą arčiau susipažinti su tos par
tijos padėtimi ir galimybėmis.

Tarp krikščioniško galvojimo 
išeivių atsiranda vis daugiau 
tokių, kurie norėtų ne tik remti 
Lietuvos politinę veiklą, bet ir 
dėl jos pasisakyti, o taipgi būti 
išgirsti. Tokios sąlygos jau pa
mažu sudaromos tiems, kurie 
nori dirbti su partija.

Ateinantį šeštadienį, birželio 
7 dieną, Čikagoje, Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijos patal
pose, įvyks krikščioniškos min
ties politinės svarstybos. Dr. 
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Petrui Kisieliui pirmininkau
jant, šią konferenciją rengia ir 
remia įvairių nusiteikimų gru
pelė žmonių, pąjutusių ir iš 
šalies daug pritarimo tokiam 
susibuvimui. Kadangi visuome
nė yra kviečiama pasiklausyti 
ir pasisakyti šiose svarstybose, 
tikimasi, kad kam tik yra svar
bu krikščioniškai etiškos, mora
linės nuostatos viešąjame gyve
nime, susidomės šitomis disku
sijomis. Ar tai būtų skautai, ar 
ateitininkai, ar bažnytinių or
ganizacijų nariai, ar nepriklau
santys, evangelikai ar katalikai 
— tie, kurie norėtų matyti Lie
tuvą atkrikščionintą.

Konferencijoje norima pasiin- 
formuoti apie politinę padėtį 
Lietuvoje apskritai ir apie te
nykštę Krikščionių demokratų 
partiją. Nemažai tos partijos rė
mėjų galvoja, kad Lietuvai ver
ta pasinaudoti krikščionių de
mokratų veiklos patirtimi Euro
poje. Šiais metais sukanka 100 
metų nuo Ludwig Erhard gimi
mo — krikščionių demokratų 
veikėjo, kuris vadinamas Vokie
tijos ekonominio stebuklo tėvu. 
Jo ir jo bendraminčių pradėta ir 
labai sėkmingai vykdyta “Sozi- 
ale Marktwirtschaft” - socialinė 
rinkos ekonomika - turėtų būti 
mūsų kraštui gražus pavyzdys, 
vertas pasekti. Vokietijoje prak
tikuojamas subsidijinis princi
pas viešąjame gyvenime labai 
padeda suvaldyti biurokratiz
mą, kuris labai įsigalėjęs Lietu
voje.

Per tokias svarstybas siekia
ma bus rasti būdų, kaip išeivija 
gali prisidėti prie krikščioniškos 
minties įkūnijimo politiniame 
Lietuvos gyvenime. Patirti, kas 
galėtų ir norėtų šitokį bendravi
mą stiprinti. Norima pritraukti 
visus tuos išeivius, kuriems 
svarbu, kad Lietuvoje būtų sie
kiama dora ir artimo meile 
pagrįstos politikos. Dabar Lie
tuvoje krikščionis demokratas 
nebepriklauso nuo dvasininki
jos įtakos, nors jos mokymų ne
vengia. (Lietuvos dvasininkams 
dabar nepageidautina priklau
syti kokiai nors partijai.) Ieško
ma ten ir čia žmonių, kurie, 
būdami įvairių nusiteikimų, su
gebėtų suderinti savo skirtu
mus partijos rėmuose ir įnešti 
bendrą daugumos nusistatymą 
į politinę areną, siekiant krikš- 
čioninti kraštą. Ieškant ne pa
giežos artimui, bet tiesos. Ieš
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Giria nuo seno lietuviui buvo 
saugumo, šventumo simbolis. Ir 
paslapties. Priešams ir silpna
dvasiams — baimės. Sunkyme- 
čiais giria ne vienam tapdavo 
tikraisiais namais. Nenuostabu, 
kad giria deramą vietą užima 
daugelio lietuvių menininkų 
kūryboje. Ypač rašytojų, muzi
kų: Simono Daukanto, Antano 
Baranausko, Maironio, M. K. 
Čiurlionio, Sofijos Čiur-lionie- 
nės-Kymantaitės, Petro Dirgė
los...

O giria mano, mano žalioji,
Štai kodėl tavo tos pasakos 

tokios:
dangų ir žemę savy tu nešioji, 
amžiais nelaisvėje, — laisvę 

sapnuoji, 
meilę tau plėšia, — tu meilei 

dainuoji...

Tokiu posmu Sofija Čiurlio
nienė-Kymantaitė pradeda savo 
poemą Giria žalioji (Vilnius: 
Lietuivos rašytojų sąjungos lei
dykla, 1997). Tokiu posmu ba
landžio 13 dieną prasidėjo po
pietė, skirta šiam leidiniui, Vil
niuje, Čiurlionio namkuose Sa
vičiaus gatvėje. Ne, ne visai to
kiu posmu — pirmas akordas 
M. K. Čiurlionio pjesės, atlieka
mos pianistės S. Bielionytės. 
Juk ir poema prasideda pasky
rimu Mikalojui Konstantinui 
Čiurlioniui:

Tu pasakyk man, ar aš 
atradau

Kelią į Tavo užburtą
pasaulį —

Girios Žaliosios tą pasaką 
graudžią

Tau aš sekiau

Čiurlionio namuose tą pasaką 
graudžią glaudžiam būreliui 
klausytojų, suradusių kelią į 
poetės dvasios pasaulį, sekė ak
toriai L. Rupšytė, R. Skardžiū- 
naitė, S. Bagaliūnas, D. Jan
kauskaitė, protarpiais į poemą 

kant ne konfrontacijos, bet su
gyvenimo bendram labui.

Vienas svarbiausių Vokietįjos 
krikščionių demokratų veiklos 
aspektų yra jų sugebėjimas 
veikti pliuralistinėje aplinkoje. 
Lietuvoje nuolat bažnyčią lan
kančių yra mažuma. Reikia už
tat mokytis sugyventi su įvairių 
ideologijų žmonėmis ir tuo pa
čiu metu sugebėti demokratiš
kai įtikinti kitus.

Norėtųsi, kad išeivija atrastų 
galimybę ir turėtų norą prisidė
ti prie mūsų tėvynės politinio 
gyvenimo. Iš to turėtų būti, 
tikėkimės, naudos mūsų tėvy
nainiams ir pasitenkinimo išei
viams. To siekia iš dalies ir ši 
konferencija. 

Jonas Pabedinskas

įpinant autorės prisiminimų 
apie Čiurlionį ir dabar jau mu
ziejumi virtusius jo namus.

Literatūrologas R. Karmala- 
vičius išryškino vieną kitą poe
mos bruožą, nusakantį jos vietą 
tiek autorės kūryboje, tiek 
apskritai lietuvių literatūroje. 
Poemos unikalumas, supranta
ma, yra jos sąsajose su tautosa
ka. Net herojų vardai — Pa- 
partė, Kernius, Miškinis, Žal
tys, Vėra, Lokys, Apuokas — iš 
pasakos. Siužeto pagrindas taip 
pat glūdi epinių pasakų gel
mėse. O rasi ir tikro epo, dabar 
jau užmiršto, atšvaitų prasi
muša jame. Laukų sūnus, pami
lęs miškų karalaitę, kovodamas 
su blogio nešėjais žūva.

Tai amžinosios meno temos — 
šviesiųjų ir tamsiųjų pradų san
dūros — savita interpretacija. 
Gal šiam pragmatiškam ir gana 
rūsčiam laikui liaudiška pasa
kojimo forma ir nėra labai pa
traukli, nes norisi ko nors visiš
kai nauja, neįprasta, reikia at
radimų. Poemai galima būtų 
prikišti snetimentalumą, ro
mantizmą ir kitas ydas, bet ar 
tai nebus paviršutiniška iš
ankstinė nuostata?

„... pasakose, legendose ir 
liaudies dainose [autorė] įžvelgė 
simbolines gelmes. Jau tada jos 
kūryboje buvo ryškus minties 
kosmiškumas, simbolizmo at
švaitai, universalumo tendenci
jos” — kalba poetė Aldona Pui
šytė apie autorę ir jos kūrybą 
knygoje paskelbtame straips
nyje „Grožio, sopulio ir vilties 
giesmės”. Savo samprotavimus 
poetė baigia taip: „Aštuoniskart 
pakaitoj antis ’mano’ ar nebylo
ja, kad Girioje žaliojoje po sim
bolių skraistėm vienur leng
vutėm ir perregimom, kitur —

Naujas almanachas „Teatras”
ALGIMANTAS ANTANAS 

NAUJOKAITIS
Po Atgimimo vėjų pagyvėjo, 

atkuto ne tik sostinės Vilniaus, 
bet ir Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Panevėžio Juozo Miltinio 
teatrai, papilnėjo žiūrovų salės. 
Tas pagyvėjimas, visuomenės 
susidomėjimas teatru, jo atsi
naujinimu, leidyklą „Scena” 
paskatino pradėti leisti naują, 
solidų almanachą Teatras (The- 
atre in Lithuania). Per metus 
išeis dvi šio almanacho knygos. 
Tekstai spausdinami lietuvių ir 
anglų kalbomis. Tuo siekiama 
pristatyti pasauliui, o taip pat, 
be abejo, ir menais besidomin
čiam bei sunkiau lietuviškai 
skaitančiam išeivijos jaunimui 
ne tik svarbesnius lietuvių teat
ro reiškinius, bet ir mūsų tea
trinę mintį, Lietuvoje ir kitur 
sukurtus naujų dramaturgų 
veikalus.

Balandžio pradžioje pasiro
džiusio almanacho Teatras pir
majame numeryje išspausdin
tame redakcinės kolegijos žo
dyje rašoma, kad šio leidinio 
tikslas — analizuoti ir vertinti 
gyvąjį teatrinės kūrybos pro
cesą, diskutuoti opiais dramos, 
muzikos klausimais, taip pat 
aptarti ekonomines teatro prob
lemas. Žadama siekti žanrų 

sunkiom ir slėpiningom, slypi 
ne tik poemos veikėjų, tautos, 
bet ir pačios Sofijos Čiurlionie
nės gyvenimo ir lemties šifrai?” 
Tad gal nevertėtų numoti ranka 
į kūrinį, kuriame galima įžvelg
ti „gyvenimo ir lemties šifrų” 
kiekvienam iš mūsų.

Poema unikali dar ir tuo, kad 
anais laikais negalėjo būti su- 
komponūota ir paskelbta tokiu 
pavidalu, kokio norėjo autorė. 
Ketvirtosios, tada nepaskelbtos, 
giesmės fragmentai liudija, kad 
laisvoje šalyje poemos siužetas 
būtų pakrypęs visai kita link
me, būtų sūsisiejęs su mūsų 

dienomis ir skaudžiais pasta
rųjų dešimtmečių įvykiais.

Apie atrastus po autorės mir
ties rankraščius, jų likimą — 
per popietę Čiurlionio namuose 
šiek tiek užsiminė Čiurlioniu 
vaikaitė dailininkė Dalia Palu- 
kaitienė. Čia dar būtų galima 
pridurti, kad be jos ir jos tėvo 
architekto Vladimiro Zubovo 
pastangų ir visokeriopos para
mos Rašytojų sąjungos leidyklai 
knyga nebūtų galėjusi pasirody
ti. Jų pastangos priartinti kny
gą prie Čiurlionio ir dabarties 
buvo lemiamos. Apmaudu, kad 
mūsų poligrafininkai tokio pa-
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siaukojimo nerodo — Čiurlionio 
paveikslų atspaudai gerokai nu
tolę nuo originalų.

Girios temos amžinumą ir ak
tualumą liudija visai nauji mū
sų rašytojų kūriniai. Štai kaip 
užbaigia Petras Dirgėla naujau
sią savo romaną Giria iš „Že
mės keleivių” epo Karalystė: 
„Žalioji giria!.. Čia ji šlama, 
ūžia, siaudžia, čia ji čiulba, kle
ga, gieda, staugia, ūbauja, čia ji 
rimsta, nurimsta, apmiršta, ta
čiau ir apmirusi giria — dūzgia” 
(Benamių knygos, p. 589). Ji 
gyva, ji amžina. Ne tokia, kaip 
mes.

įvairovės, derinant problemi
nius straipsnius, recenzijas su 
kūrybinio portreto, esė, diskusi
jos, interviu žanrais. Nuolatinė 
almanacho rubrika bus naujos 
originalios lietuvių, taip pat ir 
išeivijos, dramaturgijos prista
tymas, kuris, redakcinės kolegi
jos nuomone, turėtų paskatinti 
režisierių ir dramaturgų kūry
binį dialogą.

Bendrąsias almanacho temas 
ketinama labiau sieti su konk
rečiais teatrinio sezono įvykiais, 
kurie turėtų diktuoti kiekvienos 
amanacho knygos koncepciją. 
Jau pirmajame almanacho nu
meryje daug vietos skiriama ne 
taip seniai Vilniuje įvykusio 
tarptautinio teatrinio forumo 
„Kaitos taškas” aptarimui ir 
jame dalyvavusių Latvijos, Esti
jos, Gruzijos jaunųjų meninin
kų kūrybos analizei, kuri sutei
kė galimybę pasvarstyti teatro 
kaitą bei jo santykius su laiku, 
ypač pokomunistinėse šalyse, 
buvusiose Sovietų Sąjungos da
limi. Šiai temai skirti teatro- 
logų R. Paukštytės, V. Jauniš- 
kio, kitų autorių straipsniai. 
Viename iš jų Audronis Luiga 
(jis yra almanacho vyriausias 
redaktorius) rašo, kad forumo 
„Kaitos taškas” skaitymai pade
monstravo ypač prasmingą fak
tą, kad šiandien teatras nėra 
uždara sistema, kad jis domina,

(Nukelta j 2 psl.)
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Beieškodamas pradžios, 
suradau pabaigą

Vartalioju, dėlioju įvairius la- 
piūkščius. Viename aplanke. 
Kitame. Ieškau šiam rašiniui 
pradžios. Visko daug. Tik nėra 
tinkamo starto. Nėra to, kas 
įžiebtų sąmonę, ir ji suliepsnotų 
mintimis ir faktais. Faktas ir 
mintis — kokia tai graži są
veika. Vienas kitą papildo. Mai
tina. Ugdo.

Bijau, kad ši ieškoma pradžia 
nepavirstų eilėraščiu, kuris pa
kištų koją blaiviam proziškam 
mąstymui. Tada pradėčiau dai
nuoti. O rimtas rašymas nėra 
daina, nesvarbu, kad dabar yra 
pavasaris — pats dainingiau- 
sias metų laikas. Ir čia, ir ten 
dainuodami šiek tiek atitok- 
stame nuo gyvenimo prozos.

Giesmė irgi yra daina. Ir rau
da. Muzikos — vokalinės ir in
strumentinės — klausymas yra 
dainavimas, be balso pritariant 
melodijai savo vidinėmis stygo
mis. Ir eilėraštis yra daina. 
Nebūtinai ritmingai skanduoja
mas. Vykęs verlibras irgi kau
pia savy dainingumą, net ir 
skęstantis nesurandamose siur
realistinėse metaforose. Nerei
kia eilėraščio suprasti, kad tavo 
širdžiai jis būtų daina.

Duosiu kelis pavyzdžius, pasi
telkęs praėjusių metų „Poezijos 
pavasario” antologiją iš Lietu
vos. Pacituosiu kelių jaunų poe
tų (spėju, kad jie jauni) kūrinių 
pradžias. Pradinė frazė daž
niausiai lyg magnetas surikiuo
ja visas eilėraščio molekules. 
Šiuo atveju tegul patys skaity
tojai sprendžia, kiek to dainingo 
magneto yra citatose.

Mindaugas Kvietkauskas: Su
plėšytas žemėlapis: reikia / iš 
skutų suklijuoti priverktą / ar
batą, spynų sąmokslus...

Marius Burokas: Poetas / 
nakvoja aikštėje, / liepos vir
šūnėje, prisirišęs gyslotu hegza
metru...

Jolanta Sereikaitė: Sienų ar
cheologija apmušalų / šipu
liuose paliudys ištuštėjusius ži
dinius...

Raimondas Dambrauskas: 
sienų apmušalai persisunkę / 
nesveikų dantų smogu.

Benediktas Januševičius: 
Įgrisę meilužės skrieja iš praga
ro / skrieja iš rojaus / skęsta 
mėlyno tušo akligatviuose.

Renata Radavičiūtė: Veidro
dis mano bate / Nuvaksuotas 
meilužio portretas.

Nesakau, kad tai neintriguo
jančios pradžios. Yra jose ir 
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apmušalai, ir meilužės, ir dantų 
smogas, ir veidrodis bate... Jau
nimas geba fantazuoti. O ly
riškai dainuoti? Tik ne šituo sti
liumi.

Dar pavyzdys, su aiškiu mei
lės pokalbiu — Neringos Abru- 
tytės eilėraštis „A la Kossu”. 
Taigi poetė seka Kossu-Alek- 
sandriškio (Jono Aisčio) jau
nystės lyrika. Pirmas posmas — 
prašviesėjimo akimirkom jau
čiuosi suaugusi / nors šiaip jau 
niekam nenusikaltau / 'elgies 
kaip vaikas’ — sako jis pavydu
liaudamas / ir, žinoma, jis — 
kaip Suaugęs, / kaip jau jam 
reik!” — yra sklandus, tačiau 
tik paskutinis posmas dainin
gai primena Kossu žaismingu
mą: ir atsitiko nuostabi nelai
mė: man prašviesėjo, aš suaugu
si, saugi - - - /nejaugi, mano 
mylimas, neaišku, /elgiausi vai
kiškai, nes tu esi - - - /

Kadangi Abrutytė į pavasario 
šviesą iškėlė nūdien poetų pri
mirštą Joną Aistį, turiu savo 
ruožtu pasigirti (nusimetęs 
kuklumo apsiaustą): jokio poeto 
eilėms „nekūriau” melodijų, ta
čiau Jonui Aisčiui — taip. Ir jo 
„Karavanui”, ir „Nakčiai” („O 
kaip tavęs man neminėti”) ir 
„Plunksnai” („O buvo toks gra
žus gegužio galas”), ir ne per 
seniausiai subtiliam eilėraščiui 
mirties tema „Kas dieną ilgesį 
ir meilę”. Čia kiekviena eilutė 
dainuote dainuoja. Paskuti
niame posme poetas narsiai sa
ko, kad juodos žmogystos pasi
rodymas yra baisus tik tiems, 
kur dar gali šio to viltis. / Gal 
jie tavęs ir nusigąs. Be vilčių gy
vendamas, jis nebijo.

Visa tai pripyškinau, nesuras
damas šiam rašiniui pradžios. 
Ir tik pabaigoje, susidūręs su 
Aisčio minima „žmogysta”, ma
tau pradžią. Panaudosiu ją 
kaip muzikinį kodą, per daug 
nedaužydamas būgnų. Pasak T. 
S. Eliot’o, „In my end is my be- 
ginning”.

Kažkodėl, žiūrint pro tradici
jos akinius, mirtis yra persona, 
žinoma, persona non grata. 
Šmėkliška žmogysta. Giltinė, 
laikanti dalgį. Nedetalizuosiu 
jos bruožų. Per ilgai ir per daž
nai žmonija juos minėjo ir mini 
visokio žanro menuose. Persona 
— ir dargi, regis, moteriškos gi
minės. Net gražuolė „La Belle 
Dame sans Merei”.

Kodėl? Juk logiškai pagalvo
jus, tokios žmogystos tikrovėje

„Mažojo teatro” 
atradimai

ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Dabar Vilniuje — daugiau 
kaip dešimt teatrų, ne tik vals
tybės remiamų, bet ir privačių. 
Savo ieškojimais ir atradimais 
iš jų išsiskiria „Mažasis tea
tras”, šių metų kovo mėnesio 
pradžioje savo septintąsias gy
vavimo metines pažymėjęs rusų 
poeto Michailo Lermontovo ei
liuota drama „Maskaradas”.

Įdomi šio teatro istorija, susi
jusi su vyresniajai išeivijos kar
tai žinomos lietuvių kultūros 
draugijos „Rūta” veikla. Idėja 
įkurti Vilniaus „Mažąjį teatrą”, 
susieti jį su šio šimtmečio pra
džioje įkurta „Rūtos” draugija, 
kilo dabartiniam šio teatro va
dovui ir talentingam režisieriui 
Rimui Tuminui.

Kai prieš dešimt metų buvo 
sumanyta Vilniuje įkurti „Ma
žąjį teatrą”, Rimas Tuminas 
ėmė ieškoti tinkamų patalpų. 
Reikėjo skubėti, nes prasidėjus 
pastatų privatizavimo karštli
gei, grėsė pavojus, kad į kul
tūrai abejingų verslininkų ran
kas gali pakliūti pastatai, 
svarbūs Lietuvos kultūrai ir jos 
istorijai.

„Nežinau, ar Apvaizda, ar 
nuojauta tuomet mane atvedė į 
Gedimino prospekte šio am
žiaus pradžioje pastatytą namą, 
pažymėtą 22 numeriu”, — pasa
kojo Rimas Tuminas. „Užėjau į 
šio namo antrame aukšte esan
čią salę, kurioje buvo įsikūrusi 
radijo ir televizijos montažinė. 
Iš karto pąjutau, kad ši salė 
savo erdve, dargi sunkiai nusa
komu dvasingumu, kaip tik 
tiktų Mažajam teatrui. O šiam 
pastatui tuomet grėsė pavojus 
— jis stovėjo tarp nešvariomis 
aferomis ir dideliais pinigais pa
garsėjusio Dekanidzės perkamo 
viešbučio ir prekybos centro. 
Nuskubėjęs į projektavimo in
stitutą, gavau šio pastato brėži
nius, kurie padėjo atpažinti, 
kad tame pastate, toje salėje, 
nuo 1909 metų veikė lietuvių 
kultūros draugija „Rūta”, užė
jusių vokiečių uždaryta 1914 
metais ir nuo to laiko neatgai
vinta dėl lenkų, o vėliau dėl 
pusę šimtmečio trukusios sovie
tinės okupacijos. Net mūsų kul
tūrinė visuomenė buvo pamir

nebuvo, nėra ir nebus. Mirties, 
kaip sąmoningos asmenybės, iš 
viso nėra. Kaip ir tų skraidan
čių lėkščių nėra. Yra tik fanta
zija. Tik gamtos vyksmo baimė. 
Tik liga. Tik organizmo pabai
ga. Telieka tik pasikliauti gyve
nimu, kol gyveni. Pavasariu, 
kai jis išaušta. Žymios lietuvių 
poetės troškimas tebegalioja: 
„Dainuok, širdie gyvenimą!” 

Pranas Visvydas

šusi, nežinojo, kad kaip tik šia
me name tada buvo įsikūrusi 
’Rūtos’ draugija ir jos teatras”.

Rimas Tuminas paaiškino, 
kad carizmo nualintoje Lietu
voje „Rūta” buvo tapusi lietuvių 
kultūrinės veiklos atgimimo 
centru, vienijo ir švietė Vilniuje 
ir Vilnijos krašte gyvenančius 
lietuvius. Draugijos įkūrėjas ir 
puoselėtojas buvo Mykolas Šle
ževičius, taip pat Gabrielis 
Žemkalnis-Landsbergis, Povilas 
Vileišis, M. Piaseckaitė-Šlape- 
lienė, Mykolas Petrauskas ir 
kiti tuometinės Lietuvos kultū
ros ir visuomenės žymūs vei
kėjai. Salėje, kurią beveik po 
šimtmečio atrado Rimas Tumi
nas, buvo rengiami lietuviški 
vaidinimai, koncertai; čia buvo 
įkurta pirmoji lietuvių artistų 
sąjunga, choras su simfoniniu 
orkestru atliko M. K. Čiurlionio 
kantatą „De profundis”.

Iš istorijos žinodamas, kad 
scenos uždangą „Rūtos” teatrui 
buvo nupaišęs M. K. Čiurlionis, 
Rimas Tuminas ėmė jos ieškoti 
ir galop atrado Kaune, M. K. 
Čiurlionio galerijoje, užmirštą 
ir užmestą tarp kitų nereika
lingų rakandų. Ta mūsų teatrui 
svarbi relikvija dabar restau
ruota ir patikimai saugoma 
Kaune. Gal ji atsiras ir Mažojo 
teatro scenoje, kai pasibaigs da
bar čia pradėti remonto ir res
tauravimo darbai?

O kol kas Vilniaus Mažasis 
teatras glaudžiasi netoliese 
esančiame Akademiniame dra
mos teatre. Per septynerius sa
vo veiklos metus Mažasis tea
tras ir jo režisierius Rimas Tu
minas pastatė jau septyniolika 
įsimenančių, Lietuvoje ir užsie
nyje gerai įvertintų spektaklių. 
Vilnių ir Lietuvą jis reprezenta
vo tarptautiniuose teatrų festi
valiuose Estijoje, Lenkijoje, Ru
sijoj, gastroliavo Danijoje, Nor
vegijoje, Suomijoje, Švedijoje, o, 
berods, 1989 metais, su Valde
maro Kukulo ir paties Rimo Tu
mino pjese „Čia nebus mirties” 
lankėsi ir Čikagoje. Už spektak
lius, pastatytus Mažąjame teat
re, režisieriui Rimui Tuminui 
buvo paskirta Lietuvos Nacio
nalinė premija. Kaip geriausias 
metų režisierius Rimas Tumi
nas apdovanotas tradiciniu Vil
niaus miesto Kristoforo prizu. 
Teatro aktoriai G. Girdvainis, 
E. Gabrėnaitė, S. Račkys pri
pažinti geriausiais metų akto
riais.

Visa tai teatras pasiekė be Vil
niaus miesto savivaldybės para
mos. Dar blogiau — sostinės 
savivaldybė ne tik nerėmė sa
vo teatro, bet dargi kaip rei
kiant nesistengė sumažinti pa
vojų, kad ta Rimo Tumino at
rasta „Rūtos” salė nebūtų nu
pirkta greta esančio didelio 
viešbučio savininkų, kad čia jie 
galėtų įrengti pigių pasilinksmi
nimų, lėbavimo ar azartinių lo
šimų vietą. Bet nusišypsojo lai
mė — septynerių metų teatro 
veiklos sukaktuvių išvakarėse 
Rimą Tuminą ir jo trupę pa
siekė gera žinia: dabartinės vy
riausybės, premjero Gedimino 
Vagnoriaus, Lietuvos teatro są
jungos pastangų dėka buvusi 
„Rūtos” salė bus atiduota Maža-

Pagrindiniai Rimo Tumino režisuotos Michailo Lermontovo dramos 
„Maskaradas” premjeros Vilniaus Mažajame teatre aktoriai: Arvydas 
Dapšys ( Arbeninas) ir Adrija Čepaitė (Nina).

Dimitrijaus Matvejevo nuotrauka

jam teatrui su pilnu valstybės 
finansavimu.

Gal ši džiugi žinia pakėlė te
atro trupės nuotaiką, kad septy
nerių metų teatro gyvavimo 
proga puikiai pavyko septynio
liktoji premjera — Rimo Tumi
no režisuota Michailo Lermon
tovo drama „Maskaradas”. Salė 
buvo pilna, nusileidus uždangai 
pasipylė ovacijos.

— Lietuvos teatras seniai ne
patyrė tokio gero žiūrovų įver
tinimo, tokios teatrinės šventės,
— po premjeros kalbėjo Rimas 
Tuminas, pridurdamas, kad pa
sisekusi „Maskarado” premjera
— tai retas reiškinys pastaruo
ju metu Vilniaus teatriniame 
gyvenime. Kai dabar Lietuvoje 
tvyro nusivylimas, kai kasdie
niniame gyvenime pasireiškia 
brutalumas, neteisybės, tarpu
savio nesantaika, įtarumas, su
siskaldymas, spektaklis nušvito 
tyrumo, švarumo, grožio, dva
singumo, išaukštinto žmogaus 
vizija, šviesa. Režisieriaus, ak
torių Regimanto Adomaičio, G. 
Girdvainio, A. Čepaitės, Arūno 

Scena iš Michailo Lermontovo dramos „Maskaradas” premjeros Vilniaus Mažąjame teatre. 
Diniitrijaus Matvejevo nuotrauka

Žebrausko, kitų spektaklio kū
rėjų įkvėpto iąeistrįškųnjo dėką 
Lermontovo drama „Maskara
das”, pasak Tumino, sukėlė 
jausmų, aistrų fontaną, fata
liško žaismo nuotaiką.

— Lietuvos teatre tai atveria 
naują teatrinę kalbą ir kultūrą, 
— po premjeros pasakė Rimas 
Tuminas.

Dar „Maskarado” repeticijose 
aktoriams jis sakė: — Norių 
pastatytį ne spektaklį, o sukurti 
teatrą, remiantis romantizmo 
stiliumi. O toks teatras reika
lauja aiškaus atsivėrimo. O jei 
yra mistika — ji ir yra mistika, 
o ne kažkas... Tas teatras reika
lauja visiško tikėjimo, jei taip 
galima pasakyti — „nuogumo”. 
Po to lieka tik suvokimas, nus- 
kaidrėjimas, kitas mūsų žvilgs
nis į gyvenimą, į save...

Meninis dramos „Maskara
das” turinys — daugiasluoks
nis, joje derinamos kelios plot
mės: buitinė, socialinė, filoso
finė. Dramoje vaizduojamas 19- 
ojo amžiaus ketvirtasis dešimt
metis. Tuometinė Rusijos sosr

tinė Peterburgas buvo veidmai
nystės ir egoizmo telkinys' Dra
moje atsispindi aukštųjų visuo
menės sluoksnių buitis,' pomė
gis puotauti ir linksmintis kor
tomis bei maskaradais. Režisie
riui ir aktoriams pavyko šiai 
dramai suteikti - Šiuolaikinį 
skambesį, o pasak spektaklio 
muzikos kūrėjo Fausto Latėno, 
Tumino spektaklyje 19-asis am
žius virsta 20-ojo amžiaus pa
baiga. I

Mažojo teatro vadovas ir reži
sierius Rimas Tuminą? Drąugo 
skaitytojams prašė pranešti, 
kad bus parengta „Maskarado” 
videokasetė. Jei kas iš Ameri
kos ar kitų šalių lietuvių hOrėtų 
ją įsigyti, tesikreipia į'jį adresu: 
Mažasis teatras, Gedimino 
prospektas 4, Vilnius, Lietuva.

Beje, „Maskarado” premjeroje 
dalyvavęs iš Toronto, Kanados, 
atvykęs ir jau dvejus metus, Vil
niuje apsistojęs išeivis lietuvis 
profesorius Romas Vaštokas 
režisieriui pasakė, jog ši drama 
turėtų pasisekimą įr Čikagoje, 
ir Toronte, ją mielai žiūrėtų ne 
tik šių miestų lietuviais liet ir 
amerikiečiai bei kanadiečiai. O 
Rimas Tuminas pasakė: \ '

— Esu įsitikinęs, kad Čikagos 
lietuviai tikrai sulauks mūsų 
Mažojo teatro „Maskarado”. 
Šiai išvykai rasime ir lėšų, ir 
laiko. Tik reikėtų, kad čikagie- 
čiąi sųrasty yąįd,ipį(hq, spektak
lio statytoją. Manau, kąd-išišio 
spektaklio laimėtumėme ir mes, 
ir prie jo prisidėsiantys čikagie- 
čiai, lietuvių bendruomenės 
kultūrinės draugijos.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidyklos atstovas JAV ir Ka
nadoje. Ši leidykla, pastaruoju 
metu tapusi vienu svarbiausiu 
lietuvių kultūros šaltiniu, lei
džia poezijos, prozos bei užsie
nio autorių knygas.
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Bareljefas Rasų kapinėse Viliaus Kelero nuotrauka

1941 metų birželio 14-ajai 
irgi virstant istorija

Vienos mūsų kartos vaikystės 
prisiminimuose birželio saldus 
alyvų žydėjimo kvapas surištas 
su baimės slogučiu. Tai buvo 
naktys, kurių metu miestelio 
gatvėmis burzgė sunkvežimiai, 
veždami žmones mirčiai už Ura
lo.

0 tai vyko daugiau negu prieš 
penkiasdešimt metų. Tai įvy
kiai, kurie tampa istorija. Blės
ta atmintis patiem įvykių liudi
ninkam. Iš dalies gerai, kad 
siaubo pergyvenimo prisimini
mų nėra įmanoma perduoti 
naujoms kartoms. Laikas už
marštimi gydo ir siaubą.

Prie paminklo Rainių miškelyje, Telšių apskrityje, 1941 m. biržlio 13-16 d. nužudytusiems besitraukiančių iš Lie
tuvos komunistų. Prano Abelkio nuotrauka

Trėmimų tapimas istorija ne
turi reikšti, kad mūsų bendruo
menė ims ir staiga užmirš tas 
kančios dienas. Tik kančių pri
siminimas keis savo pobūdį. Tą 
jau ir dabar galime pastebėti. 
Jau dabar keičiasi žodžiai, ku
riuos naudojame kalbėti apie 
birželio trėmimus. Keičiasi tų 
įvykių ikonografija. Keičiasi ir 
trėmimų vietos istorijoje su
pratimas.

Tiek daug metų. 1940-ųjų 
metų birželio trėmimus ir kom
unistų įvykdytas žudynes vadi
nome Baisiuoju birželiu. Tuo

Šiaulių „Varpai”
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Literatūriniai žurnalai ir al
manachai Lietuvoje dabar pra
dedami leisti ne tik sostinėje 
Vilniuje, Kaune, bet ir kituose 
miestuose. Vienas iš populia
riausių — Šiauliuose leidžia
mas almanachas Varpai.

Rašytojui Kaziui Jankauskui 
redaguojant, Šiauliuose buvo 
leidžiamas Varpas vokiečių 
okupacijos sąlygomis — 1943- 
1944 metais. Sovietmečiu jo lei
dimas buvo nutrauktas, o Ka
zys Jankauskas ištremtas. 
Šiauliečio literato ir žurnalisto 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus 
iniciatyva šio almanacho leidi
mas buvo atnaujintas 1989 me
tais, prasidėjus Atgimimui. 
Tuomet iš tremties grįžęs Kazys 
Jankauskas palinkėjo naujajam 
redaktoriui, kad almanachas, 
kaip ir anksčiau, netaptų para
pijiniu leidiniu ir kad jį su 
įdomumu skaitytų, jame bend
radarbiautų ne tik Šiaulių kraš
to, bet ir visos Lietuvos lite
ratai. Atnaujintas almanachas 
Varpai tokiu ir tapo. Pasak Pe
leckio-Kaktavičiaus, dabar šį al
manachą žino ir skaito ne tik 
Lietuvoje, bet ir New York’e, 
Paryžiuje, Sidney, Australijoje.

Dar kitas svarbus Varpų 
bruožas — JAV, Anglijoje, ki
tose šalyse gyvenančių lietuvių 
rašytojų ir kultūrininkų akty
vus dalyvavimas jame. — Tai 
nulėmė laimingas atsitiktinu
mas, — pasakojo Varpų redak
torius. — Anais, Atgimimo me
tais, keliaujant po Ameriką, 
man pasisekė pasisvečiuot ten 
gyvenančių kai kurių mūsų ra
šytojų namuose. Dar gyvus ra
dau Stasį Santvarą, Antaną 
Gustaitį, iš Paryžiaus atsiliepė 
Algirdas Julius Greimas. Jie ir 
kiti užsienio lietuvių autoriai 
tapo gerais atgimusio almana
cho pirmųjų numerių talkinin
kais ir bendradarbiais.

metu, kai žemė džiaugiasi vasa
ros pradžia, mūsų bendruomenė 
liūdėjo. Bet štai su Lietuvos At
gimimu tą prisiminimo laiko
tarpį vadiname Gedulo ir vilties 
dienomis. Tai labai tikslus pa
keitimas — naujas pavadinimas 
ne tik primena baimę, bet taip 
pat ir kentėjusių drąsą, ir mūsų 
visų viltį Lietuvos šviesiai atei
čiai.

Pirmųjų atnaujinto Varpų al
manacho numerių turinio gerą 
pusę sudarė išeivių lietuvių kū
riniai. Juose buvo spausdinami 
Bernardo Brazdžionio, Henriko 
Radausko, Antano Gustaičio, 
Jono Aisčio eilėraščiai. Pirmą 
kartą Lietuvos periodinėje 
spaudoje buvo plačiai pristaty
tas Kazys Bradūnas ir jo poezi
ja. Buvo publikuota ištrauka iš 
Aurelijos M. Balašaitienės ro
mano. Iš Paryžiaus savo esė 
„Bauriškas kraujas virsta mėly
nu” atsiuntė Algirdas J. Grei
mas.

Neseniai Šiauliuose išleista 
almanacho Varpai vienuoliktoji 
knyga. Ta proga Vilniuje, Ra
šytojų klube, įvyko šio numerio 
pristatymas, buvo paskelbti šių 
metų Varpų literatūrinės pre
mijos laureatai.

Pradėdamas vakarą, Varpų 
redaktorius Leonas Peleckis- 
Kaktavičius, be kita ko, pasakė, 
kad jo rengėjai stengiasi, jog ša
lia žymiausių mūsų literatūros 
kūrėjų sublizgėtų nors vienas 
nežinomas ar dėl kokių nors 
priežasčių užmirštas deiman
čiukas, nesvarbu, kur jis begy
ventų — Lietuvoje ar užsienyje, 
kad almanachą norėtų atsivers
ti ir skaityti įvairių kartų litera
tai bei literatūros mylėtojai.

Apžvelgdamas naujausią, Ra
šytojų klube tą vakarą aptartą 
almanacho numerį, redaktorius 
pažymėjo vieną tokį užmirštą 
deimančiuką — Klaipėdoje gy
venantį buvusį tremtinį, 
plunksną puikiai valdantį jau 
senyvo amžiaus literatą Vladą 
Vyšniūną. Varpuose išspausdin
tą jo apsakymą „Lorelei” gerai 
įvertino vakare kalbėjęs rašy
tojas Vytautas Martinkus.

Kaip ir kituose, taip ir aptar
tame almanacho numeryje daug 
vietos skiriama užsienio lietu
vių rašytojams. — Džiaugia-

Keičiasi ir tie įvaizdžiai, ku
riuos naudojame savo bendruo
menėje prisiminti tuos įvykius. 
Vietoje našlės, kuri verkia prie 
nukankinto savo vyro lavono 
Panevėžio cukraus fabrike, da
bar naudojame Lietuvos meni
ninkų sukurtus paminklus, 
kaip šalia regimą paminklą Rai
nių miškelyje. Ateityje bus vis 
daugiau naudojami poetų ir ra
šytojų žodžiai, dailininkų pa
veikslai, skulptorių paminklai.

Birželio keturioliktoji virsta 
istorija. Istorijos žvilgis įvykius 
jungia, o ne skiria. Anksčiau 
birželio trėmimai buvo vienas ir 
vientisas įvykis. Dabar ma
tome, kad jis rišasi ir su tuo, 
kas dėjosi prieš tai ir po to: 
įriedančiais į Lietuvą sovietų 
tankais, areštų bangomis, kali
nių transportu iš Lietuvos, žydų 
žudynėmis, jaunimo gaudymu 
darbams Vokietijoje, įkaitų ve
žimu į kacetus... Trėmimai buvo 
vieno okupanto planų nuožmus 
vykdymas. 1941 metų birželio 
trėmimai buvo tik pradžia dar 
daug kitų. Toliau jie bus vienu 
skaudžiausiu skyriumi Lietuvos 
žmonių 20-ajame am-žiuje istor
ijoje. Kurioje tačiau kitas labai 
svarbus skyrius bus Atgimimas. 
Jį toliau liudyti ir vykdyti yra 
mūsų atsakomybė. Šimtmečio 
gale — mes nebe aukos, o savo 
pačių ateities kūrėjai.

(a. U.)

Almanacho „Varpai” 11-ojo numerio viršelis

mės, kad šioje almanacho kny
goje pirmieji Lietuvoje plačiai 
pristatėme Anglijoje gyvenantį 
žymų prozos meistrą, šviesią ir 
įdomią asmenybę — Kazimierą 
Barėną, — kalbėjo Leonas Pe- 
leckis-Kaktavičius. — Naujau
siuose Varpuose spausdinami 
trys Barėno apsakymai labai at
virai susišaukia su jo paties fo
tografija, kurioje jis stovi prie 
piliarožių. Ir ten, ir čia — jis 
tikras lordas.

Redaktorius pabrėžė, kad Ba- 
rėnas-rašytojas vertas dėmesio, 

Almanacho „Varpai” literatūrinės premijos laureatai: (iš kairės) Marcilijus Martinaitis, Vladas Vyšniūnas ir Ai- 
das Marčėnas su jiems padovanotais dviračiais Rašytoju klube, Vilniuje. Algimanto Žižiūno nuotrauka

Šiame numeryje:
Gedulo ir vilties diena • Šiaulių literatūrinis almanachas „Varpai” 
• Dar vis nesutariame dėl svetimvardžių rašybos • Jūris Čiurlionis 
ir jo kūryba • Balio Augino eilėraščiai • Nijolės Gražulienės ir Al
gimanto Kezio „Susipynę pasauliai” • Naujos knygos • Pocahontas 
ir lietuvaitė

ir džiugu, kad pirmasis tai su
prato Lietuvos Rašytojų sąjun
gos pirmininkas Valentinas 
Sventickas, kurio iniciatyva ir 
rūpesčiu šiemet Vasario Šešio
liktosios proga Kazimieras Ba- 
rėnas buvo apdovanotas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinu. Galvojama 
apie Kazimiero Barėno knygų 
leidimą Lietuvoje.

Vėliausiame Varpų almana
che taip pat spausdinamas lite
ratūros mokslininko Vytauto 
Kubiliaus straipsnis „Prarastos 

tėvynės regėjimas”. Jame na
grinėjama užjūriuose gyvenan
čių rašytojų kūryba.

Kalbėdamas apie almanachą, 
Vytautas Martinkus pažymėjo, 
kad Varpai atstovauja įvai
rioms literatūrinėms kryptims, 
nesivaiko madų, postmoderniz
mo, o savo estetiniais, etniniais 
ryšiais siejasi ne tik su šiau
liečiais, bet ir su visos Lietuvos, 
o taip pat išeivijos autoriais. 
Valentinas Sventickas alma
nachą Varpai pavadino soli
džiu, o Marcelijus Martinaitis 
— intelektualiu leidiniu.

Vienas iš aktyviausių Varpų 
rengiamų literatūrinių vakarų 
dalyvių Kazys Bradūnas pa
sakė, kad Šiaulių Varpas suau
gęs su Vinco Kudirkos Varpu. 
Tam tikra prasme jis susijęs 
su Kazio Bradūno pirmąja, vo
kiečių okupacijos laikais išleista 
jo poezijos knyga Vilniaus var
pai. Bradūnas linkėjo, kad į 
Šiaulių Varpus atsilieptų kiti 
varpeliai ir kad tiek jaunieji, 
tiek senieji plunksnos darbinin
kai stengtųsi atsiliepti, rašyti 
almanachui.

Buvo paskelbti šių metų Var
pų literatūrinės premijos lau
reatai — poetai Marcelijus Mar
tinaitis, Aidas Marčėnas ir pro
zininkas Vladas Vyšniūnas. 
Premijos neįprastos — visi lau
reatai apdovanoti dviračiais, ži
noma, ir diplomais.

Na, o kad Varpai eina ir gy
vuoja, išgali skirti kasmetines 
literatūrines premijas, galima 
sakyti ačiū almanacho rėmė
jams — akcinės bendrovės 
„Baltik Vairas” direktoriui Au
driui Tručinskui, Šiaulių saldai
nių fabriko „Rūta” valdytojui 
Algirdui Gluodui, akcinės bend
rovės „Elnias” generaliniam di
rektoriui Petrui Obrikiui. Ge
rai, kad Lietuvoje, ne tik užjū
riuose, atsiranda kultūrinių lei
dinių turtingų ir dosnių mece
natų.



ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Lietuviškos Joninės Amerikoje
Šiandien yra vasaros saulėgrąža — ilgiausia metų diena ir 

kartu vasaros pradžia, o ateinantį antradienį, birželio 24 dieną, 
Joninės. (Šiaurės Europoje šios šventės — viena pagoniškoji, iš 
santykio su gamtos pasauliu kylanti, kita — krikščioniška, skirta 
ankstyvesniajai pakeisti, bet taip pat išlaikyti jos šventiškus 
bruožus, nuo seno buvo sutapdinamos.) Pernai jaunesniosios kar
tos mūsų poetė dr. Ginta Remeikytė-Gedo ir jos šeima sukvietė 
draugų būrį švęsti Jonines jų sodyboje Rockville, Maryland, ir su 
jais pasidalino keliom mintim apie šią šventę. Norėtumėm, kad per 
šiemetines Jonines ir mūsų skaitytojai, paskatinti Gintos Remei- 
kytės žodžių, galėtų giliai ir nuoširdžiai šia švente džiaugtis.

Mielieji, Paulius, Vilija ir aš 
sveikiname jus, atvykusius į 
mūsų gamtos kampelį švęsti Jo
nines. Tačiau ši šventė iš tik
rųjų suneštinė, „sutartinė”, ir 
jai pasiruošti padėjo daug žmo
nių, jūs visi, ir dabar galėsime 
pasidžiaugti vaisiais, O aš lai
minga, kad, besiruošdama šiai 
šventei, turėjau progos apie ją 
pamąstyti ir todėl dabar noriu 
pasidalinti savo mintimis su ju
mis.

Mane jau seniai traukia Joni
nių paslaptys. Ir tai turbūt ne
nuostabu, nes mūsų protėviai 
šventė ilgiausios metų dienos 
šventę jau nuo ketvirtojo-tre- 
čiojo tūkstantmečio prieš Kris
tų. Joninės — tai saulės, van
dens ir ugnies šventė. Joje suei
na tiek daug, kas esmiška 
žmogaus egzistencijai. Joje suei
na mūsų pagonybė ir mūsų 
krikščioniškasis tikėjimas. Rasa 
tampa krikštu. Ir mes turime 
progą savo kolektyvinėje (bend
roje) pasąmonėje rasti, kas 
mums bendra. Poeto Vaidoto 
Daunio žodžiais: Kiek stočių, 
tiek likimų, o vis dėlto / vienas 
vėjas skaičiuoja metus.

Joninės ar Rasos šventė mus 
vėl artimai atveda prie gamtos. 
Per Rasos šventę vainikai buvo 
pinami ne dėl pramogos. Buvo 
tikima, kad vainike kaupėsi 
amžino augalijos gyvenimo 
jėga. Šią savaitė čia, kur gyve
name, mus valdė audros. Iš
rauti didžiuliai medžiai šioje 
pakalnėje prie upelio man 

Vasaros rasa Algio Jakšto (Švenčionėliai) nuotrauka

smarkiai liudija gamtos jėgą 
taip arti mūsų.

Joninės yra kulminacinis me
tas, aukščiausias taškas. Tai 
metų ilgiausia diena. Net ir 
mūsų kiemo sužydėjusi augme
nija tai liudija. Šiuo metu mus 
aplanko šv. Jono,,vabalėliai. Ir, 
žinoma, šiąnakt pražys papar
tis.

Joninės yra perėjimo metas ir 
simbolizuoja perėjimus mūsų 
gyvenime. Pereiname nuo ilgė
jančių dienų į trumpėjančias 
dienas, nuo trumpėjančių naktų 
į ilgėjančias naktis. Taip, kaip 
pereiname nuo to laiko, kai ko 
laukiame ir ruošiamės, iki kol 
tai prisimename.

Baigsiu šias savo mintis Ka
zio Bradūno žodžiais iš jo poezi
jos rinkinio Krikšto vanduo Jo
ninių naktį:

VARDO APEIGINĖ

Giliai iš po žemių — šaltinis. 
Aukštai iš padangių — šviesa. 
Ir tu, genties pirmutinis, 
Ranka ištiesta

Ringuoji šventąją drobę... 
Dar vardo nėra.
Laukiam, pečius apsigobę 
Apeigine skara...

Dabar pašauk vardu — 
Į šaltinį brendu.

Kviečiu jus bristi į Joninių 
šaltinį...

Ginta Remeikytė-Gedo 

tautaitė. Vilnius: Mažosios Lietu
vos fondas, 1996. Mokslo ir encik
lopedijų leidykla. 598 puslapiai.

Šio rašinio autoriui yra ne 
kartą tekę aptarti Mažosios Lie
tuvos fondo pastangomis išleis
tus veikalus ir ta pačia proga 
užsiminti, kaip susikūrė tas vie
netas ir kokie jo siekiai. Atro
dytų, nėra ko pridurti...

Naujai pasirodęs Mažosios 
Lietuvos fondo leidinys — Mar
tyno Gelžinio knyga Mūsų gim
tinė Mažoji Lietuva tačiau ver
čia dar kartą tuos dalykus prisi
minti ir kai ką patikslinti. Mat, 
kaip sužinome iš pratarmės (Vi
lius Pėteraitis), Martynas Gel
žinis buvo to leidybinio šurmul
io „spiritus movens” ir faktiškai 
Fondo steigėjas. Jei nėjo straip
snių ciklai Naujienų laikraščio 
atkarpose (rašinio „Mažlietuviai 
yra Klaipėdos srities autochto
nai” 11 tašų ir kito — „Klai
pėda ordino valdžioje” 45 atkar
pos), vargu ar būtų buvę pakan
kamai paskato ryžtis kaupti ir 
skelbti medžiagą apie Mažosios 
Lietuvos praeitį.

Faktiškai maždaug apie 1983 
metus galutinai išsikristalizavo 
idėja parengti kolektyvinį kelių 
autorių veikalą (išverstą į anglų 
kalbą) ir išleisti jį The Problems 
of Lithuania Minor pavadini
mu. Čia pat buvo suskasta pra
dėti ir lėšų vajų. Martynas Gel
žinis ne vien karštai pritarė 
šiam sumanymui, bet 
nelaukęs įsipareigojo 
pradinį rankraštį.

Nelaimei, sveikatai
Gelžinis nesuspėjo to teksto pa
rašyti. Nebepajėgė jis pertvar
kyti ir suglaudinti savųjų ra
šinių, skelbtų periodikoje, per
leisdamas tą triūsa iau ir taip 
užsivertusiam darbais Ansui 
Lymantui, Lietuvos pajūrio re
daktoriui.

Iš tikro tiems atspaudams dar 
teko nemažai pakeliauti iš 
rankų į rankas, ieškant redak
toriaus. Kol pagaliau, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, šis 
darbas buvo patikėtas dr. Petro
nėlei Žostautaitei.

Kaip skaitytojas sužino iš 
Anso Lymanto parašytos Mar- 

ir nieko 
paruošti

pašlijus,

sinė asmenybė, bet ne istorikas. 
Baigęs 1928 metais mokytojų 
seminariją, Gelžinis kurį laiką 
dirbo mokytojo darbą Klaipėdos 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 
1938 metais jis baigė Klaipėdos 
Prekybos institutą ir, gavęs sti
pendiją, tęsė mokslus Paryžiu
je.

Bet, nors ir neišėjęs istorijos 
mokslų, nors ir savamokslis, 
diletantas, ėmęs nuo pat ma
žens domėtis savo gimtinės pra
eitim, Martynas Gelžinis yra 
savo amžiaus vaikas. Kaip dau
geliui šio šimtmečio istorijos 
mokslininkų, jam būdingas po
linkis užginčyti (kvestionuoti) 
ankstesnių kartų prielaidas, ne
retai atidengiant tų paistalų 
niekybę. Impulsyvi autoriaus 
prigimtis neleido Gelžiniui tapti 
kabinetinio tipo istorijos ty
rinėtoju, bet bloškė jį polemi
kom Tai paaiškina Martyno 
Gelžinio tekstų fragmentiš
kumą, pabirumą, šokčiojimą 
nuo vieno siužeto prie kito. 
Nors autoriaus nuolatos grįž
tama prie pagrindinės siekia
mybės: remiantis pačių vokiečių 
istoriniais šaltiniais ir vokiečių 
istoriografija, apginti istorines 
mažlietuvių teises į trylikta
jame šimtmetyje Kryžiuočių or
dino užgrobtas baltų žemes.

Yra verta šioj vietoj paminėti, 
kad parinktas Gelžinio eseisti
kai pavadinimas yra nelabai vy
kęs ir netgi klaidinantis. Jis 
įtaigauja žvelgti į knygą kaip į 
enciklopedinio pobūdžio kompi
liaciją, suteikiančią skaitytojui 
žinių apie aptariamos srities ge
ologiją, geografiją, etnologiją, 
zoologiją, istoriją ir t.t. Kaip, sa
kysim, kažką panašaus į dvi
tomį Norberto Vėliaus reda
guotą leidinį, pavadintą Lietuv
ninkų kraštas (žr. Draugas 
1996 m. lapkričio 2 d.).

Tiesa, Martynui Gelžiniui pa
sitaiko kartais užsigaišti prie 
toponominių dalykų (pavyz
džiui, Klaipėdos krašto vieto
vardžių kilmės aiškinimų), bet 
iš esmės jo dėmesys yra su
kauptas trijų pagrindinių prob
lemų svarstymui. Būtent: 1) 
prielaidų apie krašto senbuvių 
(autochtonų) kilmę analizei (jos 
centre yra vokiečių geografo 
Hans Mortensen ir jo žmonos 
Gertrud šio šimtmečio pradžio
je propaguotų hipotezių sumali- 
mas); 2) srities gyvenimo Ordi
no priespaudoje pavaizdavimui; 
ir 3) Klaipėdos krašto prob
lemų, būnant Lietuvos respubli
kos sudėtyje, aptarčiai.

Šias tris apybraižas papildo 
dar keli trumpesni rašiniai apie 
„Ostforscher’ių” naujas mūsų 
praeities klastotes, apie išeivi
jos veiklą užsienyje (grynai in
formacinis) ir apie nevėkšas 
didlietuvius istorikus. Pastarojo 
pavadinimas neypatingai pro
tingas: „Ar gali dr. Zenonas 
Ivinskis parašyti nešališką Ma
žosios Lietuvos istoriją?” Šie 
trys tekstai, sakytumėm, su
menkina knygos svorį, suteik
dami jai nemalonų „pagrėbstų” 
pobūdį. Bet, kaip sakoma, „iš 
dainos žodžio neišmesi”.

Leidėjams rūpėjo prisiminti 
Martyną Gelžinį kaip Santaros

MAŽOJI
LIETUVA

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS 
MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYKLA

VILNIUS
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[Lietuvių Jaunimo Draugijų 
Santaros — po 1924 metų per
sitvarkiusios iš Prūsų lietuvių 
draugijų] vadą ir nepailstantį 
kovotoją už mažlietuvių teises. 
Ir tą vaidmenį leidinys atlieka, 
nepaisant pasitaikančių jame 
nesuvaldytos arogancijos ir 
frustracijos proveržių. Neužgin- 
čytina, kad, kaip daugelis išei
vijos kultūrininkų, Gelžinis dir
bo priešokiais, impulsyviai, 
„droždamas”, kaip sako pran
cūzai, „strėles iš bet kokio me
džio”, kad apgintų mūsų praeitį 
nuo priešo prasimanymų. Ir tai 
atsispindi jo pasakojime pasi
kartojimais ar nepakantumu 
kiek skirtingiau galvoj antiems. 
Nieko nepadarysi, jei diskusijos 
su profesoriais Mortensen’ais 
turi aitrų 19-ojo amžiaus scho
lastinių disputų priekvapį. Gal 
genetinei istorijai pažengus 
priekin, su DNA analize bus 
tikrai įmanoma rasti atsaky
mus į tokius sudėtingus klausi
mus, kaip Mažosios Lietuvos 
senbuvių kilmę.

Yra tikrai apmaudu, kad liki
mas neleido Martynui Gelžiniui 
pačiam pašalinti įvairias digre
sijas bei kitas nedermes, bet 
gera šioj vietoj prisiminti, jog jo 
knyga nėra vadovėlis, o apy
braižų rinkinys. Tai, sakysim, 
akivaizdu, palyginus jo knygą 
su Martyno Brako veikalu Ma
žosios Lietuvos politinė ir di

V

Siame numeryje:
Joninių šventė • Martyno Gelžinio veikalas apie Mažąją Lietuvą • 
Eimunto Nekrošiaus „Hamleto” spektaklis Vilniuje • Retos kny
gos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje • Eglės Juodvalkės 
eilėraštis, skirtas Birželiui • Režisieriaus Povilo Gaidžio sukaktis • 
Jurgio Šapkaus skulptūros • Petro Melniko apsakymas

plomatinė istorija (žr. Tėviškės 
žiburiai 1995 m. rugsėjo 29 d.) 
Šiosios autorius, taip pat sava
mokslis istorikas, aprėpia kur 
kas didesnį plotą, sumini taip 
pat Mortensen’ų sapaliojimus 
apie kuršių įsifiltravimą Klai
pėdos kraštan, apie „Niekieno 
žemę — dykrą”, bet kur kas 
glausčiau ir iš viso supranta
miau.

Pripažįstant Martynui Gelži
niui geras intencijas, pavydė
tiną darbštumą ir kruopštumą, 
tenka konstatuoti, kad jo proza 
neimponuoja nei lakumu, nei 
vaizdingumu. Gal čia kaltas 
pats siužetas, bet ta proza nėra 
nei ypatingai pagavi, nei sklan
di. Prie to prisideda ir sintaksės 
dalykai. Leidinio rengėja Petro
nėlė Žostautaitė sakosi, jos pa
grindiniu siekimu buvęs sti
liaus apglaistymas. Iš tiesų, 
Gelžinio sakinių struktūra 
rankraštyje buvo stipriai veikia
ma vokiškos sakinių darybos — 
monotoniškos jų „Wortfolge”. 
Bet Žostautaitė neprikaišioja 
Gelžiniui polinkių į retoriką 
ar faktų iškraipymą. Priešingai, 
jinai jam pripažįsta gerą isto
riografijos metodų pažinimą:

„Jis [Martynas Gelžinis] nuo
dugniai išanalizavo XIII-XIV 
amž. svarbiausius pirminius vo
kiečių istorinius šaltinius: kro
nikas, metraščius, popiežių bu
les, slaptųjų Kryžiuočių ordino 

senųjų dokumentų esmę, turinį, 
rūšis, jų išorines ir vidines 
žymes, senovės datavimą, ūkio 
ir turto perleidimo dokumentus, 
sugebėjo raustis archyvuose ir 
ieškoti atsakymo į jam rūpimus 
klausimus. Jis taip pat išstu
dijavo vokiečių istorinę lite
ratūrą, susijusią su Mažosios 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
problematika, pasitelkė analizei 
lingvistinius, archeologinius, sta
tistinius ir kitus duomenis”.

Kaip kiekvienas gali atspėti, 
tuo norima pasakyti, kad savo 
krūviu Mūsų gimtinė Mažoji 
Lietuva nelaikytina istorijos 
pradžiamoksliu, bet yra siauros 
specialybės žinovų grupei ski
riamas veikalas. Tai pabrėžia ir 
Petronėlė Žostautaitė savo baig
minėse pastabose, išreikšdama 
lūkestį, kad knyga susilauks 
dėmesio iš akademikų ir akade- 
mikyčių pusės — kritinių pas
tabų bei netikslumų atįtaisymo.

Kiekviena karta žvelgia į pra
eitį savuoju žvilgsniu, interpre
tuodama ją iš savo regos taš
ko. Neretai daug ko neįžiūrėda
ma, dar dažniau daug kuo ne
sistebėdama ir nesidomėdama. 
Panašiai turbūt atsitiks ir šios 
Martyno Gelžinio knygos atve
ju. Eilinio skaitytojo dėmesį pa
trauks tačiau Klaipėdos krašto 
istorijos laikotarpis, kai jis buvo 
Lietuvos valstybės protektora
tas.

Nors ir šioje dalyje esama pa
sakojimo nesklandumo, siūlo 
galo pametimo, bet, ką bepasa- 
kytumėm, tai aktuali medžiaga. 
Gelžinis nepagailėjo pastangų 
išknisti priešo slapstomą archy
vinę medžiagą apie Lietuvos- 
Vokietijos diplomatinius san
tykius, vokiečių penktosios ko
lonos veiklą, pagaliau nacių vy
riausybės šantažus, klastas ir 
provokacijas. Drąsiai ir išsa
miai jis atidengia mūsų vyriau
sybės darytas nuolaidas beso
čiam Hitleriui rudam. Netgi au
toriaus priekaištai mūsų diplo
matams bei teisės žinovam; 
kad jie patingėję parašyti at 
siminimų knygas, kažkaip 
skamba šitoj knygos dalyje 
natūraliai, o ne kokiu frustraci
jos išlydžiu.

Kas be ko, dalis šių skaudžių 
visiems lietuviams praeities 
įvykių buvo visai įtikinamai 
nušviesta Martyno Purvino vei
kale Klaipėdos krašto mokyklų 
draugijos istorija (žr. Draugas 
1995 m. spalio 21 d.), bet Mar
tyno Gelžinio tekstas daug ką 
papildo arba parodo naujoj 
šviesoj. Bent norėtųsi šia proga
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Knyga apie Atgimimą
Pasirodė nauja knyga apie 

Lietuvą anglų kalba (Boulder, 
Colorado: Westview Press/Har- 
per Collins, 1997), pavadinta 
Lithuania. The Rebel Nation. Ši 
knyga yra viena iš serijos apie 
posovietines respublikas, para
šyta profesoriaus V. Stanley 
Vardys ir Judith B. Sedaitis. 
Dar išeis knyga apie Latviją ir 
kitas nepriklausomas respubli
kas.

Lietuva vadinama “maištin
ga” ir tai tinka. Maištingumo 
nėtfūko senojoj istorijoj, kaip 
noras atsipalaiduoti nuo unijos 
su Lenkįja, sukilimai devynio- 
liktąjame šimtmetyje prieš carą 
ir dvidešimtąjame šimtmetyje 
prieš sovietiją.

Tačiau svarbiausia knygos 
dalis..yra sovietinė okupacija, 
glasnost atėjimas į Lietuvą, ku
riuo pasinaudota labiau už ki
tus. Aišku, istorijoj retas kraš
tas išsilaisvino nuo imperijų. 
Nuo sovietįjos nebuvo net pa
vyzdžių. Gal dėl to toks sun
kus, keblus ir ilgas buvo išsi
laisvinimo procesas, trukęs apie 
dvejus metus.

* * *

Iš glasnost idėjų želmenis kė
lė įvairūs sambūriai, sukruto 
Laisvės lyga, rusų Jedinstvo, 
net Katalikų Bažnyčia, veiku
sios atskirai ar viena prieš kitą. 
Neregėtas dalykas buvo stiprus 
Lietuvos Sąjūdis.

Ir todėl kova vyko tarp Sąjū
džio ir Komunistų partijos. Par
tija turėjo visą valdžią savo ran
kose, rodė savo galią, bet turėjo 
pralaimėti populiariam Sąjū
džiui, kuris kažkodėl nenorėjo 
tapti politine partija. (Įdomu, 
kas būtų, jei Sąjūdis būtų tapęs

• partija?)
Komunistų partija kiek atsi

gavo, atsiskyrusi nuo Krem
liaus komunistų partijos. Bet 
kova vis ėjo, keitėsi premjerai, 
Prunskienė neatlaikė sunkaus 
egzamino ir pasitraukė Seimui 
prieš ją nubalsavus (po nepri
klausomybės paskelbimo).

Estai pareiškė, kad jų vidaus 
įstatymai yra svarbesni už Ma
skvos įstatymus. Lietuva tuo 
nepasekė ir, Kremliui pykstant, 
Brazauskas, kartais Landsber
gis sugalvodavo kaip pašalinti 
vis naujas krizes.

Paskelbus nepriklausomybę, 
Lietuva atsidūrė tarp pikto 
Kremliaus ir Vakarų, kurie 
nuolaidžiavo sovietų imperijai. 
Rusai po mėnesio įvedė blo-

t
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kadą. Ir tada premjerė Pruns
kienė pradėjo važinėti po Va
karus, ieškodama pagalbos ar 
užtarimo. Washington’e su ja 
elgėsi netinkamai. Kohl ir Mit- 
terand buvo jai labai šalti, tik
riausiai bijojo, kad rusai supyks 
ir neišves iš Vokietijos savo ka
riuomenės.

Vakarai knygoje rodomi kaip 
savo elgesiu svetimi atgimusiai 
demokratiškai Lietuvai. Vaka
rai domėjosi Gorbačiovu. Vaka
rai taipgi buvo tarp dviejų plak
tukų: įsprausti tarp Gorbačiovo 
ir pagalbos ieškančios Lietuvos. 
Pasitarę, Vakarai rado idėją: 
pasiūlė Lietuvai moratoriumą 
(nepriklausomybei) ir pasitari
mus su rusais. Bet rusai, sutikę 
su moratoriumu, visai nemanė 
kalbėtis. Reikėjo net dviejų 
mėnesių Lietuvai suredaguoti 
moratoriumą.

Daug smulkesnių grėsmingų 
įvykių vyko Lietuvoj iki susirė
mimų prie radijo ir televizijos 
bokšto Vilniuje, kas parodė, 
kaip rusai nenori paleisti oku
puoto krašto. Seimas ir valdžia 
turėjo turėti kantrybės ir ner
vus iš plieno, atlaikydami vis 
naują sovietijos spaudimą.

Knygos gale - nevykęs pučas 
Maskvoj, Gorbačiovo pagrobi
mas ir Jelcino kilimas. Ne tik 
Jelcinas, bet nemaža pasaulio 
valstybių atkreipė dėmesį ir pri
pažino Lietuvos nepriklausomy-

Martynas Mažvydas ir jo laikai
ALBINAS JOVAIŠAS

Martynas Mažvydas, pirmųjų 
lietuviškų knygų kūrėjas, atėjo 
į lietuvių tautos kultūrą Rene
sanso laikais — šešioliktame 
amžiuje. Renesansui, arba Atgi
mimui, būdingas ryškus mokslo 
ir meno pakilimas, dėmesys 
tautai ir valstybei. Sakoma, kad 
Viduriniais amžiais vyravo teo
centrizmas (graikiškai theos — 
dievas, lotyniškai centram — 
vidurys), kuris visa ko pradžia 
ir pabaiga, centru ir esme laikė 
Dievą. Renesanso laikais ima 
reikštis greta teocentrizmo ir 
antropocentrizmas (graikiškai 
antropos — žmogus). Taigi žmo
gus ima jaustis taip pat galįs 
daug ką nulemti. Tokia nuosta
ta yra labai palanki augti tauti
nei kultūrai. Renesanso laikų 
inteligentai pasivadino huma
nistais (lotyniškai humanus — 
žmoniškas, mylintis žmones). 
Daug vertybių jie ieškojo anti
koje, todėl visi puikiai mokėjo 
lotynų, taip pat graikų kalbą.

Didžiulės reikšmės mokslo ir 
meno pažangai turėjo vokiečio 
Johannes Gutenberg’o išrasta 
spauda. Renesanso epochoje la
bai išaugo universitetų vaid
muo. (Seniausias Europoje yra 
Bologna miesto universitetas, 
įkurtas Italijoje 12-ame amžiu
je). Renesansas prasidėjo 14-ojo 
amžiaus viduryje Italijoje. An
troje 15-ojo amžiaus pusėje jis 
paplito daugelyje Europos šalių. 
Į Lietuvą Renesansas atėjo per 
Lenkiją ir Prūsijos Kunigaikš- sukurtos naujos Lietuvos kroni- 
tystę 16-ojo amžiaus pirmojoje

bę. Po tiek vargų ir nepriteklių 
tai buvo pasiekta, kadangi blo
kada iš dalies veikė, nebuvo 
visiškai nutraukta (kas par
klupdė Lietuvos ekonomiją).

Įdomu, kad tik tuo metu at
sargi Latvija su Estija paskelbė 
savo nepriklausomybes.

Net po rusų kariuomenės iš
vedimo trintis su rusais nesi
baigė ir dar tęsiasi. Seimas 
turėjo kalti vis naujus, kartais 
nevykusius įstatymus (piliety
bės ir kt.), tvarkyti ekonomiją ir 
tai nelabai sekėsi. Produkcija ir 
uždarbiai krito. Darbo partija, 
laimėjusi vienus rinkimus, pra
laimėjo konservatoriams po ket
vertų metų.

Nors kraštas tik iš lėto de- 
mokratėja ir beldžiasi į Vakarų 
organizacijas, Vakarų spauda, 
vieša opinija į tai kartais žiūri 
ne visai pritariančiai.

Knyga iliustruota 
naujom nuotraukom, 
rašyta daug įdomių 
įvykių, diplomatinių 
kių, o taip pat kovų ir aukų. Tai 
neužmirštamas laikotarpis isto
rijoj.

įdomiom 
joje ap- 
smulkių 
galvosū-

Petras Melnikas

pusėje.
Artimai susisieja su Renesan

su ir Reformacija, kilusi 16-ojo 
amžiaus pradžioje Vokietijoje. 
Reformacija labai teigiamai pa
veikė lietuvių tautos kultūros 
raidą 16-ame amžiuje. Lotyniš
kai reformatio reiškia „pertvar
kymas”. Šio sąjūdžio veikėjai 
siekė pertvarkyti, pagerinti ka
talikų tikėjimą. Reformaciją 
pradėjo Vokietijos miesto Wit- 
tenberg’o universiteto Biblijos 
profesorius, mąstytojas Marty
nas Liuteris (1483-1546). Kaip 
matome, jis pirmosios lietuviš
kos knygos nesulaukė. Liuteris 
1517 metais paskelbė Witten- 
berg’e „95 tezes”, kuriomis stojo 
prieš Romos popiežių. Buvo ap
kaltintas herezija (prieštaravi
mu Katalikų Bažnyčiai), atskir
tas nuo Bažnyčios, ekskomuni
kuotas. 1529 metais Vokietijos 
miesto Speyer seime Martyno 
Liuterio šalininkai protestavo 
prieš katalikų daugumos nuta
rimą sustabdyti Reformaciją. 
Taip atsirado protestantizmo 
terminas, kuris apima ne tik 
liuteronybę, bet ir kitas reli
gines kryptis, panašiai atskilu
sias nuo katalikybės.

Iš pradžių Lietuvoje plito liu- 
teronybė, o nuo 16-ojo amžiaus 
vidurio ir kalvinizmas, patrau
kęs dalį didikų. Renesansas pa
sireiškė Lietuvoje 16-ame am
žiuje įvairiais pavidalais ir žan
rais. Amžiaus pradžioje buvo 

kos — istoriniai rašiniai slavų 
kanceliarine kalba, kuri vartota 
Lietuvos raštvedyboje iki 17-ojo 
amžiaus pabaigos. (Paskui pe
reita prie lenkų kalbos). Šiose 
kronikose daug senovinių pada
vimų; apie lietuvių kilmę iš 
romėnų, apie Gedimino sapną ir 
Vilniaus įkūrimą, apie Kęstučio 
vedybas su Birute, apie Algirdo 
žygį į Maskvą, apie Žygimanto 
Kęstutaičio nužudymą, apie 
Barboros Radvilaitės ir Žygi
manto Augusto, Lietuvos ir 
Lenkijos valdovo, meilę, ir kt.

Šešioliktame amžiuje suku
riami trys Lietuvos Statutai — 
teisių kodeksai, kuriais įtvirti
namas iš pradžių (1529 metais) 
didikų, o netrukus (nuo Antrojo 
Statuto, 1566 metais) ir viso ba
jorų (žemvaldžių) luomo viešpa
tavimas .Trečiasis Statutas prii
mamas ir išspausdinamas 1588 
metais Vilniuje. Visi jie para
šyti Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės vidaus raštvedyboje 
vartojama slavų kanceliarine 
kalba.

Šešioliktojo amžiaus trečiąja- 
me dešimtmetyje į Vilnių ir Ka
raliaučių, Prūsijos Kunigaikš
tystės sostinę, ateina spauda. 
Deja, Vilniuje pirmąją spaustu
vę įkuria ne lietuviai, o gudai, 
Karaliaučiuje — vokiečiai.

Vilniuje 16-ajame amžiuje, la
bai aktyviai veikia įvairių tau
tybių intelektualai. Lietuvis au
torius, prisidengęs slapyvardžiu 
Mykolas Lietuvis, apie 1550 me
tus įteikia Vilniuje valdovui Žy
gimantui Augustui lotyniškai 
parašytą traktatą „Apie totorių, 
lietuvių ir maskvėnų papro
čius”, kuris mums žinomas tik 
iš fragmentų, išspausdintų 
1615 metais Basel’yje, Švei
carijoje. Išaiškinta, kad auto
rius buvo lietuvis bajoras nuo 
Maišiagalos Vaclovas Mikalojai-

Gedimino Jokūbonio skulptūra „Mažvydas” Lietuvos valstybinėje Marty
no Mažvydo bibliotekoje.

tis, Lietuvos kanclerių sekreto
rius ir diplomatas. Jis kritikuo
ja sugedusius Lietuvos papro
čius, gąsdina, kad totorių ir 
maskvėnų papročiai ir įstaty
mai esą geresni. Autorius nori, 
kad jo tėvynė Lietuva būtų sti
pri. Mykolas Lietuvis buvo tvir
tai įsitikinęs, kad lietuviai kilę 
iš romėnų. Taip buvo rašoma 
16-ojo amžiaus pradžios Lietu
vos kronikose. Kilmė iš romėnų 
buvo pati garbingiausia, anų 
laikų supratimu. Mykolas Lie
tuvis pateikia įvairių argu

Abraomas Kulvietis

mentų, turinčių įrodyti tos „te
orijos” teisingumą. Rašo apie 
lietuvių senameldžių (pagonių) 
papročių panašumą į senovės 
graikų ir romėnų papročius: mi
rusiųjų deginimą, kalnų, ežerų, 
giraičių garbinimą, šventos ug
nies kultą. Lietuviai garbino 
žalčius, o tai atitinka graikų ir 
romėnų gydymo dievaičio Esku
lapo šventąją gyvatę. (Toji gy
vatė, apsivyniojusi apie vaistų 
taurę, ir dabar simbolizuoja me
diciną.) Bet svarbiausias lietu
vių kilmės iš romėnų argumen

tas — lietuvių kalbos pana
šumas į lotynų kalbą. Autorius 
pateikia 74 lotyniškus žodžius, 
kurie savo prasme ir skambesiu 
panašūs į lietuviškus: unda 
(vanduo), sol (saulė), mensis 
(mėnesis), noctis (nakties), deus 
(dievas), vir (vyras), tu (tu), na
šus (nosis), dentes (dantys), 
gentes (gentys), linum (linai), 
ovis (avis), duo (du), tres (trys), 
septem (septyni) ir kt. Vienas 
žodis užrašytas ir lietuvių kalba 
— „ugnis” (lotynų kalba ignis).

Mykolas Lietuvis paliečia ir 
labai aštrų politinį bei kultūrinį 
klausimą — slavų kanceliarinės 
kalbos oficialų vartojimą ne tik 
visoje Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje, bet ir vadinamo
joje „Tikrojoje Lietuvoje”, t.y. 
ten, kur gyveno lietuviai. Auto
riaus nuomone, visoje valsty
bėje reikia atsisakyti slavų kan
celiarinės kalbos, jos nebesimo
kyti mokyklose, nes ji, kaip au
torius rašo, „mums, lietuviams, 
kilusiems iš italų [romėnų] 
kraujo, svetima”, ir pereiti prie 
lotynų kalbos vartojimo vals
tybės gyvenime. Traktato auto
rius tikėjo 16-ojo amžiaus pra
džios Lietuvos kronikomis, ku
riose parašyta, kad lotynų 
kalbą į Lietuvą atnešė romėnas 
Palemonas su savo 500 romėnų 
šeimų. Todėl Mykolas Lietuvis 
lietuvių kalbą pavadino „mūsų 
pusiau lotyniška kalba”. Tai 
buvo didelis lietuvių kalbos pa
gerbimas. Bet vis dėlto jis siūlė 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje vartoti ne lietuvių, o lo
tynų kalbą vietoj slavų kance
liarinės kalbos. Idėja čia yra 
tokia: Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė neturi būti slaviška.

Šešioliktojo amžiaus viduryje 
Vilniuje ir apskritai Lietuvoje 
aktyviai dirbo keletas iš užsie
nio atvykusių mokytų vyrų. Tai 
ispanas Petras Roizijus, lenkas 
Augustinas Rotundas, Vilniaus 
vyskupas gudas Valerijonas 
Protasevičius, iš Lenkijos atvy
kęs Andrius Volanas ir kiti. Jie 
kėlė Lietuvos kultūrą ir mokslą.

Lietuvos valstybingumo ugdy
mui tarnavo ir grožinė lite
ratūra, ypač epinės poemos, ku
riose aukštinama Lietuvos pra
eitis ir dabartis: Jono Visliciečio 
lotyniškai parašyta poema 
„Prūsų karas”, Mikalojaus Hu- 
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