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Liepos Šeštajai
Liepos 6-oji — istorinė Min

daugo karūnavimo pirmuoju 
Lietuvos karaliumi viduramžių 
laikais diena, mūsų laikais 
pažymėta kaip Lietuvos vals
tybės diena, mums yra labai 
nauja šventė. Tapti jai svarbia 
diena mūsų tautiniame metų 
kalendoriuje, o dar labiau — su
silaukti jai skiriamo vienintelio 
tokios rūšies, jai priderančio 
šventinio pobūdžio mūsų tautos 
apeigyne turbūt nebus lengva. 
Ypač, kad ir Vasario Šešioliktoji 
ir Kovo Vienuoliktoji šitame 
amžiuje gimusiems ir tebegyve
nantiems lietuviams neša kur 
kas didesnį, tikrąjį mūsų 
laisvės siekimo, jos praradimo 
ir vėl atgavimo reikšmės krūvį. 
Nedaug naujų švenčių jas įdieg
ti norinčiose visuomenėse tvir
tai prigyja. Kai kurios, net ir 
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dirbtinės (kaip Motinos, Tėvo 
diena) tai pasiekia, kitos (kaip 
Gegužės Pirmoji) išblėsta, kai 
dingsta prievarta jas švęsti, 
trečios (Moters diena Sovietų 
Sąjungoje, Žemės diena JAV) — 
niekada nebuvo pačios visuo
menės rimtai traktuojamos.

Šventei pasidaryti ir asme
niško, bendruomeninio gyveni
mo prasmingu momentu reikia 
kelių dalykų: pirmiausia tur
būt, kad ji būtų atsirėmusi į tos 
bendruomenės istoriją ir tokiu 
būdu liudytų jos šaknis ir pati 
taptų ryšys, jungiantis gyve
nimą laiką su praeitimi — ar 
gilia senove, ar tuo, kas įvyko 
tik vakar, bet kas turėjo nepa
prastai dideles pasekmes tos 
bendruomenės tolimesniam sa
vęs supratimui. Antra — ji turi 
uždegti jausmus, pagauti vaiz-

Vilniaus senamiestis — tai 
Lietuvos sostinės istorija. Dar 
1323 metais Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas, kvies
damas amatininkus ir pirklius, 
savo laiškuose skelbė Vilnių ka
rališkuoju miestu, t.y. sostine. 
Jos gyvu simboliu ir šiandien 
lieka Gedimino pilis, kuri istori
jos šaltiniuose vadinama Aukš
tutine. Šalia jos minimos Žemu
tinė ir Kreivoji.

Žemutinės pilies teritorijoje, 
kur šimtmečius buvo kūrenama 
šventoji pagonybės ugnis, 1387 
metais buvo pastatyta mūrinė 
katedros bažnyčia. Dabar šioje 
vietoje — Vilniaus Katedra — 
pagrindinė Lietuvos bažnyčia, 
tautos tikėjimo namai, tapę 
šventove ne tik tikintiesiems, 
bet ir netikintiems. Už kelioli
kos žingsnių stovėjo karalių rū
mai, apie kurių didingumą liu
dija archeologų atkasti pože
miai. Lyg garbingos praeities 
aidas į pakeleivio širdį beldžiasi 
varpinės laikrodžio dūžiai.

Kreivoji pilis minima 1390 
metais kryžiuočių puolimo ap
rašyme. Ji buvo visiškai sude
ginta. Šiandien čia mūsų praeitį 
ir dabartį saugo Trijų kryžių 
kalnas bei vilniečių šventavietė 
— Kalnų parkas.

* Šis straipsnis buvo parašytas 
1993 m. gegužės 23 d., kada jo au
torius Alfonsas Jocys, įkūręs Vil
niaus senamiesčio regeneravimo 
valdybą ir jai penkerius metus va
dovavęs, taip pat iki mirties buvo 
įmonės „Paminklai” direktorius.

duotę — nebūti vien formali, 
abstrakcijų talpintoja (Pran
cūzijoje po Revoliucijos įvestos 
šventės dabar tėra kažkokios 
žmogiško mintijimo archeolo
ginės liekanos). Trečia — ji turi 
kreipti bendruomenės žvilgsnį į 
jos ateitį — su viltim, paremta 
verte to, kas švenčiama, ir tam 
tikru nerimu — nes tai, kas 
švenčiama, yra taip pat ir dide
lis įpareigojimas gyviesiems.

Atrodo, kad Liepos šeštajai 
kaip tik būdingi šie bruožai. 
Sveikindami vieni kitus jos pro
ga, vilkimės, kad ilgainiui ir ji 
įsilies į tą mūsų tautinės me
tinės liturgijos tėkmę, kaip vie
nas iš mažesnių, bet vis dėlto 
prasmingų momentų mums sus
toti ir pagalvoti: Lietuvos vals
tybė — kokia nuostabi, kokia 
didinga, kiek daug mūsų bro
liams ir seserims per amžius iki 
pat šių dienų (dargi tuose pa
čiuose Medininkuose prieš šeše
rius metus) kainavusi Tdek 
daug iš mūsų reikalaujanti są
voka, ir realybė.

(a.ll.)

Aukštutinė, Žemutinė ir Krei
voji pilys — tai Vilniaus pilių 
tautinis parkas, svarbiausioji 
senamiesčio dalis, Lietuvos sos
tinės istorijos pradžia. Jos teri
torija — 80 hektarų. Pastatų 
nedaug, bendras patalpų plotas 
— 46 tūkstančiai kvadratinių 
metrų.

Antroji senamiesčio dalis — 
tai 1522 metais gynybine siena 
apjuostas miestas, šiandieninio 
Vilniaus istorinis branduolys, jo 
širdis. Teritorija — 100 hek
tarų. Jame 13 tūkstančių gy
ventojų. Patalpų plotas — 600 
tūkstančių kvadratinių metrų.

Trečioji senamiesčio dalis — 
šešioliktojo amžiaus pradžios 
Vilniaus priemiesčio kvartalai, 
kuriuose yra kartu išlikę trys 
pagrindiniai Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės laikų 
miesto urbanistikos elementai: 
gatvės, žemės valdos su užsta
tymo linijomis bei pastatai arba 
jų liekanos. Šiuos senamiesčių 
reikalavimus atitinkantys kvar
talai užima 180 hektarų. Dabar 
čia gyvena 17 tūkstančių vil
niečių. Patalpų plotas — 850 
tūkstančių kvadratinių metrų.

Todėl nesuklysime, sakydami, 
jog Vilniaus senamiestis — tai 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės šešioliktojo amžiaus pra
džios sostinė. Jį sudaro: pilių 
parkas, gynybinis miestas ir jo 
priemiestis. Teritorija — 360 
hektarų. Čia yra 99 kvartalai, 
kuriuose iš praėjusių šimtmečių 
kaip paveldas išliko 920 namų 
valdų. Patalpų plotas — 1.5 
mln. kv. m. Beveik pusė jo —• 
butai, kuriuose gyvena per 30 
tūkstančių gyventojų, iš jų: lie
tuviai — 48%, rusai — 22%, 
lenkai — 20%, kiti — 10%. Se
namiestis — tai dešimtadalis 
miesto gyvenamųjų ir negyve
namųjų patalpų, žymiausi mu
ziejai, teatrai, aukštosios mo
kyklos, kitos kultūros, meno ir 
mokslo įstaigos ir tik 5% Vil
niaus gyventojų.

Vilniuje yra per tūkstantį 
kultūros paminklų. Daugelis jų 
sutelkti senamiestyje. Pamink
lų menine ir istorine verte Vil
nius gali sėkmingai konkuruoti 
su daugeliu Europos miestų. 
UNESCO Tarptautinė pamink
lų ir įžymių vietų taryba (ICO- 
MOS) įrašė Lietuvos sostinės 
senamiestį į Pasaulio paveldo 
sąrašą.

Vilniaus senamiestis vystėsi 
harmoningai, prisitaikydamas 
prie laiko ir gamtos sąlygų. 
Miestas formavosi pakankamai 
savaimingai ir laisvai. Gatvių, 
aikščių, kiemų ir pastatų mas
teliai čia labai žmogiški. Gotika, 
barokas ir klasicizmas natūra
liai įamžino ir išsaugojo baltų 
charakterio santūrumą. Gal dėl 
to senamiestis kartu ir supran
tamas, ir paslaptingas, ištiki
mai saugantis praėjusių šimt
mečių dvasingumą, gimusį 
sudėtinguose tautos gyvenimo 
ir istorijos vingiuose.

Šešioliktojo amžiaus pradžioje 
Vilnius tapo žinomu kultūros ir 
mokslo centru. 1525 metais čia 
buvo išspausdintos pirmosios 
knygos. 1579 metais įkurtas 
Vilniaus universitetas, vienas iš 
mokslo ir dvasingumo židinių,

L.ie\u; ...^ hihitotekaį

Bernardinų bažnyčios Vilniuje kompleksas: kairėje — dabartinis jo vaizdas, dešinėje — perspektyvinis jo restau
ravimo projektas.

neužgesusių iki šių dienų.
Senamiestyje yra per _ tris

dešimt buvusių didikų rūmų, 28 
bažnyčios, iš jų — šešiolika da
bar veikia: aštuonios — kata
likų, trys — pravoslavų ir po 
vieną — evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų, žydų, 
unitų ir baptistų. Atgimimo 
laukia ne tik per penkiasdešimt 
okupacijos metų apleistos baž
nyčios. Dėl lėšų stokos šiandien 
Vilniaus senamiestyje nyksta 
apie keturiasdešimt tuščių pas
tatų, kurių dauguma — buvę 
gyvenamieji namai.

Iki šiol kapitališkai remon
tuotas tik ketvirtadalis Vilniaus 
senamiesčio. Daugelis butų ne
turi visų komunalinių pato
gumų. Karštu vandeniu ir cent
riniu šildymu gali naudotis tik 
pusė senamiesčio gyventojų.

Kartu su Lietuvos atgimimu 
pradėjo atgimti ir sostinės sena
miestis. 1987 metais buvo 
įsteigta senamiesčio regeneravi

Dabartinio Vilniaus senamiesčio žemėlapis

mo valdyba. Pastebimai išaugo 
paminklotvarkos darbų apim
tys. 1990 metais senamiestyje 
atlikta statybos, remonto ir res
tauravimo darbų už 20 milijonų 
rublių. Šie darbai dabar dėl ne
sulaikomos infliacįjos jau kai
nuotų daug daugiau. Deja, 
šiems [1993 metais] jų planuo
jama atlikti penkis kartus ma
žiau. Tai Lietuvos ekonominės 
krizės sunkumai, kurie ypač 
skaudžiai atsiliepia vos pradė
jusiam atgimti Vilniaus sena
miesčiui.

Bandymų senamiestį restau
ruoti buvo ir anksčiau. Pirmas 
jo regeneravimo projektas pa
rengtas 1958 metais, antras — 
1972 metais ir trečias — 1992 
metais. Pastarąjį, pagal sena
miesčio regeneravimo valdybos 
(dabar restauravimo direkcija) 
1988 metų užsakymą, parengė 
Vilniaus paminklų restauravi
mo projektavimo institutas. 
Visų jų esmė — Vilniaus sena-
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miesčio, kaip istorinės Lietuvos 
sostinės, atkūrimas ir išsau
gojimas. Suprantama, jog šis 
noras negalėjo būti įgyven
dintas okupuotoje Lietuvoje.

Vilniaus senamiesčio sąmo
ningas griovimas prasidėjo de- 
vynioliktąjame amžiuje, kai Ru
sijos carizmas ėmė naikinti Lie
tuvos valstybingumo ir dvasi
nės kultūros pagrindus. Vėliau 
šie mėginimai pasikartojo So
vietų valdžios metais, griau
nant nuo karo nukentėjusius 
kvartalus. O panaikinus priva
čią nuosavybę, sumažėjo namų 
valdų reikšmė senamiesčio for
mavimui bei jo išsaugojimui.

Pastaraisiais metais į Vil
niaus senamiestį pradėjo verž
tis įvarios firmos. Pamažu iš- 
stumdamos gyventojus, jos 
skaudžiai pažeidžia senamies
čio istorinę prigimtį ir dvasią. 
Pusiausvyra tarp gyvenamųjų 
ir negyvenamųjų patalpų turė
tų išlikti.

Senamiesčio laukia didžiuliai 
atgimimo darbai: 140 tūkstan
čių kvadratinių metrų patalpų 
ploto reikia atstatyti kartu su 
nugriautais pastatais, apie 190 
tūkstančių kv m pastatyti nau
jai ir beveik 800 tūkstančių kv 
m kapitališkai remontuoti. Tai 
milžiniškos lėšos — apie pusė 
metinio Lietuvos biudžeto.

Todėl reikia ieškoti naujų ke
lių ir būdų, pasiremti kitų šalių 
patyrimu. Lėšų gali duoti ko
merciniai bankai. Tikslinga 
naudoti net užsienio valstybių 
kreditus, nes restauruoti, ats
tatyti ar naujai pastatyti namai 
senamiestyje greitai atsiperka 
ir duoda pelną. Gaila, kad Lie
tuvos vyriausybė ir Vilniaus 
merija, pačios neturėdamos 
lėšų, nesinaudoja kitų pagalba 
ir toliau leidžia griūti ir nykti 
tuštėjantiems senamiesčio pa
statams.

Ne vieną pastato remontą ga
lėtų finansuoti valstybės, padė
damos įrengti savo ambasadų 
darbuotojams butus. įdėtos lė
šos būtų kompensuojamos, tam 
tikrą laikotarpį neimant nuo
mos mokesčio.

Yra senamiestyje gamybinės 
organizacijos, kurių veikla 
prieštarauja paminklosaugai, 
kenkia pastatams, teršia aplin
ką, sukelia įvairius nepatogu
mus gyventojams. Visos jos nu
matytos iškeldinti. Deja, klausi
mo sprendimas vilkinamas, bi- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Rašantis ne tam, 
kad rašytų 
VALENTINAS SVENTICKAS

1989 metais iš Los Angeles į - rašytojas. Politinių kataklizmų 
Vilnių atskrido poetas. Kad jis akivaizdoje jis jaudinosi dėl sa-

Venclovos knyga ir JAV 
„universitetinė kairė”

Universitetinių leidyklų Ame
rikoje leidžiamos knygos daž
niausiai be platesnio atgarsio 
nukaršta universitetinėse bib
liotekose. Visai kitoks Tomo 
Venclovos pernai išėjusios kny
gos Aleksander Wat: Ikonoklas- 
to Gyvenimas ir Menas liki
mas.

Birželio 9 dieną New York’o 
savaitrašty The New Republic 
pasirodė dar viena išsami Venc
lovos biografinės - literatūrinės 
studįjos recenzija. Jos autorė, 
slavų literatūrų profesorė Uni
versity of Wisconsin Clare Ca- 
vanagh, rašo, kad Venclovos 
“talentingose rankose” Wat’o 
dažnai “nepermatoma” poezija 
pavirsta “modernistiniu šedev
ru”. Lenkų poeto likimą ji įdo
miai: susieja su marksistinės 
kairės profesorių ir postmoder
nistinių kritikų teorine ekvili
bristika JAV universitetuose.

Wat nusižudė Prancūzijoje 
prieš 30 metų. Iki paskutinio 
atodūsio jis negalėjo sau atleisti 
„mirtinos nuodėmės” — savo 
trumpo flirto su sovietiniu ko
munizmu, kurį jis pavadino 
“velniu istorijoje”. Anot recen- 
zentės, Amerikos universiteti
niai kairuoliai šiandien pasigar
džiuodami pliekia “literatūri
nius fašistus, rasistus, imperia
listus ir seksistus”, bet atsisako 
pripažinti politinės kairės šia
me šimtmetyje vykdytą pries
paudą, kurią taip išraiškiai ap
rašo Wat - jų kritikos taikiniai 
beveik išimtinai yra “buržuazi
ja, Vakarai ir kapitalizmas”.

Wat’o raštai šaukiasi esminės 
kritikos, nukreiptos prieš tokias 
teorijas ir “ideologizuotą kriti
ką”, rašo profesorė Cavanagh. 
Venclova šios temos išsamiau 
nevysto, ir tai yra vienintelis re- 
cenzentės priekaištas jo “pui
kiai knygai”.

Wat*o taikinys, rašo ji, buvo 
marksistinė teorija, kurioje to
kia daugybė JAV akademinių 
tyrėjų šiandien įžiūri “išvadavi
mą nuo kapitalistinės viešpa
tijos ir buržuazinės mistifikaci
jos”. Lenkų poetas gi tvirtino, 
kad stalinizmas buvo logiška 
marksistinės galvosenos tąsa - 
“vienintelė tobula ir gryna 
marksizmo ir komunizmo ap
raiška”. Jo žodžiais, marksis
tinė filosofija yra pasiryžusi “ne 
tiktai išaiškinti pasaulį, bet ir jį 
perdirbti”. Ir kai pasaulis neiš
vengiamai atsisako būti per

Šiame numeryje:
Tomo Venclovos knyga apie lenkų poetą Aleksander Wat • Ber
nardo Brazdžionio poezijos reikšmė tautai ir lietuvių kultūrai • 
Lietuva šventė Bernardo Brazdžionio 90 metų sukaktį • Pietryčių 
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Andriekaus eilėraščiai • Kompozitoriaus Juozo Strolios 100-osios 
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dirbtas, marksistiniai režimai į 
tai atsako, perdirbdami savąją 
pasaulio sąvoką, ir “vargas 
žmonėms ar tautoms, kurios tai 
kitaip suvokia”.

Savo knygoje Venclova paste
bėjo, kad Wat’o menas ir argu
mentai padėjo išvaduoti Lenki
jos pokario literatūrą nuo jai 
grėsusio “visa imančio ideologi- 
zavimo”. Ar Wat panašiai pa
veiks ir literatūros studijas 
Amerikoje? Profesorė Cavanagh 
tuo abejoja. Ji mano, kad čia jį 
gali atmesti, kaip “tulžingą 
dešinįjį fanatiką” (kaip jį atme
tė kairieji komunistai). Jai da
rosi pikta, pagalvojus, kad tok
sai puikus rašytojas šiandien 
išjungiamas iš debatų, kuriuos 
jis galėtų taip ryškiai nušviesti 
- ko Amerikos intelektualams 
labai reikia.

(LER)

Laiškas užsienio 
lietuviams poetams
Sesės ir broliai poetai!
Iš visos širdies kviečiu daly

vauti 1998 metų Poezijos pava
sario almanache.

Savo kūrybą malonėkite siųs
ti į Lietuvos rašytojų sąjungą 
adresu: Sirvydo 6, Vilnius 2600, 
LIETUVA iki šių metų spalio 1 
dienos.

Iš anksto dėkinga

Poezijos pavasario sudarytoja
Onė Baliukonytė

tą dieną atvyksta, žinojo tik bū
relis artimiausių žmonių. Ta
čiau oro uoste jį pasitiko šimtai. 
Iš kažin kokio medinio skydo 
buvo bemat padaryta pakyla, ir 
poetas kalbėjo, skaitė eilėraš-
čius, skendo gėlėse. Po to jis 
skaitė miestų parkuose ir aikš
tėse, susirinkdavo dešimtys 
tūkstančių klausytojų. Skaitė 
Kauno sporto rūmuose ir Vil
niaus operos ir baleto teatre, 
provincijoje. Pasirodžiusį mi
nioje poetą apsupdavo senukai, 
virpančiom rankom tiesdami jo 
prieškarines knygas, - už jas 
arba su jomis tie žmonės buvo 
iškentėję lagerius arba tremtį. 
Prieš poetui atvykstant buvo iš
leista jo eilėraščių rinktinė Poe
zijos pilnatis. Visas jos tiražas - 
100,000 egzempliorių - par
duotas.

Tai įvyko Lietuvoje, kurią po
eto viešnagės dienomis forma
liai tebevaldė sovietai. Tačiau 
nepriklausomybės atkūrimas 
jau buvo įsibėgėjęs, ir poetas, iš 
lietuviško žodžio meistrų įta
kingiausias komunizmo priešas, 
pasirodė pačiu laiku. Net parti
niai vadai, sužinoję, kad iš visų 
pasiūlytų susitikimo vietų poe
tas pasirinko jų prižiūrimą, be 
jokių ginčų uoliai puldavo orga
nizuoti mitinginį literatūros va
karą. Ir poetas pradėdavo: 
“Šaukiu aš tautą, GPU užgui
tą ...”

Kas tas poetas?
Bernardas Brazdžionis.
Kodėl Lietuva jį pasitiko kaip 

pranašą?
Todėl, kad gyvendamas ir ra

šydamas priverstinėje emigraci
joje, jis tapo ne tik literatūrine, 
bet ir istorine figūra, kuri sim
bolizavo lietuvių tautos pasi
priešinimą komunizmui. Priva
lome kovoti ir tikrai laimėsime, 
— toks, trumpai tariant, jo poe
zijos pilietinis turinys nuo 1941 
metų. Oratoriaus, demaskuoto
jo, pranašo balsu jis šaukė į 
laisvę, sakydamas, kad jo žo
džiais kalba protėvių dvasia.

Kalbėjimą tokiu balsu reikia 
pelnyti. Klausytojai ir skaityto
jai turi būt patikėję, kad tu to
kią teisę turi.

Bernardas Brazdžionis tikėjo. 
1940-aisiais, būdamas trisde
šimt trejų, jis pelnė Valstybinę 
literatūros premiją ir jos įteiki
mo iškilmėse kalbėjo kaip įta
kingiausias jaunesnės kartos

* Valentino Sventicko, Lietu
vos rašytojų sąjungos pirmininko, 
žodis, pasakytas birželio 9 dieną 
Vilniuje, Menininkų rūmuose, poe
to Bernardo Brazdžionio pagerbtu- 
vėse jo 90 metų sukakties proga.

vo mažos tautos laisvės, sakė, 
kad Lietuvą prikėlė žodis, kal
bėjo apie visuomeninę kūrybos 
misįją.

Tuo metu jis jau buvo išleidęs 
šešias poezijos knygas ir aštuo-
nis eilėraščių rinkinius vai
kams, pasirašytus Vytės Nemu
nėlio slapyvardžiu. Tikrasis, vi
siems žinomas Bernardo Braz
džionio atėjimas į literatūrą bu
vo eilėraščių rinkinys Amžinas 
žydas (1931). Poemėlę Meškiu
kas Rudnosiukas, pirmą kartą 
išleistą 1939 metais, žino visi 
vaikai, ji leidžiama lig šiol kaip 
neblėstanti vaikų literatūros 
klasika, kaip Lewis Carroll ar
ba Alan Alexander Milne kūry
ba angliškai kalbančiose šalyse.

Pirmuoju kūrybos tarpsniu 
(maždaug iki 1941-ųjų) Bernar
do Brazdžionio poezijoje įsitvir
tino neregio ir keleivio poetiniai 
įvaizdžiai. Neregys simbolizuoja 
būtiškąją vienatvę, susitelkimą 
uždarame savo dvasios gyve
nime. Keleivis — transcenden
ciją, mąstymą ir kūrybą kaip 
amžiną neramią kelionę.

Dabar, kai Bernardo Braz
džionio ankstyvąją kūrybą yra 
užstojęs šauklio balsas, prieška
rinių jo knygų pobūdis ir vertė 
be reikalo primirštami. Tačiau 
poezijos" tyrinėtojai ir tuometi
niai skaitytojai jų niekaip nega
li užmiršti. Ne neigdamas, o sa
vitai perimdamas lietuviško ly
rizmo tradicijas (atviras jaus
mas, nuoširdus dainingas kal
bėjimas), poetas jas ryžtingai 
naujino. Ši sandūra buvo visai 
akivaizdi, kone įžūli, nes eilė
raštyje susitiko senosios formos 
ir drąsi ekspresionizmo kalba, 
kataliko nuostatos ir žvali poe
tinė urbanistika. Poetas visam 
laikui prisirišo prie Biblijos mo
tyvų ir personažų. Taip atsirado 
savitasis jo kūrybos žvilgis - 
matyti savąjį laiką amžinų siu
žetų akivaizdoje (juos sėmėsi 
iš Evangelijų ir kultūros). Toks 
regėjimas suteikė visuotinumo 
Bernardo Brazdžionio kalbėji
mui apie 20 amžiaus sukrėti
mus, apie tremtį, prievartą, 
tautos likimą. Iš lyrizmo tradi
cijos poetas mielai perėmė gam
tovaizdžių piešinius, nerimo ir 
liūdesio būsenas, dainingą eilu
tę, skambius rimus ir garsų iš
raiškingumą. Meistriškai lanks
tė ketureilį klausydamasis savo 
balso - eilutes perkirsdamas 
pauzėmis, laisvais perkėlimais, 
žaisdamas skiemenų skaičiumi. 
Poezijos skaitytojai Bernardą 
Brazdžionį atpažįsta iš vienos 
eilutės - būdingoji dažnai yra 
ilga, banguojanti, tartum išries
ta, su stipriu pabaigos kirčiu. 
Dėl grakštaus, puikiai įgarsinto 
eilėraščio jam turėjo simpati
zuoti estetai, “grynosios lyrikos” 
šalininkai. Artėjant karui, jo 
knygose akivaizdžiai daugėjo 
tragiškų regėjimų (panašumas į 
kitus įvairių šalių to laiko poe
tus katastrofistus). Tie regėji
mai sugėrė ir dramatizavo dau
gelį Bernardo Brazdžionio kūry
bos motyvų ir ypatumų: liūdną 
nusiteikimą, egzistencinių ap
mąstymų įtampą, mintis apie 
žmogaus didybę ir menkumą, 
jaukaus buvimo troškimą ir 
svetimumo jausmą. Karo nuo-

k
Bernardas Brazdžionis Vytauto Maželio nuotrauka

jauta ryškino priešybes (greta 
kaltinimas ir malda, neviltis ir 
švelnus svąjingumas, sentimen
talumas ir pašaipos), augo lem
tingo susidūrimo įspūdis, pa
našus į neišvengiamą apokalip
sės artėjimą.

Karo metais Bernardas Braz
džionis tapo populiariausiu lie
tuvių menininku. Visuotinėje 
sumaištyje pripažintas talentas 
prabilo aiškiu tvirtu balsu - 
prieš bet kokį totalitarizmą, 
prieš sovietinį terorą, už savo 
tautos pastangas išlikti didžiū
nų kautynėse. Išryškėjo orato- 
riško, iškilmingo, net publicis- 
tiško kalbėjimo persvara, žy
minti antro jo kūrybos tarpsnio 
pradžią. Kitokia buvo tuo laiku 
rašoma jo religinė lyrika - pa
prasta, mažakalbė, skaidri, ku
pina klasikinės rimties. Į psal
mių kalbą Bernardas Braz
džionis įpynė gražių lietuviškų 
gijū-

1944 metais poetas turėjo pa
sitraukti iš Lietuvos, žinoda
mas, kad grįžtantys sovietai jį 
būtų sunaikinę. Jie būtų pri
siminę jo iššūkius komunistų 
grėsmei, krikščionišką pasaulė
žiūrą, nepriklausomą veiki
mą studentų ir jaunimo organi
zacijose, jo redaguotus laikraš
čius ir žurnalus. O svarbiausia 
- poeziją. Pokario metais lietu
vis, jeigu jo namuose rasdavo 
1943 metais išleistą Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rinktinę 
Per pasaulį keliauja žmogus, 
gaudavo 10 metų lagerio.

Pasitraukimą iš tėvynės Ber
nardas Brazdžionis, kaip ir kiti 
lietuvių rašytojai (1944-aisiais 
Lietuvą turėjo palikti bemaž 80 
literatų), nuvokė kaip tremtį. 
Ravensburg’e (Vokietija) ir JAV 
(nuo 1949 metų) jis tęsė lietu
višką veiklą - redagavo žurna
lus, antologijas, Lietuvių encik
lopedijos straipsnius, vadovavo 
Lietuvių rašytojų draugijai išei
vijoje. Ir žinoma, rašė. Litera
tūros istorikas Vytautas Kubi
lius tremties metų jo poezi
ją taip apibūdina:

“Kūrė sopulingą tautos marti
rologiją, rašydamas apie gyvuli
niuose vagonuose vežamų vaikų 
ir senelių mirtį, apie Sibiro pla
tybėse išbarstytus lietuvių ka
pus. Tautos likimas poetui buvo 
ir liko pagrindinis būties klausi
mas. Jei nebeliks tautos, ko ver
ta visa pasaulio išmintis, teisin
gumas ir poezija. Jis pripažino 
vienintelę poeto atsakomybę - 
atsakomybę savo tautai. Nesen

sta tik tie poetai, pasak Braz
džionio, kurie skelbia laisvę ne
laisvėje atsidūrusiai tautai” 
(Vytautas Kubilius, XX am
žiaus literatūra. Vilnius, 1995, 
p. 272).

Okupuotos Lietuvos valdiška 
spauda apie Bernardo Braz
džionio kūrybą tylėjo arba ją 
niekino. Tačiau ji plito slapta ir 
buvo garbinama visų, išskyrus 
nuolankius okupantų tarnus. 
Vienas kitas “nekaltesnis” eilė
raštis pasirodydavo antologijo
se, spaudoje - tiesiog kaip klasi
ka, kurios neįmanoma nutylėti. 
Nuo septinto dešimtmečio jų to
lydžio daugėjo.

Išeivijoje pasirodė penki eilė
raščių rinkiniai, poema Vaidila 
Valiūnas, didelė rinktinė Poezi
jos pilnatis (Los Angeles, 1970), 
tiek pat knygų vaikams, tarp jų 
rinktinė Mažųjų dienos (Los 
Angeles, 1984).
į patriotinę poeziją įsiterpė 

naujų, dažnai asmeniškų reali
jų: tremtinio kelias, svetima ša
lis, ilgesys. Tai keleivio motyvo, 
būdingo ankstyvajai kūrybai, 
išties dramatiška tąsa - gyve
nime ir mene. Yra liūdesio ir 
pašaipos, kalbant apie didžią
sias valstybes, kurios susitaikė 
su mažų tautų naikinimu ir pa
vergimu. Jų likimą poetas mato 
biblinio veiksmo erdvėje, geno
cidą suvokia kaip grėsmę die
viškai pasaulio damai. Skaidri 
religinė lyrika ir smagūs, išdy
kėliški eilėraščiai vaikams yra 
kone vienintelės jo laikinų nusi
raminimų salos. Tiesa, pasaulio 
ir tautos sukrėtimų apmąsty
mai kartais veda jį į transcen
dentinių būsenų sritį, nuolan
kumą likimui ir susiliejimą su 
gamta. Jo talentui apskritai 
būdinga graži elegiška gaida, 
tačiau ją nuolatos slopino poeto 
prisiimtos kitos kūrybinės prie
dermės. Jos gerokai pridengė ir 
retą improvizatoriaus dovaną. 
Kas yra daugiau bendravęs su 
šiuo poetu, tas yra girdėjęs jo 
proginius ekspromtus, žiburiuo
jančius tobulu žodžio pajauti
mu, žaismingais kalambūrais, 
šauniais ekvilibristo judesiais. 
Improvizaciniai gebėjimai ma
tyti Bernardo Brazdžionio poe
tinėje kalboje, tačiau dosniau jų 
įsileista tik į vaikiškus eilėraš
čius. Dažnu atveju reiktų pana
šiai pasigraudenti, žvelgiant į 
lietuvių rašytojų likimus. Maža 
buvo ramesnių istorijos tarps
nių, kai jų talentai galėjo skleis

tis laisvai, nevaržomi vidinių 
įsipareigojimų, primestų sociali
nio laiko.

Kitataučiams pasakoti apie 
Bernardo Brazdžionio kūrybą 
keblu. Tenka ištarti lėkštą frazę 
- jis pernelyg lietuviškas, per 
daug susiejęs savo kūrybinius 
siekius su tautos likimu ir tik
slais. Mes sakysime, kad tai ge
rai, taip reikėjo. Jūs suabejosi
te, tardami, kad menininkas tu
rėtų eiti į visuotinumo lauką, 
artimą ir žinomą viso pasaulio 
žmonėms. Tai sklandi, teisinga 
teorija, bet yra konfliktų dras
komas pasaulis, tą teisybę tru
pinantis. Ar gali kuo nors pa
dėti eilėraščiams, išverstiems į 
kitą kalbą, prie jų pridėtas isto
riko straipsnis? Tai retorinis 
klausimas, paprasčiausiai pri
menantis, kad kiekviena tauta 
turi poezijos, kuri skaitoma kar
tu su tos tautos likimu. Taip 
būtų skaitomi tautiniai himnai, 
bet dažniausiai jie giedami. At
sitraukę nuo įvykių karščio, 20 
amžiaus antrosios pusės poezi
joje nelengvai susitaikytume su 
retorika, didingais šūkiais, mo
notoniškais išvardinimais, ele
mentarių palyginimų ir pasi
šaipymų publicistika. Bernardo 
Brazdžionio likimo draugai lite
ratūros tyrinėtojai, baigę studi
jas Vakarų universitetuose, ką 
tik paminėtus jo kūrybos ypatu
mus yra kepšnoję — vieni užuo
minomis, kiti tiesiai ir griežtai, 
bet galų gale pakeldavo rankas: 
meno kibirkštis jo poezijoje 
neabejotinai yra. įdomu, kad 
veikalui Lietuvių egzodo lite
ratūra 1945-1990, kuris išleis
tas Čikagoje 1992 metais, studi
jinį straipsnį apie Bernardą 
Brazdžionį parašė Tomas Venc
lova - struktūrinės poetikos ša
lininkas, žinomas poetas ir 
mokslininkas, dabar Yale uni
versiteto profesorius. Išvadiniai 
jo straipsnio sakiniai:

“Bernardas Brazdžionis - vie
nas pačių iškiliausių nepriklau
somybės metais susiformavusių 
lietuvių poetų.” (p. 79)

“Jis lieka mūsų poezijos neati
mamas turtas, būtina spalva 
lietuvių kultūros spektre - poe
tas humanistas, moralistas, pi
lietis, Czeslaw’o Milosz’o ir Bo
riso Pasternako bendrakeleivis, 
bene ryškiausiai ir tiesiausiai iš 
visų lietuvių rašytojų išsakęs 
protestą prieš okupaciją ir prie
spaudą, iškėlęs kaip atsvarą to-

(Nukelta į 2 psl.)
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Knyga apie 
žemę ir dangų

VYTAUTAS A. JONYNAS

Spėlionės apie knygų ateitį
Turbūt retoje Vakarų civiliza

cijos šalyje taip sparčiai žengia
ma į technologini rytojų, kaip 
Europos centro valstybėje — 
Lietuvoje. Kai pavartai įvairius 
ten spausdinamus žurnalus, 
nustebęs surandi tai, ko pats lig 
šiol nežinojai, nors ir gyveni 
techniškai išsivysčiusioje Kali
fornijoje, Holywood’o pašonėje. 
Lietuvių intelektualų išprusi
mas ir įvairių specialistų žinin- 
gumas yra eklektiškai turinin
gas, imlus ir atviras pasauliui. 
Jie ten dabar jautriai išgyvena 
ypatingos kaitos metą.

Lietuvių mąstytojai mėgo ir 
mėgsta kalbėti ateities perspek
tyvų tema. Sovietų laikais pa
žanga (visada pirmyn, niekada 
ne pirmyn) buvo vykdoma pagal 
planą penkmečiais. Pažabota 
spauda liaupsino šalyje vyks
tančias didžiules permainas. 
Gyrė tol, kol galų gale įvyko 
pati išganingiausia permaina — 
melu pagrįstos Sovietų Sąjun
gos žlugimas. Žinoma, su dvasi
niu išsilaisvinimu prasidėjo ir 
negailestingas laukinės suktos 
komercijos siautulys. Iš Vakarų 
ėmė plūsti šiek tiek padėvėta 
technologija, visoks kičas, su 
įvairaus raugo „kūrybine” eks
centriką: seksu, bjaurastimi, 
pretenzija, cinizmu ir neretai 
tuo, kas Vakaruose išvėso prieš 
kelis dešimtmečius. Abejotinų 
vertybių mėgdžiojimo įkarštis, 
atrodo, Lietuvoje pamažu ima 
vėsti. Vis daugiau skiriama dė
mesio tikrai naudingiems, ver
tingiems, kokybiškai patva
riems dalykams. Naujausia 
technika ima viršų.

Visa tai regint, pomėgis spė
lioti, kokia bus ateities civiliza
cija bei kultūra, visos planetos 
mastu, intelektualų tarpe su
stiprėjo. Štai — kompiuterių 
revoliucija! Štai — besąlygiška 
apžava šio įrankio galimybėmis 
darbe, moksle, socialinėje plot
mėje, žinoma, ir kultūroje. At
seit kompiuterių tinklas, kau
piantis neribotą informaciją, iš 
pagrindų pakeis gyvenimą. Argi 
ir jausminę sferą — tą patva
riausią žmogaus nekintamumo 
tvirtovę?

Skaitau profesorės Viktorijos 
Daujotytės rašinį Kultūros ba
ruose (1997, Nr. 6) — „Kultūra 
tarpsta prasmių erdvėje”. Atk
reipsiu dėmesį tik į šio straips
nio išvadas pabaigoje. Daujo
tytė rašo: „Be abejonės, Europos 
kultūroje vyksta lūžis. A. Andri

Šiame numeryje:
Ar reikia rūpintis dėl knygų ateities • Kazio Bradūno naujausias 
eilėraščių rinkinys • Elenos Urbaitytės skulptūros Vilniuje • Vy
tauto Volerto pasakojimas • Juozas Aputis apie laiką lietuvių no
velėje • Annette von Drost-HuelshofT eilėraščiai • Danutės Tur- 
laitės paroda Indianoje

jausko (įžvalgaus meno žinovo 
— P.V.] nuomone, baigiasi kny
ginės, žodinio teksto kultūros 
epocha, teksto kultūrą keičia 
kompiuterių ir virtualinės rea
lybės sukurta vaizdo kultūra. 
Klasikiniai mąstymo ir kul
tūros principai yra iš kalbos, iš 
žodžių, iš rašto, iš knygos”.

Žodis „virtualinis” paimtas iš 
angliško „virtual” — faktiškas 
iš esmės... Reiškia, ne tekstas, 
ne knyga bus ateityje reikš
mingi, bet faktiškai rodomas 
vaizdas. A. Andrijauskas pratę
sia savo spėlionę: „Gali būti, 
kad esame knygos civilizacijos 
saulėlydyje. Bet ne naktyje”.

Paguoda, kad dar ne naktyje. 
Nes, antra vertus, liūdnai turė
tume švęsti Martyno Mažvydo 
lietuviško Katekizmo jubiliejų.

A. Andrijausko* numanomo 
knygos saulėlydžio visiškai ne
matyti saulėtoje Kalifornijoje, 
perpildytoje įvairiomis pramo
gomis lauke ir salėse. Priešin
gai, čia dėmesys knygoms kas
met didėja. Bent mano lankomo 
trijų kvartalų Promenado mega- 
knygynuose iki vėlos nakties 
knygas ir žurnalus varto aibė 
žmonių. Ne vien tik „virtualinės 
realybės vaizdeliais” maitina 
skaitytojai protą, bet ir klasiki
niu būdu išspausdintais teks
tais. Žodžiu, skaito. Net perka.

Šį pavasarį Knygų festivalį 
UCLA universiteto aikštėse ir 
patalpose per dvi dienas ap
lankė daugiau nei 100,000 žmo
nių (!). Daug kas pirko ne žais
liukus, bet knygas. Šį įvykį Los 
Angeles Times knygų skyriaus 
redaktorius Steve Wasserman 
pavadino „Kultūros šoku”. To
kio susidomėjimo knyga ren
gėjai nesitikėjo. Nudžiugęs 
Wasserman’as net išdrįso „įžeis
ti” Internet’ą — kaip didžiausią 
laiko eikvotoją, koks bet kada 
buvo išrastas. Jis rašo: „Visada 
žmones trauks jutiminis knygų 
pobūdis. Kaip gilaus žinojimo 
aruodas, knyga dar neturi tin
kamo pakaitalo. Ji paprasta, 
keturkampė, lengvai nešiojama, 
patogi”. Pridursiu: ir nereika
lauja elektros srovės. O tai 
svarbu.

Dar ilgai gyvenime išteks vis
kas: spauda, dėmesys radijo ži
nioms, įdomios televizijos lai
dos, muzikos iš diskų bei ka
sečių klausymas. Žmonės dar
buosis su fotoaparatais bei kom- 
korderiais, plepės su nešioja
mais telefonais, ilgas valandas

• Kazys Bradūnas. APIE ŽE
MĘ IR DANGŲ. Eilėraščiai. Ilius
tracijos Evos Labutytės. Vilnius: 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyk
la, 1997.

Yra sakoma, kad amžiaus po
veikis nesąs taip negailestingas 
poetams/poetėms kaip mums 
mirtingiesiems. Yra tvirtinama, 
kad jų neveikianti senėjimo ko
rozija ir kad esama nemažai pa
vyzdžių, jog kai kurių vėlyvoji 
lyrika netgi esanti pranašesnė 
už jaunų dienų kūrybą. Ar bent 
to paties lygio. Lietuvoj tokiu 
pavyzdžiu paprastai nurodomas 
Albino Žukausko atvejis. Išeivi
joj neabejotinai tektų durti pirš
tu į Kazio Bradūno pusę, kaipo 
pasigėrėtino našumo ir pasto
vaus brandumo lyrikos kūrėją.

Neseniai išėjusi Vilniuj naujo
ji jo lyrikos rinktinė Apie žemę 
ir dangų tai pakartojamai pa
tvirtina. Nors autorius yra ne
atsargiai prasitaręs, jog laikąs 
joje sudėtus eilėraščius savo
tiškais “pagrėbstais”, kuklumas 
kuklumu, knyga anaiptol skai
tytojui nesukelia nuoganų įspū
džio. Nebent, kad būtų derėję 
Bradūnui patikslint jos pavadi
nimą tokiais žodelyčiais: apie

KAZY* 
BRADŪNAS 

apie žemę ir dangų
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tūnos prie Internet’o monito
rių... Tie dalykai komo sapiens 
civilizacijoje surado savo vietą. 
Kaip keleiviniai lėktuvai ore, 
kaip erdvėlaiviai erdvėje... Ta
čiau knygos su įvairiais teks
tais, su iliustracijomis neabejo
tinai ir ateityje išlaikys savo 
kultūrinį statusą, kaip paran
kiausios minčių ir faktų san
kaupos. Pridėkime ir meninės 
grafikos bei apipavidalinimo 
bruožus. Gražiai išleistą knygą 
visad miela paimti į rankas.

Pranas Visvydas 

savo žemę ir savąjį dangų, taip 
tos sąvokos Bradūno atveju 
netraferetiškos ir nebanalios. 
Ypačiai Dangaus suvokimas, 
kurį, manding, išreiškia pirma
sis knygos eilėraštis:

ANT BALTŲ RANKŲ

Močiutė man vis pasakodavo 
Apie žemę ir dangų,
Paskui pasūpuodavo
Ant baltų rankų.

Ir aš neatskirdavau — 
Dangus dabar ar žemė?
Iš džiaugsmo liumirdavau
Ir vėl prisikeldavau.

Sūpuojamam, pametėjamam 
Bradūniukui niro to laiko Dan
gus, toji nežinomybė, visada sie
sis su tautosakiniu pasauliu ir 
podraug su bauguliu mirti ir 
nuostaba atgyti. To alpulio, to 
kraujo apytakos pagreitėjimo, 
jis nuolatos pasiges. Ir tik poezi
jos tvėrime jis aptiks kažką pa
našaus į tas būsenas.

Apie žemę ir dangų yra bene 
penkioliktoji Kazio Bradūno po
ezijos knyga. Savaime aišku, jo
je nuaidi protarpiais motyvai, 
praskambėję ankstyvesniuose 
rinkiniuose. Tai tas pats sodru
sis Bradūnas, kuriam “Molio 
krantas kvepia juoda duona” 
("Vitražas”), kurio vaizdų sąsa
jos remias kasdienine žemdirbio 
patirtimi. Tik dabar tai nebe 
jauno žmogaus žvilgsniu, bet se
natvės išblukintom akimis re
gimas pasaulis, kuris, nors vis 
taip pat tvirtas, jau nuspalvin
tas ramiomis, santūriomis spal
vomis. Poeto žodis vis taip pat 
pilnas rupaus žemiškumo, aiš
kus ir paprastas. Nieko neįro- 
dinėjantis, neskatinantis kalbėt 
poterių, nesišvaistantis jokiom 
minties vingrybėmis ar herme
tiškumu. Dvelkia jis tvirtumu, 
susitaikymu su savimi, santar
ve su gamta, ir visa tai skaityto
jui yra artima ir sava.

Poezija — jos tvėrimas, jos 
slaptis, jos svarba, jei ne būti
nybė — yra rinkinio šerdimi. 
Atsklandinis rinkinio eilėraštis 
— “Kas tu esi?” — savo eigas
tim, nervingu eilių lūžinėjimu, 
išsako pilnai tą svaigulį, kurį 
sukelia impulsas tverti eiles. 
Taip pat ilgesingą troškimą, 
kad tos eilės skambėtų prakil
niai, gyvastingai, šventiškai, ta
rytum atnaša:

KAS TU ESI?

Poezija,
Kas tu esi?
Nekaltas melas,
Ar dvasia šviesi?
Laiko bangos balta puta?
Nebuvėlės valstybės moneta? 
Gal prie ugniakuro 
Tu vakaro tyla,
Į dangų dūmai bekylą?
Gal tu auka,
Gyvenimo prasmė
Ir paskutinė vasaros giesmė?

O noriu, kad tu būtum šventė, 
Kai rudenį pradės lauke 

šalventi...
Žiūrėki! Jau
Už lango sninga, sninga, 

sninga...

Poetas Kazys Bradūnas Vilniuje

Poezija,
Ar tu dabar laiminga ?

Nesunku atpažinti šioje, sa
kykim, “odėje poezijai” aliuzijas 
į bendrą Lietuvos poetų paliki
mą, Salomėjos Nėries, Algiman
to Mackaus ir kitų kraitį. Subti
liai joje panaudota sąšauka su 
Henriko Radausko lyrika, pasi
skolinant eilutę iš “Žiemos pa
sakos”:

Žiūrėki: sninga, sninga,
sninga

Žiūrėki: baltas sodas minga

ir visa tai suteikia dar turtin
gesnę orkestraciją giliai išjaus
tai Bradūno egzaltacijai.

Tą besąlyginį tikėjimą savo 
pašaukimu, tą apšaukimą poe

Kazys Bradūnas Vilniuje turi daug jo poezijos mylėtojų.
Arnoldo Baryso nuotrauka

Arnoldo Baryso nuotrauka

zijos “krikšto rūbu”, “paparčio 
žiedu”, “Žodžio paukšte” aptin
kame daugelyje rinkinio vietų. 
Tai jos apologijai skiriamas net
gi atskiras skyrelis ("Eilėraščiai 
poezijai”), bet rasit paveikiausią 
atgarsį poeto emocijos ras išei
vio širdyje “Vienintelių namų” 
posmuose:

VIENINTELIAI NAMAI

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

Gerieji žmonės dar t a U rodys: 
Tu čia, tu ten, tu aplamai, 
O pasilieka tiktai Žodis 
Tavo vieninteliai namai.

Nėra tokio “tu aplamai”. Vie
ninteliais namais lietuviškasis 
žodis yra buvęs ir tebėra dauge
liui išeivių, tik galbūt Bradūnas 
yra jį puoselėjęs išskirtiniu pa
sišventimu ir uolumu, nesivai
kydamas madingų , poslinkių, 
galvosūkinių metaforų. Veikiau 
įsiklausydamas į tautosakinį 
paveldą, liaudies dainų poetiką, 
jos provaizdžius. Kokia vaisku
mą tviska, sakysime, jo liaudies 
dainų parafrazės:

Gaidū-gaidū gaideliai,
Jūs laiko laikrodėliai,
Kur jūs nuėjot,
Kur jūs padėjot,
Ir mano valandėlę?

("Gaidelių rytas”)

Tikrai miela jausti, kad ir da
bar, kada pagal visus gamtos 
dėsnius, turėtų būti įsiskverbęs 
poeto sielon nuovargis, apatija 
ir kitoks sugaržėjimas, jo žodis 
išliko vis taip pat kupinas rim
ties, saiko ir paprastumo.

Naująjį poeto rinkinį sudaro 
devynetas (magiškas skaičius 
užkalbėjimus mėgstančiam poe
tui) skyrelių, kurie nėra vieno
dos raiškos ir polėkio. “Popietė 
Nidoj” ir “Žaidžiantis miestas” 
yra pernelyg suskubinti, polia- 
roidiniai, trumpalaikių impresi
jų fiksavimai. “Daržininko ..va
saros” miniatiūros —7 ..stęlftįna 
emocijos autentiškumu ir glež
numu. Savitumu.

Nepalyginamai giliau smel
kias į išeivio širdį posmai, ku
riuose Bradūnas grįžta į remi
niscencijų pasaulį ("Rudeniškas 
prisiminimas”), kuriuose apsa
koma žmogaus būties vienkar- 
tybė ir praeities negrįžtamybė. 
Tai beveik išimtinai jausmų 
išlydžiai tėviškės laukų nyky
bėj, kur “tik žvaigždės tos pa
čios”, bet kur ir slenksčio ak
muo, sutiksi, tarytumei gyva 
širdis.

Kaip žinom, Kazys Bradūnas 
dabar naudojasi, kaip sakoma, 
“pilnai užpelnytu pensininko 
poilsiu”, leisdamas vasaras Vil
niuj ir grįždamas žiemos snūdu- 
riui į Baltimorę. Iš tolo žiūrint 
atrodytų, kad jis yra pilnai inte- 
gravęsis į tenykštį kultūrinį gy
venimą, nes jo rašiniai yra no
riai spausdinami, o jis pats 
kviečiamas dalyvaut tenykš
čiuose renginiuose, skaityt savo 
kūrybą, būt dalyviu svarstyto
se. Dabar, kai į Lietuvos knygų

(Nukelta į 4 psl.)
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KERTINĖ i

Ar jau paskutinis Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas?

Praėjo 28-eri metai nuo pir
mojo Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo, kuris buvo suruoštas Či
kagoje 1969 metais iš pagrindų 
inžinierių iniciatyva bei JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir jos 
Krašto valdybos pirmininko 
Broniaus Nainio pastangomis. 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
idėja per visus tuos metus išliko 
populiari, nors rengėjų organi
zacijos ir susilpnėjo. Šiuo metu 
kyla klausimas, ar verta ir to
liau ruošti.

Organizacija ir tikslai

Gaila, kad simpoziumui nebu
vo rastas tinkamas lietuviškas 
pavadinimas. Per daug metų šis 
tarptautinis pavadinimas prigi
jo ir gavo tradicinę reikšmę. 
Simpoziumui ruošti buvo pak
viestos to meto trys aktyviau
sios profesinės organizacijos: Li
tuanistikos institutas, Ameri
kos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga (ALIAS) ir Pa
saulio lietuvių gydytojų sąjun
ga, kuri dabar vadinasi Ameri
kos lietuvių gydytojų sąjunga. 
Ketvirtasis organizacijos narys 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba įsipareigojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą 
globoti ir stengtis, kad tie sim
poziumai vyktų bent kas ketve- 
ri metai. Vyriausias Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo organas 
yra taryba, į kurią visos ketu
rios organizacijos skiria po du 
asmenis joms atstovauti. Tary
ba išsirenka savo pirmininką, 
pakviečia mokslinės programos 
vadovą, pakviečia organizacinio 
komiteto pirmininką ir tvirtina 
jo sudarytą organizacinį komi
tetą, kuris vykdo tarybos nuro
dymus ir atlieka visus organiza
vimo darbus. Prie mokslinės 

Mokslo ir kūrybos simpoziumų tarybos narių dalis: ((iš kairės) dr. Jonas Račkauskas, Leonas Maskaliūnas, dr. 
Kazys Ambrozaitis, Albertas Kerelis (pirmininkas) ir dr. Gediminas Balukas.

programos vadovo kiekviena 
simpoziumo organizacija dele
guoja po vieną asmenį, tuo bū
du sudaromas Mokslinės pro
gramos komitetas, nuo kurio 
priklauso visa programa ir jos 
lygis.

Tarp 1965 ir 1985 metų išei
vijos visuomenėje itin aktyviai 
reiškėsi pastangos palaikyti gy
vą Lietuvos laisvės idėją tarp
tautinėje plotmėje. Politinės ir 
kultūrinės organizacijos dėl tos 
veiklos lenktyniavo. Buvo sten
giamasi Lietuvos laisvės idėją 
skelbti kitataučių spaudoje, da
ryti įtakos diplomatijoje ir 
mokslo įstaigose. Grėsė pavo
jus, kad sovietų prąpaganda ir 
šaltasis karas ištrins Lietuvą iš 
pasaulio žemėlapio. Reikėjo ieš
koti kitų būdų kovai už laisvę, 
naudojant kultūrines priemo
nes ir privačius kontaktus su 
mokslininkais ir politikais. Gy
venamajam kraštui irgi reikėjo 
parodyti mūsų kultūrinius lai
mėjimus, tai daryti lengviau 
vyko per festivalius ir kitus ma
sinius renginius. Mokslo ir kū
rybos simpoziumų pradinis tik
slas ir buvo: suburti lietuvių 
kilmės mokslininkus, siekiant, 
kad tie susipažintų, bendrautų, 
supažindinti juos su Lietuvos 
padėtimi ir lietuviška kultūra. 
Sis mėginimas pavyko, simpo
ziumų populiarumas didėjo. 
Mokslininkai, sugrįžę į savo 
universitetus ir kitas tyrimų 
įstaigas darė įtakos savo kole
goms.

Mokslai darė sparčią pažan
gą. Naujiems terminams trūko 
lietuviškų žodžių. Prelegentai 
buvo prašomi savo paskaitas 
skelbti lietuvių kalba. Vyko 
naujų technologinių žodžių da
ryba, kas padėjo atsverti tuo 
metu okupuotoje Lietuvoje var-

Vėl pripiltas naujas lietuvių kalbos turtų aruodas
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS XVII

ANTANAS KLIMAS
• Lietuvos mokslų akademija. 

Lietuvių kalbos institutas. LIE
TUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. 
XVII. TŪLE — VALGUS. Vyriau
sias redaktorius — Vytautas Vit
kauskas. Redakcinė kolegija: Irena 
Ermanytė, Gertrūda Naktinienė, 
Jonas Paulauskas, Zita Šimėnaitė, 
Vytautas Vitkauskas. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1996.1,080 puslapių.

Jau daug kartų buvo sakoma, 
kad lietuvių tauta turi nepa
prastai didelį turtą — savo se
novišką, archaišką, turtingą 
kalbą. O šio turto aruodai yra 
vadinamo Didžiojo arba Aka
deminio Lietuvių kalbos žodyno 
tomai.

Šis Lietuvių kalbos žodynas 
buvo pradėtas mūsų didžiojo 
kalbininko Kazimiero Būgos. 
Daug kartų LKŽ leidimas buvo 
nutrauktas, sustabdytas. Keli jo 
tomai buvo perrašinėti pagal 
Maskvos ir komunistų partijos 

tojamus svetimžodžius. Apie 
96% paskaitininkų savo prane
šimuose vartojo lietuvių kalbą. 
Dar vienas tikslas buvo — pris
tatyti mūsų mokslo darbuotojus 
visuomenei. Simpoziumų pro
gramos pasiekė ir okupuotą Lie
tuvą, ten sukėlė nustebimą, kad 
tiek daug lietuvių dirba JAV ir 
Kanados aukštosiose mokyklose 

įsakymus. Bet šis turtas vis au
go ir augo, daugiausia pasišven
tusių kalbininkų - žodynininkų 
užsispyrimu ir kietu darbu.

Lietuvai vėl atgavus neprik
lausomybę 1990 metų Kovo Vie
nuoliktąją, LKŽ leidimas vėl 
buvo sutrikęs — grynai dėl ūki
nių sunkumų: trūkę dažų, po
pieriaus ir t.t. Tačiau jau keleri 
metai, kai LKŽ vėl pajudėjo: 
nuo 1990 metų jau išleisti trys 
didžiuliai tomai. Šis vėliausias 
— XVII tomas — pasirodė 1996 
metų pabaigoje.

Lietuvių kalbos žodyno XVII 
tomas apima lietuvių kalbos 
žodžius nuo tūlė ligi valgus ir 
turi 1,080 puslapių: T raidė nuo 
p. 5 iki p. 343, U (ir Ū, Ų) — pp. 
343-762, ir V — nuo p. 762 ligi 
valgus. Tikėkimės, kad likę trys 
tomai bus išleisti ligi 2000 me
tų.

Šis LKŽ tomas išleistas ge
rame popieriuje, gražus spau
dos darbas. Tačiau aš vis dėlto 
tuojau pasigedau sutrumpini
mų sąrašo! Visuose kituose LKŽ 
tomuose šis sutrumpinimų są
rašas būdavo dedamas. Teisybė, 
jis gana ilgokas — apie 20 pus
lapių, tačiau jis yra — kiekvie
name LKŽ tome — būtinai rei
kalingas.

Manau, kad tai buvo padary
ta taupumo sumetimais, bet 
padaryta negerai. Kitaip sa
kant, reikia būtinai dėti pilną 
LKŽ sutrumpinimų sąrašą 
kiekviename tome. O šio tomo 
(XVII) sutrumpinimų sąrašą 
galima būtų išleisti atskirai ir 
„įklijuoti” į šį tomą.

Kaip ir kituose žodyno tomuo
se, ir šiame septynioliktajame 

ir pramonėje. Prasidėjo ryšys su 
Lietuvos mokslininkais.

Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo persitvarkymas

Jau antrojo simpoziumo metu 
buvo girdėti keliamas klausi
mas, kad simpoziumo organiza
ciją turėtų sudaryti tik trys pro
fesinės organizacijos, nes LB
yra tik visuomeninė organizaci
ja. Iškilo ir lėšų klausimas, nes 
lėšas garantavo LB ir be jos glo
bos simpoziumai neįvyktų. Ruo
šiant trečiąjį MKS, teko būti ta
rybos ir organizacinio komiteto 
pirmininku. Mokslinės progra
mos vadovu pakvietėme dr. 
Rimvydą Šilbąjorį, profesoriau
jantį Ohio Statė University. 
Vieningai sutarėme MKS duoti 
pastovią organizacinę formą, 
kad ateityje nekiltų diskusijų 
dėl jo nepastovumo. Pakvietėme 
advokatą Povilą Žumbakį pa
ruošti įstatus. Įstatai buvo tary
bos patvirtinti ir Povilo Žumba- 
kio pastangomis buvo įregis
truoti Illinois valstybėje ir gau
tas atleidimas nuo federalinių 
mokesčių (1976 m.). Tokiu būdu 
buvo iš dalies išspręstas lėšų 
telkimo klausimas, nes aukas 
galima nurašyti nuo mokesčių 
(IRS 501 c 3 organizacija). Stei
giamajame registracijos doku
mente įrašyti atsakingieji direk
torių tarybos nariai: dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Gediminas Ba
lukas, dr. Domas Giedraitis, 
Stasys Jokubauskas, Albertas

Kalbininkas, lituanistas dr. Antanas Klimas, University of Rochester, New 
York, lingvistikos profesorius.

Jono Kuprio nuotrauka

žodžių reikšmės aprašomos su 
daugeliu pavyzdžių, paimtų iš 
didžiulio mūsų tautosakos loby
no (dainos, pasakos, sakmės, 
padavimai, mįslės, patarlės, 
burtai...) ir iš visos lietuvių lite
ratūros — nuo Martyno Maž
vydo Katekizmo (1547) ligi šių 
dienų literatūros ir spaudos.

Kerelis, dr. Jonas Puzinas, dr. 
Janina Reklaitienė, Modestas 
Jakaitis ir Marija Remienė. To
kiu būdu MKS tapo pastovi or
ganizacija, nors tarybos nariai 
ir keičiasi. Tradiciškai LB lieka 
simpoziumo globėja ir privalėtų 
paraginti kiekvieną tarybą, kad 
simpoziumai vyktų. Iš LB atėjo 
pageidavimas, kad šalia šimto 
ar daugiau paskaitų rastų vie (Nukelta į 4 psl.)

Dešimtojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo vadovai: (iš kairės) Tarybos pirmininkas architektas Albertas Kerelis,
Mokslinės programos komiteto pirmininkas dr. Vytautas Narutis ir Organizacinio komiteto pirmininkas Bron- 
ius Juodelis.

Jono Tamulaičio nuotrauka

Kaip ir reikėtų laukti, dau
giausia puslapių paskirta veiks
mažodžiui turėti: 58 puslapiai 
(pp. 83-131). Iš viso veiksma
žodis turėti turįs (!) 33 reikš
mes. Ypač krinta į akis keli pus
lapiai idiomų su turėti. Kai ku
rios iš šių idiomų yra labai vaiz
dingos. Beveik visos jos yra iš 

tos ir plenumo posėdžiai, kurių 
metu viešai, simpoziumo būdu 
būtų diskutuojami to meto ak
tualiausi lietuvių kultūros klau
simai glaudesnių ryšių palaiky
mui su visuomene. į

Aštuoni simpoziumai buvo di
delis įnašas išeivijos lietuvių 
kultūrai ir jos puoselėjimui. Bu
vo numatyta išleisti kiekvieno 
simpoziumo atrinktų paskaitų 

senojo Lietuvos kaimo gyveni
mo. Čia mes duosime tik kelias: 
Jaučio sveikatą turėti. Kiaules 
akis turėti. Palaidą liežuvį tu
rėti. Auksinę širdį turėti, ir t.t.

Dar įdomesnių idiomų ran
dame su daiktavardžiu uodega 
— apie 150 idiomų (pp. 466- 
471). Čia vėl duosime tik tris: 
Paskui uodegą lakstyti (ganyti), 
Uodegą krapštyti (nieko neveik
ti, tingėti), Uodega nenutrūko 
(nieko neatsitiko), ir t.t.

Nors, apskritai kalbant, ir šis 
LKŽ tomas parašytas su išma
nymu, tačiau mes radome ir 
vieną lyg ir keistoką dalyką.

Būtent p. 168 žodžiui turtuo
lis skiriama tik 19 eilučių. O 
vienas sakinukas čia toks: Tur
tuoliui tiesa nereikalinga: jis be 
jos amžių gerai pragyvena TŽ V 
59. Tai paimta — čia turėjau 
pasižiūrėti į LKŽ XVI tomo su
trumpinimų sąrašą — iš Tautos 
ir žodžio N tomo. p. 594. Gal ir 
gerai, bet ar visi turtuoliai yra 
sukčiai ir melagiai?

O žodžiui ubagas skiriami še
ši puslapiai (pp. 344-350). Ir 
dar puslapis — idiomoms su 
ubagu. Teisybė, ubagas, nors ir 
skolinys, buvo labai plačiai var
tojamas, o vietoje turtuolis daž
nai buvo vartojamas skolinys 
bagočius...

Šiuo metu (1977-ųjų vasarą) 
ateina linksmos žinios iš Vilni
aus, kad ir XVIII Lietuvių kal
bos žodyno tomas pasirodysiąs 
dar šiais metais. Ačiū Dievui!

Šiais metais, kaip jau plačiai 
žinoma, sukanka 450 metų nuo 
pirmosios lietuviškos knygos 
pasirodymo 1547 metais. Savo 
Katekizme Mažvydas rašė:

Imkiet mani ir skaitikiet...
Ir šį Lietuvių kalbos žodyno 

tomą turėtų skaityti mūsų rašy
tojai, mokytojai, politikai, re
daktoriai, žurnalistai r kiti.

leidinius, tačiau tą tik iš dalies 
pavyko įvykdyti. Aštuntojo 
MKS kvieslyje, kurio organiza
cinio komiteto pirmininku buvo 
sumanus ir ypačiai darbštus Al
binas Kamius, jau yra parašy
ta: “Siekdami sustiprinti tarpu
savio ryšius, pasvarstyti savo 
darbo patirties reikšmę atsiku-
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Lietuva — „renesansas” 
ir seseliai

Knygos praeitis 
ir dabartis

MARCELIJUS MARTINAITIS

Yra šalis Europoje, kur klesti 
kultūra, kur vyrai kaip die
vaičiai, o moterų kojos stebuk
lingos. Anot amerikiečių žurna
listės Suzan Mazur, šalis ta 
Lietuva vadinas...

New York’o dienraščio News- 
day liepos 6 dieną išspaus
dintame straipsnyje Mazur 
rašo, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija išgyvena naują invaziją. Tų 
šalių vadovams rūpestį tebeke
lia nepranykusi Rūsijos grėsmė, 
tačiau žurnalistė kalba apie ki
tokią invaziją — NATO, JAV 
Federalinio tyrimų biuro ir 
Hollywood’o antplūdį. Ji birže
lio mėnesį pabuvojo Lietuvoje ir 
baigia gaminti dokumentinį 
filmą apie Baltijos valstybes.

Vilniuje amerikiečių žurnalis
tė susitiko su dabar ten sukamo 
amerikiečių serialo „Robin 
Hood” režisieriumi ir pagrindi
niais aktoriais. „Kodėl filmuo- 
jatės Lietuvoje?” paklausė ji. 
Nes čia žmonės „nuostabaus 
sudėjimo”, šalis „permirkusi 
kultūra”, ir lito-dolerio santykis 
labai palankus užsienio filmų 
gamintojams — pareiškė serialo 
žvaigždė Matthew Porretta. 
„Ir”, nusijuokė jis, Jautienos ir 
alaus čia iki valios”.

Dabartinis Vilnius autorei 
priminė „Hollywood’o fantaziją” 
ar „suvešėjusį renesansą”. Mies
to gatvės spragsi energija. Žur
nalistės akys ypač ganėsi praš
matniuoju, madinguoju Vil
niaus jaunimu: dievaičių stoto 
kavalieriais, kurie stebeilija į 
trumpais sijonėliais teprideng
tas merginų kojas.

Pasak autorės, Lietuva yra la
bai apsišvietusi ■— ne visai 4 
milijonų šalyje 4 tūkstančiai 
pasipuošę daktaratais. Jie esą 
vadovauja bankams, tarptauti
nių bendrovių skyriams, tar
nauja valdžiai ar dėsto Vil
niaus universitete. Kaime vaiz

Ii New York’o „Newsday”: „Nauja invazija j Baltijos talis — NATO, FBI ir Hollywood”.

das esąs blogesnis — išvedus 
sovietinę žemės ūkio techniką, 
pagausėjusi žemdirbių savižu- 
dystė. Tačiau didžiausias iššū
kis Baltijos šalims yra „vals
tybės kūrimas” — asmeniškos 
atsakomybės įdiegimas.

Baltijos šalyse amerikiečių 
žurnalistė pastebėjo ir suvešė
jusį nusikalstamumą bei vis 
plintantį tarptautinių nusi
kaltėlių organizacijų įsiskver
bimą. Buvęs Lietuvos prokuro
ras Artūras Paulauskas pa
garsėjęs kovodamas prieš Kau
no mafiją. Jis tvirtina, jog Lie
tuvą paraližuoja jos vidinė 
„penktoji kolona”, nuo sovieti
nių laikų nepasikeitusi biurok
ratija. Jis norįs reformuoti poli
ciją ir sutriuškinti Kauno ma
fiją.

Visa tai į Lietuvą „pačiu lai
ku” atvedė amerikiečių FBI. Šis 
biuras padeda vietiniams orga
nams kovoti su automobilių va
gystėm, pinigų „plovimu”, nar
kotikų prekyba ir panašiais 
pasaulinio masto nusikaltimais.

Žurnalistė mano, kad Baltijos 
šalių kelias bus nelengvas. Kai 
kurių žmonių nuomone, tų val
stybių finansinės sistemos su
byrės. Daugelis nori, kad būtų 
atstatytas skandinaviško pobū
džio „saugumo tinklas” (ūkiškai 
itin pažeidžiamiems piliečiams 
apsaugoti). Buvęs britų karo 
atašė Maskvoje šaltojo karo 
metu David Holiday, dabar nu
sėdęs Lietuvoje kaip verslinin
kas, mato „daug žadančią” at
eitį — atėjus naujai kartai, Lie
tuva ekonomiškai pralenksianti 
daugelį Vakarų šalių, nes jos 
geopolitinė padėtis pavydėtina 
— ji prie durų į Rusiją ir turi 
nęužšalantį uostą, kuris žvelgia 
į Skandinaviją ir Europą.

(LER)

„Knigiales pačias byla Letu- 
vinikump ir Žemąičiump” — šie 
Martyno Mažvydo Katekizmo ei
liuotosios prakalbos žodžiai 
naujausioje Lietuvos istorijoje 
buvo pranašiški. Tarsi pati lie
tuviškai kalbanti, mokanti, ba
ranti, ugdanti knyga kelis šim
tus metų buvo ta institucija, 
kurią kituose kraštuose atstoja 
universitetai, mokyklos, įvairios 
įstaigos ir draugijos. Buvo lai
kai, kai pusiau slapta ar slapta 
lietuviškai kalbėjo tik knyga, 
tad ir telkėsi lietuviai ją skaity
dami, dainuodami, giedodami, 
be galo pasitikėdami raštu, 
spausdintu žodžiu, neretai jį 
laikydami šventenybe. Turėda
mas mintyse praėjusio amžiaus 
spaudos draudimą bei tautinį 
atgimimą, Czeslaw Milosz yra 
rašęs, jog Lietuva atsirado iš 
skaitymo.

Eiliuotoje prakalboje tarsi pa
ti knyga kreipiasi į savo pir
muosius skaitytojus: „...imkiet 
mani ir skaitikiet ir tatai skaiti- 
dami permanikiet”... Toks balso 
suteikimas knygai reiškė fe
nomenalų perversmą sąmonėje 
bei tautos gyvenime, prilygs
tantį valstybės atsiradimui, ka
raliaus karūnavimui, gyven
seną pakeitusiems įvykiams bei 
didiesiems atradimams, pri
imant naują tikėjimą. Tad Maž
vydas siūlo „permanyti” visai 
naują dalyką — skaitymą, kuris 
iš kiekvieno reikalauja jau ir as- 

. meninio apsisprendimo, santy
kio su Dievo kūriniais.

Su šią knyga sakytojas atsis
kiria nuo bendruomenės, tiesio
ginio sakymo. Kreipdamasis į 
asmenį, į skaitantįjį, Mažvydas 
aukščiausius įgaliojimus skleis
ti „šitą mokslą” suteikia spaus
dintam žodžiui. Tuo tarpu jis 
pats tarsi pasilieka pirmosios 
knygos šešėlyje, praleisdamas 
ją pirm savęs, o savo žodžių au
torystę užšifruodamas akrosti
chu. Tokiu būdu simboliškai 
išnykdamas, išsiskaidydamaą

* Kalba, pasakyta Lietuvos 
Mokslų akademijos surengtoje 
Martyno Mažvydo dienoje Vilniuje 
šių metų gegužės 13 dieną. 

tekste, savo valią, jos veikmę 
tarsi perkėlė į knygą, spaus
dintą lietuvišką žodį, panašiai 
kaip susiliejama su aukščiau
siomis dieviškomis galiomis.

Galima sakyti, jog su Maž
vydo Katekizmu į lietuvių mito
logiją įvesdintas naujas kultūri
nis herojus — knyga, kuri buvo 
garbinama, dedamos jai aukos, 
į ją kreipiamasi sunkiausiomis 
valandomis, ieškoma joje paguo
dos, užtarimo, išminties, nuodė
mių atleidimo, panašiai kaip 
prie aukurų, šventose giraitėse, 
prie altorių. Atrodė, kad su ja ir 
per ją reiškėsi arba turėjo reikš
tis aukštesnė valia, lyg ji būtų 
šventesnė, doresnė, gražesnė, 
amžinesnė negu nuolat prislėg
tas vargo žmogus. Tad ir skaity
mas reiškė šventumą, dvasinį 
veiksmą. Skaitymas, kaip veik
smas, yra gražus.

Tai ir numatė prakalboje 
Martynas Mažvydas, skaitymą 
prilygindamas tikėjimui, vie
natinio Dievo išpažinimui ir 
aukščiausiam bendravimui su 
Jo sukurtu pasauliu: žmogus 
prieš Dievą su knyga atsiduria 
vienas.

Giesmynas, elementorius, 
maldaknygė, įvairūs patarimai 
ir pamokymai ilgai buvo di
džiausių vertybių sąraše, kaip 
ir gyvybės tęsimas, žemė, duo
na... Su knyga lietuviai atrado 
savo amžinybę, eschatologinį 
bei istorinį, iš praeities į ateitį 
tekantį laiką ir traukėsi iš už
daros, savyje grimztančios bū
ties.

Dėl tokių įsijautimų knyga, 
spausdintas žodis beveik iki šio 
amžiaus pradžios nebuvo lite
ratūra įprasta šiuolaikine pras
me, o kažkas visai kita, nepa
kartojama dabar ir galbūt nie
kada. Taip reiškėsi skaitymo fe
nomenas, kuris kartais būdavo 
stipresnis ir prasmingesnis už 
pačius pirmųjų raštininkų ir ei
liuotojų tekstus, kuriuose šian
dien užsimušdami ieškome sa
vos literatūros, jos ištakų, pir
mųjų daigų, visa tai vadindami 
raštija. O juk grožinė lietuvių 
literatūra mūsų pačių atrasta 
gal tik prieš šimtą metų. Net 
ir Kristijono Donelaičio Metai 
ne taip seniai perskaityti kaip 
žymiausias lietuvių literatū
ros kūrinys, iškilus kitokioms, 
meninėms teksto įžvalgoms.

Dėl susiklosčiusių istorinių 
aplinkybių, nesant beveik jokio 
viešo gyvenimo bei legalios lie
tuviškos visuomenės, knyga 
tautoje atliko ryšininkės, vieny- 
tojos vaidmenį. Tenka tik ste
bėtis, kaip raštas, spausdintas 
žodis sugebėjo įgyti tokių galių 
be profesorių, universitetų ka
tedrų, mokyklų, be aristokrati
nio bei intelektualinio elito, be
veik be inteligentijos, be kny
gynų, bibliotekų ir net be savo 
krašto leidyklų. Knyga plito 
mažaraščių knygnešių nešio
jama ir tokių pačių mažaraščių 
arba nutaustančių lietuvių 
skaitoma. Dėl rašto, kaip ir gi
nant savo kraštą, savo žemę ir 
laisvę, buvo einama į kalėjimus, 
tremtį, neretai rizikuojama vis
kuo. Skaitymu, raštu, knyga 
priešintasi ilgiau ir pastoviau, 
nei imant į rankas sukilėlio

Konstantinas Bogdanas Martynas Mažvydas, 1978
Bronza, h 43 ' (Vilniaus universitetas)

dalgį, deglą ar šautuvą. Visus 
tautos slopintojus labiausiai 
gąsdino lietuvių skaitymas.

Suprantama, kodėl lietuvių 
knyga patyrė kraupiausią nai
kinimą ir persekiojimą, beveik 
nesuprantamą kultūringoms 
pasaulio tautoms. Kai čia kas 
nors būdavo daroma su žmo
nėm ir žeme, buvo daroma ir su 
knyga, bandant užgniaužti lie
tuvišką raštą, keisti kalbos ge
netinį kodą, kad tautoje neliktų 
tradicinių, jos žmones vienijan
čių saitų.

Maišant žmones ir kalbas, 
keičiantis valdžioms ir okupaci
joms, lietuviška knyga niekur 
nėra ilgiau išbuvusi toje pačioje 
vietoje, kad prisikėlęs Va
lančius arba Maironis, ištiesęs 
ranką, ją paimtų nuo tos pačios 
lentynos, kur ji buvo padėta 
prieš šimtą ar daugiau metų. 
Net ir mūsų akyse kelis kartus 
žuvo bibliotekos, buvo ištąsytos 
mūsų pačių lentynos. Knyga de
gė kartū su žmonėmis, sody
bomis, bibliotekomis, buvo nuo
lat kilnojama iš vietos į vietą, 
slapstoma palėpėse, kartu su 
turtu užkasama žemėje, areš
tuojama, uždaroma saugyklų 
kalėjimuose, tremiama, teisia
ma — kaip ir jos skaitytojas. 
Kažin, kur kitur taip yra susie
ta žmogaus likimo ir knygos is
torija, kaip Lietuvoje? Tai jau 
beveik giminystė, kraujo ryšiai.

Pagaliau šiame amžiuje mus 
ištiko knygų perteklius, užgriu
vo įvairiausia literatūra, paį- 
vairėjo skaitymas ir skaitymo 
tikslai. Tačiau netikėtai pirmą 
kartą mūsų istorijoje nusikalto 
lietuviška knyga, t.y. knygos, 
kurios išdavė, įdavė, šmeižė ki
tas knygas, melavo, stojo tar
nauti okupantui. Pasirodė kny- 
ga-žudikė, persekiotoja, išnie- 
kintoja. Nuo tokių knygų ir 

Šiame numeryje:
Lietuvos įvaizdis Vakaruose • Mūsų tauta ir knyga • Martyno 
Mažvydo diena Lietuvos mokslų akademijoje • Los Angeles Dra
mos sambūris Lietuvoje • Ironija ir išpažintis lietuvių poezijoje • 
Poezijos pavasario dalyviai: Marius Burokas, Ričardas Šileika, Si
gitas Birgelis, Tom Transtroemer

spaudinių lūžo bibliotekų ir 
knygynų lentynos, negailima 
buvo laiko ir lėšų visokiais bū
dais jas brukant skaityti, moky
tis atmintinai, deklamuoti, šlo
vinti. Bet jas žiauriai nubaudė 
laikas: iš jų niekur ir niekada 
nebus mokomasi kalbos, rašyti 
ir skaityti, giedoti, tikėti, pamil
ti, pažinti save , ir pasaulį, nes 
jomis kalbėjo, įsakinėjo, draudė, 
šmeižė, niekino, gąsdino pri
žiūrėtojas, cenzorius, okupan
tas.

Dabar tuos spaudinius istori
jos patamsiuose palieka knygos, 
kurios dar kartą pačios bylojo 
už tuos ir tiems, kuriė buvo nu
tildyti, pasmerkti, pažeminti. 
Nors ir nuolat žalojamos, brau
komos, aprėkiamos, bet kalbėjo 
pačios, šnibždėjo užuominom, 
apylankiais, vingiuota kalba, 
kurią žmonės mokėjo, nuolat 
treniruojami žodžio ir rašto per
sekiojimo meistrų.

Savotišku sankalbiu neseniai 
vėl tapo knyga, tekstas, išsau
goti seni leidiniai,' ne vienas 
šiuolaikinio rašytojo kūrinys, 
t.y. kūryba ir skaitymas, kas 
tai suprato, tapo tam tikra 
laikysena ir pasisakymu. Iš 
visų gaminių, prekių, daiktų 
bene didžiausią pasitikėjimą vis 
dėlto išsaugojo knyga, nes ji 
buvo ir istorinė atmintis, ir pa
mokos vaikams, ir tiesos pasiil
gimas, ir protestas, ir sankal- 
bis, ir sunkiai užgniaužiama, 
iki galo neįveikta kalbinė erdvė, 
ir laiškai pažemintiems, slaptos 
išpažintys. Nors galbūt nedaug, 
bet tokių buvo. Tad tos knygos 
būriuojasi atokiau nuo tų, ku
rias paliko net ir tie, kurias jie 
buvo pasirašę vardu ir pavarde, 
nes jose bus ieškoma išdavysčių 
ir melo šaknų. Galų gale knygos 
nieko nepaslepia, net ir tos, 
kurių išsižadėjo jų autoriai.

Knygose, kurios išsaugojo lie
tuviško rašto garbę, šiandien 
daug kas gali atrodyti naivu, 
ypač žvelgiant iš naujo Vakarų 
kultūros galandamu protu ir 
skoniu, pasitelkiant modernias 
teksto įžvalgas. O juk tokie 
būna kalinių laiškai į laisvę su 
nutylėjimais, apsimestu naivu
mu, ironija, užslėpta, vingiuota 
kalba, pasityčiojant iš savo pri
žiūrėtojų. Tas raštas buvo su
kūręs savo unikalų stilių, kurį 
reikia „permanyti”.

Ir vėl galima sakyti, jog skai
tymas kartais buvo stipresnis 
už tekstus. O juk tekstus, kny
gas, kūrinius gelbsti nuo už
maršties ne vien kūrėjo talen
tas, bet, kaip sakiau, ir skaity
mas, kai jis yra gyvenimas, 
žmogaus likimas, giminystės 
ryšys. Ir vėl knygų skaitymas 
Lietuvoje buvo istorinis, o isto
rija, kaip žinia, turi atmintį, tad 
nemažai literatūros bus išgel
bėta nuo užmaršties.

Tokia būtų viena lietuviškos 
knygos naujausios istorijos 
atšaka. Kita atšaka — visa tai, 
kas buvo rašyta, spausdinta, 
lietuviškai skaityta visuose pa
saulio žemynuose, išskyrus gal 
tik Afriką. Štai jau keleri metai, 
kai iš visur kartu su išeiviais, 
tremtiniais į Lietuvą renkasi ir 
lietuviškos knygos, glaudžiasi 
prie klasikos ir prie savam 
krašte neseniai parašytų kū
rinių. Baigėsi pusę amžiaus 
užtrukusi knygų tremtis. Lietu
viška knyga išliko, įgydama 
naujų bruožų ir reikšmių ne 
vien savo žemėje, bet pasaulyje 
ir pasauliui, kuriam ji nėra 
svetima, atlaikė dar vieną iš
bandymą — tremtį, egzilę, dia
sporą — kitų kultūrų apsuptį ir 
įtakas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Giesmė Martyno 
Mažvydo knygose

JŪRATĖ TRILUPAITIENĖ

Skatinimas
Žodis „skatinimas” susijęs su 

veiksmažodžiu „skatinti". Jo 
prasmė: raginti, judinti; skatin
ti ką nors daryti, mokytis, vie
nytis; palaikyti norą, iniciatyvą, 
idėją ir panašiai.

O skatintojas yra žmogus, ge
rai suvokiantis naudingo veiki
mo vertę. Jis ir pats savo žodžiu 
ar pavyzdžiu dažnai patraukia 
kitus daryti tai, kas mūsų gyve
nimą šiek tiek pastumia į švie
sesnę, sveikesnę, taikesnę atei
tį. Ir tie, kurie sugeba kitus 
paskatinti kokiam nors vertin
gam tikslui, yra ypatingi žmo
nės. Sakyčiau, reiklūs visuo
meninio ar kultūrinio gyvenimo 
prekijai. Įkalbėk kokiam retai 
skaitančiam užsiprenumeruoti 
lietuvišką laikraštį ar žurnalą 
— tai jau Skatinimo medalio 
vertas laimėjimas. O jei įtikinsi 
ją' 'ar jį nusipirkti vertingą 
mūsų leidyklų knygą — rimto 
ordino verta paskata. Juo la
biau šiais laikais, kai spoksoji
mas į televiziją ar aistringas 
flirtas su kompiuteriais tapo 
kūno ekvilibriumą zulinančia 
mada. Jau nešneku apie žalą 
mąstymui.

Žmogiškame pasaulyje skati
nimo niekad netrūksta. Reli- 

» ginės institucijos, mokyklos, 
įvairios geranoriškos organiza
cijos savo ruožtu skatina elgtis 
taip, kaip mūsų tradicinė, patir
ties grūdinta etika nurodo. Fi
losofijos veikalai didžia dalimi 
spinduliuoja ir skatinimo švie
sa. Visos teologinės nuorodos į 
Dievą — tąją absoliutinio gėrio 
esybę — turi tikslą tvarkyti ti
kinčiųjų kelius dangopi. Atrodo, 
kad žmogiškos išminties siste
moje, kur tik veikia smegenys, 
kur tik plaka širdys, linkmė į 
pozityviąją pusę yra savaime 
suprantamas dalykas. Gyvybė 
be gėrio neįsivaizduojama.

O vis dėlto kariaujama, žu
doma, kankinama, grobiama, ap
gaudinėjama, pavergiama, perse
kiojama... Nusikaltimų prieš 
gyvenimą galima suminėti il
giausią sąrašą. Žmonijos isto
rija bet kada piešiama ne tik 
rimties, ne tik kvailybės, bet ir 
apokalipsės bruožais. Ir jeigu 
kas priekaištauja, kad nūdien 
menuose yra per daug cinizmo, 
ironijos, pašaipos, per daug 
žiaurybių pavaizdavimo, tegul 
tuo nesistebi; šitoks cinizmas, 
mano manymu, tai įskaudinto 
mąstančio žmogaus reakcija 
prieš nuolat siaučiančius žiau-

rumus, prieš visokią menkystę, 
prietarus, pigius sentimentus, 
šabloną, veidmainiavimą, žmo
nių išnaudojimą. Cinizmas yra 
antidotas. Maišto prieš blogį 
išraiška. Juk normalus žmogus 
negali ramia sąžine taikstytis 
prie to, kas ardo žmonijos gero- 
vinius audinius. Be to, anot 
modernių psichologų, cinizmą 
nuo tiesos skiria tik plonytė 
riba.

Reikia neužmiršti, kad ir to
buliausioje visuomenėje ne vi
siems individams (paveldėtų 
genų, aplinkos ir įvairių sąlygų 
dėka) galimybės į sėkmę ir į 
sveikatą yra lygiai vienodos. 
Tokia yra mūsų lemtis negimti 
pakankamai turtingų, intelek
tualių ar sveikata trykštančių 
tėvų kieme. Ateiname į pasaulį 
skirtingi. Net ir mirštame kiek
vienas savaip. Cinikas pasa
kytų: tik vienoje vietoje surasi 
lygybę — kapinėse. Bet ir čia 
daug kur dūkso nevienodi pa
minklai.

Jei neturi klausos, geru muzi
ku netapsi. Be aštraus intelek
to, mokslininku nebūsi. Jei ne
turi lėšų, bus itin sunku rior- 
maliu laiku baigti aukštąjį 
mokslą Amerikoje. Jei gimei In
dijos parijų tarpe, skursi su ki
tais vargdienių milijonais. Jei 
esi palestinietis, nuo pat vai
kystės būsi mokomas kovoti 
prieš savo krašto pavergėjus. 
Tai nesibaigianti grandinė. 
Ištrūkti iš jos tiesiog neįma
noma.

Likimas (ar atsitiktinumas) 
tau davė pradžią. Esi sviestas į 
žiauriai nevienodų galimybių 
pasaulį. Daryk ką nori. Rašyk 
eilėraščius apie idealų bokštą. 
Gal ir pakilsi? O jei esi gimęs 
silpnavalis, dar pasiligojęs, tai 
neretai jausies nuskriaustas, 
atstumtas, vienišas, kai kada 
tulžies ir pagiežos kamuojamas, 
atšiaurus, kandus... Gyvenimo 
orkestre fiziologija yra bene 
pats svarbiausias instrumentas, 
savo kakofonijomis paklupdan- 
tis ir gabų dirigentą.

Grįžkime prie skatinimo. Argi 
paveldėtų nelygybių plotuose jo 
reikšmė išblanksta? Nemanau. 
Anaiptol. Skatinimo energija 
yra tam, kad žmogus, įvairuojąs 
savo įgimtais pliusais ir minu
sais, galėtų sau surasti tinka
miausią laikyseną. Būtyje. Ki
taip sakant, tapti gamtos Para
doksu teigiama prasme. Kitos 
gi išeities nėra. Jis ar ji kaip

Martyno Mažvydo paruoštos 
pirmosios lietuviškos knygos 
atvėrė naują ryškų Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo puslapį. 
Drauge su lietuviškos raštijos 
pradžia į Didžiąją ir Mažąją 
Lietuvą plūsterėjo ir nauja, gai
vi protestantiškos muzikos ban
ga, kuri praturtino krašto muzi
kinį gyvenimą, suteikdama jam 
naujų spalvų.

Mažvydas plačiai atvėrė lietu
viams vartus į krikščioniškojo 
pasaulio muzikos meno lobyną 
— daugybe giesmių, kurios 
lengvai krito į lietuvių širdis, 
nes buvo giedamos gimtąja kal
ba. Jau pirmojoje lietuviškoje 
knygoje Katekizmo prasti žo
džiai, 1547 metais išleistoje Ka
raliaučiuje, buvo išspausdinta 
dešimt giesmių su gaidomis.

Mažvydas visą gyvenimą rū
pinosi lietuviškomis giesmėmis 
ir iki mirties dirbo, ruošdamas 
stambiausią lietuvišką knygą 
Giesmes krikščioniškas, kurios 
pats nebesuspėjo išleisti. Šį 
darbą užbaigė Baltramiejus Vi
lentas 1566 ir 1570 metais, Ka
raliaučiuje išleidęs pirmąją ir 
antrąją šio giesmyno dalis.

Katekizmas ir kitos pirmosios 
lietuviškos knygos neatsirado 
spontaniškai. Giesmių vertimai, 
atranka, jų melodijų mokyma
sis prasidėjo dar tada, kai 16- 
ojo amžiaus pradžioje Lietuvos 
jaunimas vyko siekti mokslo į 
Wittenberg’o, Frankfurt’o prie 
Oderio, Leipzig*o ir kitus protes
tantiškus centrus. Ten jie susi
pažino su Martyno Liuterio 
mokslu, ten jie girdėjo, mokėsi 
ir patys giedojo naujas, neži
nomas ir jau nuo seno Lietuvos 
bažnyčiose skambėjusias griga
liškojo choralo giesmes, kurios 
sudarė naujų liuteroniškų gies
mių pagrindą.

Mažvydas ir kiti žinomi bei 
nežinomi lietuviškos raštijos 
pradininkai lietuviškų giesmy
nų leidybai buvo pasiruošę. Jų 
kūrybiškumą liudija tai, kad jie 
nepasirinko lengviausio kelio, 
nevertė į lietuvių kalbą anks

čiau išspausdintų vokiškų, če
kiškų ar lenkiškų giesmynų, o 
iš esmės sudarė naujus, origi
nalius giesmynus, atrinkdami į 
juos giesmes iš daugelio įvairių 
šaltinių.

Šešioliktajame amžiuje naujų 
protestantiškų giesmių kūryba, 
jų vertimai buvo itin populiarus 
to laikotarpio literatūrinis-mu
zikinis žanras ir pirmosios gies
mės į lietuvių kalbą buvo iš
verstos kur kas anksčiau, nei 
buvo išspausdinta pirmoji lietu
viška knyga. Greta Mažvydo 
dirbo ir kiti lietuviškos raštijos 
pradininkai, kurie rūpinosi 
giesmėmis. Išliko žinia, kad 
Abraomas Kulvietis 1545 me
tais prieš mirtį prašė artimųjų 
laidotuvėse giedoti jo išverstas į 
lietuvių kalbą psalmes.

Mažvydo knygų giesmės bran
gios ne tik todėl, kad jos yra pir
mieji lietuviškos raštijos pa
minklai. Išskirtinis Mažvydo 
knygų bruožas — dėmesys mo
kyklai, meilė žekeliui, t.y. mo
kiniams. Šių knygų giesmės liu
dija lietuviškos mokyklos pir
muosius ryžtingus žingsnius. 
Mažvydas, ruošdamas giesmes, 
rūpinosi jaunimo švietimu, sie
kė, kad lietuviška mokykla ne
apsiribotų lietuviško rašto ir 
tikėjimo tiesų mokymu, bet ir 
plačiau pravertų duris į mokslo 
pasaulį. Mažvydas lietuvišką 
mokyklą kreipė europietinio 
universalizmo keliu. Ir tai jis 
darė, ne vien Katekizme paskel-

Martynas Mažvydas. Gesmes chirksczoniskas, gedomas baszniczosu per 
Aduenta ir Kalėdas ik Gramniczu. (Karaliaučius, 1566). Pirmoji giesmyno 
dalis, jau po Martyno Mažvydo mirties, parengta jo pusbrolio Baltramiejaus 
Vilento.

bęs „Mokslą skaitymo ir rašto”, 
bet ir „giesmes berneliams nau
jai suguldytas”. Greta giesmių, 
kurias giedojo visa bažnyčia, 
visa bendruomenė, buvo ir gies
mių, skirtų tik mokiniams. Tai 
dažniausiai giesmės, kurios di
daktiniais tikslais buvo gieda
mos ir gimtąja, ir lotynų kalbo-

mis. Prie šių giesmių buvo 
nurodytas ir jų lotyniškas šal
tinis. Apie tai, kad šias giesmes' 
privalu giedoti ne tik lietu
viškai, bet ir lotyniškai, buvo 
nurodyta giesmyne: „Dėl žmo
nių galima giedoti lietuviškai, o 
žekeliai gali giedoti lotyniškai”, 
arba „Psalmus lotyniškus gie-

dok iš psalteriaus lotyniško”. G“C 
prie kelių giesmių pateikiama"’ 
ne tik nuoroda į lotynišką ' 
šaltinį — bet greta lietuviško ir 
pilnas lotyniškas tekstas.

Vienintelė lietuviškame gies-”’ 
myne esanti keturbalsė giesmė, ” 
kuriai Mažvydas, kaip jis pats”' 
rašo: „... dielei waiku wissus~- 
kieturis balsus netingieijau pa-‘r- 
dieti”, buvo paimta iš lotynų”' 
kalbos gramatikos. Ši giesmė’” 
buvo giedama, mokant vaikus .’ 
lotyniškos eilėdaros. Įtraukda-.'. 
mas šią giesmę į lietuvišką gies->«» 
myną, Mažvydas labai aiškiai 
išreiškė savo švietėjišką nuos-^-; 
tatą — kad vaikams, pramoku-.; 
siems lotynų kalbos, būtų atvi-,, 
ros durys toliau siekti mokslo. „

Mažvydo giesmių įtaka aki-., 
vaizdi visiems vėliau išleistiems . 
lietuviškiems giesmynams tiek— 
Rytų Prūsijoje, tiek ir Didžiojoje, 
Lietuvoje. Tačiau jo giesmynų, 
įtaka akivaizdi ir lietuvių liau-* 
dies dainoms. Pirmą kartą liau-' 
dies daina buvo užrašyta 1634” 
metais, kada Mažvydo vaikaitis 
Bridžius Gedkantas į atsimi- 
nimų albumą įrašė melodiją ir~ 
tekstą: „Ne visi medžiai arto-° 
jams priduoti”. Jadvyga Čiurlio- ’ 
nytė rašė, kad ši daina, nors ir” 
atspindi liaudies dainas Prūsi-- 
joje, tačiau jos melodija gerokai J 
skiriasi -nuo tikrųjų senovinių! 
liaudies melodijų. O šįdąįpątai- 
savaip mažlietuvių .pertvarky-’ 
ta Mažvydo giesmynų medžią-; 
ga, kurioje savitai suderintas; 
pasaulietinis tekstas ir liutero-, 
niškos giesmės melodija. Tai 
ryškus pavyzdys, kaip amžių 
bėgyje keitėsi Mažvydo giesmių 
melodijos ir tekstai.

Iki mūsų dienų labai pakito ' 
senoji lietuvių kalba, pasimiršoJ 
daugel žodžių ir išsireiškimų,' 
bet nepakito giesmių dvasia, vi- 
sada stiprinusi lietuvių širdis. •
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Siame numeryje:

Nauji etnografo Vacio 
Miliaus darbai

JURGIS GIMBUTAS

nors turi pralaužti negatyvizmo 
užtvaras. Argi kalta gamta, 
argi kalta mįslingoji begalinė 
Visata dėl to, kad mūsų baig
tinėje planetoje Žemėje, nepai
sant tam tikro dėsningumo, vis
kas be gailesčio įvairuoja. Ir 
pavidalai. Ir apraiškos. Ir metų 
laikai, ir dienos. Ir miestai yra 
kitoniški. Ir valstybės. Ir tau
tos. Ir žmonių charakteriai, vi
sada trokštantys paskatinimo 
ištverti.

Pranas Visvydas

Trokštame paskatinimo ištverti • Giesmė Martyno Mažvydo 
knygose • Vacio Miliaus etnografiniai darbai • Studijų dienos 
Lietuvoje • Trijų Lietuvos menininkų koncertai • Dalios Sta- 
niškienės „Dainava” • Parodos: Čiurlionio galerijos 40 metų su
kaktis ir Nijolė Banienė Lietuvių dailės muziejuje

Habilituotas dr. Vacys Milius, 
gyvenąs Vilniuje, tačiau žemai
tis, žinomas savo darbais lietu
vių etnografijoje. Jis yra Vil
niaus universiteto profesorius ir 
Mokslų akademijos Etnografijos 
skyriaus vedėjas. Neseniai išėjo 
du jo parašyti bibliografijos rin- 

, kiniai. Žemaičių etnologijos bib
liografija, išleista Vilniuje, 60 

. puslapių. Leidėjai: Žemaičių 
kultūros draugija ir Žemaičių 
akademija. Šiame leidinyje su
registruota. 19-ojo - 20-jo amžių 
literatūra — knygos ir periodi
kos straipsniai. Medžiaga kla
sifikuojama pagal „Intematio- 
nale Volkskundliche Bibliogra- 
phie” (Tarptautinė tautotyros 
bibliografija) nustatytą tvarką. 
Profesorius Milius suregistravo 
per beveik du šimtmečius pas
kelbtus darbus apie etnografiją, 
sakralinę ir pasaulietinę liau
dies architektūrą, tautodailę, 
papročius, tyrinėtojus ir tų 
spausdintų darbų recenzijas. 
Viskas suskirstyta į 22 skyrius. 
Pavardžių rodyklėje dažniau 
minimi šie autoriai: Konstanti
nas Bružas, Balys Buračas, Izi
dorius Butkevičius, Marijona 
Čilvinaitė, Stasys Daunys, Ig
nas Jablonskis, Liudvikas Ado
mas Jucevičius, Ignas Končius, , 
Juozas Mickevičius, Vacys Mi
lius, Aleksandras Pakalniškis, 

J Juozas Petrulis, Vladas Statke-

vičius, Adomas Vitauskas. Iš 
viso suregistruota apie 330 pa
vardžių, 646 bibliografinės pozi
cijos. Tiražas —1,000.

Kodėį, apsiribota tik žemaičių 
etnologija? Milius pradeda savo 
pratarmę teiginiu, kad žemai
čiai yra išlaikę daug senosios 
kultūros apraiškų iki 20-ojo 
amžiaus vidurio. Jie sulaukė 
nemažo specialistų tyrinėtojų ir 
kraštotyros mėgėjų dėmesio. 
Galėjo lemti ir leidėjai.

Antrasis pastarųjų metų bib
liografinis Vacio Miliaus darbas 
yra „Gimtojo krašto (1934 - 
1943) bibliografija. Si 32 pusla
pių knygutė išleista Vilniuje 
1996 metų pabaigoje. Tiražas 
1,500. Gimtojo krašto žurnalą 
leido Šiaulių kraštotyros drau-

1944 
(1996) 
Nr. 32

Martyno Mažvydo „Katekizmo” sukakties minėjimo JAV komiteto nariai: 
(piroje eilėje) dr. Giedrius Subačius, Nijolė Martinaitytė-Nelson, Laima 
Petrauskaitė-Van der Stoep; (antroje eilėje) dr. Algimantas Kelertas, dr. 
Jurgis Anysas, Dalia Stakytė-Anysienė ir Vilius Trumpjonas. Trūksta: Da
lios Šieninės, Ramūno Buntino ir dr Peter Zansitis.

■rriB K' mp- i
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gija nuo 1927 iki 1943 metų. Iš 
viso išspausdino 31 numerį 17- 
oje knygų, 2,388 puslapių, ilius
truota. Dabar tie žurnalai yra 
bibliografinė retenybė, nes ne
mažai jų sunaikinta per sovieti
nę okupaciją. Lokalinės istori
jos, etnografijos ir aplamai 
kraštotyros klausimais rašė 116 
autorių. Visą medžiagą Milius 
suskirstė j trylika skyrių. Gaila, 
kad i tą knygutę nesudėti 
straipsniai, paskelbti Gimtoji 
krašto Nr. 32, kuris buvo suda
rytas 1944 metais to paties re
daktoriaus P. Bugailiškio, ta
čiau tada nebeišspausdintas. 
Rankraščiai išsaugoti Mokslų 
akademijos bibliotekoje Vil-

tais atsirado galimybė išspaus
dinti ir tą paskutinį Gimtojo 
krašto numerį- Spaudai parengė 
ir redagavo Vacys Milius ir Ro
ma Sabaliauskaitė. Išleido Lie
tuvos kraštotyros draugija 1996 
metų pabaigoje. Toji 100 pusla
pių knyga turi 24 straipsnius su 
iliustracijomis. Tiražas 1,500.

- • >-*. «V«»I *
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Čia suminėtieji leidiniai; vėl 
parodo, kad Lietuvos etnologai 
ir kai kurie leidėjai dirba nenus
todami. Naujais veikalais:*tian- 
doma pasivyti laiką, prarastą 
okupacijų metu, kada lietuvių 
kultūros tyrinėjimai buvo nus- 

niuje. Tik po 51 metų, 1995 me- tumti paskutinei! vieton.
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41-oji lietuviškų studijų savaitė Dainavoje

Laikraštis Lietuvoje - 
daug kam prabangadaug kam

Draugas leidžiamas toli nuo 
Lietuvos. Tenka apgailestauti, 
jog tam nuotoliui įveikti kartais 
neužtenka net poros savaičių. 
Lietuvoje leidžiami laikraščiai 
brangūs, o gyvenimas verčia su
simąstyti, kas dedasi pasauly ir 
mūsų valstybėje, kuri vis dar 
nesijaučia saugi. Per greit ap
sipratome, kad vėl turime ne
priklausomą Lietuvą. Pasakėm 
„ačiū Dievui” ir nusiraminom. 
Kai kurie, spjovę į visas jos at
kūrimo kančias, seniai driežu 

'geguže verčias, ieškodami būdų 
kuo daugiau iš jos pasipelnyti, 
įsiropšti į valdžią, pasinaudoti 
įstatymų spragom... Parazitai 
visada renkasi silpnesnį.

^e tTėyynės labui, o asme
ninėms ambicijoms tenkinti ku
riamos vis naujos partijos, vie
nas po kito kaip grybai dvvst.a 
tragikomiški pretendentai į 
Valstybės prezidentus. Vienas 
lenks žmonių širdis savo išore, 
antras — gudrumu ir pataikavi
mu nupilietintiems Lietuvos 
pakraščiams, kur tebetvyro kol
chozų dvasia ir naminės tvai
kas, kur dar nesuskambo lietu
vių kalba. Trečias uoliau už 
kitus spjaudys į tuos, kurie 
prieš septynetą metų „užsigeidė 
laisvės, bet gerovės neatnešė”.

Taip, gerovės, teisingumo, 
šviesos iš tikrųjų mums norė
tųsi daugiau. Rytų Lietuvoj vis 
dar skriaudžiama ir stumiama 
lauk lietuviška mokykla. Laik 
raštis čia ir ne tik čia — per 
didelė prabanga. Ne visuose 
namuose yra televizija, radijas 

Žinodamas tai Albinas Mar
kevičius, gyvenantis Kalifomi Kazys Sąja

Kazys Sąja (apie 1990 metus, kada lftivo atkuriama nepriklausoma Lietuva)
* N-

Rašytojas ir dramaturgas Kazys SajS šių metų birželio 27 dieną šventė 65-erių metų sukaktį. 
Prašytas mūsų laikraščiui ta proga pasidalinti apie save ir savo kūrybą, rašytojas geriau pasirinko 
kreiptis į skaitytojus šia „kertine parašte”, o taip pat pateikti pluoštą naujausios savo kūrybos, ku
rios vieną darbą spausdiname šiame numeryje. -• x

joj, jau kelinti metai užsakinėja 
po kelis šimtus dešinės pakrai
pos Lietuvos aido ir Valstiečių 
laikraščio prenumeratų nepa
siturintiems skaitytojams mies
te ir kaime. Visų pirma Vil
niaus, Šalčininkų, Trakų rajonų 
lietuviškoms mokykloms. Vie
nam geradariui tokia našta per 
didelė, o Lietuvoje jos dar per 
maža.

Metams 'įpusėjus skaitytojai 
ir vėl raginami užsisakyti kurį 
nors laikraštį trečiam ir ketvir
tam metų ketvirčiui. Šiais me
tais rinksim Prezidentą, laik
raščio svarba bus dar labiau iš
augus. Todėl ruošdamas Drau
gui pluoštelį kūrybos prašau 
išspausdinti ir šį mano prašymą 
tautiečiams prisiminti gimtuo
sius kaimus, miestelius ir mies
tus, gimines ar draugus. Gal, 
sakau, nors nuo šių metų ru
dens galėtume užsakyti kurį 
nors laikraštį savo buvusiai mo
kyklai, miestelio bibliotekai ar 
konkrečiam žmogui.

Lietuvos aidas išeina penkis 
kartus per savaitę, ir pusmečio 
prenumerata kainuotų 75 JAV 
dolerių. Lietuvos aido atstovas 
Čikagoje — Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow 
Brook, Illinois, 60514.

Dukart per savaitę išeinantis 
Valstiečių laikraštis pusmečiui 
kainuotų tik 12 JAV dolerių 
Čekį su intencija reikėtų siųsti 
Valstiečių laikraščio redakcijai, 
Laisvės prospektas 60, 2056 
Vilnius, Lietuva.

JUOZAS BAUŽYS

Šiemetinė Lietuvių fronto bi
čiulių surengta studijų savaitė 
vyko 1997 m. birželio 9-15 die
nomis dar pavasario žaluma te
bealsuojančioje Dainavoje. Tai 
buvo jau 41-oji iš eilės Lietu
viškųjų studijų savaitė. Kaip 
paprastai, pranešimai, pokal
biai ir svarstybos lietė šiuo me
tu aktualiuosius Lietuvos bei 
išeivijos gyvenimo klausimus. 
Savaitėje dalyvavo ir svečias iš 
Lietuvos — Švietimo ministras 
profesorius Zigmas Zinkevičius. 
Dalyvių skaičius įvairavo diena 
iš dienos, oras pasitaikė nepa
prastai gražus, tad skųstis rei
kėjo nebent tik perkrauta pro
grama.

Pirmosios dienos pranešimai 
ir pokalbiai daugiausia lietė bu
vusius ir dar ateinančius rinki
mus Lietuvoje. Algis Raulinai- 
tis, LFB politinės komisijos 
narys, supažindino su tos komi
sijos veikla ir atliktais darbais, 
ypač besiruošiant praėjusio ru
dens rinkimų kampanijoje į 
Seimą. LFB įpašas buvo teigia
mas, rezultatai gana geri. Al
girdas Stepaitis atkreipė 
dėmesį į šio pavasario savival
dybių rinkimus. Neseniai įsi
steigę Tėvynės sąjungos rėmėjų 
skyriai buvo aktyvūs. Nariai 
talkininkavo spaudoje, asme
niškai ir finansiškai rėmė kan
didatus. Jo nuomone, išeivija 
savo uždavinį atliko teigiamai. Į 
pokalbius jungėsi visi dalyviai, 
o taip pat'ir kiek vėliau Daina- 
von atvykęs ministras Zinke
vičius. Jo nuomone, Lietuvos 
kai kuriuose laikraščiuose tei
kiama informacija yra tenden-- 
cinga, o dažnai skelbiami įvai
rūs apklausos duomenys yra 
klaidinantys ir netikslūs. Besi
ruošiant prezidentiniams rinki
mams būtų labai svarbu tarp 
TS ir KD pasiekti ir sudaryti 
glaudžią koaliciją. Gaila, kad 
tam tikros jėgos, atrodo, sten-

Lietuva ir išeivija

Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitės 1997 m. birželio 9-15 d. Dainavoje, Manchester, Michigan, metu: dr. An
tanas Musteikis, profesorius Zigmas Zinkevičius, dr. Petras Kisielius, profesorius Justinas Pikūnas.

, Jono Urbono nuotrauka

giasi tokiai koalicijai trukdyti.
Kitą dieną, antradienį, pokal

biai sukosi apie išeiviją, jos 
veiklą ir santykius su Lietuva. 
Dr. Jonas Račkauskas, ALT’o 
pirmininkas, supažindino su jo 
istorija ir dabartine veikla bei 
projektais. Jis pabrėžė, kad bū
tinas didesnis bendradarbiavi 
mas tarp ALT’o ir Lietuvių Ben
druomenės ir apgailestavo, jog 
tarpusavio sutarimo vis dar ne
matyti. JAV LB veikėjas Vytas 
Maciūnas savo labai kruopš
čiai ir įdomiai paruoštame pra
nešime apžvelgė ir vertino lietu 
viškosios išeivijos veiklą apskri
tai. Jo nuomone, išeivijos poli
tinė jėga šiuo metu Amerikoje 
vertintina vos dvejetų; kultū
rinė veikla pasireiškia ir litua 
nistinis auklėjimas žymiai ge
riau — galima duoti ketver
tuką; visuomeninei veiklai gal 
galima duoti tris su pliusu; as
meniško ir intelektualinio kapi
talo ugdymui — net keturis su 
pliusu. Reiškia, blogiausiai reiš
kiamės politinėje srityje. Norint 
pasiekti geresnių rezultatų, 
būtina organizuoti kontaktines 
grupes, asmenines pažintis su 
įtakingais politikais, plėsti bal
suotojų masę ir finansinę pa
ramą. Būtina taip pat pradėti 
naudoti tarpusavio ryšiams 
pačią naujausią technologiją. 
Prelegento mintis parėmė taip 
pat ir kita LB veikėja Liūda 
Rugienienė. Ji akcentavo, kad 
kontaktuojant savo atstovus 
JAV Kongrese svarbu žinoti 
aiškiai, ko norime, ir ko nori ir 
siekia Lietuva. Todėl ir bendros 
politinės konferencijos su Lietu
va yra būtinai reikalingos. Apie 
tokią neseniai įvykusią LB ir 
Lietuvos Seimo narių konferen
ciją gana plačiai pasakojo Juo
zas Ardys.

Popiet buvo kalbamasi tema: 
ką išeivija gali duoti Lietuvai ir 
ko Lietuva tikisi iš išeivijos. 
Pirmojoje klausimo pusėje la
biausiai buvo paliesta socialinės 
pagalbos sritis. Birutė Jasai
tienė plačiai nušvietė Balfo, 
LRK šalpos, Mercy Lift, LB so
cialinių reikalų tarybos, Lietu
vos vaikų vilties, Lietuvos vyčių 
ir daug kitų labdaros organiza
cijų veiklą ir darbą. Visur šioje 
veikloje pasireiškia pinigai, dar
bas, ekspertizė ir auka. Lai
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mutė Stepaitienė atkreipė dė
mesį, kad Lietuvai šiuo metu 
svarbiausia yra naujo žmogaus 
auklėjimas ir ugdymas. Todėl 
sveikintinos Lietuvos jėzuitų 
pastangos įkurti ir išlaikyti 
naują Jėzuitų gimnaziją Vil
niuje. Kita svarbi įstaiga — Lie
tuvių namai, skiriami Sibiro 
tremtinių vaikams ir vaikai
čiams. Rezultatai labai puikūs, 
tik iš mūsų reikėtų didesnės pa
galbos.

Antrąją klausimo pusę — ko 
Lietuva lauktų iš išeivijos — 
dėstė profesorius Zigmas Zin
kevičius, pirmiausia pasi
džiaugęs, kad išeivijos parama 
švietimo srityje knygomis, Ap- 
ple kursais ir įvairiais patari
mais yra nepaprastai didelė. 
Lietuvoje juk ir mokytojai dar 
turi patys mokytis, mokyklose 
dar labai daug senojo auklėjimo 
mokytojų. Sunku prieiti tad ir 
prie naujų vadovėlių bėi konk
retesnės mokyklos reformos. 
Būtinai reikia gerų ir patikimų 
žmonių ministerijose ir visur ki
tur su naujomis idėjomis ir nau
jais darbo metodais. Pranešėjas 
išreiškė pageidavimą, kad App- 
le kursai gal būtų dar naudin 
gesni, jei juose būtų daugiau 
lietuvių dėstytojų, gal lietuviai 
pensininkai galėtų atvažiuoti ir 
padirbėti.

Švietimas ir kultūra

Dr. Jonui Račkauskui pa
darius išsamų pranešimą apie 

LFB studijų savaitėje Dainavoje: Pilypas Narutis, Jonas Kavaliūnas, Juozas Ardys, profesorius dr. Kęstutis 

Ski upskelis. Jono Urbono nuotrauka

lietuviškuosius archyvus išeivi
joje, jų darbą, rūpesčius ir ne
aiškią ateitį, buvo pereita prie 
temos: švietimo padėtis ir pro
blemos Lietuvoje ir išeivijoje. 
Pirmąją temos pusę, o taip pat 
ir naujas švietimo reformas Lie
tuvoje, nagrinėjo ministras Zig
mas Zinkevičius. Jo perduotos 
mintys, kuriose atsispindėjo bū
tinas reikalas tokioms refor
moms įgyvendinti ir nepapras
tai sunkus darbas, jau buvo 
aprašytos Draugo puslapiuose. 
Tad čia labiau sustosime prie 
mokytojo Jono Kavaliūno pra
nešimo apie išeivijos švietimą ir 
mokyklas. Prelegentas nupiešė 
istorinį vaizdą, kaip prieš pen
kiasdešimt metų buvo kuriamos 
lietuviškosios mokyklos išei
vijoje ir kiek daug jų ir, svarbi
ausia, visų mokytojų dėka buvo 
atlikta. Jis prisiminė pirmąsias 
mokyklas Vokietijos lageriuose, 
pirmuosius perspausdintus va
dovėlius, mokyklų darbą bara
kuose ir kareivinėse. Nuo 1949 
metų švietimo darbas buvo tę
siamas JAV ir kituose kraš
tuose. Pradėtos šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos, kai dar 
net nebuvo Lietuvių Bendruo
menės, veikė neakivaizdiniai 
kursai, Pedagoginis institutas, 
buvo paruošti nauji vadovėliai, 
rengiamos mokytojų studijų 
savaitės. Deja, šiuo metu, kai 
lietuvių kalbos vartojimas silp
nėja, lietuviškojo švietimo išei
vijoje padėtis kelia nerimą.

Po pietų tęsėsi diskusijos, o 

dalyviui rašytojui

vėliau buvo išklausyta prane
šimų apie skautų ir ateitininkų 
veiklą. Apie LSS Vydūno fondo 
darbus ir veiklą papasakojo Al
girdas Stepaįtis, o apie ateiti
ninkus išeivijoje ir Lietuvoje, 
apie artėjančią ateitininkų kon
ferenciją Palangoje kalbėjo 
Juozas Baužys.

Šiemet nuolatiniam studijų 
savaičių
Aloyzui Baronui būtų suėję 
80 metų amžiaus. Tad jo pri
siminimui buvo surengta vaka
ronė, kuriai vadovavo Vytau
tas Volertas. Ištraukas iš hu
moristinės Barono poezijos 
skaitė Rėdą Ardienė, o savo 
nuotaikingus Vilniaus temomis 
kūrybos posmos perteikė poetė 
Julija Švabaitė-Gylienė.

Ketvirtadienio ryto, birželio 
12 dienos, programoje Zigmas 
Zinkevičius iškėlė Pietryčių 
Lietuvos mokyklų rūpesčius. Jo 
mintys buvo Čikagoje išsakytos 
kitoje auditorijoje ir jau iš
spausdintos Drauge, tad čia 
plačiau nerašome. Antrąją šio 
ryto paskaitą skaitė prof. Val
das Samonis iš Kanados. Jo 
tema — „Kas trukdo investici-. 
jas Lietuvoje?” Prelegentas su
pažindino su tiesioginėmis už
sienio investicijomis, kuriomis 
užsienis investuoja tiesiog į 
įmones ar pramonę, ir vadina
momis portfelinėmjs investicijo
mis į akcijas. Valstybė dažnai 
bijo, kad įvairiais investavimais 
užsienis kišasi įjos sferą, tačiau 
kartu ir padeda spręsti daugelį 
problemų bei pakelti pramonės 
lygį. Deja, užsienis mato daugy
bę greta neigiamų faktorių, 
trukdančių didesnes investicijas. 
Jau pati Lietuvos aplinka — 
nestabilios Rusuos — kelia ri 
ziką. Šalia tos geopolitinės nei 
giamos padėties yra ir prastok. 
Lietuvos įvaizdžio problema 
Lietuviai nemoka -savęs parduo 
ti, vis dar matoma didžiulė k< 
rupcija, apie 40% Lietuve 
ekonomikos tebėra šešėlinė.

Profesorius dr. Kęstuti 
Skrupskelis skaitė įdomią pas 
kaitą apie kultūrą ir pinigus 
apie kultūros tiltų į Lietuvą at, 
statymą. Įrodęs, kad kultūro: 
prekės, pvz., knygos, nėra pel 
ningos ir kad joms būtinai rei 
kalinga įvairių mecenatų — 
nuo pačios valstybės iki didelių 
bendrovių ar atskirų asmenų — 
jis klausė, ar išeivija tai pajėgtų ' 
padaryti, ar turėtų tam. lėšų 
Tačiau pastebima, kad tam tik 
ri fondai stengiasi Lietuvos 
kultūroje turėti savo įtaką. Čia 
jis paminėjo. Soros fondą, kuris

(Nukelta į 2 psl.)
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Mažvydo „Katekizmo” 
sukakties šešėly

Kas gi ten aukso spindulius beria...

Klaidas pramušusi versmė

Istorija yra įvykių ir datų py
nė. Daug matome atgal pažvel
gę. Bet vos vos graibomės šian
dienos blankumoje. O ateičiai, 
tirštai tamsai, esame visiškai 
beregiai. Ilgoje Lietuvos praei
ties juostoje šįmet savo dėmesį 
sulaikome ties 1547 metais, kai 
prieš puspenkto šimtmečio 
spaustuvėje gimė pirmoji lietu
viška knyga.

Įvykis nepaprastas. Jo įver
tinimui būtina pabrėžti, kad lie
tuviai, turėję gražią kalbą, iki 
tada buvo beraščiai, taigi ne
turėjo savo rašto. Valstybiniai 
dokumentai naudojo bažnytinį 
rusų ir gudų kalbų mišinį, didi
kai laiškais susisiekdavo len
kiškai, rusiškai, prancūziškai 
ar lotyniškai, o lietuviškai — 
nei raidelės, nei su nosinėm, nei 
be nosinių.

Tiesa, lietuvių kalba rankraš
čių lotyniškuoju alfabetu jau 
šiek tiek buvo humanitarinių 
mokslų darbuotojų stalčiuose ir 
lentynose. Kiekvienas šių moks
lininkų bandė lietuviškai rašyti 
taip, kaip jam atrodė geriausia, 
nebuvo jokių taisyklių ir tarp tų 
negausių ankstyvųjų lituanistų 
net stigo ryšio.

Ir štai 1547 metais į pasaulį 
iškilmingai atkeliavo Katekiz
mas, pirmoji lietuviška knyga. 
Ją paruošė Martynas Mažvy
das, lietuvių liuteronų pasto
rius, prieš tai labai mažai girdė
tas.

Apie Mažvydą ir jo Katekizmą 
buvo, yra ir bus daug kalbama. 
Juk tai pirmoji, labai stipri mū
sų kultūros versmė, peršokusi 
gausias, subtilias, gilios min
ties, tačiau primityvias liaudies 
kūrybines pastangas. Ši versmė 
parodė ir mūsų valdovų bei įta
kingų asmenybių klaidas.

Štai kokia gryna tiesa, taria
ma apie Katekizmo pasirodymo 
metą: iš Rytų plūdo rusų kalba; 
iš Pietų ^plaukė lenkiškumas; 
lietuvių tauta atsirado mirtina
me pavojuje.

Ar ne mūsų kunigaikščiai 
rėpliojo į Rytus, į ten bruko du
kras ir sūnus, o per jų ryšius 
atidarė rusams vartus į Lie
tuvą? Kiek dėmesio didikai sky
rė saviems žmonėms, ypač že
maičiams ir prūsų palikuonims 
bei aplamai Lietuvos Vaka
rams? Kodėl bent valstybiniams 
reikalams jie nesistengė sukurti 
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savo rašto, bet rėmėsi slaviš
kais ir lotyniškais dokumen
tais? Pudruotuose perukuose 
šokdavo menuetus ir gainiodavo 
valstiečius, o visa kita tebūna 
Dievo, kuriuo taip pat mažai 
rūpinosi, valioje.

Istorijoje tvirtinama, kad per 
Katalikų Bažnyčią plito lenkiš
kumas. Žinoma, plito. Bet ar tai 
buvo piktas, tyčinis Lenkijos 
kėslas? Ar tada karaliams rū
pėjo, kaip kalba jų pavaldiniai? 
Jie žiūrėjo, kad daugiau išsi
luptų turto. Juk anais laikais 
tautinių valstybių nežinome, o 
Lenkija sau karalius pirkinėjo 
Lietuvoje, Švedijoje, Prancūzijo
je, Vengrijoje. Valstybės buvo 
tarsi šiandieniniai privačios 
nuosavybės dvarai. Lenkija tuo 
metu Lietuvos dar nelenkino. 
Lenkinosi patys lietuviai.

Pagonims, naujai pakrikšty
tiems, reikėjo dvasininkijos. 
Tad ir atvyko Lietuvon menkai 
gabūs lenkai kunigėliai, nes tai 
buvo panašu į tremtį užkampin. 
Ar lauktina, kad jie mokysis lie
tuviškai? Prižiūrėti bažnyčiai 
dovanotą didoką karaliaus ūkį 
ir auginti karvytes atrodė leng
viau kaip mokytis pagonių kai 
bos. Kur slėpėsi Lietuvos didi
kai? Kodėl jie nesušoko ruošti 
lietuvių kunigų? Savo vaikus 
siuntinėjo į Europos universite
tus, bet dvasininkija jiems 
nerūpėjo. Pastatysi bažnyčią — 
ji amžiams garsins tavo vardą; 
išmokysi dešimtį kunigų — jie 
mirs — ir po tavo vardo. Mūras 
pastovesnis už žmogų. O pati 
Katalikų Bažnyčia? Ar ji nesu
sigaudė, kad žmogus Dievą ta
da pamilsta, kai gali su juo su
sikalbėti? Ypač jo įgaliotiniui 
kunigui kalėdojant, kai atma
tuojama keli gorčiai grūdų ar 
maišan įstumiama raiba vište
lė.

Katalikų Bažnyčia tyčiomis 
Lietuvos nelenkino. Ji, tada lyg 
su mūsų didikais susitarusi, tik 
demonstravo rūpestingumo sto
ką ir gal net apsileidimą.

Mažvydo Katekizmą išugdė 
evangelikų liuteronų pastangos. 
Šio fakto kartais mes nepaste
bime. Protestantai vykdė savo 
misijas ir jas vykdė protingai. 
Prūsijos kunigaikštis Albrech
tas, aktyvus Liuterio mokslo 
skleidėjas, žinojo, kad supranta
mas Dievas yra savas ir miela- 
širdingas Dievas. Todėl kuni
gaikštis pasikvietė ir globojo iš-

DALIA
STANIŠKIENĖ

Tradicinės Ateitininkų studi
jų dienos Darbo dienos savait
galį, šių metų rugpjūčio 29-31 
dienomis „Dainavoje”, Manches
ter, Michigan, sutraukė, regist
ratorės Vakarės Valaitienės ži
niomis, daugiau negu 150 vy
resniųjų ir jaunimo. Rinkomės 
jau dešimtąjį kartą pasidalinti 
mintimis, pasiinformuoti, pa
draugauti vieni su kitais ir pas
katinti vieni kitus tolimesnei 
mūsų sąjūdžio veiklai.

Pirmieji šių Studijų dienų or
ganizatoriai — dr. Algis Norvi
las ir Birutė Bublienė daugelį 
metų rengė šį prasmingą ateiti
ninkų susibūrimą. Šįmet savait
galį surengė ir jam vadovavo 
Juozas Polikaitis, tik perleidęs 
Ateitininkų federacijos vado pa
reigas savo įpėdiniui Lietuvoje. 
Tad šios Studijų dienos, vyku
sios tuoj po Nepaprastosios atei
tininkų konferencįjos Palan
goje, buvo- ypač aktualios ir 
svarbios, skatinančios tarpusa
vio bendravimą ir ateitininkiš- 
kos veiklos sustiprinimą išeivi
joje — mūsų visų pagrindinį 
rūpestį šiuo metu.

Savaitgalis pradėtas penkta
dienio vakarą (rugpjūčio 29 die
ną) su Aleksandro Plėnio vaiz
dajuoste „Kelionė po Lietuvą” ir 
susipažinimo vaišėmis „Baltojo 
avino” svetainėje, kuriomis rū
pinosi A. Lietuvninkienė.

silavinusius lietuvius kaip Ra- 
polionį, Kulvietį, Mažvydą, 
ruošdamas juos liuteronų kuni
gais lietuviams. Primintina, 
kad misijų tikslu jau dvejais 
metais anksčiau Albrechtas bu
vo pasirūpinęs katekizmo išlei
dimu prūsų kalba. Taip jis fi
nansavo ir lietuviškąjį Mažvydo 
Katekizmą.

Lietuvių kultūros istorijai re
formacija užžiebė ne vieną var
dą, jų tarpe ir Donelaitį. Protes
tantizmo plitimą Lietuvoje, kur 
žmonės mėgo pastovumą, tur
būt sulėtino jo nesibaigiantis 
šakojimasis į daugelį atžalų, 
skaldęs ir tokias didikų šeimas 
kaip Radvilų. Žinoma, prabudo 
ir katalikai. Dvidešimt aštuone- 
riais metais vėliau už Mažvydo 
Katekizmą Vilniuje buvo at
spaustas Mikalojaus Daukšos 
iš lenkų į lietuvių kalbą išvers
tas katekizmas lietuviams, o 
dar po ketverių metų išėjo to 
paties Daukšos garsioji Postilė. 
Kai atsirado lietuvių katalikų 
kunigų, žinome, kokį milžiniš
ką darbą jie atliko lietuvių atgi
mimo laikais. Strazdelis, Va
lančius, Maironis, Vaižgantas, 
Jakštas, Krupavičius, Laukai-

Dr. Vytautas Vygantas, Ateitininkų federacijos Garbės pirmininkas, kalba šiemetinėse Ateitininkų studijų die
nose Darbo dienos savaitgali Dainavoje, Manchester Michigan.

Šeštadienį (rugpjūčio 30 die
ną) — vyko trys paskaitos labai 
įvairiomis temomis. Pirmoji 
paskaitininkė, pedagogė Laima 
Šalčiuvienė, ateitininkų sky
riaus Drauge redaktorė, pavadi
no savo paskaitą „Užrakinti 
vartai — pedagoginis pašne
kesys”. įžvalgiai, įdomiai, vaiz
dines priemones pasitelkdama, 
prelegentė supažindino klausy
tojus su mokymosi trūkumais 
(learning disabilities). Ji pa
žvelgė į šios problemos istorinę 
raidą, simptomus, priežastis, 

tis... Bet tai veikė lietuviai dva 
sininkai, Katalikų Bažnyčiai 
neprieštaraujant ir neskati 
nant. Katalikų Bažnyčia Lietu
voje, vietinių žmonių atstovau
jama, ypač skaudžiai aukojosi 
sovietinės okupacijos laiku, iš
tvėrusi pusšimtį metų.

Malonus sukrėtimas
Žiūrime atgal ir, kaip minėtr 

puikuojamės geru regėjimu prs 
eičiai: kunigaikščių ir didikų 
klaidos lyg ant delno guli; anų 
laikų Katalikų Bažnyčios ne 
rangumas net stebina. O mums 
šiandieną pažinti maišo riedan
čio gyvenimo dulkės. Nors rei
kėtų gerai gerai suprasti, kas 
vyksta aplink mus ir mūsų tai 
pe.

Kaip šitai suprasti? Juk esa
me malonios staigmenos, Lietu
vos nepriklausomybės, didžiai 
sukrėsti. Ši staigmena tiek pa
keitė mūsų būseną, jog net aky
se raibuliuoja. Užsienio lietu
viams buvo lengva susigaudyti, 
kai visomis jėgomis, rankomis 
ir gal net dantimis kabinomės į 
labai prasmingą kovą už Lietu
vos laisvę. Tada ir tautiškumo 
išlaikymas buvo prasmingas — 
piktas niekadėjau, už tavo nu
garos mes, laisvi lietuviai, ri
kiuojamės! Be to, juo daugiau 
turėsime žmonių, tuo lengviau 
bus sėkmingai dirbti. Šiandien 
toje mūsų nirštingo darbo praei
ty matome, kad visų pastangų 
stadionas, kuriame telkėsi kiek
vienas lietuvis kautynėms su 
valstybės ir tautos priešu, buvo 
genialios minties pagimdyta 
Lietuvių Bendruomenė (LB). 
Nesvyruojanti, tvirta, atkakli 
pasirinktam kely, vedančiame į 
visos tautos, ne į kokios nors 

krašto įstatymų reikalavimus, 
pagalbą tokią problemą turin
tiems. Jos pašnekesys davė 
įžvalgumo į save' ir savo 
aplinką, susiduriant su vaikais, 
turinčiais šią mokymosi trū
kumų problemą. Raktas į šių 
problemų nustatymą ir pagal
bos pritaikymą esąs nuoseklus, 
nuodugnus, nuolatinis vaiko pa
tikrinimas. Šie nenormalumai 
(disabilities) gali pasireikšti ne
galėjimu skaityti, rašyti, kalbė
ti... Toks individas mato, girdi 
ir turi normalų ar net aukštesnį 

vienos grupės, gerovę. Išmin 
tingoji, patvari LB! Todėl svar
biais atvejais jai paklusdavo ir 
susidcausminimui priešingi lie
tuviai.

Žinoma, ir ji neišsisuko be 
nervingų trūkčiojimų. Pradžio
je, kol dar buvo apystiprės se
nos imigracijos draugijos ir or
ganizacijos, gal reikėjo kantriau 
pasižvalgyti kokio nors jungian
čio kelio ir nesibrauti į domi
nuojančią viršukalnę. ALTo ir 
VLIKo erzinimas augino visuo
menines piktžoles. Aplinkos su
kūrimas vadinamų Reorganiza 
torių (Reorgų) atsiradimui buvo 
apgailėtinas. Pagaliau PLB val
dybų drąsus žmonėjimasis šio 
krašto Bendruomenės darže
liuose, lyg pati PLB tuos dar
želius būtų sodinusi ir laisčiusi, 
kūrė nervingumą.

Kaip ir Mažvydo Katekizmo 
laikus liesdami, taip ir čia iš
vardinome kelias klaidas, nau
dodamiesi praeities permato
mumo dovana. Juk ir klaidos 
šalia LB nepaprastos vertės vai
sių yra istorija. Kažkur skai
čiau, kad kiekviena valstybė ir 
tauta, kiekviena organizacija 
privalo rašyti dvi istorijas: dar
bų ir klaidų. LB darbai aprašyti 
ir aprašomi, o šie keli žodžiai 
tebūna jos klaidų istorijos pra
džia.

Kokiais vėliausios technikos 
įtaisais naudotis, kad pramuš- 
tume tamsų šarvą, kuris gaubia 
ateitį? Juk Bendruomenei, ypač 
JAV LB, reikia susigraibyti, ku
ria linkme tenka veržtis. Ge
riausi patarėjai turbūt ir šįkart 
liks burtininkai, nors spėlioti 
nedraudžiama.

Rusija dar ilgai ieškos savyje 
tvarkos ir ilgai jos neras. O be-

Rimos Polikaitytės nuotrauka 

intelektualinį pajėgumą (IQ), 
bet nepajėgia naudoti informa
cijos, kuri jam pateikta. Šių 
mokymosi trūkumų priežastys 
gali būti paveldėjimas, gimdy
mo trauma, traumos po gimimo 
(deguonies trūkumas), insultas, 
kraujo krešulys, nuolatinis au
sies uždegimas — negirdėjimas, 
ir t.t. Prelegentė iškėlė šių mo
kymosi trūkumų pasekmes 
(pvz., savigarbos stoka) ir pa
brėžė, kad šioms kliūtims 
pašalinti yra priemonių. Tuos 
vartus galima atidaryti — prob- 

siblaškąs kaimynas yra nepa
tikimas kaimynas. Šiandieninė 
Rytprūsių padėtis Baltijos val
stybes pavertė Rusijai geogra
fine rakštimi. Todėl Rytuose ka
bo ir ilgai kabos Lietuvai pavo
jus net ir tada, kai Vilnius ir 
Maskva bičiuliuosis gražiais žo
džiais ir naudingais ekonomi
niais ryšiais. LB, ypač šio krašto 
LB, negali liautis besidomėjusi 
Washington’o ir Europos politi
niais mostais, negali nereaguoti 
į mums pavojingus politinius 
reiškinius.

Aktyvūs užsienio lietuviai su
daro gal tik vieną šimtąją dalį 
tautos. Tad jie, net eidami a. a. 
Motinos Teresės keliu, medžia
giškai Lietuvos išlaikyti negali. 
Išmeskime mintis apie savo fi
nansines galias. Jų neturime ir 
Lietuva tai žino. Gelbėti našlai
tį, invalidą ar kitokį nelai
mingąjį yra krikščioniška parei
ga, o ją mūsų vardu ir su mūsų 
parama vykdo BALFas. Šiuo 
metu medžiaginė pagalba priva
lo keisti kryptį — iš Lietuvos 
lauktina paramos LB pastan
goms kultūrinėje ir švietimo 
srityse. Vadovėliai, solistai, ak
toriai mus turėtų pasiekti val
stybės lėšomis. Net LB žmonės, 
dalyvaują Lietuvių fondo pelno 
skirstyme, privalėtų šaltai žiū
rėti į siūlymus, pinigus kreipian
čius Lietuvon, išskyrus labai, 
labai ypatingus atvejus. Pinigai 
ar siuntinėliai ten, kur jie nėra 
būtini, tikros meilės neįžiebia. 
Žmones riša mintys, ne padėvė
tos suknelės.

Lietuviais likti — štai LB tik
slas ir siekiai. Ir net nebūtinai 
lietuviškai kalbančiais. Šiandie
ninė erdvė be tvorų, leidžianti 
Lietuvai ir jos pabiroms laisvai 

lemą tiksliai nustačius.
Liudos Rugienienės paskaita

— „Ar Lietuvai yra reikalinga 
lietuvija (užsienio lietuviai)?” 
pažvelgė į mūsų ryšį su Lietu
va. Ji teigė, kad pirmiausia šalį, 
kaip ir žmogų, reikia pažinti, 
kad pamiltum. Mūsų vaikai tu
rės ryšį su Lietuva, kuri drąsiai 
eina į 21-ąjį amžių. Bendravi
mas gali būti įvairus: žmogaus 
su žmogum, organizacijos su or
ganizacija, Bažnyčios čia su Lie
tuvos Bažnyčia. Bet valstybiniu 
atžvilgiu bendravimas yra visai 
kitoks ir ypačiai svarbus. Tad 
Lietuvos Seimas sutiko sudary
ti bendrą komisiją bendradar
biavimo gairėm nustatyti (5 na
riai iš išeivijos, 5 iš Lietuvos), 
kuri remtųsi Lietuvos Konstitu
cija ir Lietuvių Charta (Lietu
vių Bendruomenės išeivijoje). 
Tautiškumo idėja labai svarbi ir 
Lietuvai, ir išeivijai. Kodėl svar
bu Lietuvai padėti? Iš Vakarų į 
Lietuvą ateina visoks „šlamš
tas” ir tie nuodai suluošina 
žmones ir fiziškai, ir dvasiškai. 
Pora išjos minėtų pavyzdžių- ci
garečių ir alkoholio reklamos 
daro daug įtakos jaunimui; ang
liškų vaikams knygų patrauk
liai išleisti vertimai, o tuo tarpu 
lietuviškų pasakų iliustracijos
— negražios, nepatraukiančios 
vaikų. Komisija šiuos ir pana
šius reiškinius iškelia. įsta
tymas prieš tokias jaunimą pa
traukiančias reklamas jau pra
vestas, bet reikia tuos įstaty
mus ir vykdyti. Kalnų gal nenu-

(Nukelta į 2 psl.)

Bet kaip

dar ha• 
ir lauks

susisiekti, kalbos problemas 
lengvina. Pranyko izoliacijos su 
kelta be ženklo išnykti baimė, t 
kartu ir atsargumas svetimai 
kalbai. Dažnas abiejų pusių ry
šys atsiskyrėlių kalbą gaivin 
pasikeitimas spauda lygins pas- 
taikančius skirtumus. Privali 
stengtis, kad mūsų visuomenė; 
ateitų ir šiandieniniai imigra;. 
tai. Legalūs ir nelegalūs, jei j - 
nėra nusikaltėliai, atvykę nu 
latiniam apsigyvenimui ar tik 
laikinam uždarbiui, 
stengtis? Nežinau.

Angliškai kalbą ir 
bėsią lietuviai laukė 
dėmesio. Todėl periodinė info: 
macija apie mūsų veiklą ir ne
veikią anglų kalba yra būtin 
Suglausta, bet patraukli. Gra 
žiai paruošta ir laiku atkeliau
janti. Tai Bridges ! Kas juos ge
rai redaguos, dailiai atspaus
dins, tvarkingai išsiuntinės, bus 
didesnis už kitus Bendruome
nės didžiuosius. Krašto valdy
ba, jei šiuo reikalu nesirūpins, 
gali pakliūti į LB klaidų isto
riją.

LB pernešė Lietuvos neprik
lausomybės stiprų sukrėtimą ir 
nesugriuvo. Tai sveikų pamatų 
mūras! Ir kaip mums gera, kad 
Martynas Mažvydas, vargingas 
Ragainės pastorius, paruošė 
Katekizmą, prie kelių prakalbų, 
maldų ir šventų giesmių įdėjo ir 
pirmąjį lietuviškąjį elementorių 
— ši kultūrinė versmė mus iš
augino, jos dėka galime sava 
kalba rašyti.

Vytautas Volertas

* Pastabos JAV LB Tarybos sesi
joje 1997 m. rugsėjo 27 d. Philadel- 
phijoje.
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Ir kitas požiūris į 
žydų-lietuvių santykius

Vasarai baigiantis kartu su 
čia spausdinamomis nuotrauko
mis iš Rochel Berman (Berman 
Associates, New York) gavome 
šią žinutę, pavadintą Ištikusie
ji iš holokosto priima savo lietu
vius krikščionius gelbėtojus” su 
citata iš Talmudo: „Tas, kuris 
išgelbsti vieną vienintelę gyvy
bę, padaro tai, kas būtų išgel
bėti visą pasaulį”. Rašoma, kad 
1943 metų žiemą, kada Vokieti
jos naciai savo terorą skleidė po 
visą Europą, Lietuvoje nau- 
javedžiai Nathan ir Simą Katz 
iš Šiaulių, pabėgo iš ghetto kar
tu su Nathan tėvu Aaron, teta 
ir dėde, Izaoku ir Rachele Re- 
men, ir jų sūnum Perry bei jo 
ž.jgoną Rėva. Gelbėjami vieno 
liEtūvio draugo, visi buvo nu
vežti ir priglausti vienos lietu
vių šeimos — Žilevičių ūkyje. 
Būdami dori žmonės, Žilevičių 
šeimos nariai mielaširdingai ir 
drąsiai slėpė šių septynių žydų 
būrelį, pirmiausia požeminėje 
slėptuvėje, vėliau už slaptos sie
nos visus metus, kol 1944 me

tais vokiečiai atsitraukė. Šituo 
laiku Žilevičių šeima maitino jų 
slepiamuosius ir pakartojamai 
savo gybybes statė pavojun (žy
dus slėpti buvo baudžiama mir
tim Lietuvos okupacijos metu), 
kad naciai nesurastų slepia
mųjų.

Šiandien Nathan, Simą ir jų 
pusbrolis Perry tebėra gyvi. 
Tarp Žilevičių — Stasė, Albinas 
ir vienas brolis yra išlikę. Sta
sės ir Albino kelionę į Ameriką 
įgalino Nathan Katz. Rugpjūčio 
26 dieną lietuviai atvyko Bri- 
tish Airways skrydžiu į Kenne- 
dy aerouostą New York’e. Juos 
pasitiko gausios Katz ir Remen 
šeimos. Rebeccka Levy, Katz 
dukraitė, juos apdovanojo gėlė
mis. Rugpjūčio 29 dieną ir 
rugsėjo 5 dieną Katz dukterys 
savo namuose suruošė pietus 
pagerbti jų tėvų gelbėtojus. Bu
vo suplanuota svečiams pa
rodyti New York’ą. Rugsėjo 7 
dieną Rebecca Levy šventė savo

(Nukelta į 4 psl.)

Simą Katz (kairėje) apkabina savo lietuvę katalikę gelbėtoją Stasę Bra
zauskienę Kennedy aerouoste, New York’e. 1943 metų žiemą, kai Vokieti
jos nacių tironija ir žydų persekiojimas plito po Europą, Stasė Brazaus
kienė ir jos šeima suteikė Katz šeimai prieglaudą savo ūkyje. Stasė ir jos 
brolis Albinas Žilevičius dvi savaites svečiavosi pas Katz šeimą, dalyvau
dami Simos Katz anūkės Rebecca Levy Bat Mitzvah šventėje.

Albinas Žilevičius (kairėje), jo sesuo Stasė Brazauskienė, lietuviai katali
kai pirmąkart atsilankę Amerikoje, kartu su Simą Katz ir Perry Remin 
(sėdinčiu vežiojamoje kėdėje) Kennedy aerouoste, New York’e. Žilevičių 
šeima 1943 metais priglaudė Katz ir Remin šeimas savo ūkyje Lietuvoje 
ir taip išgelbėjo juos nuo Vokietijos nacių okupantų skirtos žydams žūties.

Tūkstantis devyni šimtai de
vyniasdešimt septintieji, ku
riuos Lietuvos Respublikos Sei
mas paskelbė lietuviškos kny
gos metais, regis, žymi oficia
laus ir programinio Lietuvos bei 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se gyvenančios, lietuvijos kultū
rinio bendradarbiavimo pra
džią. Tokia pat rezoliucija buvo 
priimta ir JAV Lietuvių ben
druomenės keturioliktos tary
bos suvažiavime, įvykusiame 
Čikagoje 1996 metų lapkričio 1 
- 3 dienomis. Jubiliejui ruoštasi 
jau keletą metų: 1995 metais 
Seimo nutarimu buvo suplanuo
ta valstybinė programa ir pat
virtinta Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties 
minėjimo valstybinė komisija, 
kuriai pavesta rūpintis šventi
niais renginiais bei leidiniais 
Lietuvoje ir užsienyje.

Į UNESCO minėtinų pasaulio 
datų sąrašą įtraukti jubilieji
niai Martyno Mažvydo Katekiz
mo metai Vilniuje prasidėjo jo 
gimimo dieną. Sausio 8-ąją įvy
ko iškilmingas minėjimas Ope
ros ir baleto teatre, o nacionali
nėje Martyno Mažvydo vardo 
bibliotekoje buvo atidengtas pa- 
minklas-bareljefas. Sausio 9 
dieną šventinis posėdis įvyko 
Seime. Už svarius darbus ty
rinėjant lietuvių raštiją įteiktos 
trys valstybinės bei vyriausy
binės premijos. Suruoštos dvi 
ekslibrisų (knygos ženklų) paro
dos - tarptautiniai konkursai. 
Apie pirmojo lietuviško spaudi
nio reikšmę byloja sumanymai 
pastatyti du — dokumentinio 
kino bei televizijos — filmus, 
platinti informaciją kompiute
riniais tinklais bei išleisti elek
troninę knygą. Leidžiamos ir 
spausdintos knygos, atvirukų 
serija Senosios lietuviškos kny
gos, taip pat 50 litų vertės jubi
liejinė sidabrinė moneta. Daili
ninkas Petras Repšys nukalė 
jubiliejinį medalį su poetine Si
gito Gedos dedikacija. Katekiz
mo vardu paminėti lietuviškos 
raštijos pradžią —' kiekvienos 
Lietuvos valstybinės ir kultūri
nės institucijos garbės reikalas. 
Lietuvoje ir užsienyje rengia
mos humanitarinių mokslų kon
ferencijos. Oficialiais minėji
mais pažintinę kultūrinę misi
ją atlieka Lietuvos ambasados. 
Reikšmingas jubiliejus telkia ir 
lietuvius, gyvenančius užsieny
je.

J Pirmosios lietuviškos kny
gos sukakties minėjimą akty
viai įsijungė ir Amerikos lietu
viai. 1996 metų kovo mėnesį 
Vilniuje bendros Lietuvos Re
spublikos Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdyje Liuda Rugie- 
nienė išsakė Amerikos lietuvių 
norą svarbius tautos kultūri
nius reiškinius minėti kartu su 
Lietuva. Be kita ko, komisijos 
rezoliucijoje sakoma: “Lietuvos 
Kultūros ministerijai siūloma 
dirbti tiesiogiai su JAV Lietu
vių Bendruomene, pagal abiejų 
pusių galimybes sudarant sąly
gas įjungti Amerikos lietuvius į 
Lietuvos kultūrinių įvykių pla
navimą bei organizavimą.” Bu
vo sudaryta Lietuvos Kultūros

ministerijos bei JAV LB Kultū
ros tarybos darbo grupė, kuri 
aptarė veiksmų programą. Nu
matyta, kad su paskaitomis po 
Ameriką keliaus mokslininkai- 
kultūrininkai iš Lietuvos, vieti
niai lietuviai galės pamatyti 
Lietuvoje parengtą pirmųjų lie
tuviškų spaudinių bei pirmajai 
lietuviškai knygai skirtų eksli
brisų parodas. Nutarta keistis 
atstovais ir informacija. Ameri
kietiškoji pusė pažadėjo surasti 
lėšų simboliškam pirmosios 
Amerikoje spausdintos lietuviš
kos knygos išleidimui.

Projektams įgyvendinti Čika
goje įsteigtas Mažvydo Katekiz
mo minėjimo komitetas. Kaip 
pabrėžė jo spiritus movens Ni
jolė Martinaitytė-Nelson, jos 
vadovaujamas komitetas unika
lus savo jungtine sudėtimi, kuri 
atspindi platų regioninį bei 
išeivijos organizacijų spektrą. 
Išskyrus dr. Jurgį Anysą, komi
teto aktyvas, kurį sudaro Dalia 
S. Anysienė, Laima Petraus- 
kaitė-VanderStoep ir pati pir
mininkė, atstovauja JAV LB 
Kultūros tarybai, kaip ir Dalia 
Šlenienė. Dr. Peter Paul Zansi- 
tis priklauso Lietuvos Vyčiams, 
o Ramūnas Buntinas bei Vilius 
Trumpjonas — Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai. Komitete 
dirba ir du Lietuvių išeivijos 
Evangelikų Bažnyčios atstovai: 
dr. Algimantas Kelertas (tary
bos sekretorius) bei vyskupas 
Hansas Dumpys (vadovas). 
Trys komiteto nariai reprezen
tuoja jungtį su Lietuva; Rūta ir 
Edmundas Kulikauskai, tarpi
ninkaujantys Vilniuje, bei litua
nistas dr. Giedrius Subačius.

Minėjimo komitetas užmezgė 
ryšius su didesniosiomis Ameri 
koje bei Kanadoje gyvenančių 
lietuvių bendruomenėmis, suin
teresuotomis Mažvydiana. Po 
didesniąsias lietuvių salas ke
liaus paroda, supažindinanti su 
Martyno Mažvydo gyvenimu ir 
veikla, lietuvių kalbotyros, lite
ratūros bei kultūros istorijos 
darbais, skirtais senąjai rašti
jai, Lietuvoje vykusiais jubilie
jiniais renginiais. Viena jos 
dalių pasakos, kaip 400-osios 
Pirmosios knygos metinės buvo 
švenčiamos 1947 metais išvie- 
tintųjų asmenų (Displaced Per- 
sons) stovyklose pokario Vokie
tijoje. Bus eksponuojamos tuo
met išleistų proginių knygų 
viršelių kopijos. Organizatoriai 
ragina, kad tų vietų, kur paroda 
keliaus, lietuviai prisidėtų, ją 
papildydami išsaugotais Vokie
tijos leidinių originalais. Eks
poziciją lydės bei pristatys ją 
parengusi Lietuvos nacionali
nės Martyno Mažvydo bibliote
kos Lituanistikos skyriaus ve
dėja Silvija Vėlavičienė, už gra
žų darbą apdovanota Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordino pirmojo laipsnio me
daliu. Ji pasirūpino ir anglų bei 
lietuvių kalbomis parašytu rep
rezentacini.. lankstinuku.

Keliauti su paskaitomis iš 
Lietuvos pakviesti aukščiausio 
rango mokslininkai-humanita- 
rai. Pirmosios lietuviškos kny
gos minėjimo valstybinės komi-

Mary Jenson, Čikagos Nevvberry bibliotekos programų direktorė, ir Alė 
Kėželienė, JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė.

Mažvydo „Katekizmo” minėjimo komiteto nariai darbuojasi, siųsdami 
plakatus ir kitą medžiagą JAV ir Kanados lietuvių telkiniams: viršuje — 
komiteto pirmininkė Nijolė Martinaitytė; žemiau — Vilius Trumpjonas ir 
Ramūnas Buntinas; apačioje — dr. Peter Zansitis, Dalia Anysienė ir Lai
ma Petrauskai tė-VanderStoep.

sijos sekretoriaus, Vilniaus uni
versiteto Knygotyros katedros 
profesoriaus ir vedėjo dr. Domo 
Kauno mokslinių interesų sritis
— lietuviškos knygos istorija 
bei knygotyros teorija. Dr. Dai
nora Pociūtė dirba Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute, 
tyrinėdama senąją Lietuvos 
raštiją.

Fotografuotiniu leidimu pasi- 
• rodys “jaunesnioji Katekizmo 
sesuo” — pirmoji lietuviška 
knyga, spausdinta Amerikoje. 
1875 metais išėjęs Mykolo Tva- 
rausko Anglų-lietuvių ir lietu
vių-anglų kalbų žodynas — 
Amerikos lietuvio sąmoningu
mui simbolinės svarbos knyga. 
Solidžiai atrodanti faksimilė iš
eis sutelktinėmis pastangomis. 
Kolegos Lietuvoje yra įsiparei
goję ją su moksliniu kruopš
tumu parengti bei gražiai išleis
ti. Amerikos lietuvių Mąžvydo 
Katekizmo minėjimo komitetas
— ieškoti lėšų. Surasti septyni 
rėmėjai, kurių vardai mecena- 
tiška garbe bus įrašyti tituli
niame knygos puslapyje. “Min
ties” leidyklai pavyko pasiekti, 
kad poligrafinė bei estetinė ko
kybė atitiktų istorinę spaudinio 
vertę. Planuojamas tiražas — 
2,000 egzempliorių. Pusė jų liks 
Lietuvoje, kiti važiuos kartu su 
keliaujančia paroda, apsilan
kius sukakties renginiuose bus 
galima jų įsigyti. Bus platinama 
ir daugiau proginių leidinių: 
Martyno Mažvydo Katekizmo 
fotografuotas leidimas; The 
First Lithuanian Book and its 
Cultural Context, Lietuviškos 
knygos istorijos metmenys, eks
librisų parodos katalogas.

Mažvydo metai Amerikoje jau 
prasidėjo. J JAV yra atvažiavusi 
ekslibrisų rinktinė, paruošta 
iš dviejų Lietuvoje vykusių jubi
liejinių parodų. Patys pirmieji 
balandžio 6 dieną ją išvydo De
troito lietuviai. Balandžio 26 
ąją ši paroda buvo iškilmingai 
atidaryta Lietuvių dailės muzie
juje Lemont, Illinois, kur tęsėsi 
iki gegužės 11 dienos. Rugrė o 
22 dieną Pennsylvania Statė 
University, Statė College, Penn 
sylvania, įvyko Pirmajai lietu
viškai knygai skirta akademinė 
konferencija anglų kalba.

Būsimų Martyno Mažvydo 
Katekizmo jubiliejui skirtų ren
ginių grafikas:

spalio 19 d. New York (rūpi 
naši Laima Šileikytė-Hood), 

spalię 25 d. 11 vai. Nevvberry 
bibliotekoje, Čikagoje, bus ati
daroma Bonaparte kolekcijos 
senųjų lietuviškų knygų paro
da; paskaitą angliškai skaitys 
Viduramžių bei Renesanso ra
šytinės kultūros specialistas, 
profesorius dr. Leonas Gerulai
tis (Michigan);

spalio 26 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje, 
bus iškilmingai atidaryta Maž- 
vydianos paroda;

(Nukelta į 4 psl.)
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Technologija ir kasdienybė
Kas gi nėra paveiktas ir vei

kiamas dabarties technologįjos 
suklestėjimo? Galime suminėti 
ištisą eilę technologinių įtaisų, 
kuriais naudojamės, nelyginant 
baldais, indais, akiniais... Ap
sipratę, į naujoves žiūrime, kaip 
į savaimingus žmogiškos tik
rovės reiškinius. Tarsi taip turi 
būti. Tam gi mūsų protas, kad 
vystytųsi technika ir biochemi
ja, kad būtų patogiau, sveikiau, 
įdomiau gyventi. Pridėjus 
žiupsnį ironijos, kad skambin
dami į kurią nors valdžios 
įstaigą, susidurtumėm su auto
mato balsais, lauktumėm klau- 
sydamies muzikos ir galų gale 
padėtumėm ragelį neprisiskam
binę.

Technologija yra paremta 
mokslu. O griežtasis mokslas 
vengia jausmais gaivinamų įsi
tikinimų, astrologijos, burtų, 
fantazmų, prietarų, skraidančių 
lėkščių, išpūstų pranašysčių, 
žodžių, visokios mistikos. Moks
las negali tapti metafizine die
vybe. Ja tapęs paneigtų savo 
esmę, glūdinčią konkrečių faktų 
stebėjime, tyrimuose. Technolo
gija tėra tik skaičiai. Tik ma
tematikos formulių panaudoji
mas žmogaus gyvenamoje tik
rovėje. Tik tiek. Skamba kur 
kas paprasčiau, nei šiaip įsi
vaizduojame ar kartais nušne
kame.

Technologija yra ir veiksmo 
arba darbo apraiška, naudinga 
žmogui kaip, tarkime, mecha
niškas šulinio iškasimas ir gai
vaus vandenėlio su kibiru pasė- 
mimas arba duonos kepalo rai
kymas su aštriu peiliu. Ir čia 
pritaikoma veiklioji matemati
ka arba fizika, kuri padeda 
mūsų biologiškai išsivysčiusiam 
kūnui atlikti tam tikrą būtiną 
veiksmą. Ir biologijoje darbuoja
si formulės.

Be abejo, mokslinėje veikloje, 
tiesrhukai šnekant, aukštoji 
matematika dalyvauja su visa 
galybe rezginių, tinklų, siste
mų, orbitų, serijų, kurioms galo 
nėra ir nebus. Visa tai, ką 
dėsningoji gamta kaupia savyje, 
tu, žmogau, atskleisk ir panau
dok savo egzistencijai. Ir šiame 
vyksme nematau nieko ypatin
go. Išlieka tik neatsakytas klau
simas: o kodėl visa tai? Bet čia 
jau filosofų reikalas. Mokslinin
kai į tokius klausimus vengia 
atsakinėti.

* * *

Kelis kartus per metus mano 
civilizuotame, kultūringame ra
jone vasaros metu, kai tempe

ratūra perkopia 90°F ir dar pa
kimba tvanka, sutemus netikė
tai sutrinka elektros tiekimas. 
Užgesta šviesa, ir visa tai, kas 
veikia amperų srovės dėka, 
miršta. Priežastis paprasta: 
žmonės per daug naudojosi 
įvairia aparatūra, ypač vėsin
dami įkaitusias patalpas. Per
krovė srovės tinklą. Pertempė 
stygas.

Ir jeigu šitoks „užtemimas” 
trunka keliolika valandų, o kar
tais ir ilgiau, labiausiai nusime
na tie, kurie neturi atsargoje 
žvakių. Nusimena ir tie, kurių 
šaldytuvai yra kaip tyčia pripil
dyti lengvai gendančio maisto. 
Ar tie, kurie sėdėdami kino 
teatre, žiūri erotinį ar krimina
linį dirgalą. Dar labian tie, ku
rie yra prilipę prie savo mėgia
mos savaitinės „sitkomedijos” 
ar sporto rungtynių transliaci
jos. O ką jau sakyti apie Inter
neto sirgalius bei tuos, kurių E- 
pašto priimtuvas, gaunantis 
paskutines naujienas iš Lietu
vos, staiga sustoja. Neįtikėtina! 
Tai tau ir kriukis.

Norom nenorom, žiūrėdamas 
į plevenančią žvakutės lieps
nelę, susimąstau apie mūsų 
technologijos pažeidžiamumą. 
Triumfuojančiai nuostabi, nau
dinga daugelyje sričių ir vis to
bulėjanti, ji kol kas priklauso 
nuo elektros srovės tiekimo. 
Nuo Edisono. Pasirodo, jėgai
nės, kad ir kaip prižiūrimos, 
suklumpa. Užanka generato
riai, perdega transformeriai. 
įvairios gamtinės katastrofos 
nutraukia, išardo, sudegina, ap
tvindo tinklus. Prie naikinimo, 
dar labiau prisideda ir patys 
žmonės su savo karais, idio
tiškomis riaušėmis, fanatikų 
terorizmu.

Ką tai reiškia? Jokiu būdu ne 
kokį apokaliptinį požiūrį į at
eitį. Tai reiškia paprasčiausią 
nuo senų senovės grūdintą 
nuostatą: būk viskam pasiruo
šęs. Tai kas genda, turės suges
ti. Mokėk naudotis ir klasiškom 
priemonėm: plaktuku, kirviu, 
peiliu, pjūklu, kastuvu, net ir 
titnagu. Turėk atsargoje žvakių 
ir degtukų. Neišmesk geros 
knygos ar naudingo vadovėlio, 
kadangi jau turi įsigijęs įmant
rų, visokią informaciją akimoju 
pateikiantį daiktą.

* * *

Šitaip patarinėdamas gal ir 
juokinu žmones: juk visi tai 
žino. Girdėjome, jog komunika
cija kompiuteriais gali būti ir

Senosios musų raštijos istorija
VYTAUTAS A. 

JONYNAS
• Domas Kaunas. MAŽOSIOS 

LIETUVOS KNYGA. Lietuviškos 
knygos raida 1547-1940. Redagavo 
Gema Bagdonavičiūtė ir Aldona 
Bendorienė. Dailininkas — Eugeni
jus Karpavičius. Vilnius: Baltos 
lankos, 1996. Knygos leidimą pa
rėmė Pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo vals
tybinė komisija ir Mažosios Lietu
vos fondas.

Stebint iš šiapus Atlanto 
nūdienį Lietuvos kultūrinį gy
venimą, neretai nusmelkia jau
dulys, kaip mažai kas ten pasi
keitę. Taip gajūs, neišraunamai 
įsišakniję tenai kai kurie įpro
čiai, refleksai, prieraišumai 
šablonui, įdiegti žmonėms per 
ilgametį vergovės laikotarpį. 
Būtent pomėgis „aktivizuoti na
ciją” grandiozinių renginių for
ma sn vėliavėlėm, parodėlėm, 
eitynėm, vaikštynėm, o už vis 
labiau pliekynėm liežuviais 
(„bla-bla-ramomis”), visa tai 
pramenant skambiais sukakčių, 
minėjimų, jubiliejų ar simpo
ziumų vardais. O juk iš esmės 
visa toji tuščiažiedė saviveikla 
nėra kas kitas, kaip komunis
tinė „Pakazucha”.

Aptardamas tą sterilinę, pri
mityvią, kolektyvinę psichozę, 
tenykštis Akiračių bendradar
bis Saulius Pivoras, pavadina 
šių metų birželio Akiračių nu
meryje visus tuos reiškinius 
karnavalinės kultūros vardu ir 
suverčia visą kaltę už tą nėri- 
mąsi iš kailio nomenklatūros 
kleptokratijos valdininkams. Jis 
rašo:

„Tad ir siaubia Lietuvą įvai
rių minėjimų ir šventimų srau
tas. Ceremonijoms, kalboms ir 
pokalbiams švaistomos didžiu
lės lėšos. Štai 1997 metus pra
dėjom angažuodamies plačiam 
Mažvydo knygos jubiliejaus 
minėjimui. Kalbos ir kalbelės, 
parodos ir parodėlės, be jokio 

skaudžiai pavojinga. Kad ir tas, 
rodos, nekaltas Internetas, ku
riuo galima bendrauti su tolo
kai esančiais asmenimis. Kovo
jant su vienatve, norisi jaus
mingai „apsinuoginti” šiam „bi
čiuliškam” monitoriui — apie 
save pateikti įvairių duomenų. 
Ir galima įkliūti, kaip įkliuvo 
mano giminaitė. Jos keli gyve
nimo faktai priviliojo niekšų tri
julę. Jai buvo vakare paskam
binta, kad New York’o ligoni
nėje paguldytas jos sunkiai su
sirgęs sūnus. Skambindami jie 
elgėsi lyg rūpestingi sesutė ir 
daktarai. Moteris, viską metusi, 
naktį išskrido iš Los Angeles, 
kad būtų šalia sergančio sū
naus. Ligoninėje jo nesurado, 
nes jis sekmadienio rytą ra
miausiai ilsėjosi namuose. Tai 
buvo žiaurus pokštas.

Pranas Visvydas

raštį spausdinant dviem kolono
mis ir visuotinio glaudinimo ke
liu, visokia miniatiūrizacija.

Recenzuoti Mažosios Lietuvos 
knygą nėra recenzentui dėkin
gas dalykas. Iš esmės tai retros
pektyvinė mūsų senosios raš
tijos bibliografija. Ją išvydus, 
neišvengiamai prisimena kaž
kada matyti, bene 1982-ais me
tais pasirodę, Knygų rūmų 
išleisti, serijos A tomai. Ta pati 
archaika, ta pati antraštinių 
puslapių, fotoreprodukcijų gau
sa, tik anuose tomuose būta 
mažiau sangrūdos. Šiuokart 
esama rišamojo teksto, kuriame 
nemaža atodangų, bet kuris su
menkina kpygos „albuminį” 
(„coffee-table book”) pobūdį.

Kaip žinome, bibliografijos tai 
Detalė — Karaliaučiaus miesto graviūra — iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knygą” viršelio (Vilnius: ne ^as kita kaip prekių sąrašai. 
Baltos lankos, 1996) Poligrafinės gamybos gaminių ka-

kultūrinio rezultato. Juk visi 
gerai žinome, kad panašiuose 
renginiuose jokių kūrybinių im
pulsų neatsiranda.

[...] Užuot įvairiuose specia
liuose renginiuose kalbėjus apie 
Mažvydo knygos reikšmę, gal 
geriau būtų buvę jiems išleistus 
pinigus skirti paremti kokios 
naujos knygos rašymą ar lei
dimą”.

Nesunku sutikti su Sauliaus 
Pivoro pastabomis bei pageida
vimais, tačiau jo pasirinktas 
šioj vietoj pavyzdys, manding, 
tikrai nevykęs. Faktiškai, jei 
kuo Mažvydo Katekizmo su
kakties minėjimas išsiskiria iš 
kitų panašaus pobūdžio rengi
nių, tai kaip tik tuo, kad šįkart 
buvo išvengta įprastinio trafa
reto. To šablono, kurio eigastį 
yra įamžinęs visiems laikams 
poetas Antanas Gustaitis:

Ir išrinkom dėdės tetą 
Vesti žygiuosna visus, 
O teta ta — komitetą 
Komitetas — kilbasus, 
Prie kilbasų — dar kopūstų 
Kad mums laisvės vėjas 

pūstų...

Tiesa, ir šiuo atveju buvo su
daryta komisija, gal ne visai 
metūzalinio amžiaus tetulių va- 

' dovaujama, bet tos parengtys 
nebegalėjo nieko pakeisti, kadan
gi kažkas buvo įkišęs nuo pat 
pradžios pagalius į posėdžia
vimų ratus. Nuo pat pradžios 
buvo susirūpinta sukakties 
įprasminimu, tuo, pasak Pivoro, 

i „kultūriniu ręzultatu”... Kažkur 
Montreal’yje, „toli nuo tėvynės, 

i toli nuo savų” kilo mintis pri
minti visiems Mažosios Lietu
vos reikšmę tautai, paskelbiant 
konkursą veikalui apie tą 
kraštą. Į jį buvo atsiliepta. Ir 
toji vadinamoji Vydūno premija 
(5,000 kanadiškų dolerių ver
tės) atiteko profesoriui Domui 
Kaunui už veikalą Mažosios 
Lietuvos knyga.

Turint po ranka tokį konk
retų rezultatą, ,..atyt, buvo 
lengva kažkam įpiršti plates
nėm „nacijos” masėms skirtą 
Mažvydo minėjimo šurmulį. Da
bar visiškai nebesvarbu, į ką jie 
išvirs, ar į groteską, ar (pasi
naudojus Kauno veikalu), į ką 
solidaus... Bet viena aišku — 
Sauliaus Pivoro nuogąstavimai 
šiuo atveju be pagrindo.

Turim prieš akis rimtą knygo
tyros knygą, itin talpų ir pu
sėtinai nuobodų, kaip dera mok
sliniam veikalui, tomelį, kurį 
išleido vis labiau populiarėjanti 
„Baltų lankų” leidykla. Leidinys 
spėjo, tarp kitko, jau pelnytis 
Leipzig’o knygų mugėje pri
pažinimą už savo patrauklią ir 
originalią išorę.

Truputėlį keistoka, kad jo 
metrikoj niekur neužsimenama, 
kad jos autorius buvo nusiraš
kęs Vydūno premiją ūž rank
raštį (tuomet dar netobulą, be 
visų rodyklių). Pripažįstama ta
čiau, kad leidinys yra susilau
kęs finansinės paramos iš Ma
žosios Lietuvos fondo. Nebūtina 
įtarinėti, kad čia esama piktos 
valios. Veikiau tad neapsižiū
rėjimas. „Baltų lankų” leidykla, 
atrodytų, nėra iš viso linkus lai
kytis konvencijų bei etiketo tai
syklių. Taip, sakysim, neaptin- 
kam aplanko „skvernuose” 
įprastinės autoriaus biografijos 
ir jo veikalų sąrašo, nors jis 
skaitytojui būtų tikrai praver- 

V. Urbono nuotrauka „Kuršė”Iš 26-osios Lietuvių fotografų parodos, vyksiančios šių metų spalio 24 - lapkričio 2 dienomis Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje. Šiemetinės parodos tema — „Amatai”. Tai etnografinė tema, kurioje atsispindi tradicinė liaudies veikla. Tačiau bus ir konceptualaus pobūdžio darbų, interpretuojančių įvairius žmogaus darbo aspektus. Darbų stilius bus įvairus — pradedant istorinėmis ir baigiant eksperimentinėmis nuotraukomis.

Domas Kaunas yra 
jei neklystam, 1992 
panašaus sukirpimo 
pavadintą Lietuviškos

tęs. Mat šalia kitų leidinių pro
fesorius 
išleidęs, 
metais, 
veikalą,
knygos istorijos vardu.

Šiaip leidinys puošnus, gau
siai iliustruotas spaudinių fak
similėm, graviūrom, nuotrau
kom (kartais paties autoriaus 
darytom), nors jis neįprasto ir 
ne kažin kaip patogaus formato; 
visas į ilgį. Stambesnė yda — 
apgailėtinai smulkus šriftas, 
tikrai nepaisantis skaitytojų 
(jais tikrai nebus žvitrių akių 
paaugliai) poreikių. Spėjamai, 
norėta išvengti dviejų tomų, ir 
problema buvo išspręsta rank-

Poligrafinės gamybos gaminių ka
talogai. Atseit sprangoki skai
tiniai. Jos nėra skiriamos pa
siskaitymui. Veikiau, kaip visi 
„parankiniai leidiniai, jos ski
riamos pasitikrinimui, susiradi
mui reikiamos informacijos. Yra 
pusė bėdos, kai jos gausiai ilius
truotos, „albuminės”. Tada jog 
bent iššaukia šypsnį savo ar
chainės, atgyvenusios kalbos ly
timis, svetimybėmis, barbariz
mais, pvz., „Pakajaus paslas” 
(Friedensbote), „Vakta ant Ri- 
nuplės” (Wacht am Rheįn); Kar
tais sukelia skaitytojui svaigius 
nostalgijos priepuolius. Ypač, 
kai aptinkami vaikystėj skai
tytų knygų pavadinimai: „Kar
žygiški darbai raguotojo Sygfry-

(Nukelta į 2 psl.)
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Istoriją nešam 
savy...

VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS

Kunigaikščių Radvilų 
turtų ieškojimas

Mes savo lietuviškam žody gyvi, 
Ir buvom, ir būsim, ir esam — 
Istoriją nešam kaip gymį savy, 
Kaip šventąją protėvių tąsą.

Bernardas Brazdžionis

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, bandoma atgaivinti vis 
daugiau praeities. Vienas tų 
bandymų, gan keistokų, yra ieš
kojimas bajoriškų šaknų. Įkurta 
net bajorų sąjunga, ieškoma 
šeimų herbų. Su tokiu judėjimu 
susirišo atstatymas užleistų 
dvarų.

Žymiausia Lietuvos bajorų 
šeima buvo Radvilai. Jie irgi 
pasidavė tuometinei madai ir 
sulenkėjo.

Pasirodo, kad bajorų dvarais 
rūpinasi ir mūsų kaimynai — 
gudai. Savo tarpe jie nesukūrė 
bąjorų luomo. Jų teritorijoje ge
riausias žemes užgrobė pradžio
je lietuviai, vėliau lenkai ir pa
galiau rusai.

Dabar dabartinis Gudijos pre
zidentas Lukašenko nutarė at
statyti Radvilų dvarą prie Na
ručio ežero — Niesviežyje. Apie 
to dvaro istoriją vietinė krašto
tyrininkė išleido brošiūrą. Joje 
ji pasakoja apie Radvilus ir pas
kutinį Niesviežio dvaro savinin
ką — Dominiką. Brošiūroje au
torė pasakoja apie Radvilų pa
dėtį Rusijos imperijoje. Dvarą 
lankydavo aukščiausi caro pa
reigūnai pakelyje į Varšuvą. 
Taip Rusijos ambasadorius Len
kijai Repnin drauge su paskuti
niu Lenkijos karaliumi Stanis
lovu Poniatovskiu svečiavosi 
pas Dominiką. Savo pranešime 
ambasadorius carienei Kotrynai 
II štai kaip vaizduoja jų pri
ėmimą: “Visas dvaras buvo 
apšviestas šimtais raketų jiems 
artėjant prie vartų. Vakarienė
je svečių salėje dalyvavo 300 as
menų.” Užsienio reikalų mini
stras Čartoriskis pasakoja, kad 
jam buvo parodyti nematyti tur
tai: keli šimtai kilogramų auk
so, daug brangių akmenų, ke
lios auksinės figūros apaštalų ir 
net turkų pašos palapinė su 
Mahometo kardu”.

Niesviežio Radvilų tragedija 
prasidėjo tuojau po Napoleono 

Radvilų dvaro rūmų prie Naručio ežero Niesvėžyje brėžinys

nepavykusio žygio prieš Mask
vą. Rusų armijai artėjant, Rad
vila nutarė trauktis į vakarus, į 
Vilnių. Dvaro ūkvedžiui buvo 
įsakyta, pagal susitarimą, pa
slėpti brangenybes slėptuvėj, 
apie kurios vietovę žinojo tik 
ūkvedys ir Radvila. Rusų dali
niai, drauge su vietiniais kai
miečiais’, visiškai ištuštino dva
ro ir pilies patalpas. Slėptuvės 

-surasti nepąjėgė, nes ūkvedys 
liko ištikimas. Už tai buvo pa
kartas dvaro aikštėje. Pats 
Dominikas, paskutinis Nies- 
vežio linijos ainis greit mirė Vil
niuje.

Paslėptų turtų ieškojimai tę
sėsi. Dar Antro pasaulinio karo 
metu specialiai atsiųstas vokie
čių dalinys irgi nieko nerado.

Turbūt paskutinis bandymas 
bus padarytas dabartinio Gudi
jos prezidento. Mat eina ganai, 
kad Lukašenko bando pilį res
tauruoti ir naudoti vasaros ato
stogoms. Jo atsiųsti “archeolo
gai” jau dveji metai, kaip vykdo 
“tyrimus”. Pralaužę pilies rūsio 
sienas jie rado didelį kambarį, 
bet beveik tuščią. Rado minėtų 
apaštalų figūras, bet ne auksi
nes. Bažnyčios rūsyje rasti keli 
Radvilų karstai. Nieko neradę 
pilyje tyrinėtojai nutarė nuo
dugniai patikrinti bažnyčią, jos 
sienas ir rūsį. Kunigas ir para
pijiečiai, bijodami, kad jų baž
nyčia, statyta 1593 metais, gali 
sugriūti, kasinėjimo darbus su
stabdė. Bet tik laikinai.

Radvilų dvaro likimu susirū
pino ir Lenkijos vyriausybė. Ta
čiau Lukašenko atstovai, išsi
gandę konkurencijos (gal jie tu
ri geresnius įrankius), įsakė 
lenkų delegacijai grįžti namo.

Taip Radvilų turtų paslap
tis kol kas liks neišspręsta.

E. Ringus

Tebesam gyvi, bet pasaulis 
apie mus ir mūsų krašto istoriją 
beveik nieko nežino. Jei ir pasi
rodo koks nors žymesnis moks
linis šios temos veikalas, tai 
Lietuva geriausiu atveju ten 
minima kaip Lenkijos dalis. Is
torinėje literatūroje ir šios sri
ties elito sąmonėje ši nuostata 
gana tvirtai įaugusi. Yra Lenki
jos, Vokietijos, JAV, kitų šalių 
išsamios mokslinės istorijos (ir 
ne tik mokslinės, populiarios 
taip pat). Lietuvos, kaip sava
rankiškos valstybės, turinčios 
tąsą nuo tryliktojo amžiaus — 
tokios istorijos nėra. Ir ne tik 
pasaulyje, ne tik Europoje — 
Lietuvoje tokio solidaus veikalo 
apie savo krašto istoriją netu
rime. Sovietmečiu graibstyto 
1936 metais išleisto Adolfo 
Šapokos redaguoto veikalo šian
dien pasauliui parodyti turbūt 
negalime. O kas be jo? Zenonas 
Ivinskis? Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė? Ignas Jonynas? O 
gal Juozas Žiugžda ir Co? Deja, 
deja — arba monografijos, skir
tos kuriai nors iškiliai asmeny
bei bei laikotarpiui, arba viduri
nių bei aukštųjų mokyklų va
dovėliai, parašyti dažniausiai 
skubotai, neatidėliotinos būti
nybės verčiami. Lietuvos istori
jos mokslas ir mokslininkai 
savo misijos kol kas neatliko, ir 
nežinia, kada tai įvyks, nes per 
maža gyvasties rodo, vos vos 
kvėpuoja. Politikai taip pat 
šioje srityje ne kažin ką nu
veikė. Dabartinė Lietuvos Res
publikos Konstitucija prasideda 
tokiu sakiniu: „Lietuvių tauta, 
prieš daugelį amžių sukūrusi 
Lietuvos valstybę, jos teisinius 
pamatus grindusi Lietuvos Sta
tutais ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijomis”... (p. 7). Taigi 
— prieš daugelį amžių... Nei 
tikslios datos, nei tikslaus tos 
valstybės pavadinimo Konstitu
cijoje nėra. O juk tai buvo ne vi
sai eilinė valstybė — karalystė. 
Ar nereikėjo šito fakto įtvirtinti 
konstitucijoje ir valstybingumo 
tęstinumą pradėti bent jau nuo 
1253-ųjų metų? Ar nereikia šitų 
faktų žinoti pasauliui, pagaliau 
mūsų pačių sąmonėje ar tie da
lykai neturėtų būti įaugę? Ar 
tokios brandos tauta dar nėra 
pasiekusi? Laimė, šias spragas 
vienokiu ar kitokiu būdu bando 
kaišioti rašytojai. Akivaizdžiau
sias įrodymas — istorinis roma
nas, ypač suklestėjęs per pas
taruosius du dešimtmečius. Gie
drius Viliūnas monografijoje 
Lietuvių istorinis romanas pri
skaičiuoja daugiau nei 70 vei
kalų, kuriuos kūrė daugiau nei 
keturios dešimtys autorių. Ypač 
derlingas šiuo požiūriu buvo de
vintasis mūsų amžiaus dešimt
metis — vien per 1985-uosius 
pasirodė net keturi originalūs 
nauji kūriniai. Išskirtiniausiu 
iš prieškarinio laikotarpio tur
būt reikėtų laikyti Fabijoną 
Neveravičių, dar iki šiol tinka

mai neįvertintą, nekalbant apie 
pirmąjį šios temos veikalą — 
Vinco Pietario Algimantą, o iš 
pastarojo laikotarpio — Petrą 
Dirgėlą, kuris nuo pat pirmo
sios savo knygos puslapių Žai
bai gęsta rudenį (1971) vis gili
na ir platina šią vagą, pastarai
siais metais įgavusią epopėjinį 
užmojį (.Karalystė: epas, 1997, 
pirmoji knyga Benamių knygos; 
ant autoriaus stalo dar trys to
kie pat rankraščių tomai).

Nederėtų pamiršti ir Juozo 
Kralikausko, išeivijoje išleidu
sio net šešetą istorinės temos 
romanų. Pradėjęs nuo Mindau
go, baigia Mažvydu. Apie min- 
dauginę tetralogiją jau buvo 
rašyta anksčiau, visos kūrybos 
aptarimą taip pat paliksime ki
tiems broliams, o šį kartą šiek 
tiek plačiau norisi pakalbėti aie 
jo Mažvydą, kurį ką tik išleido 
pakartojamai Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. Tai ne pir
mas ir ne vienintelis šios leidyk
los darbas, bet ji bene vienin
telė tiek išskirtinio dėmesio 
skiria istorinių romanų publika
vimui (I. Kraševskis, J. Mačiu
lis, A. Markevičius, Vytautas 
Alantas, Petras Dirgėla, Vytau
tas Martinkus, V. Giedra), ne
kalbant jau atsiminimų bei ki
tos memuarinės literatūros 
skelbimą ir platinimą. Tai sri
tis, kuriai niekada nebus per 
daug dėmesio. Kuri, kaip ir 
daug kas, palikta rūsčios mūsų 
epochos išbandymams, nesu
simąstant apie jo reikšmę da
barčiai ir ateičiai.

Juozo Kralikausko Mažvydas 
ne iš tų autoriaus kūrinių, ku
rie išlaiko visus griežčiausius 
šio žartro kriterijus, bet jį nu
rašyti kaip nereikšmingą ar 
nevertą dėmesio būtų didelė 
nepataisoma klaida. .Nors šis 
veikalas priskirtinas istorinio 
biografinio romano tipui, bet to 
laikotarpio vaizduojamo hero
jaus autentiškų faktų beveik 
nėra. Viena vertus, tai gali 
atrišti kūrėjui rankas ir parody
ti fantazijos ir intuicijos galią, o 
antra, privalomos labai kruopš
čios to meto epochos studijos, 
kad herojus neatsidurtų „nie
kieno žemėje” ar neperšoktų 
keliais laipteliais į viršų bei 
apačią. Juozas Kralikauskas 
faktinei epochos tiesai lyg ir ne- 
nusideda. Veikalą pradėjęs nuo 
1536 metų įvykių Žemaitijoje, 
kai gana žiauriai buvo slopina
mi valstiečių judėjimai, baigia 
maždaug po dešimtmečio, kai 
Mažvydas išvaduojamas draugų 
iš kalėjimo Vilniuje, o vėliau, 
kaip žinoma, išvyksta į Prūsiją. 
Matyt, maža ką galėtume pri
kišti autoriui, atkuriant kata
likų ir „heretikų”, tai yra jau
nųjų liuteronų, disputus. Tokie 
arba analogiški jie buvo ar ga
lėjo būti. Abraomo Kulviečio 
įkurtos mokyklos uždarymas, 
jos dėstytojų ir vadovų išvary
mas iš Lietuvos — taip pat ne-

Regimantas Mid vikis Martynas Mažvydas, 1980
Bronza, h 115

ginčytinas faktas. Apie kalini
mą ir tos prievartos sunkumus 
Martynas Mažvydas vėliau už
simena viename iš savo laiškų.

Siužetinis meilės ir pavydo 
trikampis: Martynas Mažvydas, 
Renata Zavišaitė-Sluškienė, 
Teodoras Igoris Čartoriskis taip 
pat galėtų būti įmanomas, nors 
jokių dokumentų ar net užuo
minų į tai iki, šiol neaptikta. 
Visiškai analogiškas fantazijos 
vaisius ir Justino Marcinke
vičiaus poemoje „Mažvydas”, 
kur autorius savo herojų apdo
vanoja net sūnumi. Deja, pa
tikėti tuo yra nelengva, nors 
Justinas buvo šiek tiek atsar
gesnis, neįveldamas į intrigą 
kitų istorinių asmenybių.

Apskritai, Mažvydui ir jo au
toriams su istorinės autentikos 
atkūrimu nelabai sekėsi, o kai 
kur net aštrokai su ja susikirs
ta. Juozas Kralikauskas istori
nių faktų lyg ir nepažeidė, bet 
tikro šešioliktojo amžiaus vaiz
do neturime. Sunku patikėti, 
kad aukštuomenės ir dvasinin
kijos lenkomanija Mažvydo bū
tų buvusi traktuojama taip, 
kaip į ją pradėta žvelgti devy
nioliktojo amžiaus pabaigoje ir 
dvidešimtojo pirmojoje pusėje. 
Lenkų kalbos mokėjimas tame 
amžiuje buvo ne tik naudingas, 
bet visiškai toleruotinas ir pri
imtinas — be jos nebuvo įma
noma išsiversti bet kurioje vie- 
šesnėje veikloje. Kunigų lietu
vių stoka buvo ne lenkiškos in
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vazijos, o pačių lietuvių kul
tūrinės orientacijos (valstybinės 
taip pat) vaisius. Lietuvoje ne
buvo ne tik dvasininkų mo
kyklų, bet knygų apskritai. Vie
na kita jų galėjo būti tik pačių 
pažangiausių magnatų rūmuo
se. Todėl gerokai dirbtinai 
skamba Mažvydo prašymas su
rasti lietuvišką knygą. Jis ne
galėjo nežinoti, kad tokios nebu
vo ir nėra. Autoriaus gestas lyg 
ir gražus, lyg ir reikalingas: 
Mažvydas ryžtasi kunigystei ir 
savanoriškai tremčiai, nes gei
džia skleisti lietuvybę, kurti lie
tuvišką raštą. Bet tai gana ele
mentarus ir šiek tiek supapras
tintas požiūris. Tiek Abraomas 
Kulvietis, tiek Stanislovas Ra
polionis, tiek Jurgis Zablockis, 
kurdami mokyklą ir rengdamie
si lietuviškos knygos rašymui, 
žvelgė toli į priekį, smarkiai 
pralenkė to meto politikus. Ant
ra vertus, jie turėjo ir gana 
praktiškas užduotis: mokyti ti
kėjimo tiesų lietuvius gimtąja 
kalba, kad jas suvoktų ir įsisą
monintų.

Nereikia užmiršti, kad pago
nybė to meto Lietuvoje toli gra
žu nebuvo pasitraukusi. O tai 
ne tik vieno vienintelio Dievo 
pripažinimas ir Kristaus moks
lo perkandimas — tai ištisa kul
tūrinė orientacija, nukreipta ne 
į praeitį, o į ateitį. Todėl tikrati
kių ir heretikų, lenkomanų ir 
litvomanų supriešinimas gero
kai susiaurina problematiką, 

nuskurdina amžiaus vaizdą, ku
ris, šiaip ar taip versi, turėjo re
nesanso arba atgimimo aureolę.'

Tad gal ir teisus Giedrius Vi
liūnas, rašydamas: „Tai valstie
tiškai taktiškas požiūris į uni
jinę Lietuvą, kilęs XIX amžiaus 
tautinio atgimimo metu ir įsi
vyravęs XX amžiaus pirmpsios 
pusės lietuvių istorinėje savi
monėje” (Lietuvių istorinis ro
manas, p. 164). Būtų labai sma
gu konstatuoti, kad tas valstie
tiškai tautiškas požiūris į mūsų 
dabartį būtų pasikeitęs. Deja, 
taip nėra. Jis vis dar kyšteli 
savo galvą lyg Pilypas iš kana
pių, kartais užsidėjęs gana 
aukštą dvasininko mitrą, kar
tais atsisėdęs į patogią ministro 
ar parlamentaro kėdę. Piktintis 
ir stebėtis dėl to nederėtų, jei 
tai netrukdytų daug aktuales
nių ir skaudesnių reiškinių 
traktavimui. Juolab, kad abiem 
kojom jau stovime ant 21-ojo 
šimtmečio slenksčio. O jis pa
teiks dar griežtesnius mūsų is
torinės savimonės kriterijus. 
Jei egzamino neišlaikysime, bū
sime pasmerkti amžinai ką nors 
vytis, su kuo nors kovoti, tik ne
liks laiko produktyviai kūrybai, 
neišleidžiant iš akių istorijos 
meno ir mokslo.

Bet gal dar grįžkime šiek tiek 
prie Juozo Kralikausko Maž
vydo, paieškokime jame to ra
cionalaus grūdo. Pirmiausia rei-

(Nukelta į 2 psl.)
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Oikumena lapkričio vėjuos
Miesto bibliotekoje pasitikri

nau, ką reiškia graikiškas žodis 
„oikumena”. Civilizuota vietovė. 
O poetui Eugenijui Ališankai, 
kurio rinkinį Peleno miestas 
(1994) gavau pernai, šis įvaizdis 
nusako anuometinę jauseną Vil
niuje. Jo tėvai buvo Sibiro trem
ties pažemintieji, ir jis pats ten 
gimė:

galbūt tai ir būtų sielos 
peizažas, 

oikumena lapkričio vėjuos, 
kažkas 

daugiau nei nebūties
apreiškimas, 

įsisūnijęs gamtos retorikoj, 
galbūt

Kodėl kaip tik šią knygą da
bar skaitau ir gilinuos į poeto 
vėsią retoriką, lyg ir prime
nančią Alfonso Nykos-Niliūno 
Žiemos teologijos gaidas, aprė
piančias Europos civilizacįjos 
sielvartus? Visad buvo ir bus 
egzilė. Buvo ir bus sugrįžimas į 
tėvų-protėvių kraštą ir nusivyli
mas tuo, kas jame vyksta. Tai 
elegiškai universali nesibai
giančio rudens tema. Atidžiau 
perskaityti Ališankos knygą 
paskatino literatūros žurnalas 
The Iowa Revieui, kurį anądien 
varčiau knygyne ir nudžiugęs 
suradau Peleno miesto devynio
lika eilėraščių, sklandžiai iš
verstų į anglų kalbą. Vertėjas 
H. L. Hix, už savo pirmąjį rin
kinį Perfect Heli 1995 metais 
laimėjęs Peregrini Smith pre
miją, dabar dirba Kansas City 
meno institute.

The lowa Review leidžia Iowa 
universitetas. Jau yra išėję 27 
tomai. Mano vartomas šių metų 
antras. Nežinau, kokiu būdu 
vertėjas išlukšteno gilias pras
mes ir jauseną iš lietuviško tek
sto, bet jo perteikti sakiniai 
anglų kalba įtaigumu neretai 
nenusileidžia originalui. Kad ir 
„smėlio sfinkse”: tik viena va
landa, / kai įskaitomas vasaros 
braižas — only in this hour / 
can one read the handuiriting of 
summer; „Saulėgrąžoj”: kuo 
trumpesnė diena, ryškėja žmo
gus angliškam „Solstice” nu
skamba kaip aforizmas: the 
shorter the day, the clearer the 
man. Arba: kiekvieną rudenį 
tau dovanoju sušalusių šer
mukšnių kekę — every autumn I 
give you a frozen cluster of ash- 
berries. Ar trumpo nepavadinto
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■ Gustaičio nauja knyga

eilėraščio pabaiga: ar galėjo iš
trūkti nors vienas / vienatvės 
skiemuo / iš lapkričio kiemo — 
could any least / syllable of 
loneliness / escape november’s 
yard. Ar trijų eilučių eilėraš
tyje, kur glūdi pagrindinė rinki
nio idėja: yra laiko kirtis virš 
mūsų / tylos gramatika mumy
se — the accent of time is over 
us / the grammar of silence in 
us. Žinoma, lietuviškas „kirtis” 
mena kur kas nuožmesnę pras
mę.

Šiame rašinėlyje nebandau gi
lintis į Eugenijaus Ališankos 
rinkinį. Man labiau rūpi pain
formuoti poezija besidominčius 
skaitytojus apie tai, kad Ameri
kos vidurvakarių universitete 
Lietuvos poetui buvo suteikta 
galimybė dalyvauti universitete 
jau 30 metų vykstančioje Tarp
tautinio rašymo programoje. 
Tam yra skirtas Mayflovver pas
tato antras aukštas. Kviečiami 
poetai iš įvairių šalių. Jie čia 
gali bendrauti, diskutuoti,kurti, 
tartis su vertėjais, pažinti Ame
riką.

Minimo žurnalo redakcijos 
narė Carolyn Brown savo įvade 
„Four Poets from the World” 
glaustai aptaria poetus, kurių 

, kūryba spausdinama dabarti
niame numeryje: Eugenijų Ali- 
šanką, indą Ranjit Hoskote, 
egiptietį Mohammad Sulaiman, 
Ambrose Marsaųuoi iš Sierra 
Leone.

J šios programos globą Ali- 
šanką buvo pakviestas 1995 
metais. Carolyn Brown rašo, 
jog jis gimė Sibire 1960 metais. 
Iš profesijos yra matematikas. 
Jo pirmoji eilių knyga Equinox 
1991 metais laimėjo Zigmo Gė
lės premįją. Vilnius, pasak au
torės, šimtmečiais egzistuojąs 
kaip Europos kultūros centras, 
tuo metu poetui rodės „tabula 
rasa”. Kad ir buvo pasibaigęs 
apokaliptinis metas ir žmonija 
išvengusi visuotinio atominio 
karo, vis tiek virš šio miesto ka
bojo dvasine žvarba. Užkeiktas 
atrodė kraštas, kur trūksta šilu
mos... Kur laukėja žvilgsnis, iš- Vertime: I have no home, only 
beria žvynais / šiame krašte ne
sibaigia ruduo.

Carolyn Brown nurodo, jog 
Ališanka mėgsta glaudžiai su
gretintus įvaizdžius, priešta
raujančias abstrakcijas, oksi- 
moronus. Pavyzdžiui, antraštė 
„svetimi namai” (alien home) 
yra tipiškas oksimoronas. O šio

Jo rankose šiemetinio Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo programos ruoša

Pasikalbėjimas su MKS programos komiteto pirmininku

dr. Vytautu Naručiu
JUOZAS KONČIUS

—• Pokalbį pradėkime apie 
Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
praeitį ir jų svarbą.

— Dešimtasis (jubiliejinis) 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
vyks Čikagoje lapkričio 27-30 
dienomis. Jis yra rengiamas 
Jaunimo centre, kur įvyko ir 
pirmasis simpoziumas. Per pas
taruosius devynis simpoziumus 
(septyni iš jų buvo JAV ir du 
Lietuvoje) paskaitas bei refera
tus skaitė daugelis mūsų ge
riausių lietuvių mokslininkų, iš 
kurių ne vienas yra pasižymėjęs 
ir tarptautinėje arenoje. Jų 
mokslinis įnašas, įskaitant ir jų 
paskaitas simpoziumuose, liks 
mokslo lobyne, ypač lietuviš
kame pasaulyje.

Pirmas simpoziumas, kuriam 
vadovavo Algirdas Avižienis, 
Arvydas Kliorė ir Bronius Nai
nys, įvyko 1967 metais. Jis 
buvo suorganizuotas, norint su
telkti lietuvius mokslininkus 
padėti okupuotai Lietuvai. Jie 
tą paskirtį atliko, o kulminacinį 
tašką pasiekė septintame sim
poziume: 1989 metais didelis 
skaičius išeivijos mokslininkų 
entuziastingai simpoziume suti
ko didelį būrį mokslininkų iš 
laisvėjančios Lietuvos. Vėliau 
šiame simpoziume buvo išrink
ta pusė Vytauto Didžiojo uni
versiteto senato narių iš už
sienio. Taip pat du VDU rekto
riai, Algirdas Avižienis ir Bro
nius Vaškelis, yra buvę mūsų 
simpoziumų dalyviai ir rengė
jai. Ši praeitis liudija, kad išei- 
vijos simpoziumų įnašas i Lie
tuvos mokslo lobyną ir į VDU 
atkū-rimą buvo svarus.

Nuo 1989 metų matome besi
keičiantį simpoziumų veidą; 
juose vis labiau bendrauja Lie
tuvos mokslininkai su moksli
ninkais, gyvenančiais už Lietu
vos ribų. 1991 metais aštunta
sis simpoziumas sugrįžo į visų 
išsvajotą tėvynę ir simpoziumo 

eilėraščio pabaiga gali būti epi
grafu Ališankos knygai: aš netu
riu namų, Vien meilės skliaus
tus / žodynų spengiančioj tyloj.

brackets of love / in the despe- 
rate silence of dictionaries.

Pagalvoju: vis dėlto kalba, ir 
ne vien lietuvių, su savo žodynų 
viešpatijom, kiekvienam poetui 
yra paguodos versmė. Net ir 
lapkričio vėjų kertamoj oikume
noj... 

Pranas Visvydas
*

rengimo Lietuvoje mintis buvo 
įgyvendinta. Nuo to laiko sim
poziumai vyksta Lietuvoje ir 
JAV pakaitom.

— Kaip dabar rengiami Mok
slo ir kūrybos simpoziumai?

— Mokslo ir kūrybos simpo
ziumai dabar yra rengiami ben
drai — simpoziumo tarybos 
Amerikoje ir simpoziumo tary
bos Lietuvoje. Didesnė dalis at
sakomybės, žinoma, tenka šei
mininkams. Šitaip rengiamas ir 
šis simpoziumas. Yra labai ma
lonu, kad galime taip artimai ir 
darniai dirbti su Lietuva kartu. 
Simpoziumo taryba Amerikoje 
yra sudaryta iŠ rengėjų atstovų: 
JAV Lietuvių Bendruomenės, 
Pasaulio lietuvių gydytojų są
jungos, Pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos ir 
Lituanistikos instituto.

Dar neseniai teko kartu dirbti 
su Simpoziumo taryba Lietu
voje, dalyvauti jos posėdyje. 
Dirbant kartu, buvo malonu pa
tirti jų nuoširdumą ir kole- 
giškumą, ypač dirbant su jos 
pirmininko pavaduotoju profe- 
so-rium K. Pyragu. Malonu, kad 
vyriausybė suteikė mokslinin
kams galimybę į čia atvykti, 
bent daliai norinčiųjų. Malonu 
taip pat matyti, kad parama 
šiam moksliniam ir kul
tūriniam įvykiui gali tapti įsi
galėjusia tradicija.

— Kokia bus šio Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo programa?

— Akademinė programa pa
brėš tris aspektus ir jų teminė 
sąsąja riš įvairias mokslo šakas. 
Vienos akademinės programos 
plenarinėje sesijoje tęsime te
mą: „1941 metų sukilimas ir re
zistencija” (vadovas — Pilypas 
Narutis). Ši tema jau buvo pra
dėta nagrinėti devintajame 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Lietuvoje. Antrai plenarinei se
sijai parinkome Lietuvai dabar
tiniu metu labai svarbią temą 
Lietuvos integracija į Europą” 

(vadovas — dr. Tomas Remei- 
kis). Trečioje plenarinėje sesi
joje pristatysime archeologės 
Marijos Gimbutienės gyvenimą 
ir jos darbus (vadovas — dr. Jo
nas Račkauskas).

Antra akademinės programos 
sritis — tai moksliniai praneši
mai ir parodos. Juos visus da
bar suminėti sunku, nes sąra
šas yra labai ilgas. Bus arti 
šimto pranešimų; apie pusę jų 
padarys mokslininkai iš Lietu
vos. Didesnės apimties sekci
joms vadovauja programos ko
miteto nariai: dr. Ramūnas Bi- 
gelis, dr. Audris Mockus, dr. Ar
vydas Vanagūnas. Prie jų dar 
prisidėjo ir daug kitų vadovų, jų 
tarpe paminėtini: dr. Jasaitis, 
dr. Justinas Pikūnas. Turėsime 
parodą „1941 metų sukilimo ge
nezė”, su kuria atidarysime 
simpoziumą, dedikuodami jį lie
tuvių tautos rezistencijai. Bus 
daug ir kitų parodų: generolo 
Antano Gustaičio suprojektuotų 
ANBO lėktuvų istorinės me
džiagos paroda, architektūros 
paroda, Technikos žodžio ir me-

no paroda Pasaulio lietuvių cen
tre, Lęmont’e, su Romo Viesulo 
ir Algimanto Kezio darbais. Bus 
atskira Mažvydo programa, ku
rioje matysime iš Lietuvos at
vežtą Mažvydo pardoą ir Maž
vydo ekslibrisų parodą, Penkta- 
dielio vakarą bus speciali aka
demija: „450 metų lietuviškai 
knygai”; jai vadovauja Jonas 
Vaznelis, ojoje dalyvauja Lietu
vos Švietimo ministras profesor
ius dr. Zigmas Zinkevičius, So
nata ir Rokas Zubovai ir Karilė 
Baltrušaitytė.

Kitas simpoziumo aspektas* 
tai serija pranešimų, kuriuose 
bus nagrinėjami mokslo ir švie
timo klausimai bei perspekty
vos Lietuvoje. Šešis didžiausius 
Lietuvos universitetus lanko 
arti keturiasdešimt tūkstančių 
stuSentų. Tų universitetų rek
toriai (išskyrus gal Vilniaus 
universitetą) atvyks pristatyti 
savo vykdomus persiorganiza
vimų planus bei ateities per
spektyvas. Kartu bus pristaty
tos mokslo perspektyvos ir už 
Lietuvos ribų — išeivįjos stu
dentija yra kviečiama su šiomis 
mokslo sritimis susipažinti. 
Švietimas pradinėse mokyklose 
bus taip pat nagrinėjamas eilėje 
sekcijų.

— Kuo skirsis šis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas nuo anks
čiau vykusiųjų?

— Dešimtasis Mokslų ir 
kūrybos simpoziumas skirsis

(Nukelta į 2 psl.)

bergis.

Desimtojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo tarybos Lietuvoje posėdis, spalio 10 dienti Vilniuje: S. Janušonis, Vy
tautas Narutis, J. Puodžius, Vytautas Landsbergis, K. Pyragas, L. Kadžiulis. J. Antanavičiaus nuotrauka

Dr. Vytautas Narutis
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Martyno Mažvydo minėjimas Čikagoje
GRAŽINA MARECKAITĖ

Didžiosios Britanijos lietuviai 
išleidžia savo istoriją

Prieš 21-erius metus Didžio
sios Britanijos Lietuvių sąjunga 
išleido stambią knygą, pava
dintą Britanijos lietuviai nuo 
1947 iki 1973 metų. Ji aprėpė 
ketvirtį šimtmečio nuo didžio
sios pokarinės lietuvių imig
rantų bangos iki jų bendruome
ninės veiklos viršūnės.

Šių metų vasarą susilaukėme 
antro didelio tomo, apimančio 
tolimesnius dvidešimt metų — 
nuo 1974 iki 1994.

Už abiejų knygų pasirodymą 
pirmiausia reikia dėkoti jų su
darytojui Kazimierui Barėnui. 
I Angliją atvykęs jau 41-erių 
metų pripažintas rašytojas, jis 
plunksnos nenuleido nuo pir
mųjų darbo dienų tekstilės fab
rike iki šiandienos. Su neprik
lausomą Lietuvą kūrusios kar
tos atkaklumu ir pasišventimu 
jis padėjo kurti lietuviškos kul
tūros salelę Didžiojoje Britani
joje — vadovavo „Nidos” knygų 
leidyklai, redagavo savaitraštį 
Europos lietuvis. O tuo pačiu 
metu parašė seriją vertingų ro
manų bei novelių.

Įvedęs Didžiosios Britanijos 
lietuvių buitį ir būtį į grožinę 
literatūrą, Barėnas tapo ir jų 
metraštininkas. Jo pagrindiniai 
šaltiniai buvo jų periodiniai lei
diniai, tenykštės Lietuvių są
jungos dokumentai ir Boston’e, 
JAV išleistoji Lietuvių enciklo
pedija.

Versdami šios knygos pusla
pius vėl užčiuopiame London’o, 
kitų Anglijos miestų, Valijos ir 
Škotijos lietuvių gyvenimo pul
są. Smulkmeniškai aprašoma 
Didžiosios Britanijos lietuvių ir 
jaunimo sąjungų, politinių par-

Kazimieras Barėnas1

Nesvarbu, kieno galvoje gimė 
šis puikus sumanymas — Pir
mosios lietuviškos knygos 450 
metų jubiliejų švęsti abipus At
lanto kaip bendrą Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių šventę, bet 
jau šiandien akivaizdi šios idė
jos realizavimo sėkmė. Mažvydo 
minėjimai įvairiuose Amerikos 
miestuose ne vien suburia lietu
vius, bet ir padeda visiems aiš
kiau suvokti lietuvių kultūros 
vietą pasaulio tautų bendrijoje. 
Kai 1547 metais pasirodė pir
moji spausdinta knyga lietuvių 
kalba, Kolumbas jau buvo atvė
ręs europiečiams Amerikos že
myną ir jie čia žengė pirmuo
sius žingsnius.

Martyno Mažvydo minėjimo 
Čikagoje išvakarėse pirmuosius

tijų, organizacijų bei fondų veik
la. Vėl subruzda London’o Lie
tuvių namai, parapijos centras 
su bažnyčia, Lietuvių sodyba. 
Pasirodo veikėjų, rašytojų, žur
nalistų, menininkų, aktorių 
vardai ir darbai. Visa tai kny
gos redaktorius išdėsto su jam 
būdingu atidumu ir kruopš
tumu.

Knygą puošia gausybė nuo
traukų. Čia praeina premjerė 
Margaret Thatcher, kunigaikš
tis Charles, London’e besilan
kantys išsivadavusios Lietuvos 
vadovai. Tačiau pagrindiniai 
veikėjai čia — lietuvių bendruo
menės nariai. Tai šeimos albu
mas.

Savo įvadiniame žodyje Ba
rėnas primena, jog tai jau praei
ties paveikslai. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, pasikeitė 
Britanijos lietuvių veikla — 
užuot telkus visas pastangas į 
tėvynės laisvinimą, dabar tel
kiamos lėšos jai atstatyti. Su 
daug kuo jau atsisveikinama,

nebėra chorų, vaidinimų, tauti
nių šokių grupių, krepšinio ko
mandos. Užgęso ir tradiciniai 
literatūros vakarai.

Senoji karta išmiršta, jaunoji 
asimiliuojasi — toksai imig
rantų bendruomenių dėsnis. 
Bet į Angliją, ypač į London’ą, 
pastaraisiais metais vėl plūste
lėjo nauja ateivių iš Lietuvos 
bangelė. London’o lietuvių baž
nyčioje vėl krikštijami jų nau
jagimiai. Ar jie mėgins ir pajėgs 
atgaivinti blėstančią) ą Didžio
sios Britanijos lietuvių bendru
omenę ir sukaupti pakankamai 
medžiagos trečiajam jos istori
jos tomui?

Dalis atsakymo glūdi šiame, 
antrajame, tome. Jame atsis
pindi lietuvių išeivijos men
kystė ir didybė. Kaip veidrodyje 
čia regime ne tiktai iliuzijas, 
smulkias ambicijas ir barnių, 
bet ir daug idealizmo, pasišven
timo, kūrybinio impulso, kurį 
įžiebė didžioji netektis ir geis
mas atsikurti, kad ir iliuzinę 
Lietuvėlę. Kažin ar tokį impul
są suteiks vien ūkinės gerovės 
ir platesnių profesinių galimy
bių siekis.

Algirdas Landsbergis

Martyno Mažvydo „Katekizmo” 450 metų sukakties minėjimo Jungtinėse Amerikos Valstybėse komitetas su 
prelegentais: (sėdi) Silvija Vėlavičienė ir Nijolė Martinaitytė-Nelson (komiteto pirmininkė), (stovi) dr. Domas 
Kaunas, Laima Petrauskaitė-VanderStoep, Dalia Anysienė, Vilius Trumpjonas, vyskupas Hansas Dumpys, Ed
mundas Kulikauskas, Ramūnas Buntinas ir dr. Jurgis Anysas. Zigmo Degučio nuotrauka
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žingsnius savo atrandamoje 
Amerikoje žengė ir šių eilučių 
autorė, spalio 25 dieną patekusi 
į lietuviškos knygos iškilmes 
The Newberry Library. Didin
gas Nevvberry bibliotekos pasta
tas ir Johann Sebastian Bach 
paroda gretimoje salėje pakėlė 
visų mūsų, Mažvydo tėvynai
nių, dvasią, suteikė dar dides
nio iškilmingumo Pirmosios lie
tuviškos knygos minėjimui, ku
ris buvo skirtas platesnei Čika
gos visuomenei ir todėl vyko 
anglų kalba. Juo maloniau, kad 
senojo lietuviško katekizmo 
minėjimas sutampa su Newber- 
ry bibliotekos interesais: lietu
viškosios raštijos pradininko 
pagerbimas įsiterpė į kitus šios 
bibliotekos vykdomus tyrinėji
mus, kaip amerikietiška-euro- 
pietiška genealogija, Renesanso 
literatūra, Mąjų hieroglifai, 
Šekspyro kūryba, juodųjų teolo
gija, šv. Augustino raštai ir 
įvairiausios pasaulinės kultūros 
sritys. Pirmą kartą tarp šių sie
nų skambėjo Martyno Mažvydo 
vardas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos Mažvydo Ka
tekizmo minėjimo komiteto pir
mininkė Nijolė Martinaitytė- 
Nelson ir Nevvberry bibliotekos 
programų direktorė Mary Jan- 
zen pasveikino susirinkusius ir 
paskelbė Mažvydo dienų Čika
goje pradžią. Lietuvos Vyčių 
choro giedamos giesmės iš pir
mojo lietuviško giesmyno pasi
beldė į minėjimo dalyvių širdis, 
kaip jau daugelį amžių į mūsų 
širdis beldžiasi Mažvydo žodžiai
— intymūs ir meilūs, švelnūs ir 
rūstūs, su vos girdima abejone 
ir viltimi: imkiet, skaitykiet, ne- 
užtrukiet, neatmeskiet, prisiar- 
tynkiet, prijmkiet, — jūs, mano 
bralei ir mano seseris...

Margame triukšmingame pa
saulyje tik mes, lietuviai, gali
me tiksliai ir teisingai girdėti tų 
žodžių, atskambančių pro šimt
mečių tolumas, prasmes ir niu
ansus. Žodžio stebuklas leidžia 
mums suvokti savo tautinį ir 
žmogišką identitetą. Mažvydas
— lyg tas senolis, kurio taip 
šaukėsi Maironis, norėdamas 
išgirsti nors vieną, bet „gyvą žo
delį iš senųjų laikų”. Išgirdome 
ir supratome. Ar tai ne stebuk
las?

Michigan Oakland universite
to profesorius, Viduramžių bei 
Renesanso rašytinio palikimo 
tyrinėtojas dr. Leonas Vytautas 
Gerulaitis anglų kalba perskai
tė išsamų pranešimą apie Mar
tyno Mažvydo raštus ir lietu
viško spausdinto žodžio kelius 
istorijos vingiuose. Nevvberry 
bibliotekai padovanotas Pirmo
sios lietuviškos knygos, išleistos 
Amerikoje 1875 metais, per
spaudas — Mykolo Tverausko 
angliškai-lietuviškas ir lietuviš- 
kai-angliškas žodynas, 19-ame 
amžiuje vadintas „tlumocziumi” 
arba „slovvniku”. Ir Mykolas 
Tverauskas, kaip kadaise Mar
tynas Mažvydas, savo „tlumo- 
cziuje” į skaitytojus kreipiasi 
knygos vardu: „Asz pyrmas atej- 
nu pas jus, tlumoczidamas an- 
gielskus žodžius”.

Minėjimo proga Nevvberry 
biblioteka parengė senųjų lietu- 

(Nukelta į 2 psl.)

Medalis Martyno Mažvydo 450 metų sukakčiai

Medalis Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubi
liejui — dailininkas Petras Repšys. Aversas (skirtas 
pirmąjai lietuviškai knygai). Legendoje: Catechismvsa 
praSty Szadei. Įrašas: 1547-1997. Karaliaučiaus vaiz
das; liūtai, laikantys Prūsijos Kunigaikštystės ir Kara
liaučiaus herbus; kairėje šalia herbų — egzilas; 
dešinėje šalia liūto — akmuo su medalio autoriaus ini
cialais ir medalio sukūrimo data.

Reversas (skirtas Martynui Mažvydui). Įrašas Sigito 
Gedos panegirika Mažvydui:

Žvaigždės prašo lietaus o žmogus amžinybės
Rožės vasaros karšty be žodžių maldauja vandens

Žodžiai per darbą ir maldą sugula klusniai į knygą 
To kas per Dievą suguldė laukia šlovė amžina

Vilniaus fone renesansinė arka, knygų tituliniuose 
puslapiuose viršum kolonos kairėje — angelas, laikan
tis Lietuvos herbą, dešinėje — moteris, laikanti Vil
niaus herbą, herbo žodžiai unitas ^vienybė), justitia 
(teisingumas), spės (viltis) išreikšti fašina,. svarstyk
lėmis ir inkaru; apačioje kairėje — moteris, dešinėje 
rankoje laikanti gyvatę, ryjančią savo uodegą 
(amžinybė); dešinėje pusėje — moteris, dešinėje ran
koje laikanti karūną, o kairėje — piramidę (šlovė); vi
duryje — už stalo sėdintis ir rašantis jaunuolis, ant 
stalo — gaidys, žvakė (darbas).

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

19971014 
Vilnius

Sveikinimas pirmosios lietuviškos knygos 450-vjų metinių proga

Gražiai Martynas Mažvydas aplankė Lietuvą 1997- aisiais. Pasivaikščiojo po 
bibliotekas, muziejus, mokyklas ir koncertų sales, pasilypėjo ant granito postamento 
Klaipėdoje,pabylojo mokslinėse konferencijose, televizorių ekranuose, naujų knygų ir 
kasdienės spaudos puslapiuose. Pasakė naudingų dalykų, pamokė lietuviško žodžio 
ir rašto dar sykį. Išgirdo apie Martyną Mažvydą ir mūsų kaimynai. Pasikvietė jį 
estai, latviai, rusai, baltarusiai, lenkai, vokiečiai, skandinavų šalys. Panoro išgirsti 
apie Mažvydą ir JAV Kongreso biblioteka. Pirmosios lietuviškos knygos autorius lyg 
viską suprantantis tėvas nužvelgė tėviškės išeivius. Paragino juos išleisti pirmąją 
Amerikos lietuvišką ir daugelį kitų naudingų knygų, pagerbti tautos išminčius, burtis 
ir išlikti po svetimu dangum. Martynas Mažvydas neapsirinka: jis Jumis tiki ir 
pasitiki, laukia gyvos lietuviškos kalbos, naujų darbų vardan vienos - anų ir šių dienų 
Lietuvos. Gera turėti tokį Mažvydą.

Lietuviškos knygos metai - dvasios metai. Šia proga nuoširdžiai sveikinu 
Amerikos lietuvių bendruomenę, linkiu kūrybingos minties ir vaisingo darbo, meilės 
saviesiems ir senajai tėvynei. Tegu pavyzdžiu Jums būna pirmosios lietuviškos 
knygos autorius Martynas Mažvydas.

Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkas,
Pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakties minėjimo 
Valstybinės komisijos pirmininkas
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Dešimtasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas

ja sklido. Apie Čikagoje rengia
mus simpoziumus ir Lietuvoje 
pradėjo kalbėti. Juos ten stebi
no tai, kad išeivijoje yra tiek 
daug mokslininkų, profesorių, 
profesionalų arba turinčių 
aukštas ir atsakingas pareigas 
įvairiose bendrovėse. Tai pra
dėjo griauti mitą, kurį komu
nistų partija skleidė apie tai, 
kaip žmonės yra išnaudojami 
kapitalistiniame pasaulyje. Vi
są laiką tebekartojo senas kal
bas, kad Amerikoje mokslas yra 
visai nevertinamas ir net pro
fesoriai koridorius valo. Pirmai-

Kelionė per visatą: šeši žingsniai, 
dvi taisyklės ir saujelė klausinių

AUDRA BALEIŠYTĖ

v

Žymiausias šių metų

Čikaga ir vėl, nors keletai die
nų, taps pasaulio lietuvių dėme
sio centru. Šiuo atžvilgiu ji yra 
to užsitarnavusi. Nes ir pati 
simpoziumų idėja, ir jos įgyven
dinimas prasidėjo Čikagoje. Ma
nau, turbūt butų sunku nusta
tyti asmenį, kuriam ta idėja ki
lo. Tačiau pagal tai, kas buvo 
praeityje rašyta, atrodo, kad ta 
idėja iškilo Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
goje (ALIAS). O tą idėją ėmėsi 
įgyvendinti tuometinė JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dyba, kurios pirmininkas buvo 
Bronius Nainys. Greitai buvo 
suprasta, kad tokiam renginiui. 
įgyVendinti reikalinga platesnė 
talka. Tad be lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos buvo 
įjungta Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjunga ir Lituanistikos in
stitutas. Nuo to laiko simpoziu
mų taryba ir yra sudaroma iš 
šių keturių organizacijų ir in
stitucijų.

Pirmasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyko 1969 me
tais. Organizuojant antrąjį sim
poziumą, iškilo sumanymas, 
kad simpoziumus rengtų tik 
trys, čia minėtos profesinės or
ganizacijos. Bet tuojau susi
prasta, kad simpoziumų rengi
mui reikės ir gana daug pinigų. 
O LB yra pagrindinė organizaci
ja, apimanti beveik visą išeiviją. 
Tad simpoziumai nuo to laiko 
yra rengiami po JAV LB skėčiu, 
nes yra reikalingas jos vardas ir 
globa.

Dešimtojo mokslo ir kūrybos simpo
ziumo iždininkas Liudas Šlenys 
1997 m. spalio 15 d. posėdyje vi
siems primena, kad simpoziumo 
ruošos išlaidos neviršytų pųjamų.

Zigmo Degučio nuotrauka
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kultūrinis renginys

Dr. Vytautas Narutis, Dešimtojo 
mokslo ir kūrybos simpozfUtnb'ptč- 
gramos komiteto pirmininkas.

Simpoziumai įgauna 
pastovumą

Jau nuo pirmųjų simpoziumų 
buvo nutarta juos rengti kas 
ketvirti metai Čikagoje. Beren
giant trečiąjį simpoziumą, iškilo 
sumanymas, kad jam reikia 
duoti pastovią ir legalią formą. 
Advokatas Povilas Žumbakis 
buvo paprašytas parengti įsta-' 
tus. įstatus priėmus irpątvirti- 
nus, jau buvo galimą juos įre
gistruoti Illinois valstijoje. Ad
vokatas Povilas Žumbakis daug 
prisidėjo prie to, kad' įstatai 
buvo įregistruoti Illinois valsti
joje ir tuo būdu buvo gautas lei
dimas, kaip ne pelno siekian
čios organizacijos, aukas nuta
šyti nuo mokesčių. Gavus vadi
namą „charterį”, buvo teisėtas 
pagrindas ir gairės, kuriomis 
vadovavosi ir kitų simpoziumų 
rengėjai. Be to, buvo sudaryta 
simpoziumo taryba, į kurią įėjo 
jau minėtų keturių institucijų 
atstovai. Jeigu, rengiant pirmą-l 

ipoziumą, žmonės '• klau- 
. kas tai yra — tas simpo-' 
s, tai su kiekvienu toli- 

iiivo.i u simpoziumu, tas žodis 
pradėjo įsigyti pilietines teises.

Simpoziumo garsas ir 
Lietuvą pasiekė

Nors dar buvo geležinė už
danga, bet 1977 metais ji nebe
buvo tokia sandari, kaip Stalino 
laikais. Kad ir n'egaufeiai, bet 
jau buvo prasidėjęs giminių ir 
artimųjų abipusis apsilanky
mas. Neišvengiamai infdrnlaci- 

siaįs pabėgėlių iš Lietuvos atvy
kimo metais tokių atvejų gal ir 
buvo. Bet kuomet kalbą pramo
ko, tai kiekvienas geriau ‘įsi
taisė. Ta karta, kuri po karo at
vyko, nors sunkiai dirbo, bet 
vaikus į aukštąjį mokslą leido. 
Jų vaikai jau buvo tie, kurie 
simpoziumus organizavo ir juo
se gausiai dalyvavo, j

Pirmoji kregždė iš 
Lietuvos

Pirmųjų keturių simpoziumų 
programų dalyviai — prelegen
tai, buvo grynai išeivijos atsto
vai arba jau čia gimusieji. I 
penktąjį simpoziumą atskrido 
pirmoji kregždė iš Lietuvos. Tai 
buvo mielas svečias profesorius 
dr. Zigmas Zinkevičius. Jis pa
darė pranešimą apie jotvingių 
kalbos žodynėlį, kuris neseniai 
buvo surastas. Per simpoziumo 
uždarymą buvo išreikšta viltis, 
kad ateinančiame simpoziume 
gal dalyvaus jau šešetas-sep- 
tynetas svečių iš Lietuvos. Sa
lės gale išgirdau nepatenkin
tųjų balsus. „Kad tik jų nepri
važiuotų ir mūsų simpoziumų 
neužgožtų...” Bet kuomet po 

Dešimtojo mokslo ir kūrybos simpo
ziumo organizacinio komiteto pir
mininkas Bronius Juodelis.

ketverių metų į šeštąjį simpozi
umą apie 120 dalyvių iš Lietu
vos atvyko, tai niekas nepasi
tenkinimo jau nerodė. Nes
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Yra gerai žinomas juokas, pri
taikomas atitinkamai profesijai. 
Klausimas: kaip galima atpa
žinti ekstrovertą astronomą? 
Atsakymas;, jįs žiūri į tavo ba
tus, kai su tavim kalbasi. Kaip 
ir žmonės kitose mokslo srityse, 
kai paminiu, kad studijuoju as
tronomiją, pareinant nuo to, su 
kuo kalbu, išgirstu įvairiausių 
atoliepių.

Astro 101 kurse pirmųjų me
tų universiteto studentai laukia 
sužinoti žvaigždynų pavadini
mus ir pasiklausyti senųjų am
žių mitologijos paskaitų. Jiems 
astronomija rodos būsianti leng
viausia iš visų privalomų gam
tos kursų, kaip sakoma „and 
easy A”. Vogue arba Cosmopoli- 
tan žurnalų skaitytojos greitai 
prisipažįsta, kad jos irgi mėgsta 
mano mokslų sritį ir kad bent 
kas mėnesį (jei ne dažniau) 
atidžiai skaito savo horoskopą. 
„Gera dalis iš pranašavimų išsi
pildo”, jos'man sako. Dažniau
siai šitoks pasikalbėjimas vyks
ta lėktuve arba autobuse, tai 
nėra kur pabėgti. Reikia pas
varstyti, kiek dar liko laiko ke
lionėje, prieš pradedant aiškin
ti, kad astrųųomija skiriasi man 
griežtai nuo astrologijos. Nes
magu sėdėti šalia naujai pasi
darytų priešų.

Kiti žmohės žino skirtumą 
tarp šitų dviejų profesijų, bet 
romantiškai įsivaizduoja, kad 
astronomų valandos, jų gyveni
mai praleidžiami tolimų kalnų 
viršūnėse. Tai vaizdas astrono
mo kaip atsiskyrėlio, sėdinčio 
prie teleskopo naktimis, pie
šiančio tai, ką mato.

Net iš artimiausios astrono
mijai srities, fizikos, išgirstu 
įdomių minčių apie mūsų dar
bus ir sugebėjimus. Prieš kele
rius metus per Kalėdų atosto
gas susitikau su dviem lietu
viais fizikais. Kalbantis apie 
mūsų bendrus interesus, paaiš
kėjo, kad a^£ studijuoju fiziką. 
Sužinoję, kad iš tikrųjų fiziką 
aš studijuoju tam, kad galėčiau 
ją pritaikyti astronomijai, vie
nas iš jų nusišypsojo, palingavo 
galva ir pasakė: „Žinoma, juk 
astronomija švelnesnis, mote
riškas mokslas... Fizikos silp
nesnė sesutė*.

Ką galiu visoms tokioms 
pažiūroms atsakyti? Ar jose yra 
kiek tiesos? Ką iš tikrųjų astro
nomai daro kaipo astronomai? 
Norėčiau dar kelis vaizdus pri
dėti prie tų, kuriuos tik ką pa
minėjau, bet šį kartą iš mano 
universiteto astronomijos fakul
teto ir tyrinėjimų, mano kasdie
ninės aplinkos.

Teleskopai. Kad vartojame te
leskopus, tai tiesa, bet būdas 
gal truputį skiriasi nuo to ro
mantiško vaizdo, kurį anksčiau 
minėjau. Keck teleskopas Hava
juose yra šiuo metu didžiausias 
optinis teleskopas pasaulyje. Jis 
sudėtas ne iš vieno, bet iš 36 
veidrodžių, kurie vartojami kar-

* Paskaita, skaityta Ateitininkų 
studijų dienų programoje „Daina
voje”, Manchester, Michigan, šių 
metų rugpjūčio 30 dieną. 

tu, kaip 10 metrų teleskopas. 
Dėl to, kad teleskopo veidrodžio 
dydis nustato, kokio silpnumo 
objektus ar formas galime ma
tyti. Keck mato tolimiausius 
mūsų visatos kampus, kokie tik 
yra įžiūrimi nuo žemės. Jį var
todami, astronomai sėdi šiltame 
kontrolės centre drauge su tele
skopo techniku, kuris kompiute
riu nutaiko teleskopą. Reginiai 
atskleidžiami elektroniniais fo
toaparatais ir įrašomi į kompiu
terio juosteles. Mes nebežiūri
me per patį teleskopą savo aki
mis. Mes vaizdus stebime kom
piuterio ekrane. Yra net obser
vatorijų, kurios taip visiškai 
veikia per kompiuterius, kad 
galima jomis naudotis sėdint ki
tame mieste. Astronomams dar 
vis reikalingi teleskopai, bet te
leskopams astronomų veiklos 
reikmė po truputį nyksta.

Laboratorijos. Astronominiai 
tyrinėjimai irgi pradeda vykti 
be teleskopų. Astrochemikai 
stato instrumentus, kurių pa
galba jie gali simuliuoti tas 
aplinkybes ir sąlygas, kurios 
yra erdvėse. Lietuvių kilmės as- 
tronomės Lucy Žiūrytės labora
torijoje yra kuriamos moleku
lės, kurios, kaip yra teigiama, 
egzistuoja vandenilio dujų debe
syse. Tų mokelulių spektrosko- 
pinės ypatybės tada prilygina
mos tam, kas matoma per te
leskopus, ir tai padeda mums 
įvardinti nepažįstamas spekt- 
roskopines savybes.

Kompiuteriai turi dvejopą pa
skirtį. Mes juos vartojame iš
tirti teleskopais surinktus vaiz
dus. Tuos vaizdus išvalome, 
juos palyginame vieną su kitais 
ir pradedame apskaičiuoti 
(ųuantify) jų ypatybes: žvaigž
džių ryškumas, planetų pa
viršių ir atmosferų sudėtis, ga
laktikų formas.

Bet kompiuteriai taip pat yra 
labai svarbūs įrankiai, kuriuos Ar per pirmuosius aspirantūros 
vartojame tirti klausimus, ku
rie ant popieriaus ir pieštuku 
neįmanomi išspręsti. Jie mums 
padeda patvirtinti savo intui
ciją ryšium su tais procesais, 
kurių kitaip neįžvelgtumėm. 
Pavyzdžiui, per kelias dienas 
(kompiuterio sprendimo laiko) 
ir kelias sekundes (stebėjimo 
ekrane baigtas simuliacijas) 
mes galime matyti, kaip anglies 
ir deguonies elementai sukuria
mi ir maišomi teoretinės žvaigž
dės gelmėse. Čia svarbu pabrėž
ti, kad vis tiek tas simuliacijas 
ir apskaičiavimus reikalinga 
pagrįsti žmogaus pagrindiniu 
supratimu fizikos ir chemijos.

Matematika ir fizika yra ast
ronomijos šerdyje. Be jų mes 
būtumėme tik stebėtojai, ne
turėdami jokios apibūdinimo, 
aiškinimo galios. Tačiau astro
nomai nėra fizikai, bijantys ma
tematikos. Atvirkščiai, iš visų 
gamtos mokslų, ko gero, mums 
yra svarbiausias šitas pagrin
das, nes mes esame labiausiai 
riboti stebėtojai. Neskaitant 
mūsų Saulės sistemos, mes ma
tome savo tyrinėjimo objektus

dienos savaitgalį „Dainavoje”, Man-
Audra Baleišytė kalba apie erdves ir apie astronomų darbą kasmetinėse 
Ateitininkų studijų dienose Darbo 
chester, Michigan.

tik vienu laiku (jų vystymosi 
procese, kuris gali tęstis bilijo
nus metų), iš vienos pusės ir iš 
vieno atstumo. Mes negalime fi
ziškai atkurti žvaigždes, kad jas 
galėtume stebėti laboratorijoje. 
Mes tik galime ieškoti papil
domų pavyzdžių ir statistiškai 
stebėti mūsų aplinką: eliptinės 
galaktikos turi formą, panašią į 
kiaušinį, nes visos, kurias mes 
matome, taip atrodo. Formu
lėmis mes prisiartiname, kiek 
galime, prie visų tų procesų ir 
objektų, kurių niekada nei ran
komis, nei akimis nepaliesim.

Šitus fizikos pagrindus astro
fizikai mokosi universitetuose 

metus. Puslapių puslapiais mes 
ruošiame atsakymus, po kurių 
kartais net sunku atsiminti, 
koks buvo klausimas. Bet visų 
formulių sprendimas ir alge
brinė gimnastika turi savo tiks
lą. Visa tai mums padeda su
prasti, apibūdinti ir iš to iš
pranašauti, ką toliau tikimės 
atrasti. „Gravitational lensing” 
yra šviesos kreipimosi nuo savo 
kelio traukos jėga. Gan trumpa 
formulė yra pradžia supratimo 
labai egzotiško reiškinio. Ir su 
ja mes galime atkurti pozicijas 
ir ryškumus šitokio vaizdo. Eg
zistuoja tik vienas tolimas ob
jektas, kurio matome keturius 
atvaizdus.

Kitomis formulėmis mes su- 
paprastinam sąveiką tarp van
denilio debesų ir juose naujai 
gimusių žvaigždžių. Palyginant 
su mūsų stebėjimais ir, jeigu 
modelis teisingas, tie du vaizdai 
— mūsų matematinės visatos ir 
mūsų stebėtos visatos — bus 
panašūs. Sudėtas su skaidrėmis 
ir vaizdais, matematikos ir fizi
kos grožis lengviau matomas. 
Popieriaus puslapyje galime ap
imti erdves.

Rimos Polikaitytės nuotrauka

Dar puslapis formulių, šį kar
tą bendrosios relativistikos (Ge- 
neral Relativity), kuri mus mo
ko, kad laikrodis sulėtėja, kai 
jis yra prie didelės masės. Ši
tomis žiniomis galime nuspręs
ti, kokių pataisymų reikės nuo
lat pridėti GPS (globalinės pozi
cijos sustatymo sistemai), kad ji 
nepamestų kelių metrų tikslu
mo kas pusdienį.

O gal tų fizikų pastaba, kad 
astronomija moteriškas moks
las, tikrai buvo pagyrimas? Aš 
taip jį pasirenku priimti.

Astronomija ne tik sudėtin
gesnė, negu manytumėm, bet 
irgi be galo žavesnė, negu gyvū
nų formos, nupieštos dangaus 
skliaute. Gal tais žvaigždynais 
prasidėjo žmonijos mąstymai 
apie visatą, bet ten palikti as
tronomijos apibūdinimą būtų 
nusikaltimas.

Tai jus kviečiu su manim tru
putį pažiūrėti astronomijos vei
kėjus ir apkeliauti jos scenas. 
Kai kuriais būdais šita iškyla 
skirsis nuo žemiškų iškylų, ki
tais būdais — ne. Mūsų kelionė 
bus sau pačiai tikslas. Keliau
sim apžiūrėti aplinką, ne tik at
sirasti kokiam nors kosminiame 
Wampler’s Lake.

Mūsų kelionės pradžia yra 
vienas klausimas: ką mes ran
dame, ką mes matome aplink 
mus?

Šio klausimo atsakymas pri
klauso nuo kito klausimo atsa
kymo: kaip suprasti frazę “ap
link mus”? Apie kokį mastą mes 
kalbame? Aplink mus Dainavo
je? Aplink mus žemėje? Aplink 
mus galaktikoje? Atsakymas: 
apie visus šiuos, ir dar mažes
nius ir daug didesnius mastus.

Kaip su kiekviena iškyla, rei
kia nustatyti keletą taisyklių, 
kuriomis, matysime, visas kos-
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Šis Dešimtasis mokslo 
ir kūrybos simpoziumas 

nebus paskutinis

Lietuvių tautos rezistencija ir sukilimai

Dešimtasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas už kelių dienų vi
sus suves į Čikagos Jaunimo 
centro sales ir klases. Susirinks 
čia išeivijos mokslininkai, kūrė
jai bei visuomenininkai. Lietu
vą čia reprezentuos didelis bū
rys mokslininkų iš beveik visų 
Lietuvos universitetų, akade
mijų ar institucijų kartu su Lie
tuvos Švietimo ir mokslo mini
stru dr. Zigmu Zinkevičium. 
Per aštuonis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumus išeivijoje (du buvo 
Lietuvoje) dar nebuvo tiek daug 
mokslo ir švietimo korifėjų, 
aukštųjų mokyklų vadovų iš 
Lietuvos ir lietuvių moksli
ninkų išeivijoje, kiek šiame, ga
lima sakyti, jubiliejiniame De
šimtajame simpoziume. Turbūt 
nebuvo tiek sesijų ir paskaiti
ninkų ankstyvesniuose simpo
ziumuose, kiek dešimtame. Ne
abejotina, į šią didelę akademi
nę šventę susirinks rekordinis 
klausytojų skaičius iš arti ir iš 
toli, kad išklausius, pabendra
vus su Lietuvos ir išeivijos mok
slininkais, kuriuos jungia ne tik 
profesiniai horizontai, bet ir 
bendras mokslo ir kūrybos in
dėlis Lietuvai, dėl šviesesnės, 
geresnės ateities mūsų tautai.

Šiame simpoziume dalyvauja 
apie dvidešimt jaunųjų lietuvių 
mokslininkų, gimusių išeivijoje, 
aukštuosius mokslo laipsnius 
gavusių Vakarų universite
tuose, juose bedirbančių JAV, 
Kanadoje ir kitur. Nemažai 
mūsų mokslininkų dalyvaus 
Dešimtąjame simpoziume, ku
rie pradėjo pirmąjį ir dalyvavo 
visuose. Jų patirtis, jų įnašas 
bus reikalingas ir ateinantiems 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mams.

„Mokslas ir kūryba — tautos 
ateitis”, sako Dešimtojo simpo
ziumo motto. Jis dedikuojamas 
ir lietuvių tautos laisvės sie
kiams, jos rezistencinei kovai 
pagerbti, kuri vyko 1941 me
tais, karo ir pokario metu. Gy
vieji tos rezistencijos daly
viai, šiandien jau garbingo am
žiaus tos kovos ir lietuvybės 
išlaikymo veteranai išeivijoje, 
šiame simpoziume suteiks ga
limybę mūsų jaunesnei moksli
ninkų kartai išgirsti gyvą to 
meto mūsų tautos istoriją, kuri 

Šiame numeryje:
Nepaskutinis Mokslo ir kūrybos simpoziumas • 1941 metų sukili
mas Lietuvos istorijos perspektyvoje • Solistės Juozės Augaitytės 
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Alfonso Tyruolio Indijos poeto Rabindranath Tagore vertimai • 
Romo Viesulo darbų paroda Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
Illinois

labai skirtingai interpre
tuojama dabartinėje Lietuvoje, 
Rytų ir Vakarų pasaulyje.

Profesinėse konferencijose 
pranešimai, diskusijos yra ski
riamos tos srities dalyviams. 
Mūsų Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo uždavinys yra ne vien 
žiniomis pasidalinimas, bet ir 
visuomenės, jaunesniosios kar
tos sudominimas, švietimas ar 
informacija. Mūsų Mokslo ir 
kūrybos simpoziumų programa 
dviejų trijų dienų laikotarpiu 
visada buvo perkrauta, su para
lelinėmis sesijomis ir mažai ple
narinių, simpoziume norint da
lyvauti daugelio sričių moksli
ninkams bei paskaitininkams. 
Tokios apimties simpoziumui 
reikalinga savaitė ar ilgiau. De
ja, turimos sąlygos rengėjus 
verčia pasitenkinti tik ilgesniu 
savaitgaliu, JAV Padėkos die
nos atostogų metu.
„Ar šis simpoziumas bus pas

kutinis?” — tokios antraštės 
straipsniu šiuose puslapiuose 
šių metų liepos gale klausė dr. 
Kazys Ambrozaitis, MKS Tary 
bos narys. Tuo buvo norima su
kelti diskusijas tarp manančių, 
kad Mokslo ir kūrybos simpo
ziumus ateityje reikia ruošti tik 
Lietuvoje arba kad reikia juos 
tęsti ir išeivijoje? Tam geriau
sias atsakymas yra Dešimtojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
programa, paskelbta Drauge 
1997 m. lapkričio 15 d. — jos 
sekcijos, jų paskaitininkų skai
čius, su 1997 m. lapkričio 14 d. 
Drauge paskelbtais simpoziumo 
dalyviais iš Lietuvos. Jei šian
dien yra toks susidomėjimas, 
toks gausus dalyvavimas De
šimtajame simpoziume, kas ga
lėtų sakyti, kad jų ruošimas ne
reikalingas? Kad simpoziumo 
nebus už dvejų metų Lietuvoje 
ar už ketvertų čia, Čikagoje? 
Kas galėtų manyti, kad Lietu
vos ir išeivijos mokslininkus 
jungiantis tiltas — Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas neberei
kalingas? Ar simpoziumų rengi
mo našta darosi per sunki, ne
pakeliama šiapus ir anapus 
Atlanto? Ar jie naudingi Lietu
vai ir išeivijai? Nors išeivija ne
turi savų universitetų audito
rijų, o tik labai kuklias centrų 
patalpas?

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Mums dar istorijos mokslas 
neatsakė, iš kur ir kaip lietuvių 
tauta atsirado Baltijos jūros pa
krantėse. Bet, jeigu mes arčiau 
pasižiūrėsime į lietuvių tautos 
istoriją, tai, manau, kad mes vi
si sutiksime, jog lietuvių tauta 
nuo pat valstybės organizavimo 
pradžios visus šimtmečius gyve
no didesnėje ar mažesnėje įtam
poje, tam tikroje rezistencijos 
būklėje ar dvasioje. Įtampos 
būklė turėjo įvairias priežastis 
ar motyvus. Mindaugo laikais 
kryžiuočių ordinas puldinėjo ir 
teriojo lietuvių tautą norėda
mas ją apkrikštyti.

Vėliau Algirdo ir Kęstučio, 
kurie Lietuvos valstybę išplėtė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, 
laikais, kryžiuočių ordinas ir 
lenkai puldinėjo mus taip pat, 
apkrikštijimo motyvais vedini. 
Tuo tarpu Lietuvos valdovai 
Kęstutis ir Algirdas (ypač Algir
das, kuris savo veikla daugiau 
pasireiškė Lietuvos rytuose), 
patys pagonys, karu, giminys
tės ryšiais, susitarimu, Rusijos 
žemes, gyventojus, jau apsi
krikštijusius ortodoksus, jungia 
prie pagoniškos Lietuvos. To 
meto Lietuvos valdovai buvo to
kie tolerantai, kad kai kurios 
mažos kunigaikštijos, būdamos 
jau ortodoksų religįjos, prašėsi 
prijungiamos prie Lietuvos val
stybės, nes joms buvo geriau 
būti prie labai tolerantiškos 
Lietuvos, negu būti totorių va
salais. Lietuvių tautos dvasinės

* Dr. Juozas Meškauskas daly
vaus Dešimtojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo plenarinėje sekcijoje 
„1941 metų birželio sukilimas” atei
nantį penktadienį, lapkričio 28 
dieną, 1-3 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, Čikagoje. Sesijai 
vadovaus Pilypas Narutis, o kiti 
kalbėtojai bus Mečys Mackevičius, 
Adolfas Damušis, Juozas Kazickas 
ir kun. Ignas Urbonas.

Išeivijoje sudaryta Mokslo ir 
kūrybos simpoziumų Taryba 
turi savo Jaunesnįjį brolį” — 
Lietuvos MKS tarybą, kurią 
sudaro Lietuvos Mokslininkų 
sąjunga, Lietuvos Mokslo tary
ba ir Lietuvos Švietimo ir mok
slo ministerija. Išeivijos MKS 
tarybą sudaro JAV LB Krašto 
valdyba, Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjunga, Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjunga 
ir Lituanistikos institutas. Ben
dra Mokslo ir kūrybos simpo
ziumų taryba yra didelė ir ga
linga jėgainė šių simpoziumų 
ruošai šiandien ir rytoj. Jei sim
poziumo rengėjai kartais pami
ni ruošos sunkumus ar talki
ninkų stoką, tai nėra jokio pe
simizmo ženklai tolimesnių 
simpoziumų ruošimui. Tiesa, 

savybės, kaip savo tautos, savo 
žemės ir kalbos meilė, toleran
cija, valstybingumas, Lietuvos 
Statuto sudarymas gudų kalba 
dar laukia gilesnių tyrinėjimų 
ir studįjų.

Nors ir su šiom savybėm, lie
tuvių tauta ir didelė Lietuvos 
valstybė yra įtampos būklėje ir 
nuolatiniuose karuose. Iš va
karų nuolat ją puldinėja kry
žiuočių ordinas, o iš rytų Rusi
jos Maskvos didysis kunigaikš
tis.

Kultūriniu, politiniu ir religi
niu atžvilgiu Europoje susidarė 
ypatinga padėtis: maža pago
niška lietuvių tauta sukūrė di
delę valstybę, kuri siekia nuo 
Baltįjos iki Juodųjų jūrų, pada
lijo Europą į dvi dalis — Rytų ir 
Vakarų. Vakaruose yra imperi
jų ir tautiniais pagrindais besi
vystančių ir išsivysčiusių val
stybių, kaip Prancūzija, Britų 
imperija ir kitos. Lietuva - di
delė valstybė, Europą dalįjanti į 
dvi dalis, yra neaiški. Vakarų 
valstybes valdo imperatoriai ar
ba karaliai, Rytų teritorijas val
do kunigaikščiai, o Lietuvoje 
yra bajorų seimeliai ir seimai, 
kurių nutarimus turi vykdyti 
kunigaikščiai ir karaliai. Čia 
vėl kyla įdomus klausimas: Lie
tuvos didelė valstybė ar tik ne
bus demokratinės sistemos (sei
mai ir seimeliai) ir mokslo 
(Lietuvos Statutas) gimtinė? 
Vakarai mato, kad šalia Lietu
vos didelės valstybės, Vaka
rams keliančios problemas, yra 
katalikiška, nors tris kartus 
mažesnė, lenkų karalija. Vak
arų protai nesnaudžia. Ir kokio 
genįjaus ar idioto galvoje gimė 
mintis tas dvi valstybes sujung
ti, istorija nežino ir, be abejo, 
nesužinos. Istorįjos knygose, 
metraščiuose ir kronikose yra 
daug aiškinimų. Vakarų pa
skatinimu, gal iniciatyva ir pa- 

kad simpoziumų rengimo dar
buose labai reikalingos jaunes
niųjų rankos prie vyresniųjų pa
tirties. Abu sujungus, dar daug 
Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
galės būti suruošta Lietuvoje ir 
išeivijoje. Šio simpoziumo ren
gėjų padėka priklauso ir Lietu
vos vyriausybei, finansiškai pa
rėmusiai Dešimtojo simpoziumo 
paskaitininkų atvykimą iš Lie
tuvos.

Susirinkę į Dešimtąjį Mokslo 
ir kūrybos simpoziumą, spaus- 
kime viens kitam dešinę, lin
kėdami ir vėl susitikti kitame 
simpoziume. Sveikinkime jo pa
skaitininkus taip gausiai daly
vaujančius iš Lietuvos ir pla
čiojo pasaulio. Džiaukimės, kad 
auga mūsų mokslininkų naujos 
gretos Vakarų pasaulio mokslo 
šviesoje. Linkėkime, kad jos tar
nautų ne vien tik savai profesi
jai, bet per ją ir pačiai Lietuvai.

Nesupykime, jei šio simpoziu
mo eigoje pasitaikys kokių nors 
nesklandumų ar trūkumų. 
Džiaukimės, kad ne taip gausi 
mūsų išeivijos intelektualinė 
ialis dar yra pajėgi suruošti 
;aip stambią akademinę šventę, 
jį Dešimtąjį Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą.

Bronius Juodelis

Dr. Juozas Meškauskas kalba prieš kiek metų Čikagoje suruoštoje aka
demijoje pagerbti Lietuvos valstybininkų prelatų Mykolų Krupavičių 
(1885-1970).

stangomis, dideliam jų džiaugs
mui, Lietuva su Lenkija susi
jungė, padarė uniją, įsteigė Len
kijos - Lietuvos karaliją, kuri 
Vakarų žemėlapiuose, dažniau
sia žymima kaip Lenkijos kara
lija.

Čia vėl istorinis paradok
sas. Kaip kad Vakarai dalyvavo 
Lietuvos - Lenkijos karalijos 
įkūrime, taip Vakarai su Rusija 
susitarę ją panaikino, tarp sa
vęs ją pasidalindami. Lenkijos 
atskiros dalys teko Rusijai, Aus
trijai ir Prūsijai, o Lietuva išim
tinai visa teko Rusijai. Abi Len
kijos - Lietuvos karalijos tautos 
pavergtos, prispaustos. Lietu
vos - Lenkijos karalijos dalys, 
patekusios Rusijai ir Prūsijai, 
buvo ypatingoje padėtyje. Tų 
dalių tautas buvo norima iš Eu
ropos žemėlapio išbraukti. (Nukelta j 2 psl.)

Dalis Dešimtojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo rengėjų posėdžio metu Čikagoje: Programos komiteto pirminin
kas dr. Vytautas Narutis, Organizacinio komiteto pirmininkas Bronius Juodelis, Organizacinio komiteto sekre
torė Violeta Drupaitė ir Dešimtojo MKS Tarybos pirmininkas architektas Albertas Kerelis.

• Zigmo Degučio nuotrauka

Lietuvių tauta ypač žiaurioje 
priespaudoje. Vilniaus universi
tetas, kuris buvo pirmas Ry
tuose, uždaromas. Mokyklos už
daromos, spauda uždrausta, lie
tuviškas žodis draudžiamas. 
Veiklesnieji tautos nariai sodi
nami į kalėjimus, ištremiami iš 
tėvynės į tolimas Rusijos dalis, į 
Sibirą. Tautoje didelė įtampa, 
kuri įvairiais laikais ir įvairiose 
vietovėse trūksta ir išsiveržia 
sukilimais. Jų didesnių ir ma
žesnių ir įvairiose vietovėse bu
vo daug. Kiekvienas sukilimas 
turi savo motyvus, sąlygas, už
davinį ir charakterį. Svarbius ir 
Lietuvai reikšmingus sukilimus 
nors trumpai reikia paminėti 
atskirai. Minint 1941 metų bir
želio mėnesio 23 dienos sukili
mą, 1863 metų sukilimas prisi
mintinas, nes jis paryškina šįjį.

Vienas iš didesnių ir ryškes
nių sukilimų Lietuvoje buvo 

”Q64 metais. Jis prasidėjo 
1862 metais Lenkijoje ir per
simetė į Lietuvą. Lenkų tauta 
tuo metu inteligentų patriotų 
turėjo daugiau, negu lietuvių 
tauta, ir visuomenė buvo geriau 
organizuota, nes Austrijos ir 
Prūsijos okupuotose Lenkijos 
dalyse sąlygos buvo geresnės, 
negu Rusijos okupuotose daly
se.

Susiorganizavę pogrindžio 
lenkai sukilimą pradeda tokiu 
šūkiu: “Į kovą Lenkija, Lietuva 
ir Rusia [Baltgudijos dalis, kuri 
Rusijos okupacija taip pat nebu
vo patenkinta — J.M.]. Tauta 
už ginklo, nes bendrojo išsilais
vinimo valanda jau išmušė, se
nas mūsų kardas ištrauktas iš 
makštų. Šventoji Erelio, Vyties 
ir Arkangelo vėliava išskleista.”

Lietuvių liaudis nebuvo orga
nizuota, o dvarininkai ir be- 
nykstanti bajorija kovos būrių 
negalėjo sudaryti. Pirmasis po
grindžio organizatorius yra vys
kupas Valančius, nors pats Va
lančius nebuvęs sukilimo šali
ninkas. 1858 metų vasarą jis, 
lankydamas parapijas, ragino 
žmones liautis degtinę gerus, 
patsai priiminėjo blaivybės pa
sižadėjimus ir žmones įrašė į 
knygas. Pradžioje ir kunigai ne
susivokė, kad iš blaivininkų au
tomatiškai kuriamos blaivybės 
draugijos, kuriose vėliau atsira
do įstatai, medalikėliai, liudiji
mai. Vyskupo Valančiaus ypa
tingas valstiečių organizavimas 
būsimam sukilimui labai daug 
padėjo. 1860 metais Vilniaus 
generalinis gubernatorius Vla- 
dimir Nozimov referuodamas 
Rusijos ministerių tarybai rašo: 
“Tose vietose, kur paplito blai
vybė, valstiečių gyvenimo sąly
gos rado žymų pagerėjimą. Vie
toj bado, viešpatauja ištekliai, 
geri ir šilti rūbai pakeitė skar
malus.”

1863-1864 metų sukilime Lie
tuvos valstiečiai labai aktyviai 
dalyvavo ir sukilimas buvo la
bai žiauriai numalšintas. Kiek 
sukilėlių žuvo susirėmimuose 
su rusų kariuomene, žinių nėra. 
Mirties bausme nuteistų - su
šaudytų ir pakartų - buvo 128, 
sunkiems darbams nuteistų ir į
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Antanas Maceina (1908 -1987): asmuo ir darbai
Minint jo mirties dešimtmetį

SESUO ONA MIKAILAITĖ

Lietuviai ir ąžuolai
Nedaug Amerikos stebuklų 

suspėjau pamatyti. Nors ste
buklai čia byra kaip iš gausybės 
rago, visko vis vien neaprėpsi. 
Vienas tų stebuklų — gausybė 
ąžuolų. Jų tiek pat daug, kaip ir 
lietuvių Čikagoje. Mačiau lietu
vių bažnyčias, vienuolynus, sa
les, archyvus, parodas, įspūdin
gą Martyno Mažvydo minėjimą 
(tą savaitgalį visokių renginių 
buvo ir daugiau). Įspūdis toks, 
kad „mažoji” Lietuva Čikagoje 
gyvena intensyvų, veiklų kultū
rinį jgyvenimą.

Mane supa mieli lietuvių vei
dai, kupini energijos ir pasi
ryžimo veikti mūsų tautos la
bui, ir jokios rezignacijos, jokio 
pesimizmo nepajutau. Viskas 
turbūt ne taip jau sklandu, kaip 
matyti trumpalaikiams sve
čiams. Jaučiu ir politinių vėjų 
dvelkimą. Deja, dar negaliu su
vokti, iš kur, dėl ko jie kyla ir 
kuria kryptimi jie pučia.

Jei Amerikos lietuviai ieško 
dvasinės atramos tėvynėje — 
teisingai daro. Jiems nereikia, 
kaip iškiliam poetui, kosmopoli
tui Czeslaw Milosz, ligi se
natvės kankintis „tėvynės ieš
kojimuose”. Lietuviui jo tėvynė 
viena, kur jis begyventų. Bet 
mano tikėjimą mūsų tautos ga
liomis sustiprino kaip tik apsi
lankymas Čikagoje.

Nedaug tetrūksta, kad Lietu
voje gyvendamas įtikėtum, jog 
ta jėga, tas beveik mistiškas sti
prybės ir vienybės jausmas, ku
ris mus kėlė ir nešė į laisvę 
Atgimimo metais, tebuvo „eufo
rija”, saviapgaule, pasak Tomo 
Venclovos, mažos tautos „didy
bės manija”. Tokias ir panašias 
mintis Lietuvoje diena iš dienos 
(su nedidelėmis išimtimis) 
skleidžia visos nepriklausomos 
radijo ir televizijos programos. 
Gudriai ir negudriai užsimas
kavę tą patį tvirtina populiarūs 
Lietuvos dienraščiai.

Kokios kartais beviltiškos at
rodo pastangos atsilaikyti prieš 
cinišką propagandą visose gyve
nimo srityse! Kartais net sunku 
suprasti, ar tai iš piktų pas
katų, ar vien tiktai iš kvailumo? 
Beje, ir Čikagos vienos lietuvių 
radijo programos — „Žemė” žur
nalistė ištisą pusvalandį pasa
kojo apie tatuiruočių konkursą 
Lietuvoje, smulkiai nušviesda
ma visus šio „meno” niuansus ir 
stiliaus skirtumus atskiruose 
Lietuvos miestuose ir bažnyt
kaimiuose. Tai tipiškas mūsų 
žiniasklaidos bruožas — į vieną 
gumulą suvelti gyvybiškai svar
bius klausimus, gandus, poli
tiką ir pornografiją. Štai jums 
jūsų spaudos laisvė, pasprin- 
kite!

Bet noriu kalbėti apie lietuvių 
tautos jėgą ir stiprybę, kurių 
patvirtinimą surandu kaip tik 
ten, kur įprasta matyti pražūtį 
ir neviltį. Skaitydama Sibiro 
tremtinio, savanorio lagerių ar
chyvų tyrinėtojo Algirdo Šerėno

dokumentinę knygą Vorkutos 
mirties lageriai, neseniai išleis
tą su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės parama, supratau, 
kad lietuvių tautos tragiškas 
likimas, tie kryžiai ir kapai Ru
sijos platybėse — tai ne pabai
ga, ne žūtis, o tiktai galingos 
„superžvaigždės” — mažytės 
Lietuvos skeveldros, sėklos, ku
rias plačiai paskleidė pasaulyje 
negandų vėjai. Tos sėklos jau 
duoda savo vaisius, nors mes 
nežinome, kur ir kada jie su
noks.

Dar šiandieną Rusijoje, ligi 
pat Tolimųjų rytų, dalgis, tebe- 
vadinamas „litovka”, o Krasno
jarsko miestiečiai nuo bado gi
nasi, pirkdami iš lietuvių trem
tinių („litovcų”) mėsą ir kitokį 
maistą. Visa Rusija, skersai ir 
išilgai, žino lietuvius, juos giria 
ar keikia. O juk mūsų, rodos, 
tiek nedaug — tiktai lašelis vi
soje toje jūroje. Bet lašas po 
lašo ir akmenį pratašo, lašas 
prie lašo —jau ir srovė.

Vėlinių dienomis, kai Lietu
voje tarp spalio 31 ir lapkričio 2 
dienos kapinėse ir kapinaitėse 
degė šimtai tūkstančių žvakių, 
aplankiau abiejas Čikagos lietu
vių kapines — gražias, didin
gas, pribloškiančias ten palaido
tais didvyriais, paminklais, 
ąžuolais. Išeivių kapai. Svetima 
žemė. Taip visados pagalvojame 
ir pasakome, matydami šiuos ir 
panašius kapus.

Bet pagalvokime ir kitaip — 
žemė, kurioje tiek daug mūsų, 
lietuvių, kapų, jau yra taip pat 
ir mūsų žemė. Mes, tokia nedi
delė tauta, esame aprėpę didelę 
dalį pasaulio. Ar dėl to reikėtų 
liūdėti? Ar viskas, kuo praturti
na pasaulis lietuvius ir lietuviai 
pasaulį vienaip ar antraip, per 
žemę ar orą, per kūną ir dvasią, 
negrįžta į bendrą aruodą?

Pirmosios lietuviškos knygos 
— Martyno Mažvydo „Katekiz
mo” — minėjime, matydama ap
link baltaveidžius lietuvius, se
nos Europos tautos palikuonius, 
supratau, kad lietuviai yra la
bai brangus akmenėlis spal-

Nėra abejonės, jog Antanas 
Maceina buvo ir liks vienas 
didžiųjų mūsų tautos švyturių. 
Laiko perspektyvoje vis giliau ir 
geriau sugebame įvertinti jo 
darbus. Ir dabartinėje Lietuvoje 
Maceina atrandamas iš naujo. 
Galbūt sūlaūksime įtaigios jo 
minties jėgos vaisių skausmin
gai atgimstančioje mūsų tėvy
nėje. Lietuvos inteligentijai, at
skirtai nuo tikrųjų savo krikš
čioniškųjų šaknų, labai reikia 
kaip tik tokių kelrodžių, kaip 
Maceina, vėl atrasti autentišką 
savimonę bei tikrų šaltinių gai
vinamą pasaulėžiūrą ir pa
saulėjautą. Ši dvasinė kelionė iš 
netikrovės į tikrovę matomai 
nelengva.

Dar sovietų valdymo metu 
Lietuvos studentija slapta skai
tė, dalinosi ir diskutavo Macei-

nos raštus. Nepriklausomybę 
atgavusioje Lietuvoje „Minties” 
mokslinė leidykla Vilniuje, 
anksčiau leidusi marksizmo-le
ninizmo veikalus, 1991 metais 
išleido Maceinos raštus ketu
riais tomais. Taigi jie prieinami 
visiems.

Mums, išeivijoje esantiems, 
Maceina gana gerai pažįstamas 
— tačiau ne jaunesnėms kar
toms... Jo minties išsirutulio
jimas seka skaudžius mūsų tau
tos išgyvenimus.

Maceina prieškarinėje 
Lietuvoje

* Šis Sesers Onos Mikailaitės 
(Marijos Nekalto Prasidėjimo Sese
rys, Putnam, Connecticut) straips
nis yra pagrįstas jos paskaitomis, 
skaitytomis Ateitininkų studijų die
nose „Dainavoje” (Manchester, Mi
chigan) šių metų rugpjūčio 31 die
ną ir Toronte, Kanadoje, lapkričio 
15-16 dienų savaitgalį.

vingame Amerikos tautų vėri
nyje. Unikali mūsų tautos pa
tirtis jau pati savaime yra vi
suotinės kultūros vertybė ir, 
laikui bėgant, „antikvarinė” lie
tuvių vertė turėtų ne smukti, 
bet kilti. Išlaikiusi lietuvišką 
mentalitetą, išsaugojusi daugy
bę dvasinių ir materialinių ver
tybių, įgijus unikalios patirties, 
šitoji Lietuva neišnyks — ji 
natūraliai įsilies į vieną bendrą 
Lietuvos kraujo apytaką. Juk 
tai vyksta kasdien.

Dabar, kai vėl turime savo 
valstybę, savo išlaisvintą žemę, 
bijoti reikia tik vieno — kad jos 
neprarastume. O jeigu Lietuva 
gyvuos, į ją ves tūkstančiai ta
kų takelių, ir kiekvienas suras, 
kiekvienas jau suranda savąjį 
taką, nes niekas nedingsta be 
pėdsako.

Grįžusi į Lietuvą, žinosiu, 
kiek daug tvirtų ąžuolų ir ga
lingų savo dvasia lietuvių su
brandino ši žemė. Ir čia, ir Lie
tuvoje — ąžuolai žaliuos.

Gražina Mareckaitė

Lietuvos kultūrinio savaitraščio „Dienovidis” korespondentė Gražina Ma- 
reckaitė lankėsi Čikagoje Martyno Mažvydo „Katekizmo” sukakties 
iškilmių proga ir, mūsų paprašyta, parašė šią kertinę paraštę. Čia ji mato
ma (dešinėje) kartu su Mary Janzen (kairėje), programų vedėja Newberry 
bibliotekoje, Čikagoje, kur spalio 25 dieną vyko Martyno Mažvydo sukak
ties minėjimas.
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Baigęs studijas Lietuvoje bei 
užsienyje, Maceina Nepriklau
somoje Lietuvoje dirbo vos pen
kerius metus. Jaunas Vytauto 
Didžiojo universiteto profeso
rius, Stasio Šalkauskio studen
tas, jis domėjosi bei reiškėsi tri
jose srityse: pedagogikos, kul
tūros filosofijos ir socialinių 
klausimų. Maceinos mąstysena 
kilo iš gilių krikščioniškojo tikė
jimo šaknų. Jaunystėje buvo 
manęs tapti kunigu, penkerius 
metus mokėsi Vilkaviškio semi
narijoje, tačiau prieš šventimus 
nasitraukė, apsisprendęs už pa
sauliečio luomą. Visą gyvenimą 
tačiau liko giliai tikintis, ir 
krikščioniškojo idealo pirme
nybė švyti visuose jo darbuose.

Lietuvoje Maceina ėmėsi „vi
suomenės reformatoriaus” vaid
mens. Jis, kaip ir vis augantis 
būrys jaunų lietuvių inteligen
tų, studijavusių Vakaruose, sie
kė tautą išlaisvinti iš kultūrinio 
sustingimo bei nukreipti jos 
akis į gyvastingas kultūros sro
ves, tekančias iš Vakarų Euro
pos. Savo raštuose (Lietuvoje 
išleido penkias knygas) Macei
na kritiškai vertino lietuviš
kosios visuomenės kultūrinį ke
lią, stengėsi nurodyti klaidas 
bei, kuria kryptimi tauta turėtų 
eiti. Jau tada buvęs plačios 
mąstysenos.

Šavo temperamentu, mąsty- - džių marksistinę dialektinio 
senos stiliumi bei išraiška ir 
savo visuomeniniu polėkiu Ma
ceina labai skyrėsi nuo savo 
mokytojo Stasio Šalkauskio. 
Anot Juozo Brazaičio, „Šal
kauskis buvo apdovanotas ne
paprastai stipriu intelektuali
niu pažinimu [...] Intuicijos gau
sumas ir stiprumas artina Ma
ceiną į meninio, poetinio paži
nimo kelias į išradėjų kelią [...] 
Čia ir yra didysis Maceinos pa
sisekimo šaltinis — jo mintis 
pagauna klausytoją, ypačiai 
jaunimą, nes jo raštai sugesty
via forma prašneka ne tik į in
telektą, bet į visą žmogų” (Raš
tai IV, pp. 358 - 359).

Pradėjęs taip stipriai reikštis 
Lietuvoje, Maceina netrukus 
drauge su gausiais tremtinių 
būriais atsidūrė Vakaruose, 
nenorėdamas kaip ir kiti patek
ti sovietų vergijon. Aplinkybės 
taip lėmė, kad diduma Macei
nos darbų buvo atlikti išeivijoje.

Antanas Maceina 1978 metais
Opitz fotostudija (Muenster, Vokietija)

savo filosofinio bei teologinio tu
rinio knygų išleido ir du poezi
jos rinkinius Antano Jasmanto 
slapyvardžiu.

Skaudžiai išgyventa tautos 
nelaimė bei jo paties asmeninė 
netektis — atsiskyrimas nuo 
tėvynės ir nuo savos šeimos Ma
ceiną uždegė tyrinėti naujas 
mąstymo kryptis. Pirmose išei
vijoje rašytose knygose Maceina 
neriasi į pačius baisiausius 
klausimus — į blogio ir kančios

ganizavimui: siūlė burtis į para
pines bendruomenes, o jaunimą 
patraukti prie ateitininkų orga
nizacijos. Jis buvo ir Vakarų 
Europos studijų savaičių įkvė
pėjas bei dažnas dalyvis nuo 
1954 metų. Ši idėja prigijo ir 
kituose kraštuose, kur buvo su
sitelkę didesni lietuvių būriai.

Maceinos nuolatinis ir pasto
vus rūpestis buvo išlaikyti gy
vastingą lietuviškos rezistenci
jos mintį. Jis ragino būti „krikš
čioniškos dvasios tremtiniais”, problemą. Ją nagrinėja savitu 
priimti tremtinio keleivio lemtį 
kaip ypatingą pašaukimą, tam
pant pasaulio sąžine”.

Apsisprendęs likti Europoje, 
Maceina sunkiai, bet sėkmingai 
prasimušė į profesūrą. Dėstė 
Vokietijos Freiburg’o ir Muen- 
ster’io universitetuose — iš pra-

materializmo filosofiją, vėliau 
perėjo į savo specialiųjų studijų 
sritį — religijos filosofiją. Pa
trauklus bei įtaigus paskaiti
ninkas, gerai vartojantis vo
kiečių kalbą, Maceina susilauk
davo gausios auditorijos. Dėstė 
iki 1970 metų, laimėdamas di
delę pagarbą ne vien savo vo
kiečių studentų tarpe, bet ir 
savo unversiteto profesorių.

Šalia profesinio darbo Macei
na nuo 1946 iki 1987 metų 
išleido devyniolika veikalų (16 
lietuvių ir tris vokiečių kalba) 
bei daugelį straipsnių įvairiais 
aktualiais klausimais. Šalia

būdu — poetiniu-filosofiniu-te- 
ologiniu žvilgsniu. Didžiojo ink
vizitoriaus legendoje randa tin
kamą simbolį — galima sakyti, 
archetipinį simbolį — visų 
žmogaus pavergėjų. Visais lai
kais šie pavergėjai pasistato sa
vas žmogaus išgelbėjimo siste
mas priešais dieviškąjį išgel
bėjimo planą, kurį laiko neveik
smingu. Jobo asmenyje Macei
na įžiūri kančios laužomo ti
kinčio mąstytojo simbolį, kuris 
kančios keliu sugrįžta į savo 
Kūrėjo glėbį. Maceina sklaido ir 
„niekšybės paslaptį”, ją suasme
nindamas Antikristo simboliu. 
Tokiu būdu mąstytojas Maceina 
kuria dinamišką krikščioniško
jo egzistencializmo atsaką į am
žiną blogio problemą, kuri 
mums akis bado vis žiaurėjan- 
čiomis dvidešimtojo amžiaus 
kruvinomis diktatūromis.

Gal čia reiktų pažymėti, jog 
nereikia bijotis Maceiną vadinti

krikščionišku egzistencialistu. • 
Jis įsijungia garbingon ri- 
kiuotėn drauge su tokiais mąs
tytojais, kaip Soren Kierke- ‘ 
gaard, Martin Heidegger, Gab- 
riel Marcei ir kitais. Egzisten
cialistas skiriasi nuo tradicinio' 
filosofo ypač vienu atžvilgiu: 
tradicinis filosofas, t.y., tas, ku- ■ 
ris nagrinėja amžinuosius žmo
gų varginančius klausimus, tai 
daro, pasilikdamas nuošaliai . 
ant verpetais kunkuliuojančio 
gyvenimo įvykių upės kranto, 
stebėdamas gyvenimo eigą iš 
tolo ir ją komentuodamas ra
miai bei gana šaltai... Egzisten
cialistas pasineria įvykiuose, jį 
patį daužančiuose verpetuose ir 
iš skaudžios savo paties patir
ties, kuri jį laužo, stengiasi su
prasti bei aptarti jos reikšmę vi
suotinės vizijos šviesoje — šiuo 
atveju krikščioniškosios vizijos 
šviesoje.

Savo teologinio turinio veika-, 
luose Maceina taip ir daro (kai 
kas, pvz., kun. Antanas Liuima, 
SJ, teigia, jog visi Maceinos vei
kalai daug labiau teologiniai, 
nei filosofiniai), pradedant Sau-1 
lės giesme (1954), kur vietoje, 
tradicinės hagiografijos Macei-. 
na ima Pranciškų Asyžietį kaip 
krikščioniškojo idęąlp,,. įgyven
dinimą, jį keldamas pavyzdžiu 
visiems, o ypač mūsų laikams. 
Toliau atskirose knygose jis 
apmąsto pačios esminius krikš
čionybės įkūnijimus — Jėzų ir 
Mariją. Knygoje Didžioji pa
dėjėja (1958) jis žvelgia į Dieve 
Motinos vaidmenį išganymo is
torijoje. Ir tai daro gana lietu
viškomis akimis bei pranašišku 
žvilgsniu, nes okupuotoje Lietu
voje Marijos kultas buvęs itin 
reikšmingas žmonių tikėjimo 
išlaikymui bei vieša jo išraišką 
buvusi aiškiu pasipriešinimu jė
ga brukamam ateizmui. Dievo 
avinėlis (1966) sklaido Rytų 
Bažnyčiai savitą kristologiją. 
Joje Maceina randa didelius 
turtus: gilų įsisąmoninimą ne 
vien į žmogaus atpirkimo pas; 
laptį, kas būdinga Vakarų te? 
ologijai, bet dar labiau į žmo
gaus atkūrimo Kristuje pas
laptį. Ir šis priėjimas tapo bū
dingas povatikaninei teologijai. 
Tai gali būti taip pat reikš
minga atgyjančiai mūsų tautai, 
iki šiol linkusiai pabrėžti Kris
taus kančią (kryžiaus ir grabo 
garbinimu), lyg ir primirštarit 
Prisikėlimą, kuriuo esame atku
riami. Tautai, besistengiančiai 
atkurti taip sužalotą savo dva
sinį veidą, spindintis Prisikė
lusiojo veidas teikia drąsos ir 
vilties.

Povatikaninėje Katalikų Baž
nyčioje Maceina jautėsi visiškai 
namuose — jis net savotiškai 
atgijo, įgavo naujo entuziazmo, 
pagautas tų naujų, dvasią gaivi-

(Nukelta į 2 psl.)

Maceina išeivijoje

Vakarų Vokietijoje Maceina 
tuojau pat susirūpino duoti 
kryptį lietuvių pabėgėlių susior-
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asmuo ir darbai • Editos Nazaraitės eilėraščiai • Fotografo Vytau
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Atei tininkijos
Lietuvoje vizija

VYGANTAS MALINAUSKAS

Saugokime musų kultūros 
paveldo vertybes

Šių metų rugsėjo mėnesio vi
duryje Vilniuje susirinkę Lietu
vos architektai, archeologai, 
dailėtyrininkai, etnologai, isto
rikai ir kiti specialistai įsteigė 
visuomeninę Kultūros paveldo 
tarybą. Tai padaryti juos paska
tino blogėjanti kultūros paveldo 
vertybių būklė Lietuvoje, didė
janti netvarka dėl tų vertybių 
saugojimo atsakingose valsty
binėse institucijose ir įstaigose. 
Nesaugomi istoriniai pastatai, 
meninės ir istorinės vertybės. 
Nesuformuota kultūros verty
bių saugojimo strategija, bando
ma iš kultūros paveldo pažini
mo proceso pašalinti mokslinius 
tyrimus. Atrodo, kad be kultū
ros paveldo vertybių saugojimo 
progrącnos rengiamasi sutikti ir 
Lietuvos vardo paminėjimo ra
šytiniuose pasaulio šaltiniuose 
artėjantį tūkstantmetį.

Naujoji Kultūros paveldo ta
ryba kreipėsi į Lietuvos ir išei
vijos visuomenę, ragindama pa
remti šios tarybos pastangas, 
tapti jos nariais ar rėmėjais. 
Svarbiausi tarybos tikslai — 
kelti kultūros paveldo prestižą, 
jo vaidmenį, populiarinti jo ver
tybes, skatinti visuomenės ne
pakantumą vertybių žalojimui 
ir naikinimui.

Kultūros paveldo taryba tikisi 
parengti tautinės kultūros pa
veldo vertybių saugojimo ir tin
kamo naudojimo programos 
projektą, o jį priėmus — kontro
liuoti jos vykdymą. Tarybos tik
slas — prisidėti tobulinant vei
kiančius bei kuriant naujus 
įstatymus ir kitokius teisinius 
dokumentus, užtikrinančius pa
lankiausias kultūros paveldo 
vertybių saugojimo ir tvarkymo 
sąlygas. Numatoma įsteigti fon
dą, kuriame sukauptos lėšos 
būtų naudojamos tik kultūros 

Šiemetinis Ateities savaitgalis Čikagoje prasidėjo penktadieni, lapkričio 7 dieną, Ateitininkų namuose, Lemont, 
Illinois, tradiciniu literatūros ir susitikimo su svečiais iš Lietuvos vakaru. Čia matomi: (iš kairės) Vygantas Mali
nauskas, Ateitininkų Federacijos pirmininkas, Nijolė Beleškaitė-Gražulienė, skaičiusi savo eilėraščius vakaro 
programoje, Haris Subačius ir Jonas Pabedinskas, ilgametis Ateities savaitgalio rengėjų komiteto pirmininkas. 

Jono Kuprio nuotrauka

paveldo pažinimui ir saugoji
mui.

Kultūros paveldo tarybos na
rys architektas Virgilijus Ka
činskas prašė perduoti Draugo 
kultūrinio priedo skaitytojams 
prašymą, kad saugant užsienio 
lietuvių sukurtą kultūros pa
veldą (ten sukurtas išeivijos ar
chitektūrines, menines, etnolo
gines, istorines vertybes) prisi
dėtų ir išeivija. Kačinsko nuo
mone, tiek Čikagoje, tiek ki
tuose JAV lietuvių telkiniuose 
yra išlikę ir sukaupta daug to
kių vertybių. Jos neturi pražūti 
ar sunykti. Jas dera surašyti, 
suregistruoti, bent nufotogra
fuoti, saugoti, galbūt su jomis 
per muziejus, parodas ir kitus 
renginius supažindinti Lietuvo
je gyvenančius tautiečius.

Kultūros paveldo taryba turės 
rūpintis ir stengtis, kad me
ninės ir kitokios vertybės ne
dingtų, parvežtos iš užsienių, 
kad jos pasiektų muziejus, sau
gyklas. To dar trūksta. Antai 
šiemet iš New York’o buvo par
gabenti šiame mieste mirusio 
talentingo išeivijos dailininko 
Alberto Veščiūno tapybos ir gra
fikos darbai. Kur jie šiandien, 
kaip jie saugomi? To nežino nei 
Kultūros paveldo taryba, nei 
galbūt ir Lietuvos Kultūros 
ministerija, Dailininkų sąjunga.

Tad parveždami ar perduoda
mi kultūros paveldo vertybes ir 
norėdami prisidėti prie jų ap
saugojimo, išeivijos lietuviai, jų 
bendruomenės ir organizacijos 
dabar jau gali kreiptis į Kul
tūros paveldo tarybą. Jos adre
sas: Pilies gatvė 16, 2600 Vil
nius, Lietuva. Telefonas: 22-14- 
83. Taryba patars, padės.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Kiekviena ne pelno siekianti 
arba visuomeninė organizacija 
iš esmės gyvuoja dėl ir dėka 
savo misijos. Kitaip tariant, gy
vuoja dėl tikslo, kuris yra už 
pačios organizacijos ribų. Tiks
lo, kuris, būdamas realus, kartu 
niekada iki galo nepasiekiamas, 
kaip kad prieš mūsų akis atsi
veriantis horizontas. Ateitinin- 
kija nėra savitikslė organizaci
ja. Ji buvo įkurta ne dėl jos pa
čios, bet dėl tikslų, kurie buvo ir 
tebėra siektina tikrovė. Todėl 
klausti apie ateitininkijos viziją 
iš esmės reiškia klausti, kokią 
šiandien Lietuvos ir Bažnyčios 
viziją turi ateitininkai. Dide
lėms, daug metų gyvuojančioms 
ir garbingą praeitį turinčioms 
organizacijoms, kokia yra ir 
ateitininkija, visada yra pavo
jus ir pagunda pradėti galvoti 
apie save, kaip apie savaime 
suprantamą ir savitikslį daly
ką. Užuot žiūrėjus į priekį, į at
eitį ir horizontą, atsigręžiama į 
garbingą ir turtingą praeitį, ku
ri tampa lyg judėjimo vizija ir 
modeliu.

Šiandien ateitininkija, kaip 
ne kartą jau yra atsitikę jos is
torijoje, atsidūrė naujose aplin
kybėse, naujame pasaulyje, ku
ris meta iššūkį mūsų tikėjimui, 
kultūrai, mūsų ateičiai. Todėl 
didysis klausimas ateitinin
kams šiandien — kokią savo 
tautos ir Bažnyčios ateitį ma
tome. Dėl kokios ateities yra de
damos dabarties pastangos. 
Prieš pradėdamas kelionę per 
nežinomą kraštą, keliautojas 
turi ne tik žinoti kelionės tikslą, 
bet taip pat, kur esąs bei kokias 
priemones gali pasitelkti, siek
damas šio tikslo. Matydami 
prieš akis mūsų siekiamo tikslo

* Paskaita, skaityta rudeninio 
Ateities savaitgalio Čikagoje pro
gramoje šių metų lapkričio 8 dieną 
Ateitininkų namuose, Lemont, Illi- 
nois. Vygantas Malinauskas šių 
metų birželio mėnesį Palangoje vy
kusioje Ateitininkų nepaprastoje 
konferencijoje buvo išrinktas nau
juoju Ateitininkų Federacijos pir
mininku. 

horizontą — viziją, geriau su
prasime, kokia yra šiandieninė 
ateitininkijos Lietuvoje ir pa
saulyje misija.

Šių metų rugsėjo pabaigoje 
Vilniuje vyko Nevyriausybinių 
organizacijų forumas, kurio me
tu buvo surengta organizacijų 
mugė. Renginio dalyviai galėjo 
susipažinti su organizacijomis, 
pasišnekėti su jų atstovais, pa
lyginti jas tarpusavyje ir gal net 
tapti nariais. Renginio pavadi
nimas atspindėjo pačių organi
zatorių požiūrį į visuomenines 
organizacijas. Organizacija — 
tarsi patarnavimus siūlanti 
kompanija. Jei tau jos patarna
vimai reikalingi, atitinka tavo 
interesus, .gali ją pasirinkti. Jei 
po kiek laiko pasirodys, jog tavo 
viltys nepasiteisino — ne trage
dija, aplink daug kitų organiza
cijų. Ši mugė gan taikliai at
spindėjo dabartinę Lietuvos 
situaciją. Naujai įgyta laisvė 
pirmiausia pasirodė kąip pasi
rinkimo galimybė. Baigęs uni
versitetą gali pasirinkti darbą, 
jei nepatinka televizijos laida, 
gali perjungti kanalą, jei nepa
tinka konservatoriai, gali bal
suoti už krikščionis demokra
tus. Šiandien iš Lietuvos į Ame
riką atvykusio lietuvio užėjus į 
supermarket’ą jau nebeištinka 
šokas nuo prekių įvairovės. Ta
čiau žmonės įprato rinktis ne 
tik prekes, patarnavimus, bet 
taip pat ir vertybes. Vertybės ir 
idėjos tapo tarsi preke. Galima 
pasirinkti, kuri tau patinka, 
arba visai nepasirinkti..

Didelė žmonių, ypač jaunimo, 
dalis šiandien elgiasi taip, lyg 
gyventų vertybių turguje. Tai 
ypač pastebima tikėjimo ir mo
ralės dalykuose. Jaunimas šian
dien mažiau linkęs jungtis į or
ganizacijas, ypač tas, kurios rei
kalauja apsisprendimo ir asme
ninės atsakomybės. Daugeliui 
jų nepriimtina, kai priklausyda
mas organizacijai turi priimti ir 
tam tikras vertybines ar idėji
nes nuostatas. Šiandieninis jau
nimas mieliau žavisi konkrečia 
veikla nei abstrakčiomis idėjo
mis, mieliau renkasi pramogas
arba galimybę papildomai užsi
dirbti nei neapmokamą visuo
meninę veiklą. Pragmatiškas 
mąstymas nesvetimas ir tikin
tiesiems. Dažnas laikosi tik tų 
tikėjimo ir Bažnyčios mokymo 
dalykų, kurie jam atrodo priim
tini. Moralė irgi nebėra aiškus 
ir nekvestionuojamas dalykas. 
Dėl šių priežasčių yra ne tik 
daug sunkiau veikti organizaci
jai, besiremiančiai tradicinė
mis vertybėmis.

Šiandien nėra taip paprasta 
būti geru krikščionimi, kataliku 
mus supančioje kultūroje, kurią 
dabartinis popiežius vadina 
mirties kultūra. Per pastaruo
sius aštuonerius metus Lietu
voje įvyko ir tebevyksta radi
kalūs pasikeitimai krašto poli
tiniame, ekonominiame, kultū
riniame gyvenime ir, kas reikš
mingiausia, žmonių mąstyme. 
Ateitininkija, kuri yra ne tik 
visuomenę pakeisti pasiryžusi 
organizacija, bet kuri taip pat 
yra ir tos visuomenės dalis, ne
gali likti nuošalyje nuo šių pro
cesų.

I šiemetini Ateities savaitgalį pakviestas naujasis Ateitininkų Federacijos 
pirmininkas, išrinktas šių n-.etų ateitininkų Nepaprastoje konferencijoje 
Palangoje, Vygantas Malinauskas kalba susirinkusiems klausytojams 
lapkričio 8 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

Šiuo metu Lietuvoje veikia 
per 105 ateitininkų moksleivių 
bei jaunučių kuopos, kelios stu
dentų ateitininkų draugovės ir 
korporacijos. Kadangi nėra daž
nos ir visuotinės registracijos, 
dažniausiai pateikiami Lietu
voje veikiančių ateitininkų 
skaičiai svyruoja nuo dviejų iki 
keturių tūkstančių. Atrodo, kad 
nuo ateitininkijos atsikūrimo 
1989 metais iki šių dienų ateiti
ninkų skaičius Lietuvoje mažai 
pasikeitė. Kai kas tai vertina 
kaip ateitininkijos nesėkmę. Jų 
manymu, per tą laiką ateitinin
kija turėjo tapti kur kas gauses
ne organizacija, apimančia kone 
visas Lietuvos mokyklas ar 
bent parapijas. Dažnai prisi
menama tarpukario Lietuva, 
kuomet ateitininkija buvo gau
siausia jaunimo organizacija. 
Oponentai į tai reaguoja, saky
dami, jog ateitininkai ir skautai 
iki šiol Lietuvoje tebėra gau
siausią aktyvių narių skaičių 

turinčios jaunimo nepolitinės 
organizacijos.

Kita vertus, skaičius nėra vie
nintelis ar svarbiausias kriteri
jus, kalbant apie organizacijų 
būklę ir pažangą. Nors forma
lus organizacijos narių skaičius 
nedaug tepakito, šiandieninė 
Lietuvos ateitininkija nebėra 
tokia pat, kaip 1989 metais. Yra 
nemažai ateitininkų, kurie, 
įstoję į organizaciją būdami jau
nučiais ar moksleiviais, šian
dien yra studentai ar net jau 
baigę studijas jauni specialistai. 
Šie ateitininkai kartu su stu
dentais sudaro aktyviausią or
ganizacijos branduolį. Jiems 
ateitininkija tapo neatskiriama 
jų gyvenimo dalimi.

Per pastaruosius metus ateiti
ninkija Lietuvoje tapo bran
desnė. Tai gali skambėti para
doksaliai, tačiau organizacijos 
branda atsispindėjo ir statuto 
svarstymuose Nepaprastojoje 
konferencijoje Palangoje praėju

sią vasarą. Ankstesnysis statu
tas, priimtas per Lietuvos atei
tininkų atkuriamąjį suvažiavi
mą, buvo daugiau teorinis doku
mentas, dėl kurio per daug nie
kas nediskutavo. Tuometiniai 
ateitininkai dar neturėjo veiki
mo patirties, ir statutas bei or
ganizacijos struktūra jiems at
rodė labiau formalūs dalykai. 
Palangos Nepaprastojoje konfe
rencijoje statuto svarstymas 
atėmė bene daugiausia laiko ir 
sukėlė daugiausia aistrų. Tai 
gali būti ženklas, jog dabarti
niams ateitininkams įstatai ir 
struktūra jau nebėra vien teori
ja, bet praktinis veikimo įran
kis. Tačiau struktūra tėra įran
kis, kuris padeda sėkmingam 
organizacijos veikimui, bet nėra 
pakankamas ir svarbiausias 
veiksnys. Dalis ateitininkų Pa
langos Nepaprastojoje konferen
cijoje pasigedo diskusijų idė
jiniais klausimais. Iš tikrųjų or
ganizacijos struktūra ir veikimo 
būdai priklauso nuo pasirinktos 
misijos, o ne atvirkščiai. Todėl 
svarbiausias klausimas — ko
kia yra mūsų sąjūdžio misija.

Ateitininkija prasidėjo kaip 
jaunimo ugdymo organizacija, 
kuri ilgainiui tarpukario Lietu
voje tapo įtakinga visuomenine, 
socialine ir kultūrine srove. 
Šiandien jaunimo ugdymas, pi
lietinės, krikščioniškomis' ver
tybėmis grįstos visuomenės for
mavimas, socialinės problemos 
ir krikščioniška kultūra tebėra 
svarbiausi ateitininkijos užda
viniai ir veiklos barai. Ateitinin
kijos šūkis „Visa atnaujinti 
Kristuje” apima visas šias sri
tis.

Ateitininkijos idėjinis pama
tas yra jos penki principai. Da
bartinėje lietuvių kalboje princi
po sąvoka yra beveik tapati 
vertybės sąvokai. Kitaip ta
riant, principai yra vertybės, 
kuriomis ateitininkija grindžia 
savo nuostatas ir vadovaujasi 
gyvenime. Tikėjimas, tauta ir 
kultūra, visuomenė, intelektas, 
šeima yra vertybės, svarbios 
kiekvienam ateitininkui. Ateiti
ninkų ugdymo tikslas kaip tik 
ir yra padaryti šias vertybes 
kiekvieno jaunuolio, kuris įsi
jungia į ateitininkiją, gyvenimo 
dalimi. Tačiau nereikia pamirš
ti, jog vertybes žmogaus gyve
nime daug sunkiau suformuoti 
ar pakeisti, nei nuomonę ar įsi
tikinimus. Šiandieninė tikėjimo

(Nukelta į 2 psl.)

I Ateities savaitgali Ateitininką namuose, Lemont, Illinois, šeštadieni, lapkričio 8 dieną, atsilankė Gražina 
Landsbergienė, tuo metu atvykusi i JAV. Čia ji kalbasi su (iš kairės) Jonu Varneliu, Vygantu Malinausku, dr. Pe
tru Kisielium.

Jono Kuprio nuotrauka
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Jaunoji karta
Lietuvos politikoje

ARTŪRAS VAZBYS

Tradicijos žengia į praeitį
Tyliai uždarėme duris, / Ir 

užrakinome devyniais užraktais

— Jolita Skablauskaitė

Šios eilutės iš Poezijos pava
sario 97 almanacho lyg ir atlie
pia mintis, palydėjus į praeitį 
kelias kultūrines tradicijas.

Ilgamet gyvendamas Los An
geles lietuvių apylinkėje į gruo
džio pradžią visada žiūrėjau, 
kaip į Bernardo Brazdžionio 
garsaus eilėraščio pradžią: Bal
tas baltas, kaip vyšnios viršūnė; 
žydro veido, kaip žydras dan
gus. Mat gruodžio pradžioje 
įvykdavo tradicinis Lietuvių 
fronto bičiulių rengiamas lite
ratūros vakaras. Ar tai poeziją, 
-ari;..beletristiką, savo kūrybą 
skaitydavo iš kitur pakviesti 
poetai ir prozininkai. Dažnai, 
juolab ankstesniais metais, ir 
Pietų Kalifornijoje gyvenantys. 
Paįvairinimui prisidėdavo mu
zikai, vokalistai ir Los Angeles 
Dramos sambūrio skaitovai.

Taip — tai buvo balta tradici
ja, su žydrais, kaip žydras dan
gus, veidais. Per trisdešimt 
metų Šv. Kazimiero parapijos 
salės scenoje (surask man kitą 
tokią) prie mikrofono stovėjo: 
Jonas Aistis: Antanas Vaičiu
laitis, Kazys Bradūnas, Aloyzas 
Baronas, Birutė Pūkelevičiūtė, 
Paulius Jurkus, Henrikas Na
gys, Julija Švabaitė, Vitalija Bo- 
gutaitė ir kiti. Iš vietinių: Ber
nardas Brazdžionis, Alė Rūta, 
Jurgis Gliaudą, Elena Tumie- 
nė, Danutė Mitkienė... Sąrašė
lis būtų ilgesnis, bet atmintis 
trumpa. Iš Lietuvos atvykę savo 
kūrybą skaitė, kiek menu, Vio
leta Palčinskaitė, Julius Kele
ras, Marytė Kontrimaitė...

Neretai būdavo sunku supai
syti, kuo remdavosi rengėjai, 
kviesdami autorius iš toliau. 
Tačiau auditorija nutuokė, kad 
jie yra Lietuvių fronto bičiulių 
ideologijai artimi žmonės. O vė
lyviausiais metais šis bendra- 
idėjiškumas, pridėjus ir pažintį, 
į šio renginio sceną įvedė auto
rius, kurių svoris lietuvių lite
ratūroje nėra ypatingas. Ką pa
darysi, tokia buvo rengėjų valia, 
gal ir skonis. Negaliojo olim
pinės atrankos dėsnis, kur nule
mia patys aukščiausi rezultatai. 
Tad patriotiškų bičiulių vakaro 
rėmuose pasirodė Lietuvoje ne
daug žinomas Kęstutis Genys, o 

Šiame numeryje:

Ir tradicijos neamžinos • Lietuvos jaunimas ir politika • Amerikos 
lietuvių požiūriai į Lietuvos partijas • Šiemetinis Poetinis Druski
ninkų ruduo ir jo laureatai

pernai — Eugenijus Ignatavi
čius (liaudies vulgarybėm) ir 
Šiaulių teatro aktorė Olita Dau
tartaitė. Be to, atsižvelgiant į 
vyresniąją kartą, vakarai tapo 
sekmadienio popietėm, paga
liau — pokylio pobūdžio suei
gom, maratoniškai ilgom, nes 
būdavo su ceremonijomis pager
biami iškilūs vietiniai kūrėjai.

Taip sakant, pareigingas jau
kumas perėmė vadžias. Pernai 
per trisdešimtąjį literatūros va
karą Lietuvių fronto bičiulių 
pirmininkas dr. Zigmas Brinkis 
pranešė, jog tai jau paskutinis. 
Nejuokavo. Šiemet gruodžio 
pradžioje tradicija buvo mirusi. 
Nutrūko ir tų vakarų programų 
paišyba, kurioje dailininkas Ed
mundas Arbas originaliai sude
rindavo pagrindinių dalyvių 
šaržus su jų kūrybos simboliais 
ir gėlėta ornamentika. Šie są
mojingi lankstinukai ilgam iš
liks kaip meilės žodžio menui 
grafiški pavyzdžiai.

Girdėjau, kad pragmatiškai 
nusiteikę Los Angeles Lietuvių 
fronto bičiuliai žada šio vakaro 
idėją įterpti į savo politinių stu
dijų savaitgalį ateinančių metų 
sausio pabaigoje. Atseit, prie 
politikos sijono prisiglaus koks 
nors apsakymas apie dabarti
nės Lietuvos bėdas arba pat
riotinių eilėraščių pluoštas.

Ta pačia proga knieti trumpai 
paminėti ir kitos Los Angeles 
lietuvių tradicijos — ligšiol gy
vavusio Dailiųjų menų klubo 
vaišingų sueigų — baigmę. Pas
kutiniame susirinkime, kuris 
įvyko šių metų lapkričio 15 die
ną meniškuose architekto Rimo 
Muloko namuose, Chatsvvorth, 
California, sužinojau, kad klu
bas nutraukia egzistenciją. Tuo 
nesistebiu. Per pastaruosius 
metus jo narystę gerokai prare
tino mirtys. Svarbiausia netek
tis — Bronys Raila, entuziastin
gas šių sueigų tęstinumo ska
tintojas. Railos praeitį ir jo pub
licistikos reikšmę pastarojoj su
eigoj pratisai aptarė Bernardas 
Brazdžionis. Sueigai vadovavo 
Alė Rūta. Pakalbėjo ir paskuti
nioji klubo pirmininkė Jadvyga 
Mulokienė — architekto Jono 
Muloko našlė. Jo gimimo 90-oji 
sukaktis bus gruodžio 31 dieną. 
Užsklandos žodį tarė Algirdas 
Gustaitis, klubo sekretorius 
nuo pat įsteigimo dienų, maž
daug daugiau negu 40 metų.

Samprotavimus apie jaunimo 
dalyvavimą šalies politiniame 
gyvenime, matyt, reiktų pradėti 
nuo jaunų žmonių padėties ap
lamai ir jų įsitvirtinimo visuo
menėje apžvalgos. Politika, kaip 
viena iš valstybės gyvenimo sri
čių, yra neabejotinai susijusi su 
bendra visuomenės dvasine ir 
materialine būkle. Lygiai taip 
pat jaunų žmonių požiūris į po
litiką yra priklausomas nuo jų 
santykio su valstybe apskritai. 
. Šiai dienai jaunimas Lietu
voje yra viena iš labiausiai pa
žeidžiamų ir mažiausiai į visuo
menę integruotų socialinių gru
pių.

Ekonomine prasme, tai pasi
reiškia tuo, jog apie 60 procentų 
jaunuolių iki 30 metų yra tėvų 
išlaikytiniai. Dėl sudėtingos 
jaunų šeimų materialinės padė
ties Lietuvoje gilėja demogra
finė krizė — keletą pastarųjų 
metų mirštamumas viršija gi
mimų skaičių. Finansinės pro
blemos riboja jaunimo galimy
bes lavintis ir įgyti profesiją. 
Pagal studijuojančiųjų skaičių, 
Lietuva atsilieka ne tik nuo 
išsivysčiusių valstybių, bet ir 
nuo artimiausių kaimynų. Apie 
40 tūkstančių vaikų nelanko 
mokyklos.

Šnekant apie socialinius mi
nėtos problemos aspektus, ten
ka pažymėti, jog įsitvirtinimo 
visuomenėje požiūriu situacija 
čia dar sudėtingesnė. Grėsmin
gą mastą yra įgijęs jaunų žmo
nių asocialus elgesys ir nusikal
stamumas. Daugiau nei pusę 
šalyje padaromų nusikaltimų 
įvykdo jaunesni nei 30 metų 
žmonės. Problematišką jaunimo 
santykį su valstybe gana vaiz
džiai nusako vaikinų požiūris į 
kariuomenę — privalomąją ka
rinę tarnybą atlieka mažiau nei 
trečdalis šią prievolę turinčių 
jaunuolių, o apie 40 procentų jų 
apskritai neatvyksta į šaukimo 
punktus.

* Paskaita, skaityta šių metų ru
deninio Ateities savaitgalio Či
kagoje programoje lapkričio 9 dieną 
Ateitininkų namuose, Lemont, Illi- 
nois.

Tradicija — susirinkti, pasi
vaišinti ir pašnekėti apie nu
veiktus narių darbus ir apie lie
tuvių menus aplamai yra ver
tinga kultūriniam bendravimui. 
Manau, ji turės atgyti ateityje, 
gal ir be įmantrios kulinarijos. 
Žinoma, jaunesnės kartos daly
vių rūpesčiu.

Pranas Visvydas

Visuomeninėje veikloje daly
vauja tik apie 14 procentų Lie
tuvos jaunimo, tuo tarpu, kai 
Vakarų valstybėse šis skaičius 
siekia iki 70 procentų. 18-29 
metų žmonės yra pasyviausioji 
šalies rinkėjų grupė, sociologi
nių apklausų duomenimis apie 
90 procentų jų turi neigiamą 
nuostatą politikos atžvilgiu ir 
mano, jog tai yra “nešvarus” už
siėmimas.

Jaunų žmonių ir valstybės 
santykiai primena užburtą ratą 
— jaunimas yra visuomeniškai 
pasyvus, kadangi nejaučia vals
tybės dėmesio, o valstybė, tiks
liau — valdžia, beveik nesirū
pina jaunimu, nes šis yra pasy
vus ir neorganizuotas — neke
lia savo reikalavimų, nedaro 
spaudimo valdžiai, retai ateina 
į rinkimus.

Todėl šnekant apie Lietuvos 
jaunosios kartos dalyvavimą po
litikoje, būtina turėti prieš akis 
bendrą jų įtrauktumo į valsty
bės gyvenimą bei įsitvirtinimo 
visuomenėje vaizdą. Taip pat 
nereiktų pamiršti, jog panašios 
tendencijos vyrauja daugelyje iš 
sovietinės okupacijos išsivada
vusių kraštų. Tam tikra pras
me, tai yra objektyvi buvusios 
„prievartinės socializacijos” pa
sekmė, leidžianti tikėtis, jog il
gainiui jaunimo politinis akty
vumas didės.

Lietuvos politinių partijų ir 
organizacijų ar jų jaunimo pa
dalinių veikloje šiuo metu daly
vauja mažiau apie 1 .procentas 
jaunimo nuo 18 iki 30 metų. Tai 
beveik dešimtkart mažiau nei 
Vakarų valstybėse. Palyginimui 
galima pateikti jaunųjų krikš
čionių demokratų pavyzdį: Lie
tuvoje yra tik apie 400 krikš
čionių demokratų partijos jauni
mo sekcijos narių, kai panašaus 
dydžio valstybėse — Airijoje, 
Slovėnijoje, Šveicarijoje jaunųjų 
krikščionių demokratų skaičius 
variuoja nuo 3 iki 6 tūkstančių.

Be aukščiau minėtų objekty
vių priežasčių, įtakos tam turi 
ir subjektyvūs veiksniai, konk
rečiai — neefektyvi Lietuvos po
litinių partijų politika, anga
žuojant jaunus žmones ir įtrau
kiant juos į aktyvią veiklą. Ab
soliuti dauguma prie Lietuvos 
partijų veikiančių instituciona
lizuotą jaunimo padalinių vei
kiau atlieka reprezentacinę 
funkciją nei savo pagrindinę 
misiją — populiarinti atitin
kamą partiją ir jos idėjas tarp 
jaunimo bei rengti pamainą vy
resniesiems kolegoms. Vakarų 
valstybėse politinių partijų jau
nimo struktūros yra pagrindi
nis jų intelektualinio bei politi
nio potencialo rezervas. Per
žvelgus šiandien pasaulyje žino
mų politikų biografijas, galima 
pastebėti, jog didžioji dalis jų 
savo politinę karjerą pradėjo 
jaunimo organizacijose.

Demokratines tradicijas tu
rinčių šalių politinė rinka reika
lauja ilgo ir nuoseklaus žmonių, 
pretenduojančių tapti politi
kais, rengimo, sudarant gali
mybes jiems kaupti patirtį ati
tinkamoje veikloje. Lietuvoje šis

Jaunųjų Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Artūras Vazbys 
kalba Ateities savaitgalyje.

Jono Kuprio nuotrauka

poreikis dar nesubrendo, poli
tinė rinka mūsų šalyje dar tik 
formuojasi ir kol kas nekelia 
pernelyg aukštų reikalavimų 
jos subjektams. Tarp dabartinio 
Seimo ir vyriausybės narių yra 
žmonių, kurie savo politinę kar
jerą praktiškai pradėjo, tik už
imdami pareigas, prieš tai ne- 
įgiję nei menkiausios patirties. 
Esant tokiai situacijai, šiandie
niniai Lietuvos politikai, iškilus 
būtinybei užpildyti partines ar 
valstybines pozicijas, tam reika
lui kol kas sėkmingai naudoja 
savus „gerus žmones”, nesukda
mi sau ypatingai galvos dėl 
naujosios kartos motyvavimo 
bei rengimo politinei veiklai.

Nedidelę išimtį šiame kontek
ste sudaro socialdemokratai. Ši, 
mažiau nei dviejų tūkstančių 
narių, partija, turi gana gausias 
ir veiklias vaikų bei jaunimo or
ganizacijas (atitinkamai 400 ir 
300 narių). Jaunieji socialde
mokratų atstovai dirba Seime ir 
savivaldybėse, partija juos dele
guoja į rimtas pareigas vals
tybės institucijose bei giminin

Ateities savaitgalyje rimtai tariasi: ii k. j d. dr. Kazys Ambrazaitis, dr. Vytautas Vygantas, dr. Petras Kisielius. 
Jono Kuprio nuotrauka

gose nevyriausybinio sektoriaus 
organizacijose, patiki atsakin
gas partines pozicijas, teikia da
lykinę ir materialinę paramą.

Prie pavyzdinio jaunosios kar
tos ugdymo pavyzdžių galima 
priskirti ir liberalų patirtį. Nors 
liberalų sąjunga kol kas nėra 
pakankamai įtakinga politinė 
jėga, pastaruoju metu ji nuosek
liai stiprina savo pozicijas. Nau
jausieji Seimo ir ypač savival
dos rinkimai parodė, jog naujoji 
politikų karta, subrandinta šios 
partijos, jau ima atpirkti anks
tesnes investicijas. Savo veiklą 
liberalaus jaunimo organizaci
joje prieš keletą metų pradėję 
politikai šiandien tampa pa
grindine liberalų jėga, leidusią 
jiems sutvirtiti pozicijas Vil
niaus, Klaipėdos ir kai kuriuose 
kituose regijonuose. Ilgainiui ši 
įtaka turėtų dar labiau plėstis, 
nes liberalai šiandien yra popu
liariausia partija tarp Lietuvos 
jaunimo dalies esamų ir daugu
mos būsimų rinkėjų.

Kitos partijos į jaunųjų poli
tikų ugdymą žiūri kur kas re

zervuočiau. Toks požiūris iš da
lies dar pateisinamas konserva
torių ar centristų atveju. Jų 
branduolį natūraliai sudaro 
santykiniai jauno amžiaus žmtj- 
nės, kurie dar ilgai galės veikti 
politikoje ir realizuoti šiandien 
kaupiamą patirtį Šiai dienai, 
ieškant vietos šalies politiniame 
spektre, minėtosioms partijoms 
iškyla pakankamai daug neati
dėliotinų uždavinių, atitrau
kiančiu dėmesį nuo sistemingp 
politinės pamainos ruošimo. Ti
kėtina, jog, įsitvirtinusios šalies 
politiniame gyvenime, jos dar 
turės laiko jaunųjų politikų ren
gimo sistemos kūrimui, tuo tar
pu naudodamos jau sukauptą 
potencialą.

Tačiau yra ir dar sunkiau 
paaiškinamų atvejų. Vienas iš 
jų — Lietuvos demokratinė dar
bo partijos kadrų politika atei
ties perspektyvos požiūriu. Per 
ketverius buvimo valdžioje me
tus LDDP, turėdama tam ištiek 
neblogas galimybes, faktiškai 
nesugebėjo subrandinti naujų 
politikų, tuo dar sykį patvirtin
dama savo, kaip praeities parti
jos, prigimtį. Galbūt LDDP va
dai susitaikė su mintimi, jog jų 
partija pasitrauks iš politinės 
arenos kartu su paskutiniąja 
buvusios komunistų partijos 
karta ir, užuot rūpinęsi pamai
na, siekia kuo ramiau nugyven
ti likusią šios politinės jėgos gy- 
venimo atkarpą, užsitikrindami 
tam laikotarpiui bent minimai 
lią nišą sau?

Šiuo požiūriu ne ką geresnė ir 
smulkiųjų Lietuvos partijų per
spektyva. Daugelis jų net neturi 
jaunimo organizacijų arba turi 
tik formaliai egzistuojančias 
struktūras. Tarp minėtųjų par
tijų išsiskiria viena tikrai jauna 
politinė organizacija — taj 
„Jaunoji Lietuva”, tačiau pana
šu, jog būdama „amžinai jaul 
na”, ji taip ir liks „amžinai peri 
spektyvi”.

Nepaminėti šiame kontekste 
liko Lietuvos krikščionys de
mokratai. Jaunimo padėtis šioję 
partijoje reikalauja atskiro ap
tarimo. Daugelis Lietuvos poli
tinio gyvenimo dalyvių ir ste
bėtojų atkreipia dėmesį, jog 
LKDP turi gana aktyviai ir 
plačiai veikiančią jaunimo sek
ciją, su kuria dažnai siejamos 
šios partijos perspektyvos. Iš 
tiesų jaunieji krikščionys de
mokratai nemažai nuveikė, tiek

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Ko tu norėtum Kalėdoms?
Ar jūsų namuose girdi

mas šis klausimas prieš 
Kalėdas: „Ko tu norėtum 
Kalėdoms?” Mūsų namuo
se mes tai dažnai girdėjo
me. Aš atsakydavau 
maždaug šitaip: 
„Man užtektų kadi- 
lako arba vasarna
mio prie jūros, arba 
bilieto į Kiniją”. Iš 
tikrųjų man sunku 
rimtai atsakyti į 
klausimą, ko aš no
rėčiau Kalėdoms. 
Mano taurė sklidina 
ir, jeigu turėčiau 
rimtai atsakyti, ma
no atsakymas netu
rėtų nieko bendro 
su prabanga.

„Ko tu norėtum 
Kalėdoms?”, mano 
manymu, yra klai
dingas klausimas. 
Geresnis klausimas 
būtų: „Ko tam reik
ia Kalėdom?” Prieš 
keletą metų gavome 
kalėdinį sveikinimą 
su šitokiu įrašu: 
„Jeigu mūsų di
džiausias poreikis 
būtų įsigyti infor
macijos, Dievas bū
tų siuntęs pedago-

Dailininkė Diane M. Pivonski — iš serijos 
„Iliuminuotasis Žodis” (senovinė rankraščių 
iliuminavimo technika, šiuolaikinė Čikagos 
urbanistinė tematika).

Hansas Dumpys, Lietuvių evange
likų liuteronų vyskupas išeivijoje, 
jau daug metų tradiciškai „Drau
go” kultūriniam priedui rašantis 
skaitytojų vertinamas ir laukia
mas kalėdines „kertines paraštes”.

Zigmo Degučio nuotrauka

gą. Jeigu mūsų didžiausias po
reikis būtų technologija, Die
vas būtų siuntęs inžinierių. Jei
gu mūsų didžiausias poreikis 
butų malonumas, Dievas butų 
siuntęs pramogininką. Jeigu 
mūsų didžiausias poreikis būtų 
pinigai, Dievas būtų siuntęs 
biznierių. Bet kadangi mūsų 
didžiausias poreikis yra, kad 
mums būtų atleista, Dievas 
mums siuntė Gelbėtoją”. Štai 
yra Dievo atsakymas į tą klau
simą: „Nebijokite! Štai aš skel
biu jums didį džiaugsmą... 
Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas, kuris yra 
Viešpats Mesijas” (Luko 2:10- 
11).

Mes renkamės pamaldoms 
Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną, 
kad iš naujo priimtume į širdį 
gerąją Kalėdų naujieną. Palai
mintas tas, kuris ateina į pa
maldas, pažindamas savo gi
liausią širdies poreikį, nuodė
mių atleidimą. Dar daugiau pa
laimintas tas, kuris tiki Evan
geliją. Jėzus Kristus yra geroji 
naujiena visiems.

Šiame numeryje:
Sveiki, sulaukę Viešpaties Gimimo šventės!

Ko iš tikrųjų norime Kalėdoms? • Ruošiantis 2000-ajam Viešpaties 
Jėzaus Kristaus gimtadieniui • Kelios Martyno Mažvydo „Gesmes 
ant Adventą” ir „Gesmes ant Kalėdų” • Dvi Žemaičių monografijos

Stebėkitės iš naujo Dievo 
mielaširdingyste! Būdamas ga
lingas visatos Kūrėjas, Dievas 
galėjo mus pritraukti savo di
dinga jėga. Dievas galėjo pas 
mus ateiti audringa jūra nak
ties metu ar stipriu vėju, kuris 
nušluoja kraštą, ar žemės dre
bėjimu, kuris sukelia siaubą 
žmonių širdyse. Arba Jis galėjo 
mums pasirodyti paslaptingu 
Šventosios Dvasios išsiliejimu, 
kaip Jis apsireiškė per pirmą
sias Sekmines.

Bet Dievas pasirinko pas mus 
ateiti kaip vienas iš mūsų. Jis 
atėjo žmogaus pavidalu ir mes 
galėjome Jį pažinti ir pamilti. 
Šiandien mes atkreipiame dė
mesį į Kūdikėlį Betliejaus 
ėdžiose, besimaitinantį prie mo
tinos Marijos krūčių.

Nebijokite šito Dievo. Būdami 
nusidėjėliai, galėtumėm bijoti 
Dievo. Bet kas gali bijoti kū
dikio? Kam galėtų sukilti siau
bas širdyje, pažiūrėjus į kliuk
sinčio kūdikio veidą? Martynas 
Liuteris viename kalėdiniame 
pamoksle sako: „Dievybė gali 
išgąsdinti žmogų. Nuoga die
vybė mus gali į baimę nuvaryti. 
Bet Dievas atėjo pas mus per 
Savo Sūnų, gimusį iš Marijos, 
kad paguostų ir sutvirtintų 
mus”.

Štai ką skelbia angelas išsi- 
gandusiems piemenims: „Nebi
jokite! Štai aš skelbiu jums didį 
džiaugsmą. Šiandien jums gimė 
Išganytojas”. Kūdikis, suvysty
tas vystyklais, yra Dievo įsikū
nijimas pasaulyje. Todėl jokia 
baimė čia negali vyrauti. Jis 
atėjo mums visiems. Atėjęs pa
saulin tokiu nuolankiu būdu, 
Jis pradėjo kelionę, kuri baigėsi 
ant Golgotos ir prie atviro pri
sikėlusio kapo. Mūsų užduotis 
yra priimti šią neįkainojamą do
vaną ir nebandyti ją aiškinti ar 
net įsivaizduoti, kad tai dovana, 
kurios mums nereikia. Kadangi 
mūsų didžiausias poreikis yra 
išganymas, Dievas mums siun
tė Išganytoją!

Tai yra naujiena visiems žmo
nėms, bet ypačiai pavargu- 
siems. Čia aš nekalbu apie nuo
vargį nuo kalėdinių pasiruo
šimų, bet apie tam tikrą dvasinį 
nuovargį, dvasinį išsisėmimą ir 
tuštumą. Gal jūs esate atsitoli
nę nuo Dievo Žodžio. Gal jūs 
esate dvasinis benamis ir retai 
ar niekad nelankote pamaldų, 
tam kad dvasiškai atsigaivin
tumėte. O gal jūs tiek įsijungę į 
bažnytinį darbą, kad neturite 
nei laiko, nei jėgų savo sielą 
dvasiškai maitinti arba net ne
randate pasitenkinimo bažnyti
niame darbe.

Kalėdų Evangelija jums yra 
gera naujiena. Jėzus Kristus 
yra mūsų tikėjimo širdis, o ne 
kokie nors bažnytiniai darbe
liai, programos ar uždaviniai. 
Jėzus Kristus nėra dvasinio 
nuovargio priežastis. Jis žinojo, 
kada poilsis buvo reikalingas 
dvasinėje tarnystėje. Jis pažino 
atgaivinančias vietas, kad ga
lėtų savo misiją vykdyti. Jis at-

Kaip pasitiksime Viešpatį Jėzų
Kristų Jo 2000-ąjį gimtadienį?

Nepakanka vien laikrodžio rodyklei 
peržengti tų metų slenkstį

KĘSTUTIS A 
TRIMAKAS

2000-ieji metai, rodos, dar to
li. Tačiau jie yra kažkuo ypatin
gi. Ir ne vien dėl to, kad jie pa
ženklinti skaičiumi, kuris paro
do du tūkstančius metų pasibai
gus, o tretįjį — prasidedant. Jų 
reikšmė svarbi visai žmonijai.

* ♦ ♦•
1978 metais išrinktas popie

žiumi, Jonas Paulius II savo 
pirmoje pastoracinėje encikli
koje Žmonijos Atpirkėjas (1979) 
atkreipė visų dėmesį į besiarti
nančius 2000-uosius metus: 
„Laikas jau visiškai priartėjo 
prie dutūkstantųjų metų [...] 
Artėjame prie datos, kuri [...] 
primins mums ir ypatingu būdu 
atnaujins supratimą tos pagrin
dinės tikėjimo tiesos...”

Ir taip įvariomis progomis, 
bet ypač savo didžiosiomis pas
toracinėmis enciklikomis Jonas 
Paulius II, primindamas tą be
siartinančią sukaktį, ryškino 
jos svarbą. Štai 2000-ieji metai 
jau beveik čia pat. Trejus ligto
linius metus popiežius paskelbė 
ypatingo pasiruošimo laikotar
piu. Dabar dar labiau negu 
anksčiau popiežius apie visa tai 
kalba. Kiek vaizdžiai, bet atvi
rai pasakius, jis neriasi „iš kai
lio” ir net iš Vatikano sienų,

* Paskaita, kun. dr. Kęstučio A. 
Trimako skaityta šių metų Ateiti
ninkų studijų dienų programoje, 
Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio 
30 dieną, „Dainavos” stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan.

sikeldavo prieš saulėtekį mal
dai. Jis priėmė dangiškojo Tėvo 
sutvirtinimą krikšte ir perskai- 
drinimo įvykyje. Jis sėmėsi jėgų 
Iš To, Kuris Jį palaikė iki Jo 
prisikėlimo. Kristus, tavo Išga
nytojas, turi atgaivos tavo sie
lai. Nauja pradžia mumyse kyla 
iš atsigaivinimo Evangelijoje.

Koks yra mūsų didžiausias 
poreikis? Evangelija skelbia: 
„Jums gimė... Išganytojas!” Ši
toji naujiena yra labai sena, bet 
visada nauja. Mūsų poreikis bū
ti atleistiems yra nuolatinis. 
Dievo malonė, apreikšta Kris
tuje, yra begalinė.

Aukščiau citavau kalėdinį 
sveikinimą, kuris minėjo peda
gogus, inžinierius, pramoginin- 
kus ir biznierius. Kada Dievas 
siuntė Jėzų būti mūsų Išga
nytojų, Jis norėjo, kad Jo iš
vaduojanti meilė prasiskverbtų 
į visas gyvenimo sritis. Tokiu 
būdu mes gyvensime Jo vieš
patavimo sferoje. Tai reiškia, 
kad pedagogai vykdo savo kilnų 
pašaukimą, kaip ir inžinieriai, 
verslininkai ir pramogininkai, 
ir visi žmonės visuose garbin
guose darbuose pasauly, kurie 
išvydo Kristaus didelę šviesą.

Piemenys sugrįžo su džiaugs
mingom širdim prie savo darbo. 
Taip pat ir išminčiai, pagarbinę 
Kūdikėlį, sugrįžo prie savo pa
šaukimo. Panašiai ir mes ei
sime Iš Kalėdų pamaldų į savo

Georgės Rouault Kristus
The Cleveland Museum of Art

Dievo niekas niekada nėra matęs, 
tiktai viengimis Sūnus — Dievas, 
Tėvo prieglobstyje esantis, 
mums jį apreiškė. (jn 1,18)

namus ir į savo darbovietes su 
šviečiančia Kristaus malone 
mūsų širdyse.

To ir trūksta pasauliui. O 
Dievas tai suteikia pasauliui. 
Ką mes gauname iš Viešpaties, 
ne visuomet yra tai, ko mes no
rime, bet tai, kas mums labiau- 
sai reikalinga. Jis pažįsta mūsų 
būtiniausius poreikius. Juo mes 
galime pasitikėti. Jis yra mūsų (Nukelta į 2 psl.)

Bernarą Buffet Viešpaties gimimas
Vatikano Šiuolaikinio krikščioniškojo meno muziejus

... Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.. (Mt 2, 2)

Išganytojas. Tuo mes galime 
džiaugtis ne vien Kalėdų proga, 
bet kiekvieną dieną mūsų gyve
nime.

„Šiandien... jums gimė Išga
nytojas, Kuris yra Viešpats 
Kristus!” Palaimintų ir džiaugs
mingų švenčių!

Hansas Dumpys
Lietuvių evangelikų liuteronų 

vyskupas išeivijai 

kad išjudintų Kristaus Bendriją 
ir visą žmoniją.
Kas tas pagrindinis faktas, . 

kurį toji sukaktis primena? Pir- . 
moję savo enciklikoje Popiežius 
tiesiog cituoja Evangeliją: „Žo
dis tapo kūnu ir gyveno tarp 
mūsų... Dievas taip pamilo pa
saulį, jog atidavė savo vienatinį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų am- * 
žinąjį gyvenimą” (Jn 1,14 ir 
3,16). Taigi tai faktas, kad prieš 
20 šimtmečių Dievo Sūnus tapo 
žmogum. Tai yra Dievo meilės 
žmonėms įrodymas. Žmonėms 
reikia tikėti, kad būtų išgelbėti. ’ 

Reikalas eina apie žmonių Ii- ' 
kimą. Kažkada to fakto svarbą 
žmonės suprato ir ėmė visos is
torijos metų eigą nuo to laiko > 
skaičiuoti. Popiežius tai irgi la- ■ 
bai gyvai suvokia, todėl žadina 
ir visus kitus šio laiko žmones į 
pilnesnį supratimą.

Laiko srovė sparčiai teka iš 
praeities pro dabartį į ateitį. Ji 
nesustos nei ties 2000-aisiais 
metais, bet pratekės ir pro juos. 
Laikui tekant taip nesustoja- 
mai, būtina yra suvokti tiek sa- , 
vo asmeninio gyvenimo, tiek vi
sos istorijos prasmę. Popiežiaus 
jautrus kreipimasis gali padėti 
tą prasmę atskleisti.

Kas atsitiko iki šiol?

Prieš 2000 metų žmdguūfi gi
mė Dievo Sūnus. Vieni Jį pri
ėmė. Kiti atmetė. Jo priešų ran
kose buvo valdžia ir jėga. Jį nu
žudė. Jo kančia ir mirtis — tai 
buvo kaina už žmoniją. Jis pri
sikėlė ir tuo savo mokiniams 
įrodė esąs Dievo Sūnumi.,; Šie 
paskleidė tą Gerąją Naujieną 
kitiems. Ji prigijo, nors ir truk
doma žiaurių persekiojimų. 
Krikščionybė plėtėsi didelėmis 
aukomis, nors ji būdavo neretai 
ir išduodama.

Popiežius skatina sukakties 
proga pažvelgti į krikščionybės 
nueitą kelią. Kristaus Geroji 
Žinia skelbiama jau dvidešimt 
šimtmečių. Ji buvo ir tebėra 
nuostabiai dinamiškas moty
vas. Labiausiai Evangelija užsi
degusieji įrodė jos įtaką ęsant 
milžinišką: net silpnus, klys- *•’ 
tančius, bailius, o kartais net 
žiaurius, žmones Kristus savo 
galia pakeitė: baimingi žvejai 
tapo drąsiais apaštalais, perse
kiotojas Saulius — pagonių tau
tas Kristui atvertusiu Pauliu
mi, o pirmieji krikščionys — 
moterys ir vyrai — nebeišsiža-
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Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
darbus užbaigus

Dešimtasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoj

Kas ketveri metai Amerikos 
bei Kanados lietuvių bendruo
menes sujudina du didieji rengi
niai: Lietuvių tautinių šokių 
šventės ir Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai. Ir vieni, ir antri 
dažniausiai vyksta Amerikos 
lietuvių sostinėje — Čikagoje. 
Šokių švenčių ir MK simpoziu
mų rengimo komitetuose daly
vauja beveik tie patys asmenys. 
I šokių šventes suplaukia du 
tūkstančiai žydinčio jaunimo, 
su vis dar tebežydinčiomis šo
kių mokytojomis. Į Mokslo ir 
kūrybos simpoziumus suskren
da šimtinė jau žilo plauko su
laukusių mokslininkų su nedi
deliu jaunųjų prieaugliu iš 
Lietuvos ir iš JAV bei viso Va
karų, pasaulio. Šokių šventės iš 
dalyvių pareikalauja miklių ko
jų ir jaunatviškos dvasios. 
Mokslo ir kūrybos simpoziumų 
dalyviai suneša ir dalinasi 
mokslo žiniomis, intelektu, įgy
ta patirtimi, sprendžiant ne 
Vien profesines, bet savos tau
tos ir valstybės aktualijas ir in
teresus.

Tų mokslinių, profesinių, vi
suomeninių ir iš dalies valstybi
nių aktualijų svarstybose pra
bėgo keturios dienos Dešimta
jame mokslo ir kūrybos simpo
ziume Jaunimo centre, Čika
goje. Ribotas laikas galbūt ne
leido patenkinamai užbaigti se
sijų diskusijas. Prelegentų gau
sa gal nesutilpo laiko ribose, 
tačiau keturias dienas Jaunimo 
centras buvo kaip pajudintas 
skruzdėlynas.

Didelis mokslininkų būrys iš 
Lietuvos (apie 70 asmenų), su 
Švietimo ir mokslo ministru, vi
ceministru, aukštųjų mokyklų 
rektoriais, Mokslo tarybos pir
mininku, Seimo švietimo komi
teto pirmininku, daugeliu profe
sorių ir docentų šiam Mokslo ir 
kūrybos simpoziumui suteikė 
didelį svorį, patraukė visuome
nės dėmesį, dalyvaujant taip 
pat ir gražiam būriui mūsų 
mokslininkų, visuomenininkų 
iš JAV, Kanados ir iš kitur. 
Sunkios pareigos teko šio sim
poziumo mokslinės programos 
pirmininkui dr. Vytautui Naru
čiui, derinant programos punk
tus, norint patenkinti sekcijų 
vadovus, spėliojant apie dalyvių 
skaičių sesijose ir tam skirstant 
patalpas.

Šiame numeryje

Dešimtajam Mokslo ir kūrybos simpoziumui praėjus • Ypatinga 
paroda Šiuolaikinio meno galerijoje, Vilniuje • Poetas, gyvenantis 
Lietuvos pakraštyje • Stasio Jonausko eilėraščiai • „Draugo” 
kultūrinio priedo 1997 metų turinys

Bronius Juodelis
Zigmo Degučio nuotrauka

Nelengvi buvo ir Organizaci
nio komiteto ruošos darbai, tru
kę pusmetį. Tenka džiaugtis, 
kad Organizacinis komitetas 
buvo sudarytas iš patyrusių, 
kompetentingų ir pareigingų 
asmenų, ir visi gerai atliko savo 
ruošos ir simpoziumo eigos dar
bus, padedant nemažam būriui 
talkininkų parodose, prie regis
tracijos,. kavinėje ir kitur. Vi
siems priklauso didelė padėka.

Simpoziumo sėkmingai eigai 
padėjo ir patogios Jaunimo 
centro patalpos. Ypač svarbi bu
vo didžioji salė su scena (akade
mijai, koncertui, simpoziumo 
atidarymui, uždarymui, plena
rinėms sesijoms). Čiurlionio ga
lerija, su puikiai suruoštomis 
1941 metų sukilimo ir Martyno 
Mažvydo knygos parodomis, bei 
kitos parodos apatinėje salėje 
sulaukė didelio lankytojų dėme
sio. Kavinė atliko labai svarbų 
vaidmenį, per visas dienas val
giu aprūpinusi visus simpoziu
mo dalyvius. Čia sėkmingai 
darbavosi maitinimo komisija, 
vadovaujama 
cinkienės.

Simpoziumą 
lės parodos 
mont’e, tęsiant Padėkos dienos 
pietumis svečiams iš Lietuvos 
Jaunimo centre, parodų atida
rymu Čiurlionio galerijoje ir su
sipažinimo pobūviu kavinėje, 
baigėsi pirmoji simpoziumo die-

Matįldos Mar-

pradedant 
atidarymu

dai- 
Le-

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Dešimtasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas jau praeityje. Či
kagos Jaunimo centras vėl apri
mo, paskaitininkai ir dalyviai 
grįžo į namus. Tiek įvairių įspū
džių ir vaizdų ateina į galvą, 
pagalvojus apie šį simpoziumą, 
kurio tema buvo “Mokslas ir 
kūryba — tautos ateitis”. Ar 
rengėjai patenkinti savo pa
stangų vaisiumi? Ar paskaiti
ninkai patenkinti savo dalyva
vimu? Ar kiti dalyviai ir pro
gramų atlikėjai jaučiasi, kad 
buvo verta būti simpoziumo da
limi? Turbūt bus tiek nuomo
nių, kiek dalyvių. Nėra įmano
ma apčiuopti visų simpoziumo 
įvykių ir pasidalintų minčių, 
ypač kai neįmanoma išklausyti 
visų paskaitų, dalyvauti visuose 
renginiuose. Maždaug šitoks 
vaizdas susidarė po dalyvavimo 
ketvirtadienio ir penktadienio 
simpoziumo programos rengi
niuose.

Aplamai

Dešimtasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas vyko Čikagos Jau
nimo centre lapkričio mėnesio 
26 - 30 dienomis. Ten buvo visi 
renginiai ir paskaitos, išskyrus 
meno parodą, kuri vyko Pasau
lio lietuvių centre ir pokylį, ku
ris vyko Lexington House salė
je, ir religinės apeigos, kurios 
vyko bažnyčiose. Simpoziumą 
rengė JAV Lietuvių bendruo
menė, Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjunga, Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjunga 
ir Lituanistikos institutas. Sim
poziumo organizacinius darbus 
atliko Taryba JAV ir Lietuvoje, 
Organizacinis komitetas, Moks
linės programos komitetas, Spe
cialių programų rengėjai. Lie
tingas ir miglotas Čikagos oras 
neatbaidė dalyvių, nors kai ku
riais atvejais sulėtino atvykimo 
priemones.

na. Su iškilmingu simpoziumo 
atidarymu pradėta antroji die
na, gausi sesijomis, buvo už
baigta akademija, skirta pirma
jai lietuviškai knygai, ir aukšto 
lygio koncertu. Trečioji, labai 
darbinga simpoziumo diena bu
vo užbaigta šauniu pokyliu 
puošnioje Lexington House sa
lėje. Ketvirtoji simpoziumo die
na prasidėjo pamaldomis evan
gelikų liuteronų Tėviškės ir ka
talikų Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčiose Čikagos Mar- 
ųuette parko apylinkėje. Didelį 
įspūdį svečiams iš Lietuvos pa
darė Vyskupo Pauliaus Baltakio 
aukotos šv. mišios, skambant 
galingoms choro giesmėms. Bu
vo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
pagerbimas ir vainiko padėji
mas bei aukuro uždegimas prie

Dešimtojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalis prezidiumo per užbaigiamąją sesiją 1997 m. lapkričio 30 d. Jaunimo cen- 
tre, Čikagoje. Lietuvos švietimo ir mokslo ministras prof. Zigmas Zinkevičius, vyskupas Paulius Baltakis, Lietuvos am- 
basadorius JAV Stasys Sakalauskas, Lietuvos Mokslo tarybos pirmininkas prof Leonas Kadžiulis, Lietuvos Seimo 
švietimo komisijos pirmininkas dr. Žibartas Jackūnas, Lietuvos Muzikos akademijos rektorius prof. Juozas Antana
vičius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas, MK Lietuvoje tarybos pirmininko pavaduotojas 
prof. Kazimieras Pyragas, JAV LB pirmininkė Regina Narušienė ir X MKS Organizacinio komiteto pirmininkas Bronius 
Juodelis. Zigmo Degučio nuotrauka

Kiek teko suprasti iš rengėjų 
pranešimų per susipažinimo va
karą ketvirtadienio vakare Jau
nimo centro kavinėje, moksli
ninkų dalyvių iš Lietuvos ir ki
tur (daugiausia JAV) buvo ly
giai — po maždaug 75. Tad pro
gramoje turėjo dalyvauti maž
daug 150 mokslininkų. Kaip ir 
ankstyvesniuose simpoziumuo
se, kai kurie mokslininkai, ku
rie jau buvo įrašyti į programą, 
pranešė, kad negalės dalyvauti 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių. Šiaip dalyvių galėjo būti 
šiek tiek mažiau, negu anksty
vesniuose simpoziumuose, bet 
skaičius svyravo, žiūrint kokia 
diena ir kokia sesija.

Parodos

Penktadienį vakare Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje vyko 
1941 metų sukilimo ir rezisten
cijos paroda. Tą patį vakarą an
trame kambaryje vyko Mažvydo 
paroda. Pilypas Narutis sudarė 
specialų leidinį paminėti pas-

Laisvės kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. Po to, dar 
dvi plenarinės sesijos ir užda
romasis iškilmingas simpoziu
mo posėdis su simbolinės sim
poziumo liepsnos perdavimu 
busimojo 11-ojo simpoziumo 
rengėjams Lietuvoje.

Kaip pavyko Dešimtasis Mok
slo ir kūrybos simpoziumas, 
kaip jis lygintinas su buvusiais 
— sprendimai ir nuotaikos pri
klauso ne rengėjams, bet daly
viams. Kokius įspūdžius išsive
žė simpoziumo svečiai iš Lietu
vos? Gal išgirsime iš spaudos 
Lietuvoje. Po simpoziumo Lietu
vos mokslininkų grupei čia pa
silikus . dar porai dienų, jiems 
buvo sudaryta speciali lanky
mų, susitikimų programa, su 
trečiadienio išlydėjimu į oro 
uostą, sugrįžtant į namus.

Keturios Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo dienos prabėgo 
kaip keturios minutės. Rengė
jams jos paliko daug malonių 
bendrojo, darbo prisiminimų. 
Dalyviams, neabejotinai, jos pa
liko daug naujų pažinčių, daug 
malonių pabendravimų, daug 
neužbaigtų diskusijų, kad jos 
tęstųsi ateinančiuose Mokslo ir 
kūrybos simpoziumuose šiapus 
ir anapus Atlanto.

Bronius Juodelis
Organizacinio komiteto 

pirmininkas 

kaitų ciklą “1941 m. birželio 23 
d. sukilimas Lietuvos valstybei 
atstatyti”. įvade rašoma, kad 
“1941 m. sukilimo temai skiria
ma ypatinga reikšmė, nes iš to 
sukilimo išsivystė didžioji tau
tos rezistencija, kovojusi prieš 
okupantą per 50 metų.” Buvo 
pakviesti dar gyvi likę Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės nariai, 
sukilimo organizatoriai ir suki
limo dalyviai.

Alė ir Vytautas Namikai iš
statė daugybę nuotraukų (ar jų 
kopijas) su žiniomis apie pa
vaizduotus žmones ir įvykius 
rezistencijos parodoj. Jonas Dai- 
nauskas atidarymo metu pri
minė istorinius įvykius, kurie 
paveikė tą svarbų rezistencijos 
laikotarpį. Mažvydo parodą or
ganizavo Jurgis ir Dalia Anysai, 
meno parodą Dalia Šlenienė.

Jaunimo centro koridoriuose 
buvo išstatyti Lietuvos archi
tektų naujų statybų ir restaura
vimo projektų brėžiniai bei nuo
traukos. Buvo įdomu matyti, 
kas šiuo metu projektuojama 
Lietuvoje: miestelių rotušių at
statymai, „betmeno” (Batman) 
baro, bei kitos statybos.

Apatinėje salėje buvo išstatyti 
Technikos žodžio bei generolo 
Antano Gustaičio, Lietuvos avi
acijos pirmūno, prisiminimo pa
rodėlės. Antrąją išstatė Vytau
tas Peseckas.

Simpoziumas atidarytas

Susipažinimo vakaras vyko 
ketvirtadienį vakare Jaunimo 
centro kavinėje. Teko susipažin
ti su įvairių mokslinių įstaigų 
Lietuvoje atstovais. Penktadie
nį atidarymo apeigų metu kal
bėjo įvairūs rengimo komiteto 
atstovai bei prelegentai. Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininkas Vytautas Kamantas 
uždegė žiburį. Dešimtojo mok
slo ir kūrybos simpoziumo tary
bos Lietuvoje pirmininko pava
duotojas Kazimieras Pyragas 
priminė, kad šis simpoziumas 
jau ketvirtas kartu su Lietuva. 
Jis padėkojo Amerikai už moks
lui derlingą žemę, ir linkėjo 
simpoziumui gyvybės eliksyro.

Sesijų žiupsneliai: 
švietimas

Švietimo sekcija buvo gau
siausia paskaitomis. Tai kartais 
paveikė paskaitų eigą. Tačiau 
buvo galima išgirsti įdomių pa

sisakymų. Prof. Juozas Vaitke
vičius dalyviams priminė, kad 
tarybiniai švietimo vadovėliai 
būdavo storiausi pasaulyje. 
Svarbiausia, tai prikrauti stu
dentus žiniomis. Pedagogika 
buvo politizuota, idealizuota, iš
dailinta. Tik 1965 m. atsirado 
pedagoginių darbų, kurie pa
brėžė mokinį (vaiką) — jo įsi
tikinimų ugdymą, savimonės 
žadinimą. Lietuvos pedagogai 
žiūri į užsienio pedagogikos 
sroves. Prelegento manymu, tie 
susiskaldymai skiriasi — nuo 
teorijos iki praktikos. Šiomis 
dienomis reikia rūpintis apie 
šeimos ugdymą labiau, negu, 
kaip mokyklos auklėja vaikus. 

Regina Kučienė apžvelgė JAV 
lituanistinį švietimą nuo Švie
timo tarybos įkūrimo 1959 m. 
Metų eigoje pasikeitė pageidavi
mai, parama, mokytojai. Nuo 
1996 m. buvo padaryta sutartis 
su Lietuvos Švietimo ir kultū
ros ministerija, kad Lietuvoje 
išleista pedagoginė medžiaga 
būtų čia atsiųsta. Pastaraisiais 
metais susirūpinta dėl gyvosios 
kalbos išlaikymo. Gramatikos 
svarba užjūrio lietuvių kalbos 
kursuose vis kontroversiška.

Žiupsneliai iš socialinių 
darbų sekcijos

Socialinių darbų ir demografi
jos sekcijoje sesuo Daiva Kuz
mickaitė apžvelgė Bažnyčios ro
lę ir apskritai sociologijos darbų 
išsivystymą. Lietuvoje Pranas 
Dovydaitis kalbėdavo apie 
sveiką kaimą ir patardavo, kad 
reikia rinktis ir žinoti, su kuo 

Vyskupas Paulius Baltakis priima šv. mišių aukas iš profesoriaus Zigmo 
Zinkevičiaus ir dr. Vytauto Naručio Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
1997 m. lapkričio 30 d.

eiti. Sociologijos pradininku 
Lietuvoje laikomas vysk. Jur
gis Matulaitis (1871 - 1927). Jis 
organizavo darbininkus, buvo 
praktikas, o ne teoretikas, naš
laičiams perleido savo namus. 
Jau 1906-07 metais vyskupas 
Matulaitis kėlė klausimą — ko
dėl lietuviai bėga į Ameriką? ;

Lietuvos integracija 
t Europą

Šioje sesijoje du prelegentai 
atkrito, tai liko vadovas prof. 
Vėjas Liulevičius, prof. Stasys 
Vanagūnas, ir daktūrantas Da
rius Furmonavičius. Pirmieji du 
dėsto JAV universitetuose, tre
tysis yra studentas iš’ Liėtuvos, 
kuris šiuo metu studijuoja Uąi- 
versity of Nottingham, Didžiojb- 
je Britanijoje. Šios šešijds tema 
kartojosi ir kituose šimpbziumo 
sesijų pasisakymuose, nes ji 
šiuo metu labai aktuali.

Vėjas Liulevičius kėlėTclauši- 
mą — ką Lietuva gali"duoti pa
sauliui? Taip pat pažymėjo, kad 
Lietuvai rūpi žinoti, į kurią Eu
ropą jinai stoja — ar į demokra
tišką, ar biurokratinę. Jo pada
lintame lape susumuota jo pa
skaitos eiga, pristatyti miniųii 
terminai ir pateikia'Bibliografi
ja tolimesniam skaitymui.

Stasys Vanagūnas priminė, 
ko demokratija pareikalauja, ko 
galima iš jos tikėtis: slapto bal
savimo, privataus ūkio, įstaty
mo ir vykdomosios -valdžids. 
Valdymo tarnyba turi .garantuo
ti gerus ryšius tarp valdininkų 
ir žmonių. Komunistų santvar
ka Lietuvoje negalėjo išugdyti 
atsakomybės, ir valdžios sluok
sniuose buvo dirbama .be kon
kurencijos. Lietuvos žmonės dar 
ir dabar nepasitiki valdinin
kais, kuriems reikia atsikratyti . 
seno paveldėjimo ir korupcijos.

Darius Furmonavičius teigė, 
kad įvykiai Baltijos rajone tu
rės pasekmių toli už ta. rajono 
ribų. Lietuva yra nedaloma Va
karų dalis. Galima laikyti, kad 
NATO ir Europos Sąjungos pri
klausomumas, tai kaip įstoji
mas į klubą, kuris brangiai kai
nuoja. Tačiau reikia laimėti ki
tų kraštų valdininkų paramą, 
jei ne pirmajai įstojimo bangai, 
tai antrajai.

Plenarinė sesija' — 
1941 m. birželio sukilimas

Dr. Adolfas Damušis gan de
taliai apibūdino viešosios rezis-

(Nukelta į 2 psl.)
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