
ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1998 m. sausio mėn. 3 d./ January 3,1998 Nr. 2 (1)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Nuogom rankom prieš imperiją

Gyvenimas Dievui 
ir žmonėms

Prelato dr. Juozo Prunskio 
65-erių metų kunigystės 

ir 90 metų amžiaus sukakčiai

ALDONA VASILIAUSKIENĖ
Kokia maloni staigmena — 

Borders knygų krautuvės istori
jos skyriuje ant naujos knygos 
nugarėlės lietuviška trispalvė! 
Ji juodame fone skiria žodžius 
Krickus ir Showdown. Knygą 
nuėmus nuo lentynos pamatai, 
kad viršelyje matyti garsioji 
Sausio tryliktosios nuotrauka, 
kurioje vyrų būrys bando nu
stumti tanką nuo jo suvažinėtos 
mergaitės prie Vilniaus radijo ir 
televizijos bokšto. Vėl lietuviška 
trispalvė ir raudonoji vėliava su 
geltonu kūju ir pjautuvu. Dide
lėmis raudonomis raidėmis 
Showdown, tada antrinė an
traštė The Lithuanian Rebellion 
and the Breakup o f the Soviet 
Empire, autoriaus pilna pavar
dė: Richard J. Krickus.

Autorius mums pažįstamas 
savo straipsniais The Common- 
weal, politiniame ir kultūrinia
me JAV katalikų savaitraštyje. 
Kriokaus straipsniai pasirodė 
Lietuvos atgimimo išvakarėse ir 
žurnalo skaitytojus supažindino 
su Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
padėtimi ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikų leidimu. Tai 
buvo svarbus įnašas Lietuvos 
atgimimui.

Richard J. Krickus šiuo metu 
yra Mary Washington College 
Distinguished Professor of Po- 
litical Science. Jo bakalauro 
laipsnis yra iš College of Wil- 
liam and Mary, magistro laips
nis iš University of Massachu- 
setts, o daktaratas iš George- 
town University. Kartu su kun. 
Geno Barone įkūrė National 
Center for Urban Ethnic Af- 
fairs. Buvo saugumo klausimų 
tyrinėtojas Hudson Institute ir 
turėjo H.L. Oppenheimer Chair 
for Warfighting Strategy U.S. 
Marine Corps University. Jo 
straipsniai yra pasirodę Wash- 
ington Post, Wall Street Jour- 
nal, Christian Science Monitor. 
Jį matome televizijoje, komen
tuojantį įvykius Rytų Europoje.

Sovietų Sąjungos suaižėjimą 
Krickus jau buvo pranašavęs 
1987 metais išleistoje knygoje 
Superpoįvers in Crisis: Implica- 
tions o f Domestic Discord. Da
bartinėje savo knygoje jis kau
pia dėmesį lietuvių tikrai svar
biam įnašui Sovietų Sąjungos 
sugriuvime. Autorius dalyvavo 
Lietuvos seimo rinkimų stebėto
ju 1990 metais, todėl pats yra 
istorinių įvykių liudinininkas. 
Jo įspūdžiai ir įžvalgos verti
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dėmesio. Pavyzdžiui, jis svarsto 
išeivijos reakciją į prezidentin
ius rinkimus:

“Landsbergio ir Lozoraičio 
vienas po kito pralaimėjimai 
pritrenkė Šiaurės Amerikos dia
sporą. Beveik penkiasdešimt 
metų kovoję prieš sovietinę val
džią savo senojoje tėvynėje, jie 
buvo pasibaisėję, kad ‘komunis
tai’ vėl sugrįžo valdyti. Egzilėje 
jie palaikė Lietuvos tautinį gy
venimą, kovojo prieš brutalią 
sovietinę valdžią ir teikė Sąjū
džiui kritinę paramą užsienyje, 
Būtų klaidinga pervertinti po
litinę Lietuvos diasporos įtaką. 
Jei 800,000 lietuvių kilmės as
menų būtų gyvenę ne JAV, bet 
kūriame kitame krašte, jų gali
mybės įtaigauti įvykius Sovietų 
Sąjungoje būtų būvę kur kas 
mažesnės — gal net nulis. Lie
tuvos ‘specialus statusas’ nebū
tų egzistavęs ir Gorbačiovo ‘Bal
tijos problema’ nebūtų tiek 
grėsminga jo režimui. Bet šioje 
kovoje lietuviai Amerikoje buvo 
gyvybiškai svarbūs, nes jie buvo 
pasaulio stipriausios valstybės 
piliečiai, kurioje svarbūs spau
dos ir valdžios žmonės sutiko 
būti sąjungininkais Lietuvos 
laisvės siekyje.

Visų pusių supratimas, kad 
Gorbačiovui buvo desperatiškai 
reikalingi artimi ir draugiški 
ryšiai su Washington’u, veikė 
lietuvių naudai. Yra racionalu 
galvoti, kad be diasporos Ameri
koje, Lietuvos laisvės sąjūdis 
būtų buvęs jėga išardytas, kad 
būtų buvęs pultas Seimas, kad 
Landsbergis būtų buvęs įkalin
tas ar net nužudytas. Kai Vikto
ras Nakas atsistatydino iš Lie-

Nepakartojami Lietuvos gam
tovaizdžiai: miškai, ežerai ir 
ežerėliai' upės ir upokšniai, vin
giuojantys tarp kalnelių ir ly
gumų — visko čia užtenka. Ne
veltui juk šis mažas kraštas 
vadinamas Marijos Žeme. O 
Utenos apskritis — išskirtinė: ji 
tarsi sutelkia tai, kas yra visoje 
Lietuvoje...

Iš Utenos, važiuojant Zarasų 
link, pravažiavus keletą kilo
metrų už Daugailių ir pasukus 
lauko keliuku į kairę, šone pali
kus Dūlių kaimą, privažiuojant 
pasiekiamas Žvilbučių dvaras. 
Šiandieną nedaug kas iš to dva
ro ir belikę, ilgai šeimininkavę 
svetimi nemokėjo tausoti, o tik 
griovė... Tačiau ir išlikę akme
niniai pastatai bei sovietmečiu 
petvarkytas gyvenamasis na
mas rodo buvusį Žvilbučių dva
ro didingumą.

O grįžtančių šeimininkų tebe
laukia kiekvieną pavasarį di
džiuliais žiedais pražystančios 
alyvos, ievos, šalia dvaro vingu
riuojantis upeliūkštis Šiekštė, 
kuris nuo sausros ir meliorato
rių išmonių dažnai pradingsta. 
Žemė čia itin akmeninga, tačiau 
žmonės ir iš tokios žemės mo
kėjo išauginti javą, išlaikyti gy
vulius. Šioje Žvilbučių akme
nuotoje žemėje ir vaikai išaugo 
tvirti kaip akmenys, o vyriau
siajam iš penkerių vaikų — 
Juozui 1997 m. gruodžio 22 d. 
suėjo 90 metų.

1900 metais šį dvarą, kuris 
kaip kaimelis buvo žinomas jau 

tuvos ambasados politinio pa
tarėjo pareigų protestu dėl 
Lozoraičio atleidimo, jis sakė: 
‘Be diasporos Lietuva būtų bu
vusi kita Gruzija. Niekas JAV 
nebūtų susirūpinęs, kad neprik
lausomybės sąjūdis būtų su
triuškintas!’ ” (pp. 198-199)

Knygos tematika aktuali, o ji 
pati būtų puiki dovana lietu
viškai neskaitantiems giminai
čiams ir amerikiečiams drau
gams. Ji atgaivina įtampos ir 
nuostabos pilnas taip neseniai 
įvykusio Lietuvos atgimimo die
nas. Autorius kalba kaip įvykių 
liudininkas Lietuvoje, bet taip 
pat užrašo istorijai svarbų JAV 
lietuvių veikėjų vaidmenį tuo 
Lietuvai didelių galimybių ir 
didelių pavojų metu.

(a. U.) 

nuo 17 amžiaus, o 19 amžiaus 
pabaigoje priklausė Francke- 
vičiams, pirko Juozas Prunskis, 
kilęs iš Biržų apskrities. Su 
žmona Elena išaugino tris sū
nus ir dukrą; vyriausias sūnus 
Petras tapo kunigu, jauniausias 
— Juozas apylinkėje išgarsėjo 
kaip veterinorius. 1904 metais 
jis vedė Oną Elzbietą Gineitytę 
(augusią septynių vaikų šeimo
je) iš Tauragnų dvaro. Juozo ir 
Onos tvarkomas dvaras tapo 
pavyzdiniu ūkiu: jo kaip pavyz
dinio, turinčio per 100 ha, nepa
lietė net žemės reforma. Deja, 
dabar — seniai nebėra šeimi
ninkų, tad koks gali būti ūkis...

Daktaras prelatas Juozas 
Prunskis — žinomas žurnalis
tas, publicistrs, rašytojas, vi
suomenininkas, itin išgarsėjęs 
savo mecenatoriška veikla ir 
dabar nepaliauja rūpintis Lietu
vos reikalais: dvasingumo, do
ros ir tikėjimo dalykais.

Juozo vaikystė, mokslo 
metai

Darbštūs, giliai tikintys Juo
zas ir Ona Prunskiai bei Juozo 
brolis kun. Petras Prunskis, 
buvo gyvi pavyzdžiai jaunajai 
kartai: Juozukui, Anelei, Vla
dui, Jonui ir Onytei. (Deja, iš 
penkių vaikų šiuo metu gyvi tik 
vyriausias ir jauniausioji.) Vai
kams, ypač vyriausiajam Juozu
kui, daug įtakos turėjo ir moti
nos tėvai Gineičiai, valdę Tau
ragnų dvarą. Seneliai jį išmokė 
tikėjimo tiesų, parengė pirmajai 
komunijai, kurią busimasis pre
latas priėmė Tauragnų bažny
čioje. O dėdė Pranas Gineitis 
(vienas Utenos „Saulės” gimna
zijos steigimo organizatorių ir 
iniciatorių) padėjo Juozukui pa
sirengti mokslams, kuris tada 
įstojo į Utenos „Saulės” gimna
zijos ( tada dar progimnazijos) 
antrąją klasę. Jau „Saulėje” 
Juozas Prunskis įsijungė į atei
tininkų bei skautų veiklą.

„Saulėje” tebuvo tik penkios 
klasės, tad 1922 metais jas bai
gus, tėvas nuvežė Juozuką į 
Rokiškio gimnaziją. Be mokslo, 
Juozukas aktyviai įsijungė į 
veiklą — dalyvavo skautų orga
nizacijos įkūrime, buvo išrink
tas skiltininku, dalyvavo ir atei- 
tininkijos veikloje. Po 70 metų 
prelatas rašė: Abi šios organi
zacijos labai svarbios ir daug 
davė mano dvasiniam brendi
mui ir charakterio ugdymui”. 
Su Rokiškio skautų delegacija 
Juozas Prunskis 1924 metais 
dalyvavo skautų atstovų suva
žiavime Kaune. Jau besimoky
damas Rokiškio gimnazijoje, 
parašė pirmuosius literatūri
nius darbus; dramą ir eilėraš
tį... 1925 metais su pirmąja Ro
kiškio gimnazijos abiturientų 
laida mokslus baigė ir Juozas 
Prunskis.

Sveikiname gerbiamą prelatą dr. Juozą Prunskį, 1997 m. 
gruodžio 22 d. sulaukusį 90 metų!

Darbas pradžios 
mokykloje, studijos Kauno 

kunigų seminarijoje

Baigus gimnaziją Juozui 
Prunskiui iškilo dvi problemos: 
lėšos ir pašaukimas. Dėdė Pra
nas Gineitis tuo metu jau buvo 
mokyklų inspektorius, tad pa
skyrė jį dirbti mokytoju į tėviš
kės kaimynystėje esančią Dūlių 
pradžios mokyklą.

Dūlių mokyklėlė buvo nedi
delė (apie 30 mokinių), tad Juo
zas Prunskis buvo ir mokytojas, 
ir mokyklos vedėjas. Gyveno 
Žvilbučiuose, į pamokas važinė
jo arkliuku, o vėliau — nusipir
ko dviratį. Jaunas mokytojas 
mokėjo ir noriai bendravo su 
vaikais, rengdavo vakarėlius — 
gautas lėšas panaudojo vaizdi
nių priemonių įsigijimui... Vai
kams gilų įspūdį palikdavo, kad 
mokytojas kartu su jais eina į 
bažnyčią, kartu atlieka išpa
žintį...

Dvejus metus dirbdamas Dū
lių pradžios mokykloje, Juozas 
Prunskis pastoviai lankėsi An
talieptėje. Čia Lietuvių moterų 
kultūros draugija (Seserys šir- 

Nuolatinis mokslinių ir kultūrinių renginių lankytojas prelatas Juozas Prunskis (viduryje)...
A. Gulbinsko nuotrauka

dietės) buvo įsteigusi mokyklą. 
Juozas Prunskis čia įsteigė 
skautų organizaciją, jo iniciaty
va buvo leidžiamas skautų laik
raštis Žalioji vėliava.

Mokytojaudamas . Dūliuose, 
Juozas Prunskis vieną savaitę 
pašventė ateities apmąsty
mams. Visų pirma nusprendė, 
kad Dievas yra. Ir jeigu Jis yra, 
tai verta Jam aukoti ir savąjį 
gyvenimą. Ir taip Juozas Pruns
kis nutarė tapti kunigu. „Iš 
pradžių sau giliai išsiaiškinęs 
Dievo buvimą, nusprendžiau, 
kad religiniams idealams verta 
aukoti gyvenimą, ir įstojau į 
Kauno kunigų seminariją” — 
rašo sukaktuvininkas.

Seminarijoje busimasis prela
tas ir mokslininkas artimai su
sipažino su ateitininkijos atkū
rėju išeivijoje, tada dar klieriku, 
Stasiu Yla, kun. Alfonsu Lip- 
niūnu, kun. Alfonsu Sušinsku, 
Baliu Chomskiu, Kazimieru 
Kuzminsku ir daugeliu kitų. 
Čia jis klausė Maironio, istoriko 
Prano Penkausko, Jono Toto
raičio, Prano Dovydaičio, Juozo 
Ereto ir kitų žymių to meto 
mokslininkų paskaitų.

Seminarijoje Juozas Prunskis 
buvo uolus mokinys. Prelatas 
prisimena, kad jis visada ruoš
davo tas pamokas, kurios buvo 
tą dieną užduotos, ir kartodavo 
tas, kurios bus kitą dieną. Tad 
pamokoms buvo visada pasiren
gęs. Visą atliekamą laiką skyrė 
knygų skaitymui.

Juozas Prunskis seminarijoje 
buvo sudaręs savo dienotvarkę, 
ją parodė profesoriui kun. Bene
diktui Andriuškai. Šis gi pasi
džiaugė, kad klierikas turi 
smulkią, dvasią keliančią die
notvarkę, pagyrė ir niekuo ne
galėjo papildyti.

Kauno kunigų seminarijoje 
veikė slapta Šv. Tomo draugi
jėlė, kurios tikslas — dvasinis 
ugdymas, vieni kitiems pade
dant, siekimas tobulybės. Apie 
šią draugijėlę Juozas Prunskis 
rašė: „Apie dvylika mūsų bu
vome susimetę į slaptą šv. To
mo draugijėlę, stengdamiesi 
padėti vienas kitam ugdyti cha
rakterį, įskelti daugiau vidinės 
ugnies į mūsų uždaros įstaigos 
gyvenimą. Čia buvo Alfonsas 
Lipniūnas, vėliau vyskupas An
tanas Deksnys, prelatas Vytau
tas Balčiūnas ir kiti. Kadangi 
kai kas iš mūsų buvo bibliote
kos ‘tarnautojai’, tai lengvai ga
lėdavome susimesti į tas užda
ras patalpas konfidencialiems 
pasitarimams. Toks biblioteki-
ninkas buvo ir Stasys Yla”.

Juozas Prunskis priklausė ir 
Kunigų seminarijoje veikusiai 
visuomenininkų sekcijai. Jie 
atostogų metu dirbdavo su an
gelaičiais, ateitininkais, pava
sarininkais, organizuodavo kon
gresus, ne vieną jų organizavęs 
ir sukaktuvininkas. Prelatas 
šiltai prisimena ir savo veiklą 
ateitininkų „Šatrijos” meno 
draugijoje ir bendradarbiavimą 
spaudoje.

Jau nuo 1929 metų pasirodė 
Juozo Prunskio straipsniai 
spaudoje. Rašė į įvairius laik
raščius: Rytas, Skautų aidas, 
Panevėžio balsas, Darbininkas, 
Tiesos kelias ir kitus. Be tikro
sios pavardės pasirašinėjo J. 
Žvilbučio, J. Daugailio slapy
vardžiais (tai gimtųjų vietų 
įamžinimas), o ir dabar sukak
tuvininkas vartoja šiuos slapy
vardžius, kartais sutrumpinda
mas: Daugail., J., Juoz. Pr., J. 
Pr., J. Prunsk. ir panašiai. 1931 
metais kartu su klieriku Alfon
su Sušinsku iš rusų kalbos iš
vertė J. Douillet knygą Maskva 
be kaukės (mat ji iš prancūzų

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos rinkimai ir JAV spauda

Paskutinis Korp! Neo-Lithuania dešimtmetis išeivijoje ir ateitis
EGLE JUODVALKE

Praėjusį sekmadienį Lietuvo
je apie du milijonai balsuotojų 
dalyvavo antrajame Lietuvos 
Respublikos prezidento rinki
mų rate. Prezidentu išrinktas 
Valdas Adamkus, kuris gavo 
maždaug dvylika tūkstančių 
balsų daugiau, negu jo konku
rentas Artūras Paulauskas. 
Laimėjimas nėra triuškinantis, 
nes laimėta maždaug 0.5% bal
sų persvara. Adamkaus rėmėjai 
— Vakarų Lietuvos, Kauno ir 
Panevėžio balsuotojai. Rytų Lie
tuvos balsuotojų dauguma pasi
sekė už Paulauską. Atrodo, kad 
antrajame balsavimo rate už 
Paulauską balsavo tie patys, 
kurie už jį balsą metė pirma
jame rate, o Adamkus subūrė li
kusių kandidatų rėmėjus. Tai 
tipiškai koalicinė demokratinės 
vą/st$?ės aplinka.

Adamkus perima Lietuvos 
prezidento pareigas be ypatingo 
balsuotojų mandato vienai ar 
kitai valstybės krypčiai. Gal tai 
kaip tik palengvins jam eiti pre
zidento pareigas, kurios Seimu 
pagrįstoje Lietuvos valdymo sis
temoje šiaip ar taip yra daugiau 
reprezentacinės. Tą pasakius, 
nereiktų užmiršti, kad simbo
linė prezidento veikla kraštui 
gali būti labai svarbi (prisimin
kime Vokietijos prezidentą Ri- 
chard von Weizsaecker). Pavyz
džiui, Lietuvos prezidento nusi
statymas gali turi lemiančios 
reikšmės NATO ir Europos 
Sąjungos narystės klausimams. 
Be Vaclav Havel pasisakymų ir 
jo nuolatinio moralinio spaudi
mo šiuo metu Lenkijos, Čekijos 
ir Vengrijos NATO narystė dar 
tebebūtų miglose. Sveikindami 
Valdą Adamkų su prezidentinių 
rinkimų laimėjimu, linkime jam 
eiti Vaclav Havel pramintu ta
ku įjungiant Lietuvą į Vakarų 
institucijas. Lietuvai taip pat 
verta pasinaudoti Čekijos patir
timi trinant sovietizacijos pėd
sakus.

Labai įdomu buvo stebėti pa
saulinės spaudos reakciją į Lie
tuvos prezidento rinkimus. An
tradienio rytą USA Today turė
jo padorų aprašymą. Chicago 
Tribūne išspausdino itin išsamų 
straipsnį apie Valdą Adamkų, 
kurį parašė laikraščio reporte
ris R.C. Longworth. Straipsnis 
“Ex-Chicagoan takes unlikely 
path to helm of Lithuania” pra
sideda pirmajame laikraščio 
puslapyje. Tą straipsnį skaity
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damas pradedi tikėti, kad lietu
viai bent Čikagoje yra matomi. 
Trečiadienio Chicago Tribūne 
tą įspūdį tik sustiprino, nes 
išspausdino vedamąjį “Presi- 
dent Valdas Adamkus”, kurio 
pats paskutinis paragrafas štai 
kaip skamba: “Sveikiname (con- 
gratulations) on your election, 
Valdas Adamkus, and sėkmės 
(good luck!)”

The New York Times, Wash- 
ington Post i Washington Times 
Lietuvos rinkimų antradienį ne
matė. The Wall Street Journal 
antradienio laidoje pasaulio 
žinių apžvalgoje rašo: “Lietuviai 
išrinko Valdą Adamkų, 72, pen
sijon išėjusį EPĄ administrato
rių, prezidentu. Adamkus per 
plauką laimėjo sekmadienio 
balsavime, paimdamas 49.9% 
balsų, kai 49.3% teko jo konku
rentui Artūrui Paulauskui, 44, 
buvusiam vyriausiam prokuro
rui. Adamkus ieško geresnių 
ryšių su Vakarais. (Straipsnis 
psl. A 15)”. Aišku, straipsnis ne 
A 15, bet A 14 puslapyje, bet 
tokios klaidos yra laikraštinė 
kasdienybė. Straipsnis parašy
tas The Wall Street Journal re
porterio Maskvoje Michael 
Brzezinski. Jau straipsnio pava
dinimas “Lithuania’s New Lea- 
der, an American, Presents a 
Problem for U.S.-Russian Ties” 
iš anksto perspėja, kad čia bus 
pateikiama rusiška rinkimų in
terpretacija.

Straipsnio pradžia perduoda 
stilizuotą rusų baimę: “Those 
who believe U.S. influence is 
spreading unchecked will find 
proof in the tiny Baltic nation of 
Lithuania, which just elected a 
U.S. citizen to its highest public 
office”. Lietuvis skaitytojas pa
sišiaušia dėl žodžio “tiny”. Euro
pos kontekste Lietuva yra nor
malaus dydžio valstybė, kaip 
Olandija, Danija ar Belgija. Vo
kietija ar Prancūzija nėra nor
ma Europos valstybėm. Antras 
sakinys: “Valdas Adamkus, a 
retired regionai head of the 
U.S. Environmental Protection 
Agency, won Sunday’s presiden- 
tial election with a wafer-thin 
margin of 11,000 votes after 
pledging to ūse his pull in 
America to help this tiny nation 
of 3.7 million escape Moscow’s 
influence”.

Ir vėl “tiny”. Čia turi būti 
svarbiausia Lietuvos savybė, jei 
taip įkyriai kartojama. Tai turė-

Nors korporacijos 75-ąjį jubi
liejų švenčiame iškilmingai, bet 
savo širdyse jaučiame, kad tai 
savotiškas atsisveikinimas. 
Prieš penkerius metus išleista
me korporacijos leidinyje para
šiau piktoką — o gal realis
tišką? — straipsnį „Skaudus 
žvilgsnis į korporaciją”.

Jame klausiau: „Kam mulkin
ti save ir kitus? Buvo šauni or
ganizacija savo laiku ir savo 
vietoj. Dabar apie ją galima pa
sakoti savo vaikaičiams — tegul 
tai būna graži pasaka jaunimui, 
istorija, praeitis. Gal, Dieve 
duok, Lietuvoje korporaciją at
gaivins tokie pat šaunūs jau
nuoliai, kaip tie, kurie ją įstei
gė, ir tie, kurie ją atvežė į už
sienį, karo audrų išstumti iš 
tėvynės. Tegul vyresnieji korpo- 
rantai sulaukia atpildo už gar
bingai atliktą darbą, tegul bai
gia savo amžių ramiai ir būna 
palaidoti su spalvomis ir kor- 
porantų palyda. Tegul naujieji 
korporantai renkasi porą kartų 
per metus slidinėjimo išvykoms 
ir gegužinėms. Tegul savo kal
bas laužyta lietuvių ar gerai 
įsisavinta anglų kalba. Tegul 
korporacija baigia pavirsti ne
beatpažįstama savo pačios kari
katūra. Čia išeivija. Ji niekam 
neatsakinga. Jos gyvavimo lai
kas ribotas. Žodžiu, kam sukti 
galvą. Korporacija išeivijoje ar
ba mirs savo mirtimi, arba 
baigs išsigimti, o žmonės, ku
riems jos likimas svarbus, iš
mirs. Amen. Aleliuja. [...] Prisi-

* Žodis, tartas Korp! Neo-Lithu
ania suvažiavime 1997 m. lapkričio 
28 d. Hickory Hills, Illinois.

tų reikšti, kad Lietuva nėra 
svarbi JAV ir Rusijai. Staigme
na: pasirodo, kad Lietuvos bal
savimai tiesiog ašaka Rusijos 
gerklėje. Adamkaus išrinkimas 
straipsnio autoriui (ar už jo sto
vinčiam ir ausin šnibždančiam 
rusui diplomatui) JAV neša 
daugiau problemų, negu gali
mybių, nes vargšai rusai labai 
jautrūs augančiai JAV įtakai 
savo buvusiose dominijose. Iš
eitų, kad Amerika turėtų Rusi
jos neerzinti ir nebandyti savo 
įtakos plėsti.

Straipsnyje skaitome, jog ne
paisant Adamkaus užtikrinimo, 
kad jo asmeniniai išgyvenimai 
neįtaigaus Lietuvos politikos 
Rusijos atžvi TAremlius ne
sąs per daug įingas, kad 
amerikietis imigri. itas pakeis 
buvusį komunistų partijos vadą 
kaimyninio krašto galva. Čia 
straipsnis pasiekia naujas reto
rines aukštumas: “To be fair, 
consider how Americans would 
feel if the U.S. broke apart and 

pažinkime, atbukom, išlepom, 
išmokom būt patriotais tik prie 
stikliuko”.

Bet, negailėdama kritikos, 
net ir tada, korporacijos nenu
rašiau, siūlydama iš atsikūru
sios Lietuvos semtis įkvėpimo ir 
jėgų ir leisti asmeniniams ry
šiams su korporantais tėvynėje 
paskatinti jaunus išeivijos sen- 
jorus/senjores, filisterius/filiste- 
res kuom nors prisidėti prie tė
vų žemės atgimimo.

Tačiau korporacijos veikla to
liau silpo. Nors 1988 metais 
korporacijos vyriausioji valdyba 
dar suruošė garbės nario, prela
to Jono Mačiulio-Maironio mi
nėjimą jo gimimo 125-erių metų 
sukakties proga. 1988 ir 1990 
metais vyko profesinės konfe
rencijos Wisconsin’e, tačiau po 
Lietuvos atgimimo korporan- 
tiška veikla išblėso. Pernai ir 
šiemet veikliausias neolituanų 
padalinys Čikagoje nebesuge
bėjo pakelti nė vieno junjoro ar 
junjorės. New York’o ir St. Pe- 
tersburg’o padaliniai kasmet 
susirenka korporacijos įsteigi
mo sukaktuvių proga ir šv. 
Mišiomis bei pietumis restorane 
prisimena Korp! Neo-Lithuania 
ir korporantus. Tai ir viskas. 
Cleveland’o, Detroit’o, Boston’o 
padaliniai net ir tiek dėmesio 
nesuteikia. Šarfas, vėliavą, her
bą jie grąžino vyriausiajai val
dybai. Tik ji vienintelė dar vei
kia. Šiais metais veikla beveik 
išimtinai buvo 75-erių metų su
kaktuvinio renginio ruošimas ir 
rengimo komisijos posėdžiai. O 
iš į juos kviestų 20-30 korpo- 
rantų pasirodydavo geriausiu 
atveju dešimt.

a Russian became president of 
New Jersey. Of course, New 
Jersey wasn’t forcibly integrat- 
ed into the Union more than 50 
years ago as a result of a secret 
pact betvveen Stalin and Hit- 
ler”. Pirmoji paragrafo dalis 
turi būti citata iš pokalbio su 
rusu diplomatu, o antroji ko 
gero pridėta prisiminus “ga
lingą baltų lobby” JAV, kaip se
nais laikais rašė The Economist 
žurnalas.

Ši straipsnio dalis primena 
dar taip neseniai praeitin nu- 
slinkusius laikus, kuriais rusai 
išsijuosę bandė amerikiečiams 
aiškinti Sovietų Sąjungos aižė- 
jimo procesą JAV pilietinio karo 
literatūriniais tropais. Prisime
name, kad Baltijos valstybių ne
priklausomybės atstatymo de
klaracijos buvo lyginamos pieti
nių JAV valstybių išstojimui. Iš 
šio The Wall Street Journal 
straipsnio atrodytų, kad Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojams širdys tebeskau
da, kad Baltijos valstybės nebė
ra rusų globoje. Iš šios porinki- 
minės rusų propagandos galima 
būtų spręsti, kad Lietuvoje irgi 
turėjo būti rusų įkvėpta šnibž
dėjimo kampanija, kad išrinkus 
išeivį prezidentu pablogės Lie
tuvos ir Rusijos santykiai. Ta 
prasme Lietuvos balsuotojai iš
laikė ir nemenką pilietinės drą
sos egzaminą, ir tai yra tikrai 
maloni staigmena, kuri daug 
gero žada ateičiai.

(a. U.)

1988 metų rugsėjo mėnesį neolituanų susitikimas su Gražina Poderyte, buvusia Korp! Filiae Lithuaniae pirmi
ninke, pergyvenusia Sibiro tremtį. Iš kairės: Antanas Juodvalkis, Mečys Valiukėnas, Eglė Juodvalkė, Jonas 
Jurkūnas, Gražina Žukauskienė, Gražina Poderytė, Juozas Žvynys, Dagmara Jurcienė, Vytautas Poderis, Leoka
dija Žvynienė, Vanda Mažeikienė

Mes susirinkome garbingos 
sukakties proga įvertinti nueitą 
kelią ir pasižiūrėti į ateitį. Ką 
parodė pastarieji keleri veiklos 
metai? Ar išeivijoje korporacija 
įtraukė į savo silpstančius plau
čius oro ir atsigavo? Ar šiandien 
galime pasidžiaugti stiprėjančia 
veikla? Deja. Korporacijos leidi
nyje filisteris Valentinas Krump
lis ir senjoras Vitas Plioplys ra
gino neolituanus keisti veiklos 
metodus, atsižvelgiant į pasi
keitusias Amerikos lietuvių so
ciologines sąlygas ir į veiks
mingų Amerikos organizacijų 
veiklą. Pateiktos mintys, konk
rečios, dalykiškos, turėjo būti 
svarstomos tam tikslui sušauk
toje sueigoje. Veikla plaukia iš 
pasikeitimo mintimis, iš ginčų, 
iš idėjų. Kiek korporantų įsigijo 
leidinį? Kiek paskaitė straips
nius? Kiek suformulavo atsaky
mus į juose keliamus klausi
mus? Kiek tomis mintimis su 
kitais pasidalijo? Visa tai liko 
be atgarsio. Kodėl? Todėl, kad 
vyresnieji filisteriai pavargo, o 
jaunesni išsisklaidė, nesidomi.

Bet nuo 1990 metų kovo 
11-osios dienos padėtis Lietu
voje keičiasi. Korporacija Neo- 
Lithuania, kaip feniksas iš pe
lenų, prisikėlė Kaune. Prisikėlė 
gal ne tiek tautišku, kiek savi
tarpio pagalbos pagrindu. Tai 
suprantama. Ir Lietuva prisi
kėlė kitokia. Kitaip ir būti ne
galėjo. Tačiau jos kryptį lems 
tas, dabar studijuojantis jauni
mas, kuris stoja į korporacijos 
gretas, jaunimas, neišgyvenęs 
tautos atgimimo laikotarpio ir 
neturėjęs sąlygų perimti to 
meto nuotaikas, idealus, princi
pus. Tuomet Lietuva nebuvo 
išimtis, nors iš Europos į Rytus 
besiskverbiančios nuotaikos ją 
palietė šiek tiek vėliau. Ji buvo 
viena iš daugelio šalių, supratu
sių savo tautų unikalumą ir 
skirtingumą. „Mes esame kito
kie ir galime — ne, turime — 
tuo didžiuotis”.

Šiandien pasaulio tautos ieš
ko to,'kas visus jungia, ir tuo 
džiaugiasi. Ano laikotarpio spi
ritus movens buvo savo tautos 
ypatingumo supratimas. Dabar 
pasaulio sąvokai išreikšti varto

jami žodžiai „globalinis kai
mas”. Tai masinių komunikaci
jos priemonių ir kompiuterių 
padarinys. Tolumų nebėra. Vis
kas įmanoma. Lietuvą ir Ame
riką šimtmečio pradžioje skyrė 
vandenynas, ilga ir sunki ke
lionė laivu. Dabar jas teskiria 
plona vielelė ir ekranas.

Dabartiniai Lietuvos studen
tai išaugo dar sovietiniais lai
kais. Daugumą jų auklėjo ateiz
mo dvasia, lydėjo veidmainia
vimas, korupcija, kyšininkavi
mas. Jų mokslo, auklėjimo ir 
gyvenimo sąlygų tikslas buvo 
ne išugdyti taurią, dorą asme
nybę, bet „homo sovieticus”, be 
dvasinės ar tautinės atramos. 
Ruoštasi gyvenimui ne Pro pat- 
ria, o pagal principą „viskas 
įmanoma, jei žinai, kam ir kiek 
patepti”. Visa tai jie išmoko dar 
maži, o dabartinėje, demokra
tinėje, nepriklausomoje Lietu
voje dabar viešai daroma tai, 
kas anksčiau vyko prie uždarų 
durų, tik prisidėjo ekonominis 
nepriteklius, nusikaltimai ir 
mafijos siautėjimas.

Nei šiandieninis pasaulis, nei 
didžiulis gyvenimo greitis, nei 
buitinės bei socialinės sąlygos 
Lietuvoje neskatina jaunuolio 
ar jaunuolės keistis. Išeivijoje 
užaugusio jaunimo padėtis šiek 
tiek kitokia, nes jis brendo ki
toje — ne Amerikos — terpėje. 
Kiek jis pasisavino iš savo tėvų 
perduodamų vertybių ir prin
cipų, priklausė nuo jo paties. 
Bet jaunuoliai ir jaunuolės tu
rėjo galimybę išaugti dorais 
žmonėmis. Kiek iš jų ja pasi
naudojo, .nedrįsčiau spręsti. Toli 
gražu ne visi. Esu tikra, kad, jei 
pasiknistume kiekvieno čia 
užaugusio gyvenimuose, pasi
šiauštų plaukai, pamačius, ko
kie nedori esame. Tačiau vis 
tiek mus mažiau veikė tas ma
terializmas ir egoizmas, kuris, 
prisidengęs „individualumo” šy
du, saistė amerikiečių jaunimą 
ir kurio rezultatas yra nusikals- 
rikos, tiek ir Lietuvos gatvėse.

Jaunimas visame pasaulyje, 
su mažom, bet svarbiom išim
tim, dega ne idealų, o materia
lizmo aistra. Kada įsigysiu au
tomobilį, kompiuterį, televizo
rių? Ar nesiekiam ir mes visi

pelningesnės karjeros, geresnio 
— tai yra, lengvesnio — gyveni
mo? Mes galim tai apgailestau
ti, bet to nepakeisime..........

O gal? Gal verta mėginti? Gal 
bandymas paveikti upės tėkmę 
nėra bevertis? Gal Maironis kly
do, tvirtindamas, kad „nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo”?

Mūsų dabartinė paskirtis, 
kiek tai lemia korporaciją Lie
tuvoje, yra, mano manymu, dvi
lypė. Išeivijos korporantai, o 
mes visi esame tokie, ar būtu
me tarpukario Lietuvoje, Vokie
tijoje ar Amerikoje gimę, turėtų 
megzti ir stiprinti asmeninius 
ryšius su Lietuvos korporan
tais. Galbūt tai neatgaivins to
kios korporacijos, kokia egzista
vo 1922-aisiais metais. Gal ne
atsiras nė vieno Valentino Gus
tainio. Paprastai istorija nesi
kartoja, o jei ir kartojasi, tai tik 
pačiais bendriausiais bruožais. 
Juk ir čionai iš mūsų gilšių toks 
ąžuolas neišaugo. O vis dėlto 
kiekvienam iš mūsų tautiš
kumas kažką reiškia, jei tiek 
laiko ir pastangų skyrėme lietu
vybės išlaikymui. Mes šiandien 
čia renkamės, o ne pas ameri
kiečius.

Mums stengiantis kažką per
duoti korporantams Lietuvoje 
gal šūkis Pro patria įgytų kokią 
nors reikšmę. O jei ir ne, nieko 
tokio. Gal tik suartėtume su as
menimis, su žmonėmis. Ir tai 
butų gerai. Galų gale, juk ne 
vien duoti norime, bet ir imti, 
stiprinti savo ryšius su Lietuva. 
Pagaliau, grynai savanaudiš
kai, galėtume savo studijuojantį 
jaunimą siųsti į Lietuvą susi
pažinti su korporacija. Per Lie
tuvos korporantus, neabejoju, 
kad ne vienas grįžtų užsidegęs 
entuziazmu pažintai organizaci
jai. Šelpkime Lietuvos korpo
rantus stipendijomis, padėkime 
jiems baigti mokslą, įsitvirtinti 
profesiškai. Šelpkime ir savo, 
išeivijos korporantų, vaikus sti
pendijomis, padėkime jiems 
baigti mokslą, susidomėti Lietu
va. Gal visa tai neš kokį nors 
teigiamą vaisių. To mes nega
lime numatyti, galime tiktai 
stengtis. Kas gera Lietuvai, ge
ra korporacijai Neo-Lithuania, 
gera ir mums. Vivat, crescat, 
floreat Korp! Neo-Lithuania!
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Paragavęs didžiojo 
meno skonį

Lietuvos kultūros skleidimo užsieny problematika

Ką tik perskaičiau solidžią 
knygą Vladas Baltrušaitis. 
Operos solistas. Savo lėšomis 
išleido našlė Elena Baltrušai
tienė Vilniuje 1996 metais, 
pasitelkusi muzikologę Jūratę 
Vyliūtę, lengvo aiškaus saki
nio, įtaigios kalbos rašytoją. 
Leidykla — „Scena”.

Vlado Baltrušaičio niekada 
nemačiau. Jo dainavimo ne
girdėjau. Bet, kaip nepagydo
mas melomanas, žinojau, kad 
„Rigoletto” pagrindini vaidme
nį jis sudainuodavo pasigė
rėtinai. Maloniu balsu su visais 
niuansais ir išskirtine vaidyba.
O. .šis vaidmuo kiekvienam ba
ritonui yra operos viršūnė. Ži
noma, pabuvojus viršūnėje ir 
paragavus didžiojo meno skonį, 
gyvenimas jau neatrodė toks, 
koks jš tikrųjų turėtų būti. 
Užgriuvo epochinės permainos. 
Užėjo daug ką smukdančios, 
niveliuojančios egzilės metas.

Vlado Baltrušaičio biografi
joje susiduriame su gausa iš
kilių asmenų ir faktų, susijusių 
su lietuvių opera ir chorais — 
tiek Lietuvoje, tiek pokario Vo
kietijoje ir Amerikoje. Yra ap
stas nuotraukų. Knygos gale 
daugiau kaip keturi šimtai 
paaiškinimų ir ilga pavardžių 
rodyklė. Autorės kruopščiai 
padirbėta. Skaitai ir lengvai 
pasitikrini, iš kokio šaltinio tas 
ar kitkas paimta. Lietuvių mu
zikinio archyvo medžiaga yra 
juk didžiulė. Jūratė Vyliūtė ja 
deramai pasinaudojo, ypač > 
Baltrušaičio artimųjų ir drau
gų, solistų ir muzikų prisimini
mais, dienoraščiais, pastabo
mis, laiškais. Spektaklių bei 
koncertų kritika spaudoje. Be 
abejo, šiam veikalui įtaką darė 
ir Baltrušaičio sceninio kole
gos, šeimos draugo Alekso Kut- 
kaus įspūdinga autobiografija 
Dainininko dalia. Su savo pie
šiniais prisidėjo ir duktė daili
ninkė Karilė Baltrušaitytė.

Pagrindinė Jūratės Vyliūtės 
audinio teminė gija — Vladas 
Baltrušaitis, išmokęs dainuoti, 
nuolat veržėsi į sceną. Kurio 
nors operos personažo sukūri
mas jam reiškė daugiau negu 
kas kita pasaulyje. Be šios gali
mybės jis jautėsi kaip žuvis be 
vandens. Pratarmėje autorė 
apibūdina jo dažno nusivylimo 
priežastį: „Negalėdamas rea
lizuoti savęs kaip operos solis-

Šiame numeryje:
A. a. operos solistas Vladas Baltrušaitis • Lietuvos kultūros sklei
dimas pasaulyje • Kun. Stasio Ylos raštai • Aukštaičių krašto 
monografijos • Jurgio Kunčino kūryba • Stasio Jonausko eilė
raščiai • Antano Sutkaus fotoalbumas • Virgos Šiaučiūnaitės me
nas • Henrikas Nagys palaidotas Vilniuje • Nijolės Bogutaitės- 
Dėdinienės gaidų knyga • Knyga iš Australijos
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tas, negalėjo pasitenkinti jokiu 
kitu darbu. Skaudžiai suvokė 
atitrūkimą nuo profesinės mu
zikos, nes vis dėlto ir chorai, ir 
opera — tik mėgėjiški”. Atseit 
vargonininkavimas ir sėkmin
ga chorvedyba Los Angeles, Či
kagos, New York’o lietuvių pa
rapijose, gerai susidainavę vy
rų chorai, jo veikla steigiant 
Lietuvių operą Čikagoje ir „dy- 
pukiškomis” sąlygomis pasta
tytas „Sevilijos kirpėjas” Det- 
mold’e, Vokietijoje bei kiti 
spektakliai nesuteikė jam to, 
kas labiausiai rūpėjo — dai
nuoti aukšto lygio teatre.

Su šia nuopolio versija gali
ma sutikti ir nesutikti. Esu 
linkęs į kai kurių menininkų 
karjerinę neviltį žiūrėti pro 
žmogaus kūno atsparumo aki
nius. Fiziologija, psichė, pa
veldėti polinkiai lemia dau
giau. Rašoma: jis buvo nepa
prastai jautrus. Iš tiesų kiek
vienas geras artistas ar daini
ninkas yra perdėm jautrus 
žmogus. Tik retam pavyksta 
įkūnyti savo tikslus. Net savoje 
šalyje dažnas talentas pasijun
ta neįvertintas. Jeigu nusira
minimui griebiasi svaigių sub
stancijų, tai kaltas ne gyveni
mas, bet jo prigimtis.

Iš dalies kalta ir lietuviško 
bendravimo tradicija — pomė
gis ką nors vis atšvęsti, pasi
vaišinti, pasilinksminti, entu
ziastingai kilnojant taureles. 
Kai kam nieko, o kitam ilgai
niui — fiziologinė ir dvasinė 
pragaištis. Depresija.

Šis bruožas išryškėja Balt
rušaičio gyvenimo pabaigoje. 
Skaitytojui kur kas įdomiau 
pasekti jo veržimąsi į mokslą, į

VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA

Lietuvos Respublikos Kultū
ros ministerija, o su ja ir Euro
pos Taryba 1997 metų gruodžio 
mėnesį sušaukė tarptautinę 
konferenciją, ryžtantis kurti 
strategiją Lietuvos įvaizdžio for
mavimui užsienyje, taigi naudo
jimui kultūrinių priemonių kaip 
efektyvaus užsienio politikos 
vykdymo instrumento. Ši minis
terijos iniciatyvą pelno visų pri
pažinimą ir pagarbą.

Savo žodį ribosiu Lietuvos 
kultūrinės užsienio programos 
problematika. Tradicinis kultū
rinių vertybių puoselėjimas ša
lies viduje vyksta metodiškai, o 
turint mintyje dabartines eko
nomines sąlygas — kartais tik
rai pasigėrėtinai.

Iš pirmo žvilgsnio kultūros 
propagavimas užsienyje atrodo 
lengvas ir paprastas. Nuvežei į 
kurį kraštą orkestrą, chorą, 
šokėjus, baletą ar parodą — ir 
Lietuvos įvaizdis kyla kaip ant 
mielių. Iš esmės betgi visas rei
kalas yra daug sudėtingesnis.

Pirmiausia, kultūra surišta 
su išlaidomis, kartais didelė
mis, o Lietuvos biudžetinės gali
mybės yra labai ribotos. Antra, 
valstybės interesų propagavimo 
prasme mes net gerai nežinome 
nuo ko pradėti: kas, kur ir kodėl 
yra būtina, kas reikalinga, kas 
būtų pageidautina. Lietuvoje

* Pranešimas, pateiktas Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministerijos 
kartu su Europos Kultūros taryba 
surengtoje tarptautinėje konferen
cijoje „Valstybės atsakomybė kultū
rai”, vykusioje 1997 m. gruodžio 4-5 
d. Vilniuje. Dr. Vytautas A. Damb
rava yra Lietuvos Respublikos am
basadorius ir nepaprastasis įgalio
tinis Pietų ir Vidurio Amerikos 
valstybėms.

muzikinį pasaulį, jo santykius 
su tėvais, pirmuosius žingsnius 
konservatorijoje, egzaminus, jo 
gražų dainavimą, priėmimą į 
operą. Neturtas lydėjo nuolatos 
— ir vaikystėje, ir studijuojant. 
Rudenį matome jį Kaune su 
kiaurais batais. Prisimena: 
„Mano draugams su sandariais 
batais buvo žymiai sunkiau 
nuo slogos apsisaugoti: būtinai 
reikėjo ir kaliošų”. O jau pa
siekus operos aukštumas, Vil
niuje „publika kiekviename 
Rigoletto spektaklyje kėlė Bal
trušaičiui ovacijas”.

įdomių, net sąmojingų deta
lių biografijoje netrūksta. Ypač 
miela skaityti apie kai kurias 
mūsų operos garsenybes. Au
torė jas pristato tariamo dialo
go forma: „Stengiausi skaityto
jo per daug nesunkinti cita
tomis”. Jie susitikę tarsi šne
kučiuoja tiesiogine kalba. Pa
vyzdžiui, bosas Ipolitas Naura- 

kultūros propagavimas užsie
nyje dar yra daugiau idėja, ge
riausiu atveju — užuomazga, 
planavimo ir darbų pradžia. 
Trečia, Lietuva neturi reikia
mos ir ilgametės patirties ir 
praktiškų galimybių kritiškai 
sekti ir atrenkamai imituoti di
desnių ir turtingesnių valstybių 
vykdomą viešąją diplomatiją 
per kultūrą. Be to, neturi nei 
reikiamų stabilių priemonių, 
nei stiprios įtakos sferų. Kyla 
prioritetų klausimas. Juo pla
čiau kultūra skleidžiama, juo 
labiau ji darosi skystesnė. Kiek
vienoje valstybėje programiniai 
reikalavimai, nekalbant apie 
turimas galimybes, yra skirtin
gi. Galiausiai, kas už darbą bus 
atsakingas, kaip vyks darbo 
koordinacija, koks darbo pasi
skirstymas?

Atrodytų, kad kultūros politi
ka turėtų būti Užsienio reikalų 
ministerijos funkcija (taip yra 
daugelyje valstybių). Bet kodėl 
nepavesti to darbo ar jo dalies 
Kultūros ministerijai? Kultūros 
propagavimo darbas užsienio 
valstybėse nėra griežtai centra
lizuotas, o įvairiai suskirstytas. 
Svarbu darbo koordinacija, kad 
išvengus susikryžiavimo, kas 
neišvengiamai gimdo konfliktą.

Iš karto kyla ir kiti klausi
mai: ar tikslinga kultūrą atribo
ti nuo švietimo ir ar ne per eks
travagantiška kalbėti apie 
kultūros attachė vaidmenį, pa
liekant nuošalyje informacinę 
politiką? Praktiškais sumeti
mais visos šios sritys turėtų bū
ti po bendru viešosios diploma
tijos skėčiu. Panašų giminingų 
funkcijų susiejimą gana įvairiai 
praktikuoja užsienis.

Neužmirškime, jog informa
cinė veikla savo turiniu dažnai

gis Amerikoje buvo tiek nukry
pęs į religiją, jog kalbinamas 
dalyvauti operoje, atsisakė, 
pasiteisindamas: „Prinokusį
obuolį aš noriu tik Dievui nu
mesti”.

Tekste gal šiek tiek per daug 
Baltrušaičio etinės nuostatos 
kėlimo: krikščioniškumo, pat
riotizmo... Žinoma, toks jis ir 
buvo — kietai dorovingas, kaip 
ir tėvas. Vis dėlto kyla abejonė: 
ar nesikerta šioji etika su per
dėm atvira neapykanta išeivius 
priglaudusiai Amerikai („dur
nių kraštui”). Gal tik psicholo
giškai ji pateisinama: solistų ir 
muzikų Amerika nepasitiko iš
skėstomis rankomis.

„Likimo galia” buvo pasku
tinė opera, kurioj dalyvavo 
Baltrušaitis. Pravartu nurody
ti ir paskutinį jo parengto 
Cherubini „Reųuiem” atlikimą 
— tartum atsisveikinimą su 
puoselėta svajone.

Elenos Baltrušaitienės su
manymas, juo labiau Jūratės 
Vyliūtės plunksnos organizuo
jantis įgūdis — ir štai turime 
patrauklų veikalą, praturti
nantį lietuvių chorvedybos, 
bažnytinio vargonininkavimo 
ir operos istorinę literatūrą. 
Drauge ir parodantį, kaip „tra
giškųjų istorijos lūžių išmestas 
iš gimtosios šalies” lietuvis 
operos dainininkas egzistavo 
svetimoje erdvėje.

Pranas Visvydas

Vytautas Antanas Dambrava

būna kultūrinė. Pavyzdžiui — 
spaudoje pasirodantis straips
nis apie tautinių šokių meną ar
ba ambasados surengtas akade
minis seminaras, kurio tikslas 
išryškinti valstybės užsienio po
litikos prioritetus, ypač jei po to 
ši medžiaga informatikos sklei
dimo keliu suranda vietą spau
doje, rodoma televizijoje, trans
liuojama radijo. Taigi šios vie
šosios diplomatijos sritys yra 
neišvengiamai persipynusios, ir 
kartais neįmanoma bei tikrai 
nepraktiška jas atskirti.

Išvada: kalbant apie kultūros 
attachė etato įvedimą ambasa
dose, neverta ant to vardo „pa- 
sispęsti” ar jį griežtai riboti. Šis 
etatas galėtų turėti ir viešųjų 
reikalų (public affairs) attachė 
vardą, nes minėtieji elementai 
— kultūra, švietimas ir infor
macija — tarpusavyje jungiasi 
ir vienas kitą papildo. Žinoma, 
kultūros attachė vardas irgi 
galėtų būti priimtinas, įjun
giant-į šį etatą jau minėtas ki
tas dvi funkcijas.

Lietuvos įvaizdžio formavi
mas užsienyje valstybės inte
resų apimtyje yra patikėtas am
basadoms. Ligi šiol dauguma 
ambasadų neturi kultūros atta
chė etato (kai kur yra patarėjas 
kultūros klausimams). Tokio 
etato paskirtis būtų vykdyti 
tautinę kultūros ir švietimo pro
gramą, iki maksimumo išnau
dojant programines galimybes, 
organizuojant bei remiant kul
tūrinius projektus svarbiau
siose kitų kraštų valstybinėse ir 
privačiose institucijose ir efek
tyviai naudojant tam reikiamus 
valstybės resursus. Attachė už
davinys ir pareiga — užsitik
rinti, kad vietinės institucijos 
bei informavimo priemonės tu
rėtų reikiamą supratimą apie 
Lietuvą, jos politinę struktūrą, 
vyriausybę, visuomenę, kultūri
nį gyvenimą.

Svarbu plėsti žiniasklaidą 
anie Lietuvą akademinėse insti

Vytauto Maželio nuotrauka

tucijose, siūlant informaciją ir 
programas tai spragai užpildyti. 
Svarbu užmegzti ir puoselėti 
ryšius su svarbiausiais univer
sitetais, kitomis aukštojo moks
lo įstaigomis bei mokslinio ty
rinėjimo centrais dvišalių bei 
daugiašalių santykių vystymo 
srityje. Svarbu rengti paskaitų 
ciklus apie lietuvių, kaip se
niausios gyvos indoeuropiečių 
kalbos, proistorę. Būtina supa
žindinti ir su lietuvių literatū
ra, plačia meninio, teatrinio gy
venimo apimtimi bei aukšta ko
kybe, skatinti dvišalį kultūrinį 
bendradarbiavimą pagal pasi
rašytas dvišales kultūrinio ben
dradarbiavimo sutartis, sie
kiant profesorių mainų, studen
tų pasikeitimo, profesionalių 
menininkų laikino įdarbinimo. 
Reikia padėti privačioms Lietu
vos institucijoms, rengiant savo 
šalies meno parodas, kitus kul
tūrinius renginius, ieškoti gali
mybių bendradarbiavimui eko
logijos srityje, neužmirštant ir 
sporto. Kultūrinės priemonės 
gali efektyviai tarnauti Lietu
vos užsienio politikos interesų 
propagavimui.

Bendrame ambasados darbų 
kontekste per kultūrines pro
gramas būtina supažindinti ki
tų kraštų visuomenes su dabar
tine nepriklausomos Lietuvos 
problematika, ieškoti paramos 
politinių, saugumo, ekonominių 
bei prekybinių problemų spren
dimui, kelti ir pabrėžti istorinę 
Lietuvos valstybės reikšmę, lie
tuvių tautos dvidešimtojo 
amžiaus demokratinius siekius, 
dabartinį valstybinį demokra
tinį gyvenimą, daromą ekono
minę ir socialinę pažangą, pa
jėgumą veiksmingai įsijungti į 
Europos Sąjungą bei transat
lantines saugumo struktūras. 
Naudoti tam tikslui spaudą, ra
diją ir televiziją. Galiausiai bū
tina įjungti ir pajėgųjį išeivijos 
elementą, ypač mokslus einantį 

jaunimą, į Lietuvai naudingą 
darbą, įvedant juos į ambasados 
rengiamas socialinio — kultū
rinio pobūdžio programas, rem
ti Baltų tautų bendradarbiavi
mą jų bendrame kelyje į saugią 
demokratiją ir taikingą ateitį. 
Aišku, tai bendras ambasados 
uždavinys, kurį iš dalies vykdo 
ambasados diplomatai politikai, 
ekonomikai, bet kartu šiuos 
uždavinius būtų tikslinga pa
tikėti diplomatai kultūros klau
simams.

Tokia galėtų atrodyti kultūros 
attachė veiklos ambasadose 
apimtis, nors išvardintas pro
gramų sąrašas yra scheminis. 
Kaip matome, kultūra yra svar
bus užsienio politikos veiksnys 
ir kultūrinės priemonės gali 
efektyviai tarnauti užsienio po
litikos interesų propagavimui ir 
vykdymui.

Realybė kol kas yra kitokia. 
Ambasados ne tik neturi etatų 
viešajai diplomatijai vykdyti, 
bet iki šiol Lietuvos centrinių 
įstaigų teikiama talka yra be
veik nejaučiama. Visa, kas ligi 
šiol atlikta, daroma pavienių 
ambasadų iniciatyva. O jos šo
ka, kaip moka, o jei nemoka — 
tai ir išvis nešoka. Šiuo pasaky
mu būtų neatsakinga kaltinti 
jaunas ministerijas. Užsienio 
reikalų ministerija tebėra už
gožta gyvybinės svarbos priori
tetais politinės ir ekonominės 
veiklos planavime, paliekant 
kultūrinę akciją rytdienai.

Atrodo, ligšiolinė kultūrinė 
veikla su mažomis išimtimis 
planuojama ne tiek „iš viršaus”, 
kiek „iš apačios”. Projektus ir 
veiklą daugiausia gimdo ir vyk
do privačios institucijos ir pri
vatūs asmenys, paprastai savo 
lėšomis, retesniais atvejais — 
ambasadų talkinamos.

Duosiu mažą pavyzdį. Nese
niai Venecueloje savo lėšomis 
lankėsi devyniolikos asmenų 
tautinių šokių ansamblis „Ug
nelė”. Ši grupė buvo pakviest i 
Bolivaro valstijos privačių 
švietimo ir kultūros institucijų. 
Ambasada nutarė pasinaudoti 
šia proga, perkeldama trims 
dienoms jų pasirodymus Cara- 
cas’e. Šio mažo lietuvių tautinių 
šokių ansamblio progr: na buvo 
parodyta penkiose švie no ins
titucijose, o taip pat ir televizi
joje. Be abejo, tam buvo būtina 
ambasados'talka, o nedidelė fi
nansinė parama programiškai 
pateisinama. Spaudoje pasipylė 
pranešimai ir reportažai. Prieš
kalėdiniu laikotarpiu šios gru
pės pasirodymai buvo ypač šil
tai sutikti švietimo ir kultūros 
institucijose. Maža disciplinuo
tų ir gerai parengtų vaikų gru
pė parodė ne tik jaunimo meilę 
tautiniams šokiams, bet iš viso 
tautos dėmesį savo kultūrai bei 
jos kultūrinį pajėgumą. Beje, ši 
grupė atvyko nepasiruošusi kita 
prasme: neturėjo nuotraukų, 
tinkamų reprezentacinių bro
šiūrėlių bei vaizdajuosčių. Pa
dėtį teko gelbėti vietoje.

Einant prie praktiškų sam
protavimų ir išvadų, reikia pa
žymėti, kad yra nemaža dalykų, 
kuriuos Lietuva kultūros propa
gavimo srityje turėjo padaryti. 
Nepaisant pakartotų reikala
vimų, ambasados dar nėra ga
vusios net panoraminių vaizda
juosčių apie Lietuvą, parodant

(Nukelta į 2 psl.)
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Balys Sruoga —
Aitvaras Didysis

PILYPAS NARUTIS

Olimpo kalne žėrintis 
Meno kultūros centras

Taip pavadino televizija ir 
Amerikos didžioji spauda. Ti
kiu, kad ir lietuviškai visuome
nei bei meno srities kultūrinin
kams įdomu susipažinti su pa
saulinio masto kultūros Mecca 
— šventove — pastatyta greta 
Los Angeles, prabangiame 
Brentwood kalnyne.

Iš vakarų pusės — vaizdas į 
Ramųjį vandenyną, o iš rytų — 
į.Lo$ Angeles miesto panoramą; 
tai virš San Diego greitkelio, 
(405) jungiančio San Francisco 
ir San Diego miestus. Šis bili
joninis Kultūros centras pasta
tytas ant sunkiai prieinamo 110 
akrų kalnuoto tereno, alyvos 
magnato Paul Getty lėšomis, 
kuris savo turtą testamentu pa
skyrė meno, kultūros ir huma
nizmo idėjų puoselėjimui.

Kilnus turtuolis Paul Getty 
mirė būdamas 83 metų (1976 
m. birželio 6 d.) Sutton pilyje, 
Anglijoj. Jaunystėje buvęs ne
nuorama — švaistūnas. Buvo 
vedęs penkis kartus. Vėlyves- 
niame amžiuje pasidarė gan 
taupus, net savotiškas asketas.

Alyvos magnatui Paul Getty 
mirus, jo palikimui administ
ruoti 1981 metais pakviestas di
delį ekonominį patyrimą turįs 
Harold M. VVilliams. Jam buvo 
didelis rūpestis, kaip tinka
miausiai šį turtą panaudojus, 
būtent menų ir kultūros labui.

Iš pradžių apsispręsta pra
plėsti esamą Santa Monica kal
nyne Malibu viduramžių meno 
muziejų, pastatytą 1974 metais 
ant 65 akrų žemės sklypo, kai
navusio 18 milijonų dolerių, Ro
mos laikų stiliumi, pagal Vilią 
dei Papiri, Herculaneum, Itali
joje. Bet dėl sklypo ribotumo su
manyta kitur jungti šį vidur
amžių ir moderniojo meno mu
ziejų bei ir kitas po visą Los 
Angeles miestą išblaškytas 
Paul Getty meno ir kultūros 
institucijas. Sujungti į vieną 
kompleksą, efektyvesnei menų 
ir kultūros koordinuotai veiklai.

Neseniai atidarytas bilijoninis Paul Getty Meno kultūros centras Brentwood, California.

Po intensyvios paieškos, Paul 
Getty muziejaus prezidentas 
Harold M. Williams 1983 me
tais paskelbė, kad Meno kul
tūros centras bus statomas 
Brentwood’e, Los Angeles prie
miesčio kalnuotame terene, virš 
San Diego greitkelio. Įsigijus 
110 akrų sklypą ir dar 600 akrų 
ateičiai, pradėta ieškoti, kon
kursiniu būdu, tinkamos archi
tektūrinės firmos su didele pro
fesine patirtimi. Pakviestos pa
saulinio rango 33 firmos. Po di
delės atrankos, išrinktuoju tapo 
New York’o architekto Richard 
Meier firma. Architektūrinis, 
inžinerinis bei grunto tyrimais 
ir viso numatyto komplekso įgy
vendinimas užtruko beveik 14 
metų.

Meno kultūros centro kom
pleksą sudarė, be muziejaus, 
dar penkios kitos skirtingų pa
skirčių institucijos: Meno pa
minklų priežiūros ir apsaugos 
institutas, Meno srities studijų 
institutas, Mokslinis menų tyri
mo institutas, Menų puoselė
jimo ir informacijos institutas, 
Meno muziejų administracijos 
ir skirstomų stipendijų institu
tas.

Kiek teko patirti iš spaudos 
atsiliepimų apie šį nepaprastą 
pasaulinio dėmesio bilijoninės 
vertės Meno kultūros centrą, 
su 4.5 bilijonų dolerių dispo
nuojamu turtu, tai būsiąs vie
nas iš turtingiausių pasaulyje.

Architekto Richard Meier ta
lentas spaudos kritikų beveik 
adoruojamas — už komplikuotą 
Meno kultūros centro harmo
ningą, naujovinio stiliaus 
sprendimą, nepaisant milžiniš
kų finansinių resursų ir aibės 
specifinių sričių genialių kon
sultantų įvairiems architektū
rinio apipavidalinimo aspek
tams, kaip, pvz., komplekso ap
želdinimui, panaudojant 180,000 
įvairių rūšių medžių, tinkančių

(Nukelta į 2 psl.)

Kažkieno įsakymu gimdamas 
žmogus veržiasi į kūrybą, ver
žiasi nesustabdomai. Ar yra ko
kia nors jėga, kuri galėtų užslo
pinti žmogaus kūrybą? Kūrybi
nė jėga atskiria žmogų nuo 
gamtos, yra suaugusi su pri
gimtimi, ir kaip medis auga 
aukštyn, taip kūryba veržiasi 
nesustabdomai. Suaugusi su 
žmogaus prigimtimi, kūrybos 
jėga kartais susiduria su stab
džiais, trukdančiais kūrybą. Ir 
štai kyla žemiškos tikrovės, 
laisvės ir vergovės priešpriešos.

Žinoma, mums sunku įsiverž
ti į Aukščiausiosios būtybės pa
slaptis. Bet lygiai sunku įsiveržti 
žmogui į žmogų, į kito žmogaus 
sprendimus, kartais gerus, kar
tais blogus, suprasti ir numa
tyti.

Spaudoje klausiama, o Vaka
rų pasaulyje žmonės net nesu
pranta, kodėl lietuviai, Sovietų 
frontui artėjant, organizavosi 
pasipriešinti ypatingu būdu — 
ginklu, ir priešinosi, kaip nie
kur kitur pasaulyje. Lietuvos 
miškuose ginkluotai kariauda
mi gynėsi partizanai prieš oku
pantus iki 1954 metų. Ameri
koje, augusiam laisvėje žmogui, 
labai nesuprantama, kaip gali 
žmogus kariauti, aiškiai žino
damas, kad žus. OSI valdinin
kas klausinėjo mane: „Kodėl jūs 
sukilote 1941 metais? Negi jūs 
galvojote, kad laimėsite prieš 
sovietus arba vokiečius?”

Štai ir profesorius Balys 
Sruoga, kaip ir profesorius Vla
das Jurgutis, vos Raudonosios 
armijos apdriskusiems karei
viams vokiečius nustūmus į va
karus, išsilaisvinę iš kaceto, at
sidūrę užfrontėje, be jokių ypa
tingesnių svarstymų grįžo į 
Lietuvą. Jurgutis prabilo: „Tegu 
Sovietai mane veža į Sibirą per 
prievartą, aš pats savo noru iš 
Lietuvos nesitrauksiu”. Sruoga, 
kaip ir Jonas Noreika, žinojo, 
kad jo žmona ir dukra ne Lietu
voje, o yra vakaruose, nesvarstė 
kitos galimybės, o tik į Lietuvą 
atgal. Kai kiti laikė, jog tai yra 
savanoriškas lindimas atgal į 
vergovę, jie vergovės baimę sa
vyje nuslopino.

Taip iš nacių prievartos, kaip 
Vladas Jurgutis, taip ir Balys 

Sruoga ir kiti, vėl patys veržėsi 
atgal į jau žinomą sovietinę ver
govinę prievartą. O anuo metu 
tai nebuvo paprastas grįžimas į 
Lietuvą, reikėjo prasiveržti per 
jau naujai pastatytą geležinę 
uždangą, KGB tardymus. Bura- 
gas, Valentą buvo nuvežti tie
siog į Sibirą. Tai priklausė nuo 
to, koks KGB-istas tardė. Grįžti į 
Lietuvą anuo metu (1945-1946 
metais) buvo taip pat rizikinga 
kaip veržtis į vakarus.

Protėviai prieš porą tūkstan
čių metų, įsikūrę Nemuno ba
seine, dvasine savo būsena vis
kuo patenkinti, ramūs, kūry
bingi, didelėmis dvasinėmis 
vertybėmis, savo religine išmin
timi, siekė ir sukūrė didžių dva
sinių turtų. Dvasia lietuviai 
per tūkstantį metų labiau tur
tėjo negu medžiaginiais išradi
mais, nors, pavyzdžiui, kirvis 
išrastas lietuvių ir, kaip geolo
gai sampratauja, iš lietuvių kir
vį ir tą žodį paveldėjo suomiai. 
Bet lietuviškais papročiais, rau
domis, dainomis, šokiais, savo 
dvasine kūryba tauta turtėjo. 
Toji dvasinė kūryba buvo toji jė
ga, jungusi tautą ir, jai pajutus 
grėsmę tai kūrybai, jungusi į 
valstybę kariauti su priešais. 
Manau, kad būdinga lietuviams 
yra tai, kad ne patys sugalvojo 
eiti kariauti, užkariauti kitus ir 
kitų žemes, ir vergų turėti jie 
nenorėjo, bet tik kitų užpulti 
lietuviai susivienijo ir tuos, no
rinčius Lietuvą užkariauti nu
galėdami, išsiplėtė nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Lietuviuose 
tas nenoras kitus vergais laiky
ti yra labai būdingas bruožas, o 
gal jį galima laikyti ir silpnybe. 
Lietuvis kariauja tik tada, kada 
kiti jį užpuola, bet savyje noro 
kariauti ir kitus pavergti ne
turi. Lietuvis Lietuvoje nuo se
nų laikų gerbia svetimtaučius 
kaip svečius.

Ir štai, kai žvelgiame į Balio 
Sruogos dramas, kur Vytauto 
paunksnyje vystosi politinės 
aistros, jis parodo tą lietuvių 
būdingą bruožą, kad lietuviai 
labai tauriai žvelgia į savo prie
šus. Nugalėtieji priešai, likę 
Lietuvoje svetimtaučiais, ger
biami kaip svečiai. Net ir šian
dien laisva Lietuva savo buvu
siems kolonizantams (ir ru
sams, ir lenkams) net didesnes 
teises suteikia, negu patys lie
tuviai jų turi.

Iš kaceto išsilaisvinęs Balys 
Sruoga grįžta į Vilnių. Čia ran
da kai kuriuos buvusius drau
gus, bet jau prisitaikiusius prie 
okupanto, pasikeitusius, kurie 
jam, profesoriui Vilniaus uni
versitete, įsako pasidaryti stu
dentu ir mokytis marksizmo ir 
leninizmo, lankyti paskaitas, jei 
nori turėti tarnybą ir bent pa
valgymui užsidirbti.

Iš nacių kaceto išsivadavęs 
Sruoga grįžo vėl į sovietinį prie
vartinį jungą, kurį jau pažinojo. 
Okupantas žinojo Sruogos ga
bumus ir jo galingą plunksną ir 
kad ką jis parašys, juo žmonės 
tikės. Jį verčia rašyti. Taip, 
kaip vertė jį lankyti marksiz
mo-leninizmo paskaitas, taip 
diktuoja specialiai pristatyti 
„draugai” jam, ką ir kaip jis 
turi rašyti. Jis delsia. Galiau-

Balys Sruoga (1896-1947)

šiai rašo jis apie Stutthofą — 
„Dievų mišką”. Rašo jis ir bijo. 
Kojis bijo?

Sruogos mintijimų objektas 
yra žmogus. Jis nori aprašyti 
visus žmones, stovėjusius prie 
mirties patalo. Kiek draugų, 
kentėjusių su juo kartu! Bet ar 
galima apie juos rašyti? Galiau
siai jis sugalvoja. Ką Sruoga 
sumini savo knygoje? Sumini 
tik nukankintus draugus ir Jo
ną — bambizu vadinamą. Tai ir 
viskas. Nors Sruoga taip mėgs
ta žmones charakterizuoti, bet 
nusprendžia kartu kentėjusių 
draugų, nei numylėtų Aitvarų, 
neminėti. Sruoga žino, kad su
minėjus kokį draugą, tuoj prisi
statys KGB ir prasidės tardy
mai: nesibaigiantys klausimai 
apie suminėtą žmogų. Vienin
telė išeitis buvo — knygą rašyti, 
o apie draugus nutylėti. Įsakiu

Lietuvių literatūros klasiko Balio Sruogos biustas, sukurtas skulptoriaus Giedriaus Plechavičiaus, 1997 m. spa
lio 16 d. atidengtas Birštone — minint rašytojo mirties 50 metu sukaktį.

Gedimino Svitojaus nuotrauka

sieji Sruogai knygą rašyti buvo 
labai nepatenkinti ir Balį Sruo
gą išbara: „Nesivadovaudamas 
marksistine-leninistine pasau
lėžiūra, 'Dievų miško’ autorius 
negalėjo giliau pažvelgti savo 
veikale aprašomų įvykių pras
mės...’ (p. 7).

Balio Sruogos kūrybinė galia 
nacių kacete nenurimo. Nemėgo 
jis kalbėti: iš darbų grįžęs susi
gūždavo savo kamputyje (vie
nuoliktame barake, kur buvo 
visi Lietuvos įkaitai, buvo mie
gamasis, kur stovėjo dviejų 
aukštų lovų gretos) prie lovos, 
mąstydavo. Išjudindavo jį drau
gai, tik prakalbindami tam tik
rais klausimais: „Profesoriau, 
artėja šventė (Kalėdos, Vasario 
šešioliktoji arba Velykos..., arba 
kokios nors sukaktuvės)! Noriu 
parašyti (eilėraštį, novelę, arba 
ką nors...). Kaip jums atrodo?,..” 

Tai vienintelis būdas, kuriuo 
draugai jį prašnekindavo. Nuo 
šitokių klausimų Sruoga nebėg • 
davo. Gal pajusdavo, kad jis tik
rai yra draugams reikalingas. 
Jis gi gali padėti. O padėti jis, 
niekada neatsisakydavo. Jį im
ponuodavo tai, kad nuvargę ir 
nuolatinėje grėsmėje esantieji 
likimo draugai dar nori, kaip ir 
jis, nuo kasdienybės pabėgti ir 
ką nors kurti. Pradėdamas kal
bėt, besvarstydamas Sruoga at
siverdavo. Taip susikūrė lyg ir 
pastovus ratelis. Neatsimenu, 
kaip Sruoga ėmė ir pavadino 
tuos besiklausinėjančius — ait
varais.

Aitvaras, mitinė būtybė Lie
tuvoj, turtus nešiojanti, Baliui 
Sruogai buvo įdomi tuo, kad 
liaudis apie aitvarą ir kalbėda
vo ir net tikėdavo kaip į kaž
kokią paslaptingą jėgą, pripil- 
dančią Lietuvos pirkias tam 
tikromis progomis gėrybėmis, 
ypatingu turtu, staiga apdova
nodama. Sruoga bandė pabėgti 
iš šiurkščios kacetinės kasdie
nybės ir tas tautoje mitas apie 
aitvarus jam patiko. Kokios gė
rybės žmogui reikalingos? Rei
kalingas noras, reikalingas op
timizmas, reikalinga kūryba, 
reikalingi „Aitvarai” — apdova- 
noją žmones visokiomiš-dvasi- 
nėmis vertybėmis. Aišku, ir į 
Stutthofą niekas iš Lietuvos 
negali atskristi — tik aitvaras. 
O ar mes kurdami nepasidaro
me aitvarais? Kūryboje pasken
dus mums visai nerūpi kaceto 
elektrinės užtvaros, mes galime 
kurti ir kurdami skraidome virš 
užtvarų kaip aitvarai.

Prisimintinas man liko Aitva
rų pasirodymas: suruoštas Vėli
nių minėjimas. Čia pats Sruoga 
tiesiogine savo kūryba nepa
sirodė, bet viską surikiavo. Tai 
buvo, laikau, sruogiškas teatri
nis minėjimas, kurį sustatė jis 
kaip režisierius, pats savęs tie
siogiai neįjungdamas. Nors aš 
laukiau, kad ir pats Sruoga pra
bils. Bet jis, peržiūrėjęs kitų 
kūrybą, tik juos visus suskirstė 
ir leido paeiliui kaip į sceną. 
Pati Stutthofo aplinka — mir
ties karalystės dauba su nuolat 
ištisai rūkstančiu krematoriu-

(Nukelta į 3 psl.)
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Mūsų literatūros 
klasikas Balys Sruoga

Lietuvių išeivijos ir Lietuvos dailės suartėjimas

Telesforas Kulakauskas. Balio 
Sruogos portretas, 1847. Popierius, 
angligį 42 x 30.

Kaip širdies plakimas reiškia 
kūno gyvybę, taip kūrėjai — sa
vo krašto gyvastį. Ir kaip kiek
vienas širdies tvinksnis smai
liais zigzagais įbrėžia savo veik
lą kardiogramoj, taip kiekvie
nas menininkas įrašo save į sa
vo krašto istoriją. Vieni širdies 
tvinksniai aukštesni ir smailes
ni tarytum kalnynų viršūnės. 
Kiti — mažesni, lygesni, tartum 
pamatas toms viršūnėms iškilti.

Vienas Lietuvos širdies tvink
snis, jos dvasios gyvasties statu
sis kalnas, įsirėžęs į lietuviškos 
kultūros knygon aukštųjų vir
šūnių neramiu braižu. Tai ra
šytojas, poetas, dramaturgas, li
teratūros profesorius — Balys 
Sruoga, nuo kurio mirties 1997 
m. spalio 16 d. sukako penkias
dešimt metų.

Apie Balį Sruogą prirašyta 
daug išsamių biografijų, daug 
brangių jo studentų, draugų, 
bendradarbių atsiminimų. Dau
gelis šių knygų autorių pabrė
žia įspūdį, kad artinantis prie 
Sruogos ir jo kūrybos, Jautiesi 
kopiąs į staigius didelio kalno 
šlaitus”. O gal, apibūdinant jo 
gaivališką ir gilią asmenybę, 
įvykdžiusią didelius užmojus, 
suradusią naujus kūrybinius 
kelius, geriausiai tinka paties 
Sruogos eilėraščio posmelis:

Tolyn iriuos... Įniršo bangos, 
Juodais siaubūnais brukąs, 

dangos,
Į aukšti kyla volai brangūs — 
Tolyn iriuos...
Iš tikrųjų Sruogai buvo lemta 

irtis prieš daugelį įniršusių liki

Šiame numeryje

Rašytojas Balys Sruoga • Suartėja išeivijos ir Lietuvos dailė • Pa
saulio rašytojai apie žmogiškus rūpesčius • Donaldo Kajoko 
eilėraščiai • Jolitos Kavaliūnaitės humoreska • Dailininkas Juozas 
Bagdonas • Los Angeles Dramos sambūris

mo bangų. Kaip ir visų didelių 
kūrėjų, jo dvasia sunkiai tilpo į 
kasdienybės rėmus, į mokyklų 
rutiną. Ją traukė visuomeninė- 
kultūrinė veikla. Dar mokslei
viu būdamas, Balys Sruoga jau 
giliai suprato mokslo svarbą. 
Principas „švieskimės ir švies
kime” artimas jo širdžiai.

Tačiau svarbiausias Sruogos 
jaunystės polėkis buvo poezija. 
Net ir ankstyviausioji jo lyrika 
nebeturėjo lietuvių poezijai 
įprastos Maironio įtakos. Sruo
ga pasuko į naujas lyrikos for
mas, į nuotaiką ir muzikalumą. 
O draugystė su poetu Jurgiu 
Baltrušaičiu Sruogą pasuko 
simbolių keliais. Sruogos poezi
ja — kilimas į saulę (kūrybos 
simbolį), į beribes aukštumas, į 
kosmines jėgas. Tačiau ryšys su 
lietuvių liaudies dainų dvasia 
nenutrūko. Gimė ne vienas 
nuostabus eilėraštis, kaip „Nu
mylėta, numylėta, tu, žemele” 
Daugeliui Sruogos eilėraščių 
mūsų kompozitoriai sukūrė pui
kią muziką, kuri dažnai skam
bėjo operose ir koncertuose.

Gaivalinga Sruogos jaunystės 
poezija, kurią dainavo Sruoga, 
maištingas individualistas, bu
vo jam lieptas į poetinį teatrą. 
Tai sritis, kurioje plačiausiai 
išsiskleidė Sruogos talento 
sparnai.

„Vilkolakis”, — humoro ir sa
tyros teatras, kurio vienas iš 
steigėjų buvo Sruoga, rašytojui 
buvo tartum namai, kuriuose 
vis platyn augo jo šakoti talen
tai. Jų vaisius Sruoga dosniai 
dalino būsimiems meninin- 
kams-teatralams. Ne veltui 
„Vilkolakio” šūkis — „laisvai 
augti ir auklėti mene ir meno 
žygius sergėti”. Šie tikslai Sruo
gos dėka buvo pasiekti išaugi
nant naują Lietuvos teatralų 
kartą, pažadinant didesnį vi
suomenės dėmesį literatūrai ir 
atkreipiant į ją kritiškesnį 
žvilgsnį.

Pats Sruoga, studijavęs Mu- 
enchene pas garsius to meto te- 
atrologijos, meno istorijos, sla- 
vistikos-baltistikos profesorius, 
rašė daug kritikos straipsnių 
bei knygų recenzijų. Žinoma, 
įsigydamas ne vieną priešą iš 
senųjų „literatūros vilkų”. Kaip 
žinome iš gyvenimo praktikos,, 
„į vatą nesuvyniotas” tiesos pa
sakymas retai, jeigu iš viso, bū
na draugiškai priimtas. O Sruo-

(Nukelta į 2 psl.)

INGRIDA KORSAKAITĖ
Pažintis su išeivijos daile 

prasidėjo dar sovietmečiu, kai 
pamažu imta jungti ją į Lietu
vos kultūrą. Nuo septintojo 
dešimtmečio vidurio Lietuvos 
dailės muziejus Vilniuje ėmėsi 
rengti personalines žymesnių 
išeivijos dailininkų1, ypač gra
fikų (nes jų kūriniai labiausiai 
transportabilūs) parodas. Viena 
pirmųjų bnvo Viktoro Vizgirdos 
tapybos paroda 1966 metais. 
Atskirų išeivijos dailininkų pa
rodų ypač padaugėjo devintojo 
dešimtmečio antroje pusėje, o jo 
pabaigoje jau buvo surengtos ir 
dvi didelės kolektyvinės paro
dos: 1988 metais — „Lietuvių 
išeivijos dailininkų kūrybos pa
roda” Vilniuje ir 1989 metais — 
„Pasaulio žemaičių dailės paro
da”. „Klaipėdoje ir Vilniuja”. Be
veik visos šios parodos turėjo 
neblogai parengtus katalogus, 
teikiančius svarbiausią infor
maciją apie Lietuvoje iki tol 
mažai žinomus dailininkus. Ta
čiau ne visiems buvo atviri ke
liai į tėvynę, dalis dailininkų ir 
patys, nenorėdami turėti jokių 
ryšių su sovietmetinėmis insti
tucijomis, nevažiavo į okupuotą 
kraštą arba atvykdavo tik pri
vačiai susitikti su artimaisiais. 
Visokiausi barjerai iškildavo ir 
tyrinėjant bei propaguojant iš
eivijos dailę.
džiant XX a. lietuvių dailės isto
riją visų joje aptariamų išeivių 
sąrašas turėjo būti aprobuotas 
LKP CK sekretoriaus.

Atkūrus Lietuvos valstybin
gumą, iš esmės pasikeitė Lietu
vos ir išeivijos dailės ryšiai, at
sirado daugybė naujų integra
cijos galimybių ir būdų. Plačiu 
srautu pasipylė įvairių autorių 
ir įvairios meninės vertės do
vanojami kūriniai, didesnės ar 
mažesnės kolekcijos. Kai kas 
net ėmė baimintis, kad išeivių 
kūryba perpildys Lietuvos mu
ziejų saugyklas, o jos parodos 
atims ir taip limituotą ekspo
zicinę muziejų erdvę. Many
čiau, kad tokie nuogąstavimai 
perdėti. Suprantamas ir gerbti
nas išeivijos menininkų noras 
grįžti į tėvynę svarbiausia savo 
būties dalimi — kūryba, su
pažindinti su ja besidominčią 
menu Lietuvos visuomenę. Lai
kas padės nustatyti, kas ir 
kokią turi išliekamąją vertę.

Atkūrus nepriklausomybę, 
Lietuvos dailės muziejus toliau 
rengė išeivijos kūrybos parodas 
ir kaupė ją savo fonduose. Nuo 
1991-ųjų pradžios iki 1996 
metų Lietuvos dailės muziejus 
surengė apie 16 personalinių 
išeivijos dailės parodų2. Tik

skirtoji Adomo Galdiko 100- 
mečiui ir Lietuvai dovanotos 
Prano Domšaičio kūrinių kolek
cijos parodos sulaukė rimtų 
mokslinių katalogų, bet jų iš
vaizda kukloka, nėra spalvotų 
iliustracijų. Kitos parodos arba 
iš viso neturėjo katalogų, arba 
buvo pasitenkinta menkais buk
letėliais. Perdėm skurdus, saky
kim, 1996 metų pradžioje atida
rytos Viktoro Petravičiaus kū
rybos parodos, skirtos garbin
gam jo 90-mečio jubiliejui, kata
logas. Ypač varganai jie atrodo, 
lyginant su Šiuolaikinio meno 
centro parodų katalogais ar net 
sovietmečio to paties Petra
vičiaus, Vytauto Kazimiero Jo
nyno, Kazio Varnelio ir kitų 
išeivijos dailininkų parodų ka
talogais. Čia paminėtinas ir 
gražus Petravičiaus 90-mečiui 
skirtos Lietuvos dailininkų pa
rodos „Dovana Petravičiui”, su
rengtos 1996 metais Lietuvių 
dailės muziejuje Lemont, Illi- 
nois (JAV), katalogas (leidybą 
parėmė Europos tarybos infor
macijos ir dokumentacijos cent
ras Vilniuje). Suprantama, vi
siškai pasikeitė ir sumenko 
biudžetinis LDM finansavimas, 
tačiau tikriausiai ir nesistengta 
kokiais nors būdais gauti papil
domų, šių katalogų leidybai rei-

Sakykim, lei- kalingų lėšų, t.y. eita lengviau
siu keliu.

Aptariamuoju laikotarpiu pa
daugėjo Lietuvos dailės muzie
jaus filialų, juose eksponuoja
mos kelios išeivių dovanotos 
kolekcijos. Kiek anksčiau atida
rytuose Radvilų rūmuose ilgą 
laiką veikė Lietuvai dovanotų 
išeivijos dailininkų kūrinių pa
roda, drauge buvo rodomas di
delis Vytauto Kašubos skulptū
rų rinkinys, 1991 metais par- 
siųsdintas į Lietuvą Beatričės 
Vasaris pastangomis. Kelerius 
metus ten buvo eksponuojamos 
Genovaitės Kazokienės 1994 
metais Lietuvai dovanotos Aus
tralijos bei Ramiojo vandenyno 
salų meno ir išeivijos lietuvių 
dailininkų, daugiausia gyve
nančių Australijoje, kūrybos ko
lekcijos. Nacionalinės galerijos 
atidarymo proga 1993 metais 
buvo surengta didelė kolekty
vinė paroda „Sugrįžimas. Dova
noti kūriniai. Tapyba, grafika, 
skulptūra”. Į šią galeriją buvo 
perkelta ir minėtoji Vytauto 
Kašubos skulptūrų paroda, kuri 
veikia lig šiol. Deja, pasikeitė 
Kazio Varnelio ir Antano Tamo
šaičio sumanymai VDM globai 
atiduoti turtingus savo rinki
nius, ir apskritai šių rinkinių 
perkeldinimo į Lietuvą klausi
mas komplikuojasi.

Vilniuje parodyta dovanotų 
Prano Domšaičio kūrinių kolek
cija nuo 1993 metų yra ekspo
nuojama Klaipėdos paveikslų 
galerijoje. 1994-aisiais įkurtas 
naujas Žemaičių dailės muzie
jus Plungėje, kurio atidarymo 
metu įvyko antroji Pasaulio 
žemaičių paroda. Tuo pat metu 
pasaulio žemaičių taikomoji de
koratyvinė dailė parodyta nau
jose Telšių parodų salėse. 
Žemaitijoje surengtos persona
linės iš ten kilusių Juozo Bag
dono (1991), Adomo Galdiko 
(1993), Telesforo Valiaus 80- 
mečio (1994) parodos.Antano 
Mončio kūrybos palikimas par
vežtas į Palangą, ir netrukus ■ 
ten turėjo būti pradėta ruošti jo 
ekspozicija. Ne vienas išeivis

* Straipsnis parengtas pagal pra
nešimą, skaitytą Tarptautinės dai
lės kritikų draugijos konferencijoje, 
Lietuvos sekcijos seminaro progra
moje.

Į

Iš serijos „Tolima žemė” 1995Magdalena Birutė Stankūnienė

surengė savo kūrybos parodų 
gimtosiose vietose: Magdalena 
Birutė Stankūnienė — Mari
jampolėje, Zita Sodeikienė — 
Jurbarke, pomirtinė Jokūbo Da
gio paroda atidaryta Biržuose. 
Paminėtinos 1993 metais Pa
nevėžyje ir Kėdainiuose sureng
tos Ievos Pocius skulptūros pa
rodos. Taigi išeivių kūryba 
pasklido po visą Lietuvą, o so
vietmečiu jie patys galėjo lanky
tis tik keliuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose.

Šiek tiek mažiau negu LDM 
aptariamuoju laikotarpiu išei
vijos parodų surengė Kauno 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus 
ir Mykolo Žilinsko galerija. Pa
rodyta dalies tų pačių autorių 
(1993-1994 metais —jubiliejinė 
Adomo Galdiko, 1994 metais — 
Viktoro Vizgirdos, 1995 metais 
— Juozo Bagdono ir Magdale
nos Birutės Stankūnienės) kū
ryba. Iš kitų paminėtinos jubi
liejinė Alberto Vesčiūno tapybos 
ir grafikos paroda (1991), net 
trys Adolfo Valeškos kūrinių ir 
jo darytų etnografinių fotografi
jų parodos (1993, 1994, 1995), 
taip pat trys Algimanto Švėgž
dos dovanotų kūrinių (1992, 
1993, 1994), Žibunto Mikšio 
(1996) kūrybos ir kitos ekspozi
cijos,

Dauguma LDM, KČDM ir 
naujose periferijos meno galeri
jose bei muziejuose surengtų 
parodų tipologiškai mažai kuo 
skyrėsi nuo devintajame de
šimtmetyje vykusių personali
nių ir kolektyvinių išeivijos 
dailės ekspozicijų. Rodoma tai, 
kas turima arba naujai gauta, 
dažnai be aiškesnės koncepci
jos, be griežtesnės atrankos.

Konceptualesnės naujo tipo 
parodos pirmiausia susijusios 

su 1992 metais įsteigto Vilniaus 
Šiuolaikinio meno centro veikla 
ir jo direktoriaus Kęstučio Kui
zino projektais bei tarptauti
niais ryšiais. Suprantamas 
Šiuolaikinio meno centro dė
mesys modernizmo ir postmo
dernizmo išeivijos dailės reiški
niams, naujoms meno raiškos 
formoms. Greta pripažintų vy
resniosios kartos meistrų (Anta
no Mončio paroda — 1992 me
tais, Romo Viesulo, Kazimiero 
Žoromskio — 1993 metais, nori
ma pristatyti mažiau žinomą 
viduriniosios ir jaunosios kartos 
dailininkų kūrybą (Vyto Sakalo, 
Vlado Žiliaus parodos — 1993 
metais, Stashu Kybarto — 1994 
metais, Audriaus Plioplio ir 
Mary Strasevičius — 1995 me
tais.) Iš personalinių parodų 
savo užmoju ir originalumu iš
siskyrė visus ŠMC rūmus užė
musi „Stasio Eidrigevičiaus re
trospektyva, 1973-1993”. Ypač 
reikšmingos 1996 metų pra
džioje įvykusios dvi Fluxus 
judėjimui skirtos parodos: „Jur
gis Mačiūnas. Fluxus menas — 
pokštas (iš Gilberto ir Lilos Sil- 
vermanų kolekcijos)” ir „Ilga is
torija su daugeliu užuomazgų. 
Fluxūs Vokietijoje 1962-1994”, 
kurių atidarymo metu dar buvo 
surengta jaunųjų lietuvių daili
ninkų fluksistinė akcija. Tai 
tikrai įspūdingas projektas, 
kurį įgyvendino Vilniaus ŠMC 
ir Stuttgart’o ryšių su užsienio 
šalimis institutas, pristatęs Lie
tuvos visuomenei pasaulyje la
biausiai išgarsėjusį lietuvių 
menininką avangardistą plačia
me tarptautiniame kontekste. 
Ne mažiau įdomi ir kataloginė 
šių parodų medžiaga bei atga
benti į Vilnių kiti Fluxus skirti 
leidiniai. Ypač išskirčiau Jurgio 

Mačiūno parodos katalogą, ku
riame įdėta gerai parinkta plati 
dokumentacija ir tiesiogiai su 
Lietuva susiję Mačiūno laiškai 
Vytautui Landsbergiui bei in
terviu su pastaruoju.

Grįžtant prie jau minėtos Au
driaus Plioplio ir Mary Strase- 
vičiaus parodos, pavadintos 
„Mano gyvenimo forma”, reikia 
pažymėti, kad tai dalis „Chi
cago Artists Intemational” pro
gramos, kuri numato tarptau
tinį keitimąsi muziejų ir gale
rijų specialistais bei parodomis. 
Šioje programoje dalyvaujantis 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejus pasiūlė ŠMC būti jo part
neriu. 1995 metais į Čikagą 
buvo nuvežta Kęstučio Kuizino 
kuruojama paroda „Neseni do
kumentai:” naujos lietuvių dai- , 
lės tendencijos”, kuri veikė Bal
zeko muziejuje ir pateikė Lietu
vos dailininkų projektus, brėži
nius, tekstus, skaidres, vi- 
deomedžiagą bei kitą meninių 
idėjų dokumentaciją.

Naujoviškas Lietuvos ir iš
eivijos dailės integracijos pavyz
dys — parodos „Three agendas” 
(„Trys dienotvarkės”), surengtos 
Šiuolaikinio meno centro pagal 
Kęstučio Kuizino projektus Bu
dapešte (1995) ir Tamperėje 
(1996). Dalyvauti pirmojoje 
buvo pakviestas Kazys Varne
lis, POST ARS grupė Su insta
liacija Autobusas” ir Gedimi
nas Urbonas, antrojoje, be Var
nelio, vėl dalyvavo POST ARS, 
tik su kitais kūriniais (perfor- 
mansų fotografijos ir videodoku- 
mentacija), o vietoje Gedimino 
Urbono šį kartą buvo Jonas 
Gasiūnas. Varnelio įtrau-kimas 
į šias parodas prasmingas, nes 
jis atstovavo tai dailės 
krypčiai, kurios atitinkamu is
toriniu jos raidos tarpsniu Lie
tuvoje nebuvo. Parodos koncep
ciją plėtoja ir puikiai išleisti 
abiejų parodų katalogai — kiek
viename įdėti trijų dailės kri
tikų straipsniai atspindi „trijų 
dienotvarkių”, t.y. trijų šiuo
laikinės dailės raidos tarpsnių 
kritikos kontekstą.

Kai kurie išeivijos dailininkai 
dalyvavo ŠMC surengtose ko
lektyvinėse Lietuvos dailės pa
rodose. Varnelis buvo kviestinis 
svečias antrojoje grupės „24” 
parodoje (1992). Gyvenanti Lie
tuvoje Karia Gruodis su video- 
instaliacijomis dalyvavo Kęs
tučio Kuizino kuruotoje parodo
je „Joana Arkietė. Aštuoni ko
mentarai” ir metinėje George 
Soros šiuolaikinio meno centro 
surengtoje parodoje „Dėl grožio” 
(abi 1995), kurią sudarė Sandra 
Skurvidaitė ir Raimundas Ma- 
lašauskas. Stasio Eidrigevi
čiaus kūriniai buvo įtraukti į 
Erikos Grigoravičienės suma
nytą parodą „Veiksmas ir vaiz
dinys” (1992). Ypatingas pata
riamosios integracijos pavyzdys 
buvo ir ŠMC surengta Vilniaus 
dailės akademijoje vieną se
mestrą dėsčiusio Kęstučio Zap- 
kaus studentų paroda „Geros 
blogybės” (1992). Čia tiktų bent 
trumpai paminėti kitus Dailės 
akademijos ryšius su išeivija. 
Be Zapkaus, padėstyti joje 1992 
metais buvo kviestas Žibuntas 
Mikšys. 1995-aisiais dizainerių 
praktikai Dailės akademijoje 
vadovavo Vladas Žilius (šios 
praktikos darbų parodėlė buvo 
surengta Arkos” galerijoje). 
Kaziui Varneliui ir Vytautui 
Kašubai suteikti Dailės akade-

(Nukelta į 2 psl.)



ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
Saturday supplement 1998 m. vasario mėn. 7 d./ February 7,1998 Nr. 27(6)

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Be perstojo 
a tsinaujinan tis

LEONAS GUDAITIS

Henrikas Nagys Mažeikiuose 1992 metais

Gerai, kad tik akimirksnį, 
ir ne ilgiau,
galėjau savo rankoje laikyti — 
sapną ir pasaką ir paukštį.

Jeigu ateitų man dabar naktis — 
būtų vis tiek,
nes savo rankoje laikiau, 
kad ir akimirksnį, 
bet taip arti: 
stebuklą, sakalą, svajonę.

Henrikas Nagys ir jo kūryba
Pirmiausia padarykime trumpą 

pažintį su juo pačiu. Jis gimė 
1920 m. spalio 12 d. Mažei
kiuose. Baigęs Kėdainių gimna
ziją 1940 metais, pradėjo studi
juoti architektūrą, o 1941-1943 
metais lituanistiką ir germanis
tiką Vytauto Didžiojo universi
tete, Kaune. Po karo Insbruck’o 
universitete, Austrijoje, studija
vo germanistiką ir meno isto
riją. Ten 1949 metais parašęs 
disertaciją apie Georg Traki po
eziją, gavo daktaro laipsnį. 
Emigravęs į Kanadą, 1954-1956 
metais dėstė literatūrą Mont- 
realio universitete. Dalyvavo 
akademinėje ir lietuviškoje 
veikloje. Plačiai reiškėsi lietu
viškoje spaudoje. Rašė į daugelį 
žurnalų ir laikraščių. Spaudoje 
reiškėsi ne tik su savo kūryba, 
bet ir kaip meno ir literatūros 
kritikas.

Pasak poeto Kazio Bradūno, 
jau pirmaisiais savo eilėraščiais 

Šiame numeryje:
Poetui Henrikui Nagiui prisiminti ruošiama popietė • Filmininkas 
ir poetas Jonas Mekas Lietuvoje • Parodos Čikagoje ir Lemont’e: 
Lietuva heraldikoje ir vaizduose, Valdo Adamkaus rinkiminė 
kampanija, plakatai ir batai • Pokalbis su poetę Egle Juodvalke • 
Eglės Juodvalkės eilėraščiai • Los Angeles Dailiųjų menų klube 
• Grafikė Nelė Žukauskaitė Zirnite Detroit’e

Henrikas Nagys išsivadavo iš 
tuomet garsių prieškarinės Lie
tuvos poetų įtakos, iš karto 
pradėjo rašyti savaip — be ri
mo, be tradicinių ketureilių. 
Nagys pirmasis lietuvių lite
ratūroje įteisino verlibrą. Pir
mųjų jo eilėraščių, deja, dabar 
neturiu. Savo archyve radau 
1948 metų Aidų Nr. 12, kuria
me yra jo eilėraštis: „Rudens 
lietus”. Drėgnoje alėjoj atsispin
di / susigūžę medžiai milžinai; 
/ apkabinę verkiančius žibin
tus, / šnabžda jie ir supasi liūd
nai. / Drumzlini šaligatvių 
upokšniai / neša peteliškes ir 
lapus. / Tolumoj kriokliai ma
lūnų šniokščia, /sukdami puto
jančius ratus. . . / Plaukia va
saros žiedai ir žodžiai / ir mer
gaičių juokas pasroviui . . . / 
Miesto akys pilkos ir nuobo
džios, /sklidinos vandens lašų 
gelsvų...

Po keleto metų, 1952 metais,

Nedaug yra lietuvių, kurie 
savo įvairialype, o kartu labai 
vientisa kūrybine esybe yra taip 
plačiai išgarsėję ir taip giliai 
įsismelkę į kitų tautų kultūrinį 
gyvenimą, kaip poetas, rašyto
jas, didžiai nusipelnęs pasauliui 
ir Lietuvai avangardinio kino 
kūrėjas, naujasis Vytauto Di
džiojo universiteto Garbės dak
taras Jonas Mekas. Šie truputį 
pakylėti, bet neperdėti žodžiai, 
kaip ir tradicinės įvilktuvės į 
senovės Romos laikus ir grindis 
siekiantį drabužį, gal ir ne vi
siškai derinasi su pabrėžtinai 
šiuolaikiškos gyvensenos meni
ninko atributika, tačiau yra ne
išvengiami dalykai. O kai aka
deminių regalijų įteikimo ce
remonija sutampa su itin svar
biu biografiniu riboženkliu, tai 
jubiliatui belieka palinkėti dvi
gubos kantrybės.

Nesirengiu gerbiamo jubilia
to, įtaigaus metaforiško žodžio 
ir vaizdo kūrėjo, Vytauto Di
džiojo universiteto Senato narių 
ir svečių kamuoti ilgu ir nuo
bodžiu pranešimu. Visi čia 
esantys daugiau ar mažiau, ži
noma, ne taip gerai kaip už
sieniečiai, pažįstame Joną Me
ką. Šiandieninė mokslinė konfe
rencija padėjo labiau įsigilinti į 
jo kūrybinį pasaulį. Pusdienis, 
skirtas jo kino filmų peržiūrai, 
padės ryškiau suvokti vizuali
nių atradimų esmę. O dabarti
nei Garbės daktaro prezentaci
jai Senate, kuris jungia įvai
riausių specialybių mokslinin
kus, gal ir pakaktų priminti ke
letą jo biografijos faktų ir vieną 

jau Čikagoje pasirodė jo poezi
jos rinktinė Saulės laikrodžiai. 
Kuri buvo sutikta gana palan-
kiai. Jau iš pirmųjų eilėraščių 
sudarė įspūdį, kad ateina nau
jas rašto žmogus, kurio žodžiuo
se slypėjo didelė ir šviežia galia. 
Vienur kitur nušvintąs galinga 
eilute, kuri sugyvindavo ir pa
keldavo į grynosios poezijos sri
tis. Vėliau jis pasirodė su jau 
išliekančiais poezijos posmais. 
Su tais, kurie jau pasiliks: „Me
dis turgaus aikštėje”, „Žemę 
praradęs žemdirbys”. Tie jo kū
riniai buvo beveik iš karto poe
zijos mėgėjų šiltai priimti. Poe
tas Jonas Aistis apie jo kūrybą 
1952 metais taip rašė:

„Gera, tikra poezija įstringa 
mintin ir lieka. Mūsų naujau
sioji poezija turi tą ydą, kad ji
nai labai žodinga ir lygi, kad jai 
dažnai stinga kažko prasiver
žiančio ir liekančio. Formališkai 
tariant, jai stinga kulminacinio 
taško, kur susikauptų jausmas 
ir mintis. Joje eilutės eina pak- 
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kitą ryškesnę meninės veiklos 
detalę. Jeigu šių iškilmių kalti
ninkas — kino novatorius drą
siai taiko kitų meno šakų prin
cipus, tai kodėl man neišban
dyti montažo principo kaip kino 
filme, jeigu tai leis trumpiau, 
aiškiau ir išmintingiau negu aš 
sugebėčiau nusakyti svarbesnes 
jo kūrybos permainas, atskleisti 
praeities ir dabarties sąsajas?

Apie Joną Meką informuoja 
viso pasaulio enciklopedijos, jo 
kūrybą analizuoja žymiausi li
teratūros tyrinėtojai, kinemato
grafijos specialistai. Pavardžių 
minėjimas atimtų labai daug 
laiko. Anglų kalba išėjo Jono 
Meko stambi kino meninin
kams skirta knyga. Kažin ar jis 
pats, keturiolikametis pradėjęs 
bendradarbiauti pirmosios ne
priklausomybės metų laikraš
čiuose ir žurnaluose, o karo au
drai siaučiant ėmęs dirbti Biržų 
apskrities ir Panevėžio apygar
dos laikraščių redakcijose, ga
lėjo įsivaizduoti, kad visas jo gy
venimas bus susijęs su spauda. 
Pasitraukęs i Vokietiją, su bi
čiuliais jis leidžia avangardinės 
krypties žurnalą Žvilgsniai, 
bendradarbiauja Aiduose, vė
liau — jaunosios kartos lite
ratus, daugiausia „žemininkus”, 
subūrusiuose Buenos Aires Li
teratūros lankuose, kurie pa
laikė modernistinį meną ir kėlė 
rašantiesiems didelius reikala
vimus.

Su broliu Adolfu Jonas paren
gia tris literatūrinių pasakų 
knygas, kuriose artėja prie su
dėtingesnių, sąlygiškesnių raiš
kos priemonių, žaismingai jung- 
darni archaiką ir modernumą, 
natūrą ir civilizaciją, modifikuo
ja patį pasakos žanrą. 1948 
metais išeina Jono Meko poezi
jos rinkinys Semeniškių idilės, 
kuris susilaukia dviejų leidimų, 
vėliau išverčiamas į anglų ir 
japonų kalbas. „Mūsų naujojoje 
poezijoje šioji knyga yra pati 
originaliausia, su savitiškiausiu 
veidu ir balsu. Dabartiniai mū
sų poetai beveik išimtinai yra 
lyrikai ir beveik jie visi telpa po 
plačiai suprasto romantizmo- 
simbolizmo sparnu. [...] Jonas 
Mekas mūsų poetų šeimoje 
šiandien yra vienintelis: jis pa
suka į epinę poeziją, pasisavina 
kitų nepuoselėjamą idilės žanrą 
ir vietoje simbolizmo eina rea
lizmo tradicijos keliu”, — rašė 
Antanas Vaičiulaitis. Jis pažy
mėjo poeto suaugimą su gimtą
ja žeme, sodietiškais namų apy
vokos reikmenimis, lauko dar
bais, džiaugėsi kalbos sodrumu, 
gebėjimu „taikliais žodžiais su
kelti įspūdžius ir nuotaikas” ir 
kaip joks kitas kritikas įžval
giai apibendrino: „Šis kūrinys
stojasi prieš mus lyg koks mo
numentas, kone klasiškas vei
kalas iš pirmos dienos”.

Kitose dviejose poezijos kny
gose Jonas Mekas pasuka inty
miosios, minimalistinės poezijos 
keliu. Ilona Gražytė teigia: „Gė
lių kalbėjimo (1959) forma [...] 
miniatiūrinė, lengva ir peršvie
čiama. Pavieniuose žodžiuose 
(1967) eilutės nuvarva skiemen
imis; siūlas, kūris gali bet ku
riuo momentu nutrūkti, lietaus 
lašėjimas ir daug kitų paly
ginimų ateina galvon”.

Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje, Kaune, Jonui Mekui uždedamos garbės daktaro regalijos. 
Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka

Labai originaliai autoriaus 
nuotraukomis apipavidalintame 
poezijos rinkinyje Reminiscensi- 
jos (1972) Jonas Mekas jautriai 
vaizduoja išeiviškos buities rea
lijas. Tie vaizdai Rimvydui Šil- 
bajoriui primena „fotografijas iš 
to paties gyvenimo, į kurias dar 
kartais pažiūrime, sentimenta
liai valandai užėjus. [...] Jau
čiame didelę išgyvenimo jėgą, 
nepaisant kalbos nekalto pa
prastumo, kuris iš pirmo žvilgs
nio beveik apgauna skaitytoją, 
sudaro įspūdį, kad čia ne tiek 
meno kūrinys kiek tiesioginis 
geraširdiško žmogaus pasipasa
kojimas”.

Pagaliau 1970-1982 metų Die
noraščiuose (1995) poetas vėl ki
toniškas: čia išryškėja pasauli
nės kultūros kontekstas, meni
nio efekto siekiama išpažintine 
tonacija, asociatyviu žodžio tau
pumu.

Dar sovietmečiu, 1971 metais, 
Lietuvoje išėjo Jono Meko rink
tinė Poezija. Prieš kelerius me
tus mūsų universiteto „Huma- 
nitas” knygyno vyrukai mažu 
bibliofiliniu tiražu, tikriausiai 
autoriaus neatsiklausę, pakar
tojo Knygą apie karalius ir žmo
nes. Šis faktas iškalbingai bylo
ja apie studijuojančio jaunimo 
meilę ir pagarbą rašytojui. 1997 
metais pasirodę įspūdingi Laiš
kai iš Niekur savitai pratęsia 
dienoraščių knygą anglų kalba I 
Had Noivhere To Go. Reikia su
tikti su autoriumi, kad dieno
raščiai yra jo prozos ir poezijos 
dalis. Aforistiškais štrichais 
Laiškuose iš Niekur apmąstoma 
šiuolaikinė visuomenė, kultūra, 
žmogaus egzistencija. Galima 
ištisai cituoti ir cituoti knygos 
puslapius, poetizuojančius kai
mą („Miestuos per daug cemen
to ir batų, batukų. Kultūra yra 
basose kojose”), aukštinančius 
gimtąjį žodį („pamesk, prarask 
kalbą — ir pasidarysi, pamažu, 
lėtai, jau kitas ir prapulsi ki
tame ir kitur”), fiksuojančius 
netikėčiausias mintis nuolati
nėse kelionėse, sukrečiančiai 
atskleidžia artimiausio bičiulio, 
Fluxus judėjimo kūrėjo Jurgio 
Mačiūno paskutiniųjų gyveni
mo dienų tragizmą.

1949 metais atvykęs gyventi į 
New York’ą Jonas Mekas dirba 
fizinį darbą, filmuoja lietuvių 
išeivių gyvenimo akimirkas, 
studijuoja kino meną, o netru
kus ima kurti avangardinius, jo 
paties vadinamus avantgardi- 
niais, filmus. Kas tai per fenom
enas? Tai kietas riešutas kino 

meno tyrinėtojams. Geriausiai jį 
išgvildeno pats Jonas Mekas 
1966 metais Metmenų žurnale, 
kalbėdamasis su literatūros ir 
meno kritiku Stasiu Goštautu. 
Naujasis Amerikos kinas, jo 
kūrėjo ir kelių skynėjo teigimu, 
yra „D natūrali reakcija prieš 
'senąjį’ Hollywood’o kiną; 2) 
natūrali naujosios generacijos 
(ir laiko) išraiška; 3) kartais 
sąmoningas, kartais pasąmo
ningas estetinis sąjūdis. Mes 
ne protestuojam: mes išreiš- 
kiam naują turinį. Be pykčio ki
tiems. Ir šitas naujas turinys, 
kuris išsireiškia per mūsų veik
smus ir mūsų meną, palengva 
keičia pasaulį”. Toliau iškėlęs 
esmingiausias estetikos proble
mas, pašnekesį autorius baigia 
šokiruojančiais akcentais: „Savo 
filmams aš daug vertės nepri- 
duodu. Ir jokios vertės jiems 
duoti nereikia. Aš leidžiu žmo
nėms spręsti, kaip jie sau nori, 
bet aš turiu savo paties ne tik
tai nuomonę, bet ir žinojimą, 
kas yra kino menas, ką galima 
filme sukurti, kokios begalinės 
(kaip ir kiekvienam kitam me
ne) yra jo galimybės, — taip, 
kaip aš žinau, kas yra poezija, 
kur yra mano poezija. Tad būtų 
pretenzinga ir neišmaninga kal
bėti apie mano filmo meną. Ma
no filmai yra tiktai mano dieno
raščiai, bet nieko daugiau”.

Perskaičius tokius žodžius, 
dingsta noras Jono Meko me
ninius atradimus apibūdinti 
įprastinėmis poetizuotomis me
notyrinėmis frazėmis. Kuriant 
nepriklausomus, „pogrindinius” 
filmus, autoriui ne sykį teko 
konfliktuoti su Amerikos val
džios organais, netgi pasėdėti 
kalėjime. Tai tik patvirtina, kad 
sąžiningas meno kūrėjas negali 
taikiai sugyventi su jokia siste
ma. Kovodamas už avangardinį 
meną, Jonas Mekas redagavo 
vieną po kito tris kino leidinius 
anglų kalba, bendradarbiavo 
žymiausiuose šio meno žurna
luose, rengė viešas diskusijas, 
festivalius, organizavo draugi
jas, smerkė bulvariškumą, soci
alinę ir moralinę komercinių 
filmų žalą, primityvų realizmą.

įveikdami konservatyvių gy
venimo ir kūrybos vertintojų 
inerciją, Jono Meko filmai pelno 
prestižines premijas, o jis pats 
vadovauja savo įkurtam kino 
filmų archyvui, dėsto kino me
ną Amerikos aukštosiosiose mo
kyklose.

Per televiziją išgirdome apie 
Vilniuje atidarytą Jono Meko 

kino retrospektyvą ir parodą“ 
„Sustabdytos akimirkos” ir. 
išvydome kaip visuomet žvalų 
jos autorių. „Sustabdytos aki-< 
mirkos” tikriausiai ne tik apke
liavo Europą, bet ir pabuvojo 
Japonijoje, kur pasirodė Jono 
Meko knyga Trys draugai — 
apie Jurgį Mačiūną, John Len- 
non ir Yoko Ono. .Rintnjr ki
toms meno sritimis skirti jo 
straipsnių rinkiniai. „Sustab
dytos akimirkos” — tai auten
tiškos tikrovės atspaudai, ku
riuos autorius gamina, išskirda- . 
mas ir padidindamas pasirink
tus kadrus iš savo filmų. Naujo
ji meno forma, kai eksponuoja
mi ne pavieniai kadrai, o jų 
ciklai — tai iššūkis tradicinei, 
fotografijai, nors pats autorius 
tokios priešpriešos nemato. 
Užpernai Paryžiaus parodai pa
rengtame buklete jis rašo: „Šie 
vaizdai yra iš mano filmų. Ta
čiau jie jau nebėra mano filmai. 
Sykiu jie ir ne fotografijos. Kas 
tada jie? Jie — tai mano mani
jos. Buvau apsėstas idėjų apie 
sustabdytų kadrų galimybes.’ 
Tai prasidėjo nuo atsitiktinio 
smalsumo ir pavirto manija. 
Išties nežinau, kas yra šie vaiz
dai. Tačiau atpažįstu juos kaip 
savo atminties dalį. Ir mėgstu į 
juos žvelgti vėl, į tuos atminties 
fragmentus”.

O paskutinis sakinys toks: „Iš 
tikrųjų aš esu niekier. žemėje 
ir neturiu supratimo xur aš 
einu ir kur ši avantiūra mane 
nuves”. Šiame keistokame saki
nyje netiesiogiai išdėstyta Jono 
Meko kūrybos kvintesencija:

1) kiekvienas meno žmogus 
privalo turėti savo sritį, kurios 
niekas negali užimti;

2) patikimiausia kūrėjo vedlė 
tegali būti intuicija;

3) be rizikos nieko gero ne
įmanoma pasiekti
O visas sakinys teigia seną kaip 
istorija tiesą: tiktai nuolat atsi
naujindamas menininkas gali 
save realizuoti.

Mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad būtent toks yra ir ki
toks negali būti mūsų atsinauji-' 
nusio universiteto Garbės dak
taras Jonas Mekas.

* Žodis, tartas praėjusių metų \ 
pabaigoje vykusiame Vytauto Di
džiojo universiteto Senato posėdyje 
Kaune, kur Jonui Mekui buvo su-! 
teiktas universiteto garbės daktaro 
vardas ir regalijos. Habil. dr. Leo
nas Gudaitis yra Vytauto Didžiojo 
universiteto Lietuvių literatūros 
katedros vedėjas.
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Lietuva grįžta 
į Europą

DARIUS FURMONAVIČIUS

Nemigos
Dingtelėjo keista premisa: ka

dangi viskas amžinai kinta, gy
venimo praeinamumas todėl 
yra amžinas. Kitaip ir būti ne
gali. Smagu paeiliui minėti pra
einančius kalendoriaus mėne
sius. Gražūs žodžiai! Metų 
sterblėje tėra tik du moteriškos 
giminės: gegužė ir liepa. Bet 
kartais gegužė pavirsta gegu
žiu. Savotiška diskriminacija. 
Bet ar tai svarbu?

Svarbiau yra tai, kad nenutei
stame nuo to, kas mums arti
ma. Nuo savęs, nuo jos ar jo, 
nuo prigimties, eigos, pomėgių, 
troškimų, įsipareigojimų, lūkes
čių, nuo supančios aplinkos, 
nuo buvimo visuomenėje, žemė
je, pasaulyje. Nuo noro ištverti.

Tiesiog nežinau, kaip visa šią 
praeinamumo ir buvimo sąvei
ką glaustai apibūdinti. Tai jau 
išmintingų filosofų sritis. Tiek 
mąstyta, rašyta, diskutuota nuo 
seniausių laikų. Lentynose tūno 
eilių eilės svarių tomų, labai re
tai skaitomų, nes kiekvienas 
laikotarpis vis kitaip nori viską 
suprasti. Šiuolaikiniai žmonės 
vis dažniau neturi laiko. Mes gi 
esame kaitos vaikai. Mums la
biau rūpi glėbesčiuotis ar tąsy
tis su dabartimi, sielotis rytdie
na, nei atsigręžus į praeitį ieš
koti barzdotos išminties. Atvi
rai tarus, praeityje yra daugiau 
nuoskaudų negu išminties. To
dėl praeitis nėra gera guodėja. 
Mus guodžia ir moko amžinybė. 
Kaita moko. Praeinamumas 
nuolat ragina: žvelk į dabartį 
gyvenančio žmogaus akimis. 
Nevenk to, kas yra. Nesikratyk 
žmonių, nei buvimo žemėje. Ne
eikvok per daug laiko nekrofi- 
liniams praeities liaupsini
mams.

* * *

O vis dėlto kai kurios detalės, 
tausotos netolimoj praeity, neiš
dyla. Protarpiais, kai užeina 
gūdus metas, kai imi daug kuo 
abejoti, jos beldžiasi į sąmonės 
duris. Įsileidęs nudžiungi. Ste
biesi tų dalykų gaivinančia tyla. 
Jų alsavimu dabartimi. Kad ir 
kadaise draugo rašytu laišku. 
Kad ir mylėtos moters dovanota 
knyga ir jos puslapiuose sudžiū
vusią gėlyte. Ar tuo lietuvišku 
ženkliuku, kurį kadaise atlape 
nešiojai, bet dabar nenešioji, 
nes nulūžo segtuko kotelis.

Neturiu plataus rašomojo sta
lo. Tad kartais ant paklotos lo
vos išdėlioju dalį susikaupusių 
užrašų: pastabų, pastraipų, iš
karpų. Tam, kad surasčiau tai,

Šiame numeryje:
Džiugios ir viltingos Vasario Šešioliktosios mums visiems!

Praeinamumas • Lietuvos integracija į dabartinę Europą • Me
čislovo Mackevičiaus „Atsiminimai” • Nijolės Masteikaitės eilė
raščiai • Algimanto Kezio naujas fotografijos albumas • Jurgio 
Daugvilos kūryba • „Lietuvių egzodo literatūros” naujas leidimas

lopšinė
kas tuomet rodėsi kažkaip svar
bu, įdomu, žavinga. Ieškau ka
rališkųjų detalių, kurios tiktų 
maždaug nutuokiamam tekstui. 
Tik maždaug. Apytikriai. Tiks
lumu negaliu pasigirti. O kam 
jo ir reikia. Juk rašymas nėra 
pinigų skaičiavimas.

Štai Adam Zagąjevski’o eilė
raštis „Lopšinė”, kurį suradau 
Los Angeles Times laikraštyje. 
Eiliuoja jis apie nemigą per visą 
naktį. Mąstančią nemigą tarp 
knygų. Atmintis staigiu šūste- 
lėjimu atsiskleidžia kaip para
šiutas. Kiekvienas kraujo lašas, 
jam rodos, galėtų sukurti savitą 
ryškiai raudoną Iliadą.

Arba štai skiaute pažymėta 
Poezijos pavasario ’90 vieta, kur 
išspausdintos jau numirusio es
tų poeto, World Literature re
daktoriaus Ivar Ivask „Baltiš
kos elegijos” (Juliaus Kelero 
vertimas). Jų devintoji skirta 
Henrikui Radauskui: „Nuosta
bios atminties poete, didis lietu
vių kalbos meistre, [...] mokė
davau pasislėpti tėvo sode, / 
klausytis, kaip stiklo kojytėm 
trepsi lietus”. Radausko gebėji
mą Ivask’as lygina su vaivo
rykštės spektru. Iškelia jo nepa
prastą nusimanymą pasaulinėje 
literatūroje. Mokėjimą „cituoti 
šitiek kalbų, šitiek klasikų”. 
Užbaigdamas rašo: „Mes irgi 
žaisdavom, Henrikai, tavuoju 
vardu: / Henry, Henri, Heinrich 
ir Enrico: / bet Radauskas visa
dos skamba karališkai”.

O kada gi panaudosiu tuos 
kelis puslapius iš žurnalo Vei
das (1997.08.02), kur yra pokal
bis, pavadintas „Saulius Tomas 
Kondrotas — dabar jau buvęs 
rašytojas”? Santa Monica trum
pai bendravau su šiuo liberaliu 
ekspatriotu. Perskaičiau jo abu 
romanus — Žalčio žvilgsnis, Ir 
apsiniauks žvelgiantys pro lan
gą. Tikras talentas mūsų pro
zoje, sugebąs ne tik vaizdingai 
pasakoti, bet ir skverbtis į žmo- 
gaus-individo ir bendruomenės 
akistatas, į galingųjų geismą 
totaliai valdyti kitus. Kondrotas 
kandus stebėtojas. Ne kartą 
žaidžiau su juo tenisą. Aikš
telėje atsivėrė jo temperamen
tas — noras greitai išmokti, vir
šyti, peršokti užtvaras. Pada
riau nuotrauką sėdinčio ant 
motociklo. Ar jam verta tęsti ra
šytojo karjerą? Manau, taip. Te
gul dabar epikūriškai džiau
giasi valgiu, vynu, kelionėmis, 
lektūra. Tačiau vieną dieną vėl 
prisės prie kūrybingo teksto. 
Vėl pasakos ir narplios žmo-

Lietuva, Latvija ir Estija mū
sų dienomis tapo vienais svar
biausių kraštų, nulemiančių 
Europos saugumą ir stabilumą. 
Carl Bildt, buvęs Švedijos Mi
nistras pirmininkas, vadina 
Baltijos valstybes Rusijos realių 
ketinimų Europoje litmuso po
pierėliu. Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
teigia, kad Baltįjos valstybės 
yra Europos saugumo raktas. 
JAV Valstybės sekretorės pava
duotojas Ronald Asmus sako, 
kad “strategįja Baltįjos kraštų 
atžvilgiu turėtų būti prioritetu”, 
kadangi “istorįja rodo, kad įvy
kiai Baltijos kraštuose turi 
reikšmės toli už šio regiono ri
bų”. Tennessee universiteto 
profesorius Vėjas Gabrielis Liu- 
levičiūs netgi teigia: “Kaip sek
sis Baltijos kraštams, taip sek
sis ir Europai”. Jis taip pat 
pabrėžia, kad NATO turėtų pa
teikti Baltijos kraštams aiškų 
jų priėmimo į jį tvarkaraštį.

Narystė Europos Sąjungoje 
(EU) ir Šiaurės Atlanto Sutar
ties organizacijoje (NATO) yra 
du pagrindiniai, lygiagretūs da
barties Lietuvos užsienio politi
kos tikslai. Šiomis abiejomis 
kryptimis šiuo metu Lietuvoje 
labai daug dirbama. Vakaruose 
tuo tarpu manoma, kad nėra 
abejonių, ar Lietuva ir kitos 
Baltįjos valstybės taps šių orga
nizacijų narėmis, iš tiesų, jos, 
būdamos asocijuotomis Europos 
Sąjungos šalimis, yra laikomos 
de facto EU dalimi. Yra tik 
klausimas, kaip ir kokiu būdu, 
iš tiesų kaip, priimant Lietuvą

* Ruošdamiesi švęsti šių metų 
Vasario Šešioliktąją, kada prieš 
aštuoniasdešimt metų paskelbda
ma savo nepriklausomybę tuo pa
čiu Lietuvos valstybė sugrįžo į tuo
metinę Europą, šiame numeryje 
spausdiname Dešimtojo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu, vykusio 
1997 m. lapkričio 27-30 dienomis 
Čikagoje, vienoje sekcijoje — „Lie
tuvos integracija į Europą” skaity
tus pranešimus. Tai Dariaus Fur- 
monavičiaus iš Bradford Universi- 
ty, Nottingham, Didžiojoje Brita
nijoje, ir dr. Stasio Vanagūno, poli
tinių mokslų profesoriaus Arkansas 
Statė University mintys itin aktu
aliais dabartinės Lietuvos padėties 
Europoje klausimais. Sekcijai vado
vavo dr. Vėjas Liulevičius, Univer
sity of Tennessee istorįjos fakulteto 
profesorius.

nijos problemų mazgus. Man 
patinka jo vaizduojami veikėjai.

Nutolti nuo to, kas mums 
rūpėjo ir rūpi, sunku. Gyveni
mas rašančiam tebelieka ne
baigtas sakinys.

Pranas Visvydas 

ir kitas Baltijos valstybes pil- 
non narystėn į šias Vakarų pa
saulio organizacijas, nesuerzin
ti per daug Rusijos.

Šio straipsnio tikslas yra pa
analizuoti veiksnius, spartinan
čius Lietuvos integraciją į 
transatlantines struktūras, ga
limybę paveikti Lietuvai NATO 
ir EU plėtros procesą sau nau
dingesne linkme. Pirmiausia, 
bandysime labai trumpai aptar
ti Lietuvos vietą Europos sau
gumo struktūroje. Vėliau trum
pai panagrinėsime, kodėl narys
tė NATO ir EU yra ypač svarbi 
Lietuvai. Galiausiai, bandysime 
glaustai apžvelgti veiksnius, 
padedančius sparčiau įsijungti 
Lietuvai pilnon Europos ir 
transatlantinėn saugumo struk
tūrom

Lietuvos vieta Europos 
saugumo struktūroje

Europos ir transatlantinėje 
saugumo struktūroje aukščiau
sių hierarchijos narių, priklau
sančių NATO, bendra nuomonė 
yra lemiama Europos ir trans
atlantiniam saugumui. Žinoma, 
ir NATO viduje yra tam tikra 
hierarchija. Lemiamą žodį turi 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Toliau eina Europos Sąjunga - 
EU, apimanti didesnį ratą Va
karų Europos šalių, kurių poli
tiniai įsipareigojimai viena ki
tai iš tiesų yra analogiški kaip 
ir NATO organizacijoje. Dar to
liau eina asocijuoti Europos Są
jungos nariai - Vidurio Europos 
kraštai, tarp kurių yra ir Lietu
va. Visi jie priklauso ir daugia
pusės diplomatijos Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
organizacijai, kuriai priklauso, 
beje, ir Rusija. Dalyvavimas 
šioje organizacijoje, ypač jos 
1991-ųjų metų Helsinkio konfe
rencijos rezoliucija, reikalaujan
ti neatidėliotino, greito ir pilno 
Sovietų armijos išvedimo iš Bal
tįjos valstybių, kuri buvo pasi
rašyta taip pat ir Rusijos, tapo 
pagrindu Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių derybose. Svarbus 
šios organizacijos principas yra 
tas, kad jos nariai gali visiškai 
laisvai pasirinkti tas Europos 
saugumo organizacijas, kurių 
jie patys nori.

NATO sukūrė Partnership for 
Peace - “Partnerystės taikos la
bui” programą, kad labiau pri
artintų prie NATO tuos kraš
tus, kurie pageidauja tapti 
NATO nariais ar siekia bendra
darbiauti su NATO, spren
džiant Europos saugumo ir sta
bilumo krizes. Lietuva ne per 
seniausiai buvo pripažinta, kaip 
viena aktyviausių NATO-PfP 
narių, per 1997-uosius dalyva
vusi net arti 160 įvairių rengi
nių, įskaitant apie 40 karinių 
pratybų ir kursų.

Lietuva taip pat yra ir Euro
pos Tarybos organizacijos narė. 
Ši organizacija pateikia reko
mendacinio pobūdžio patarimus 
Europos Sąjungai ir patiems 
kraštams dėl Europos saugumo 
ir stabilumo, demokratijos vys
tymo.

Žinoma, Lietuva kaip ir kitos 
valstybės yra Jungtinių Tautų

Vilnius Viliaus Kelero nuotrauka

— pasaulio valstybių bendruo
menės narė.

Kodėl Lietuvai yra svarbu 
įstoti į NATO ir EU ?

NATO ir EU yra aukščiausios 
organizacijos besivystančioje 
Europos saugumo hierarchijoje. 
NATO transformuojasi iš gry
nai karinės gynybinės organiza
cijos į politinio ir saugumo ben
dradarbiavimo organizaciją, Ži
noma, išlaikydama karines - 
gynybines funkcijas. Jos nariai 
sudaro klubą, besiremiantį to
mis pačiomis demokratijos, lais
vos rinkos ir įstatymų viršeny
bės vertybėmis. EU pažymi va
karietišką Europos ekonominę 
erdvę, kurioje stengiamasi su
vienodinti ekonominio šeimi
ninkavimo taisykles ir įstaty
mus, pašalinti įvairias gėrybių 
ir žmonių judėjimo kliūtis. Abi 
šios organizacijos simbolizuoja 
“Vakarus”. Lietuva yra nedalo
ma Vakarų civilizacijos ir kul

Viliaus Kelero nuotrauka

tūros dalis, tad jai yra labai 
svarbu pilnai įsijungti į šias or
ganizacijas. Dalyvavimas NA
TO ir EU iš esmės garantuoja 
Lietuvos saugumą, Lietuvos 
valstybės vystymąsi ir žmonių 
gerovės augimą.

Kartais sakoma, kam Lietu
vai bus reikalinga NATO, juk 
tiek brangiai kainuos narystė 
jame. Galime atsakyti, kad ne
dalyvaujant šioje organizacijoje 
Lietuvos gynybos išlaidos turė
tų būti daug didesnės, nes visa
da drauge apsiginti lengviau 
nei vienam. O ir paties NATO 
plėtimosi išlaidos, pasak Gene
ralinio sekretoriaus dr. J. Sola- 
na, neseniai kalbėjusio Londone 
Britų Atlantinėje Asocijacijoje, 
skirtingai nuo paplitusios nuo
monės, sudaro tik nedidelę dalį 
mėtinio šešių šimtų bilijonų do
lerių biudžeto. Lietuvai svarbu 
pilnai dalyvauti šioje organiza
cijoje, nes ji pati, jos teritorija 
yra labai svarbi Europos saugu
mui ir stabilumui.. Lietuvai yra 

svarbu, kad jos balsas, jos nuo
monė, būtų didžiųjų Vakarų 
valstybių girdima. Tai ypač 
svarbu NATO — Rusijos ben
dradarbiavimo kontekste.

Kartais teigiama, kam Lietu
vai reikalinga narystė EU, juk 
ten tiek daug socializmo ir iš
kreiptųjų, naujųjų europinių 
vertybių, nieko bendra neturin
čių su tikrosiomis europinėmis 
vertybėmis. Atsakytume, pana
šiai, kaip Suomijai, dalyvavi
mas EU jau reiškia saugumo 
problemų, didele dalimi, iš
sprendimą. Suomija, įstojusi į 
EU, pasijuto, išsprendusi pa
grindinę saugumo problemą, 
nes reali Sovietų Sąjungos grės
mė Suomijai tapo neįmanoma. 
Politiniai Europos Sąjungos 
kraštų įsipareigojimai yra tokie, 
kad Sovietų Sąjungai palietus 
šį kraštą, kiltų karas su visa 
Europos Sąjunga. Tiesa, daly
vaudami EU, turėtume' galimyr 
bę ją ir keisti tikrųjų europinių 
vertybių kryptimi, kurias Lietu
va, lyginant su kitais Europos 
kraštais yra išlaikiusi: krikščio
nybė, krikščioniškos moralės 
normos, glaudi šeima, toleran
tiškas tautiškumas.

Lietuva šiuo metu aktyviai 
siekia abiejų organizacijų na
rystės. Ir labai teisingai daro, 
galvodama, kad, kurią pirmą 
pasieks, jau bus gerai. Anot Lie
tuvos derybų delegačijoš su Eu
ropos Sąjunga vadovo dr. Gedi
mino Šerkšnio, LDDP tik šne
kėjo, bet nieko realiai nedarė, 
gal išskyrus įstatymų derinimą 
su Europos Sąjunga. Tačiau 
įstatymo vykdymo ir kitif pa
ruošiamųjų darbų, deja, riebu- 
vo.

Lietuva stengiasi būti Baltijos 
kraštų vadove, siekdama NATO 
narystės. Kuriamas mobilus 
tankų bataljonas (ieškoma 30 - 
31 tanko). Iš esmės vadovauja
ma jungtinių Baltijos kraštų 
oro pajėgų kūrimui. Švedija 
ruošiasi uždaryti tris moko
mąsias karines aviacines bazes 
ir jų įrangą bei jose esančius 
SAAB-105 ir SK-65 lėktuvus 
padovanoti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Lietuva taip pat įrengia 
šiuolaikine europine įranga 
saugomą rytinę sieną.

Kokia gi JAV pozicija dėl Lie
tuvos narystės NATO ir EU ? 
Ogi panaši, kaip ir dėl Sovietų 
armijos išvedimo iš Baltijos val
stybių (kuris pasibaigė tiek Lie
tuvai, tiek Estijai labai sėkmin
gai. Tikėkimės, kad ir Skrundos 
kosminės erdvės stebėjimo sto-

(Nukelta į 2 psl.)
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Prisimenant istorikę
dr. Vandą Daugirdaitę-Sruogienę

Didžiuoju Lietuvos švietimo ir mokslo

Šių metų vasario 10 dieną su
ėjo metai nuo mūsų žinomos is
torikės, pedagogės ir visuomeni- 
ninkės dr. Vandos Daugirdai- 
tės-Sruogienės mirties. Dėl gi
lios senatvės paskutiniais gyve
nimo metais ji buvo lyg ir pasi
traukusi iš mūsų viešojo gyve
nimo. Jos mirties metinių proga 
reikia su pagarba prisiminti šią 
didelę mūsų kultūros darbuo
toją, daugelio knygų bei straips
nių'apie Lietuvos istoriją auto
rę,1 1 'Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokytoją, vėliau Čikagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos ir Pedagoginio lituanisti
kos instituto vieną iš organiza
torių ir dėstytojų. Ji buvo Lietu
vių enciklopedijos istorijos sky
riaus redaktorė ir bendradarbė, 
įdomi paskaitininkė lietuviams 
ir amerikiečiams, veikli mūsų 
organizacijų narė.

Didžiausia dr. Vandos Dau- 
girdaitės-Sruogienės dovana 
Lietuvos jaunimui yra jos vado
vėlis Lietuvos istorija, išleistas 
1935 metais, vėliau papildomas 
ir tobulinamas, susilaukęs sep
tynių laidų. Ši paskutinioji bu
vo perspausdinta „Vagos” 
spaustuvėje Vilniuje 1990 me- * 
tais 60,000 tiražu ir dabar nau
dojama kaip vadovėlis Lietuvos 
gimnazijose. Taip pat mokyk
loms skirta yra jos 1939 metais 
paruošta chrestomatija Lietuvos 
istorijos vaizdai ir raštai. Iš au
torės mokslinių tiriamųjų dar
bų prieš karą plačiausias buvo 
Daugirdų giminės archyvų pa
remta studija apie Žemaičių ba
jorų ūkį 19-ajame amžiuje, ku
rią 1938 metais paskelbė žur
nalas Senovė.

Karo ir pokario metai Sruogų 
šeimai buvo sunkus išbandymo 
laikas. 1943 m. kovo 16 d. profe
sorius Balys Sruoga pateko į 
nacių Stutthofo koncentracijos 
lagerį išvežtųjų Lietuvos įkaitų 
tarpe. Nelengvas jo žmonai ir 
dukrai buvo apsisprendimas 
1944 metų rudenį trauktis į 
Vakarus, kur tebekalėjo profe
sorius Sruoga, ir šiurpi nežinia 
dėl jo likimo per visus 1945 me
tus. Vėliau, Sruogai per stebuk
lą išlikus gyvam ir grąžintam į 
Lietuvą, buvo gautas jo įspėji
mas žmonai ir dukrai dar į ten 
negrįžti. Tie skaudūs išgyveni
mai nepalaužė Vandos Sruo
gienės. Pokario laiką ji įpras
mino 1948 metais Bonn’os uni
versitete įsigydama filosofijos 
daktarės laipsnį. Baliui Sruogai 
1947 m. spalio 16 d. Lietuvoje

Šiame numeryje:

A.a. istorikė Vanda Daugirdaitė-Sruogienė • Rūpestis dėl švietimo 
ir mokslo Lietuvoje • Petro Melniko apsakymas • Šarūno Barto 
naujas filmas • Rašytojo Vytauto Tamulaičio prisiminimas • Dan
guolės Sadūnaitės eilėraščiai • Vilhelmo Čepinskio ir Linos 
Satkutės koncertas Čikagoje • Kęstučio Trimako nauja knyga

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 
(1899-1997)

mirus, dr. Vanda Sruogienė su 
dukros Dalios šeima 1949 me
tais emigravo į Ameriką, kur 
apsigyveno Čikagoje.

Čia atvažiavusi, per pirmąjį 
dešimtį metų dirbdama viso
kius fizinius darbus, ji dėstė is
toriją Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, padėjo dukrai auginti 
jos jauną šeimą ir vakarais stro
piai rinko istorinę medžiagą sa
vo darbams, važinėdama viešojo 
susisiekimo priemonėmis į įvai
rias bibliotekas. 1956 metais dr. 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 
išleido knygą Lietuva amžių sū
kuryje, kurią ji apibūdino kaip 
Lietuvos istorijos skaitymų 
knygą. Taip pat ji plėtė ir pa
pildė naujas Lietuvos istorijos 
laidas.

Nuo 1965 iki 1972 metų pro
fesoriaudama Aurora kolegijoje, 
ir išėjus pensijon, sugrįžusi gy
venti į Čikagą, dr. Sruogienė 
turėjo geresnes sąlygas savo 
darbui. 1975 metais pasirodė 
jos studija apie 1905 metų sei
mą, o 1985 metais — jos bio
grafinio pobūdžio darbas apie 
aušrininkę Eglę Malinauskaitę- 
Šliūpienę.

Didžiausiu savo uždaviniu ji 
laikė Balio Sruogos kūrybinio 
palikimo puoselėjimą. Žmonos 
meilės paminklas rašytojui bu
vo 1974 metais išleista jos pa
ruošta knyga Balys Sruoga mū
sų atsiminimuose. Tai netoli 
600 puslapių iliustruotas leidi
nys, kuriame išspausdinti 65 
žmonių memuarai apie rašy
toją, kurių svarbiausias yra pla-

PILYPAS NARUTIS

Dešimtasis Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas pradžiugino Čika
gą, sutraukęs apie 150 lietuvių 
mokslininkų. Buvo peržvelgta 
daug svarbių Lietuvai ir moks
lui klausimų. Simpoziume ypa
čiai svarbus svarstymas buvo — 
„Švietimo ir mokslo reforma” 
Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje 
tai pati gyvybingiausia tema. 
Su esama švietimo ir mokslo 
sistema supažindino ir pateikė 
labai išmąstytas, efektyvias, 
naujas gaires ateičiai, Švietimo 
ir mokslo ministras Zigmas Zin
kevičius ir viceministras Jonas 
Puodžius. Šią vaizdžiais paveik
slais ir statistikomis paremtą, 
paskaitą ir noriu išsamiau pa
diskutuoti.

Nuo 1918 iki 1940 metų ne
priklausoma Lietuva (22 metus 
buvo išvysčiusi paprastą sis
temą: 4 metai — pradžios mo
kykla, 8 metai — gimnazija, 4 
metai — universitetas, 2 metai
— diplomas, 2 metai daktara
tas. Nepriklausomoji Lietuva 
per dvidešimtį metų, galima sa
kyti, suspėjo pilnai išmokslinti 
vieną kartą. Okupaciniame Lie
tuvos periode (1940-1990) oku
pantų įtaigaujamos išsimoks
lino (skaičiuojant 20/25 metus
— tai viena karta) pilnai dvi 
kartos.

1940 metais Lietuvos švieti
mo ir mokslo sistema, nuolat 
tobulinama, pasiekusi aukšto 
lygio, buvo europinės sistemos 
veidrodis. Nusistovėjusi ir įga
vusi savas tradicijas, joje išau
gusi ir išsimokslinusi karta tau
tai ir valstybei davė tvirtą at
ramą kovoje su okupantais. 
Minint 75 metų sukaktį nuo 
Lietuvos universiteto įkūrimo, 
peržvelgdamas ta proga išleistą 
knygą, pažymėjau, kad univer
sitetas buvo toji tvirtovė, kuri 
stovėjo lietuvių tautos ir vals
tybės sargyboje.

1946 metais stojant į Karsl- 
ruhe technikos universitetą, Vo
kietijoje, kad galėčiau okupantų 
sutrukdytas studijas tęsti, de
kanas, priimdamas mane ir tuo 
pačiu metu kolegą Izidorių 
Bartkų, susipažinęs su ketverių 
metų Vytauto Didžiojo universi
teto kurso programa, čia pat 
pasišaukė savo asistentą ir pa
prašė jo peržiūrėti raštinėje su
sirašinėjimus, norėdamas žino

tus pačios Vandos Sruogienės 
pasakojimas. Daugiausia jos rū
pesčiu buvo išleistos Balio Sruo
gos penkios knygos. Ištikimybę 
savo mylimo vyro atminimui 
Vanda Sruogienė įskiepijo visai 
savo šeimai, ne tik dukrai Da
liai, bet ir vaikaičiams Algiui ir 
Aušrinei, kuri prieš keletą metų 
išvertė į anglų kalbą Balio 
Sruogos Dievų mišką, 1997 me
tais išleistą „Vagos” leidykloje 
Vilniuje. 

ti, ar jie turėjo su Kauno VDU 
oficialius ryšius, nes pagal pro
gramą jis matąs, kad Kaime 
esantis VDU yra aukšto lygio 
universitetas ir su juo reiktų 
užmegzti ryšius.

Nors mums buvo malonu, kad 
esame įvertinti ir mūsų lanky
tas Lietuvoje Vytauto Didžiojo 
universitetas labai vertinamas, 
bet su Izidoriumi Bartkumi abu 
bandėme aiškinti, kad dabar 
Lietuva Maskvos okupuota ir 
okupantai nepakęs, kad Lietu
voje mokslas progresuotų, ir da
bartinis ryšis gali būti apgau
lingas. Įdomu, kad vokietis pro
fesorius nelabai pasidavė mūsų 
argumentams, aiškindamas, 
kad mokslas nieko bendro netu
ri su politika. Stebėjomės, kad 
vokietis, kuris kariavo su sovie
tais ir tapo nugalėtas, menkai 
pažinojo savo priešą.

Dabar, atkūrus nepriklauso
mą Lietuvą, atsivėrus vėl lan
gui į Vakarus ir palyginus ją su 
laisvais Vakarais, tuojau buvo 
pastebėta, kiek Lietuva nuken
tėjo, kiek okupantas sužlugdė 
Lietuvoj ne tik mokslą, bet ir 
visuomenės mentalitetą, kiek 
Lietuva atsilikusi. „Šie visuo
meninio gyvenimo pokyčiai 
įmanomi atitaisyti tik radika
liai reformuojant Lietuvos švie
timą, keliant jam iš esmės nau
jus uždavinius”, taip buvo pa
sisakyta dabar labai kūrybin
game Dešimtajame Mokslo ir 
kūrybos simpoziume Čikagoje.

Atvažiavusieji į simpoziumą 
iš Lietuvos atsivežė labai ver
tingų, dabar išleistų knygų ir 
apdovanojo mus. Štai kelios.

1. Pažintis su Lietuva — švie
timas, mokslas, naujos technolo- 
fijos, labai puikiai išleista šios 

vietimo ministerijos rūpesčiu, 
kietais viršeliais išspausdinta, 
spalvotais paveikslais gausiai 
iliustruota, 272 puslapių infor
macinis albumas. Autorius — 
Steponas Maciulevičius, sudary
toja — Kristina Maciulevičiūtė. 
Spausdino UAB „Kraštotyra” 
1997 metais. Toji, vadinama al
bumu, knyga supažindina ne 
tik su dabartine švietimo ir 
mokslo sistema ir įstaigomis, 
bet pamoko net kaip iš tolimo 
užsienio telefonu galima pasiek
ti valstybines Lietuvos įstaigas.

2. Mažosios Lietuvos knyga, 
redaguota Gemos Bagdonavi
čiūtės ir Aldonos Bendorienės, 
puikiai dailininko Eugenijaus

Dr. Vandos Daugirdaitės- 
Sruogienės daugiau negu 30 
įvairių straipsnių Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje čia neišvar
dinsi. Vėliausi jų buvo 1990 me
tų vasario mėnesį Drauge pasi
rodę du straipsniai. Pirmasis, 
„Daugiau pagarbos Lietuvos is
torijai”; nušviečia daugumai 
mūsų mažiau pažįstamą laiko
tarpį — du šimtmečius po Liub
lino unijos. Antrajame straips
nyje autorė prisimena priešmo
kyklinio vaikų auklėjimo pradi
ninkę Lietuvoje Mariją Ne- 
meikšaitę. Abu straipsniai pa
rašyti; autorei sulaukus 91- 
erius metus. Silpstant kūnui, 
jos protas liko šviesus iki gilios 
senatvės.

Per visą savo ilgą amžių Van
da Daugirdaitė-Sruogienė buvo 
kūrybinga, nepaisant besikei
čiančių gyvenimo sąlygų. Tai 
buvo nuostabaus darbštumo 
žmogus, statąs oau griežčiau
sius reikalavimus, pati savęs

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras profesorius dr. Zigmas Zinkevičius (kairėje) kalbasi su eko
nomistu Jonu Pabedinsku iš Čikagos (dešinėje) apie Švietimo ministerijos veiklą šią metu vasario 12 dieną Vil
niuje.

Antano Tumėno nuotrauka

Karpavičiaus iliustruota, 764 
puslapių, didelio (8 x 11 colių) 
formato, kietais viršeliais. Vals
tybinės komisijos ir Mažosios 
Lietuvos Fondo lėšomis išleista 
1996 metais. Spausdino Do
mas Kaunas ir „Baltos lankos”.

3. Vytauto Didžiojo universite
tas 1922-1997, trumpa, apie 30 
puslapių, santrauka Vytauto 
Di-džiojo universiteto leidy
binės grupės išleista.

Prieš pradedant diskutuoti 
dabarties švietimo sistemą, įdo
mu peržvelgti šias knygas ir su
sipažinti su praeitimi. Iš šių 
knygų susipažįstame su isto
rine tolima Lietuvos švietimo ir 
mokslo praeitimi, kada dar Eu
ropoje vyravo du vardai: Di
džioji Lietuva ir Mažoji Lietuva. 
Ir slavai, ir germanai, užvaldę 
ir Mažąją ir Didžiąją Lietuvą, 
bandė pririšti prie savęs kaip 
kolonijas. Slavai Didžiąją Lie
tuvą slavino, o germanai ma
žąją Lietuvą germanizavo per 
tam tikslui kuriamas švietimo 
ir mokslo įstaigas. Tos trys kny
gos supažindina ne tik su da
bartine švietimo ir mokslo siste
ma ir įstaigomis, bet aprašomi 
istoriniai švietimo raidos bruo
žai. Didžiosios Lietuvos ir Ma
žosios Lietuvos istorinė švie
timo ir mokslo sistemos raida 
iki šių laikų.

nevertindama, sakiusi, kad ji 
rašo ne kaip mokslininkė, bet 
kaip populiarizatorė, nes tai yra 
reikalinga lietuvių visuomenei.

Dr. Vandos Daugirdaitės- 
Sruogienės Lietuvos istorija, pa
rašyta pagal Nepriklausomoje 
Lietuvoje subrandintą požiūrį į 
Lietuvos istoriją, yra didžiausia 
dovana kelioms mūsų mokslei
vijos kartoms. Ypač dabar tas 
darbas yra svarbus Lietuvoje, 
duodant neiškreiptą mūsų tau
tos istorijos vaizdą jaunajai kar
tai.

Dr. Vandos Daugirdaitės- 
Sruogienės mirties metinių pro
ga prisimename ją kaip vieną 
iškiliųjų šio šimtmečio lietuvių 
moterų, mylinčią žmoną ir mo
tiną, kuri visą gyvenimą liko 
ištikima savo pašaukimui — 
tarnauti Lietuvos istorijai.

Salomėja Valiukienė

Sužinome, kad formalioji švie
timo sistema Lietuvoje ėmė 
kurtis jau 14-ajame amžiuje. 
Pirmoji žinoma mokykla — Vil
niaus katedra — pradėjo veikti 
1397 metais. Taigi prieš 600 
metų. Pridėtas paveiksliukas: 
„Vilniaus katedra, prie kurios 
veikė pirmoji mokykla 1397 
metais”. Tai Didžioji Lietuva. 
Parodomas Abraomas Kulvietis 
(apie 1510-1545), Karaliaučiaus 
universiteto steigėjas ir rekto
rius, ir Martyno Mažvydo kny
gos „Katekizmo prasti žodžiai” 
(1547) — 500 metų. Tai Mažoji 
Lietuva.

Sužinome, kad 1440-1490 me
tų tarpe į Lietuvą grįžo (iš už

Viešnagėn į Lietuvą atvykusiam iš JAV poetui Alfonsui Ny- 
kai-Niliūnui šių metų vasario 13 dieną Vilniuje buvo įteikta Lie
tuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

sienio) 40 bakalaurų, tryliką 
magistrų, du — mokslo d aktą; 
rai. Jie, žinoma, grįžę į savg 
kraštą, čia dirbo taf, kas^Lietu' 
vai buvo naudinga. Įdomu pa
tirti, kad Mažojoje Lietuvoje 
švietimo sistema buvo susifor
mavusi kitokia nei Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštystėje. Ger
manizacija buvo intensyvina
ma. Bet kaip vergą prakalbinti? 
Lietuviškasis atkaklumas pri) 
vertė prie Karaliaučiaus ir Halė 
universitetų turėti lietuvių kal
bos seminarus, skirtus būsi
miems pastoriams. Ano • mete 
valdovai siekė dar toliau, laikė 
būtinybe, kad Mažoji Lietuva

(Nukelta į 2 psl.) _

ELTA RB nuotrauka
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Įteiktos Lietuvos 
kultūrinės premijos

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet, 
Vasario 16-osios išvakarėse Lie
tuvos Menininkų rūmuose ver
tingiausius kūrinius sukūru- 
siems rašytojams, dailinin
kams, muzikams, kitiems kul
tūros ir meno veikėjams savo 
kadenciją baigiantis preziden
tas Algirdas Brazauskas įteikė 
1997 metų Nacionalines premi
jas — aukščiausią valstybės ap
dovanojimą. Kiekvienos šios 
premijos dydis — 40 tūkstan
čių litų.

Į puošnią Menininkų rūmų 
salę susirinko sostinės šviesuo
menė, kultūros ir meno mylė
tojai. Nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komiteto pirmi
ninkas poetas Marcelijus Marti
naitis savo žodyje apibūdino 
kiekvieną laureatą ir jų kūri
nius (šią Marcelijaus Martinai
čio kalbą spausdiname greta). 

Ričardo Šileikos nuotrauka

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, priimantis Lietuvos 1997-ųjų kultūros 
metu premiją.

Šiame numeryje:
Šiemetinės Lietuvos kultūrinės premijos mūsų menininkams • 
1941-ųjų metų sukilimas Dešimtajame Mokslo ir kūrybos simpo
ziume Čikagoje • „Lietuvių kalbos žodyno” aštuonioliktasis tomas 
• Julijos Švabaitės eilėraščiai • Juozo Erlicko „Kalba” • Nuomonės 
ir pastabos

Iš Prezidento priimdami premi
jas bei jų regalijas — medalį ir 
diplomą, kiekvienas laureatas 
tarė žodį, pasidalino mintimis 
apie savo veikalus, kūrybinį 
kelią.

Jauna kompozitorė Onutė 
Narbutaitė, premiją pelniusi 
už Vilniui skirtą oratoriją „Cen- 
tones meae urbi”, sakė, kad šio 
kūrinio atsiradimo dingstis bu
vo ne tiek muzikinė vizija, kiek 
tam tikra žmogiška aistra, susi
jusi su miestu, literatūra, istori
ja, o taip pat siekis sujungti re
alaus miesto literatūros atplai
šas ir ženklus su muzikos kal
ba, kurią vokiečių rašytojas 
Thomas Mann pavadino nieko 
nesakančia ir viską pasakančia. 
Kalbėdama apie kompozito
riaus sukurto kūrinio atlikėjų 
vaidmenį, laureatė pasakė: 
„Kompozitoriaus užrašyta muzi

ka yra tik mažai kam suprąpta- 
mas, nebylus grafikos lakštas. 
Ji suskamba ir pasiekią jūs tik 
tada, kai ateina tarpininkas. 
Priešingai Igoriui Stravinškiui, 
negaliu ir nenoriu to tarpininko 
vadinti tik atlikėju. Jis. visada 
neišvengiamai yra interpreta
torius”.

Priėmęs apdovanojimą už 
ofortų ciklą „Senasis Vilnius”, 
medalių ciklus — „Lietuvos 
panteonas; Lietuvos ginklo per
galė; Lemtingi Lietuvos tūks
tantmečio įvykiai; Lietuvos ne
priklausomybės šventės ir trage
dijos, dailininkas Petras Rep
šys kalbėjo: „Menas yra uždara 
erdvė, kurioje neegzistuoja ir 
neturi galios daugumos galybė. 
Menininkas yra tik savo darbą 
dirbantis žmogus, kurio ranka 
pralenkia protą”.

„Pirmoji mano mokytoja buvo 
mama. Vadina mane Krista- 
mušiu, mokė Dešimties Dievo 
įsakymų, tempė į bažnyčią ir 
įkalė į galvą, kad žmogui ne vis
kas galima. Pirmoji dailės gale
rija man buvo kaimynų Šukių 
langas. Pro jį mačiau Žalgirio 
mūšį — didžiulę reprodukciją. 
Pažinau vidury Vytautą. Mano 
mokytojai buvo medžio dievu
kai, drožinėtos lazdos, puodai ir 
audiniai, Čiurlionis, Petravičius 
su Samuoliu, muziejai, mano 
profesoriai ir mano bičiuliai”.

Po Kazio Bradūno, Jono Me
ko, kunigo Antano Rubšio Na
cionalinė kultūros ir meno pre
mija už Vilniuje išleistą poezijos 
knygą Eilėraščiai ir kritikos 
straipsnių rinkinį Temos ir va
riacijos kultūros ir meno tau
tinė premija buvo paskirta ki
tam, jau ketvirtąjam išeivijos 
poetui Alfonsui Nykai-Niliū- 
nui. Prezidentui įteikus apdo
vanojimą, Alfonsas Nyka-Niliū
nas į susirinkusius kreipėsi to
kiu trumpu žodžiu: „Kadangi aš 
niekad savo gyvenime nesu 
viešai kalbėjęs, tad man dabar 
būtų sunku, o gal ir vėloka 
pradėti mokytis iškalbos meno. 
Todėl tebūna leista man, po 53 
nebuvimo metų sugrįžusiam 
sūnui palaidūnui, tik išreikšti 
savo gilų džiaugsmą, kad štai 
vėl regiu Lietuvą, tokią nuosta
biai gražią, gyvastingą, šviesią 
ir jauną, ir padėkoti visiems, 
kurie mane šia premija prisi
minė. Ačiū”.

Pirmą kartą Kultūros ir meno 
tautinę premįją kartu gavo du 
jauni pianistai — žmona ir vy
ras Rūta ir Zbignevas Ibelhaub- 
tai už duetu atliekamas muzi
kines programas.

„Pradėję groti kartu, greitai 
pąjutome, jog fortepijonų duetui 
įgyvendinant vientisą muzikinę 
idėją tenka derinti savo kartais 
diametraliai priešingus charak
terius, temperamentus, požiū
rius, intuicijas, visa tai, kas le
mia muzikanto individualybę” 
— kartu su žmona priėmęs pre
miją kalbėjo Zbignevas Ibel- 
haubtas. „Mudu su džiaugsmu 
konstatavome, kad šis žanras 
muzikuojant kartu leidžia kiek
vienam likti savimi. Taip pat 
atradome turtingą muzikos ko
dą, kuris aprėpia laikotarpį nuo

? i
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Iškilūs Lietuvos meno kūrėjai
MARCELIJUS
MARTINAITIS

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais Nacionalinių kultūros ir 
meno premijų įteikimas sieja
mas su Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo data. Metai 
bėga, jų vis daugėja, tolina mus 
nuo tos pirmosios mūsų val
stybės ištarmės, tačiau atstu
mas tarp mūsų ir tų pirmųjų 
valstybės metų, rodos, trum
pėja, nes artėjame ir prie savo 
pradžių per meną ir kūrybą, la
biau ir tvirčiau suglausdami 
savo ateitį ir praeitį. Tai, kas 
buvo prieš keletą dešimtmečių 
nutraukta, vėl sujungiama, kas 
buvo išrauta ‘— atauginama iš 
šaknų, kas 'buvo nulaužta — 
priauginama, kas sužeista — 
apsiskleidžia naujomis vešlio
mis atžalomis.

Kultūroje ir mene užsipildo 
buvusios tuštumos, atsigauna, 
atsinaujina ir; atsijaunina visos 
kūrybos sritys. Teatrai susi
grąžina žiūrovus, muzika — 
klausytojus, dailė — parodų 
lankytojus, literatūra — skaity
tojas. Kultūra tampa visuo
menės vertės svarbiausiuoju 
matu. Tai, manau, patvirtina 
Nacionalinės premijos laurea
tai, jų kūryba bei pripažinimas 
ne tik savame, bet ir kituose 
kraštuose.

Leiskite pateikti Nacionalinių 
premijų komiteto nuomonę ats
kirai apie kiekvieną laureatą. Ir 
šių metų pasirinkimas buvo la
bai didelis. Komiteto akiratyje 
yra keliasdešimt iškiliausių 
meno kūrėjų, kurių kūryba pas
toviai stebinta, aptariama, iš-

Ričardo Šileikos nuotrauka

baroko epochos iki šių dienų ir 
apie kurio egzistavimą net ne
įtarėme”.

Kompozitoriui Anatolijui 
Šenderovui premija buvo 
įteikta už vokalinių-simfoninių 
kūrinių triptiką „Prispausk prie 
širdies mane kaip antspaudą...”; 
„Mano širdis pasirengus...” ir 
„O, Izraeli klausyk”. Savo kal
boje, be kita ko, Šenderovas pa
sakė: „Siekiant universalumo, 
menas byloja apie realybę, kuri 
yra bendra mums visiems. Ta
čiau menas nėra nei pritarimas, 
nei paneigimas. Aklas ko nors 
neigimas vien neigimą tereikė
tų... Šios dvilypės situacijos aki
vaizdoje kiekvienas menininkas 
savaip sprendžia šią problemą, 
kaip gali ir kaip sugeba. Kurgi 
pusiausvyra? Nėra stebuklingo 
atsakymo. Kol kas laimi griovi
mas, kol kas decibelai užtrenkia 
protą. Mus visus lydinti žmo
giškoji tragedija kiekvieną sa
vaip susiduria su amžinybe, su 
Mirtimi, Gėriu ir Blogiu, Blogio

Šiemetinių Lietuvos tautinių premijų laureatai: (sėdi) Anatolijus Šenderovas, Petras Repšys, Onutė Narbutaitė, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai; (stovi) Jono Basanavičiaus premijos laureatai Jonas 
Trinkūnas ir Venantas Mačiekus, tautinės premijos laureatas Juozas Erlickas, Lietuvos Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, laureatas Vilniaus dramos teatro režisierius Eimuntas Nekrošius, Lietuvos prezidentas Ah- 
girdas Brazauskas, Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto pirmininkas Marcelijus Martinaitis, 
Kraštotyros draugijos vadovė J. Seliukaitė.

klausomi ekspertai. Tačiau 
esant ribotam premijų skaičiui, 
likimo ir komiteto pirštas sus
toja tik ties septyniais sąraše 
esančiais kandidatais.

JUOZAS ERLICKAS

Nacionalinių premijų komite
tas stebėjo spektaklius, kausėsi 
muzikos, skaitė ne tik knygas, o 
ir Knyga atskleisdamas plačią 
savo išmanymo skalę nuo Šeks
pyro — iki Juozo Erlicko. Su jo 
Knygos įvertinimu pagaliau ko
mitetas visiškai priartėjo prie 
dabarties, kuri ir yra Juozas Er
lickas. Knygoje mes radome su
dėtus pačius gražiausius žo
džius iš dainų, istorinių pasako
jimų, iš didžiųjų vyrų raštų ir 
pasakytų kalbų. Visa tai sura
šyta iš beribės sūnaus meilės, 
kartais galbūt net su ašaromis, 
kurios krenta ne veltui į mūsų 
žemę.

Kai gerklė užspaudžia grau
dulio arba juoko kamuolys, apie 
Knygą lyg ir neturi ką pasakyti. 
Ir ką tu žmogau, pasakysi, jeigu 
taip yra. Reikia ką nors sakyti, 
kai nėra.

Ir štai ant tavo pečių, Juozai, 
uždedame nelengvą laureato 
naštą. Tikriausiai, pakilus į 
garbės viršūnes, teks retka- 

vilione ir Gėrio trapumu.
Kas gi yra tai, kas jau buvo? 
Ogi tas pats, kas dar bus.
... Neatsimenama buvusiųjų 

dalyku...
Kas gi yra tai, kas jau vyko? 
Ogi tas pats, kas įvyks.

Tai žodžiai iš „Ekleziasto” 
knygos šventraštyje, aktualūs ir 
prasmingi nūnai. Kiekviena 
karta ieško atsakymo. Manyki
me, kad atras... Pačiame ieško
jime slypi amžinojo atsinaujini
mo, dvasinio nemirtingumo vil
tis”.

Už spektaklių A. Puškino 
„Mocartas ir Saljeri”, Čechovo 
„Trys Šekspyro seserys”, „Ham
letas” pastatymus premijuotas 
režisierius Eimuntas Nekro
šius nuoširdžiai padėkojo kole
goms, aktoriams, pažadėjo ir 
ateityje nenuvilti jo spektaklių 
žiūrovų.

Karštais plojimais, gėlėmis, 
susirinkusieji sutiko savo nu
mylėtą, vieną iš labiausiai da- 

čiais ryšėti kaklaraišti, o gal 
vilkėti net fraką. Tai paskutinis 
talento išbandymas. Kaip žino
ma menininkui tokie išbandy
mai yra trys. Pirmiausia yra pa
siunčiamas skundas, kurį tu 
sėkmingai nuskandinai Rašyto
jų sąjungos „Suokalbyje”. Ant
ras bandymas — pinigai, ku
riuos tau siunčia premijų komi
tetas ir kuriuos tikriausiai sėk
mingai įveikei. O dabar laukia 
garbė. O kaip ir šį išmėginimą 
įveiksi, priklausys nuo tave į 
klasikus pakėlusio Lietuvos ryto 
ir tavo mylimos tautos.

Tad viliamės, kad ir toliau 
tave matysime rašytojų „Suo
kalbyje”, liūdintį kaip visa Lie
tuva, išdidžiai kaip Gedimino 
sapnas kinkuojantį pro bankus, 
valdžios namus, prezidentūrą, 
policiją, kalėjimą, niekur taip ir 
neužsukantį, stambų ir kerpė
tą kaip Stelmužės ąžuolą ir su
simąsčiusį kaip tamsus Ne
vėžis.

ONUTĖ NARBUTAITĖ

Onutę Narbutaitę muzikolo
gai yra pavadinę ryškia post
modernizmo atstove, nes jos 
kūrybai būdingas spontanišku
mas, eskiziškumas, konstravi
mas, o kartu — disciplina. Ta- 

bar skaitomų knygų autorių 
Juozą Erlicką, premiją ga
vusį už jau antros laidos susi
laukusį kūrinį, pavadintą Kny
ga. Joje autorius kandžiu gro
tesko žodžiu plikai, be pagra
žinimų ir nutylėjimų atsklei
džia šiandieninės Lietuvos 
skaudulius, aukštesnio ir že
mesnio rango valdžios parei
gūnų dėmes. Kalbos vietoje jis 
paskaitė naują savo kūrinį. Ne
įmanoma čia jo nei perteikti, 
nei dorai apibūdinti, todėl jis 
Draugo kultūriniame priede 
spausdinamas atskirai, tuo labi
au, kad daug girdėję apie Juozą 
Erlicką, užjūrio skaitytojai šia
me laikraštyje dar nėra matę jo 
kūrinių, kurių dabartinį, ilgo
kai pagalvojęs, pavadino pa
prasčiausiai: „Kalba” ir malo
niai sutiko jį perduoti į Čikagą 
redakcijai, beje, dar pridėjęs hu
moru nuspalvintą savo vizitinę 
kortelę.

Tą pačią dieną, toje pat salėje 
kasmetinės Jono Basanavičiaus

Algimanto Žižiūno nuotrauka'

čiau tokia priešybių darna jos' 
vaizduotei atveria, rodos, neri-, 
botas galimybes.

Jos kūrybai, skirtingai nei, 
postmodernistiniams srautams,, 
tinka kokybės, o ne kiekybės 
matas. Kiekviena savo kūriniui 
ji kaupiasi ilgai, tod£V "dažnas, 
opusas vienaip ar kitaip palieka 
pėdsaką mūsų muzikiniame gy
venime, ir ne tik. Jos kūryba 
palankiai vertinama įvairiuose' 
tarptautiniuose festivaliuose, 
renginiuose, konferencijose.

(Nukeltai2 psl.)

Onutė Narbutaitė
Ričardo Šileikos nuotrauka

premijos už didelius nuopelnus 
kraštotyroje ir etninėje kultū
roje buvo įteiktos Jonui Trinkū
nui ir Venantui Mačiekui. Šias 
premijas skiria vyriausybė, o jų 
piniginis dydis prilygsta Nacio: 
nalinei premijai.

Naujuosius laureatus nuošir
džiai pasveikino Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
pabrėždamas, kad į savo bran- 
džius ir reikšmingus kūrinius 
jie ėjo visą savo gyvenimą —; 
nuo vaikystės, nuo šeimos, nuo' 
mokyklos suolo.

Laureatai buvo apdovanoti 
gėlių puokštėmis, o Juozui Er
lickui jo knygų gerbėjai dar 
įteikė ir jį patį tiksliai vaizduos 
jančią skudurinę lėlę (iškamšą), 
kokias naudoja lėlių teatrai.

Gražiai grojo Muzikos draugi
jos styginis kvartetas. Johannes 
Brahms’o valsus atliko laurea-. 
tai Rūta ir Zbignevas Ibelhaub- 
tai.

Algimantas Antanaš 
Naujokaitis
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„Mes laikome šias tiesas savaime aiškiomis, kad visi 
žmonės yra sutverti lygūs, kad jie savo Kūrėjo yra apdovanoti 
tam tikromis neatimamomis teisėmis, kad tarp jų yra Gyvybė, 
Laisvė ir Laimės siekimas”.

Nepriklausomybė: Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji

Šis tvirtinimas mūsų Neprik
lausomybės paskelbimo akte 
turbūt yra vienintelis savo rū
šies. Abejojo, kad būtų daug 
grindžiamųjų dokumentų visa
me pasaulyje, kurie tvirtintų, 
kad „laisvės siekimas” yra pa
grindinė teisė.

Mes tikrai esame valstybė ir 
tauta, entuziastingai įsipareigo
jusi šiai teisei — iš tikrųjų mes 
galbūt manome, kad laimė ne 
teisė, bet pareiga, būtinybė.

Nesam ta prasme vieninteliai. 
Visame, pasaulyje žmonės 
trokšta laimės ir kitų čia mini
mų teisių — gyvybės ir laisvės.

Šiandieną Amerikos lietuviai 
švenčia Lietuvos nepriklauso
mybės dieną, minėdami jos 
iškovojimą 1918 metais ir dabar 
dėkodami už nepriklausomybę, 
'atgautą po tiek daug metų so
vietinės okupacijos ir priespau
dos.

Bet kartu su padėka taip pat 
yra tam tikras nepasitenkinimo 
ir vilčių žlugimo jausmas. Daug 
kas Lietuvoje galvojo, kad kartu 
su nepriklausomybe, su laisve, 
taip‘pat ateis ir laimė. Tai neat
sitiko ir daug kas nusivylė. 
Daugelis mūsų siekia laimės, 
bet ji taip pat iš mūsų išsisuka.

Šios dienos Evangelijoje, Jė
zus kalba apie laimę. Jis buvo 
laimingas žmogus, kuris leng
vai kalbėdavosi su vaikais, tė
vais, kaip ir mokesčių rinkėjais 
bei nusidėjėliais. Ir kaip visi 
tikrai laimingi žmonės, jis no
rėjo kitus padaryti laimingais. 
Tai yra šios dienos Evangelijos 
šerdis. Jėzus sakė savo moki
niams kaip ir kur rasti laimę.

Bet jo nurodymas laimei 
prieštarauja daugeliui mūsų 
idėjų tuo reikalu. Mes manome, 
kad gerovė yra laimės šaltinis ir 
kad atstūmimas yra liūdesio 
priežastis. Jis ir šitai apsuko. 
Kaip mums suprasti jo keistas 
sąvokas? Raidiškai, jos gali at
rodyti absurdiškos. Gyvenime 
nėra jokių įrodymų, liudijančių, 
kad vargšai yra būtinai nelai
mingi ir kad turčiai yra būtinai 
laimingi. Tie visi priespaudos 
metai, lietuvių iškentėti, irgi 
nepadarė jų laimingais. Tai ką 
tada Jėzus turėjo mintyje?

Vienas dalykas — kad laimė 
nepraeina nuo aplinkybių.

Giliai savo širdyse mes tą ži
nome. Bet, atrodo, mes tai už-

Šiame numeryje
Laisvė ir laimė • „Ką man reiškia Vasario Šešioliktoji?” — 
VVashington’o LB Vasario 16-osios šventė • Kazimiero Barėno 
„Dvidešimt viena Veronika” Lietuvoje • Joseph Feehan eilėraščiai 
• Antano Gustaičio aviacijos institutas • Paroda „Lietuva heraldi
koje ir vaizduose” jos užuomazgose

mirštame. Mes vis galvojame, 
jei mano gyvenimas bus lengvas 
ir patogus, aš įsigysiu ir vidinę 
gerovės nuojautą. Jei dalykai 
už manęs bus gerai, tai tada 
man bus gerai ir viduje. Jeigu 
laimėsiu loteriją, būsiu laimin
gas. Jeigu gyvenčiau kitoj vie
tovėj, būčiau laimingas. Taip 
mes perkeliame savo laimės sie
kimą į išorę ir viliamės, kad 
aplinkybių pakeitimas atneš 
mums trokštamą laimę.

Aišku, būtų veidmainiška siū
lyti, kad aplinkybės nieko bend
ro neturi su laime. Yra žmonių 
pasaulyje, kurie yra būtinai rei
kalingi kokių nors išorinių pasi
keitimų jų padėtyje ir kurie nie
kad netaps laimingi, kol jų ap
linkybės nepagerės.

Totalitarizmas niekada nega
lėjo atnešti laimės. Labiau pa
geidautina demokratija, bet de
mokratija pati savyje neužtik
rina laimės — ji tiktai suteikia 
laimei didesnę progą.

Jėzus sakė, kad mūsų gerovės 
jausmas ne visai pareina nuo 
daiktų ir įvykių. Kai kurie pa
saulio laimingiausių žmonių lei
do gana sunkius gyvenimus — 
su mažai pinigų, mažai pato
gumų, mažai pripažinimo. Jė
zus buvo vienas iš tų žmonių.

Graikų tragedijų autoriai ti
kėjo, kad žmogaus dvasia kilo 
savo didybe, lyginant su jos 
pajėgumu kentėti.

Lietuvoje sovietinė priespau
da gimdė vyrus ir moteris — 
tikėjimo didvyrius ir tautos did
vyrius, kurie bus ilgai prisime-

(Šiais metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės Washington’o 
apylinkė suruošė gan įdomų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 1918 m. vasario 16 d. 
aštuoniasdešimt metų sukak
ties minėjimą. Kaip įprasta, 
sekmadienį, vasario 15 dieną, 
buvo aukojamos šv. mišios 10 
v.r. Šv. Mato katedroje. Mi
šioms pasibaigus Katedros cho
ras sugiedojo „Marija, Marija” 
ir Lietuvos himną. Mišių metu 
pamokslą pasakė prelatas Jur
gis Šarauskas (jo tekstą, išvers
tą į lietuvių kalbą, spausdina
me greta).

Po pamaldų, 2 vai. p.p. Latvių 
salėje, Washington’o priemies
tyje, įvyko minėjimas. Pagrin
dinė minėjimo programos dalis 
buvo simpoziumas tema: Vasa
rio Šešioliktosios reikšmė. Jam 
vadovavo Viktoras Nakas. Va- 
šingtoniškiams lietuviams buvo 
malonu, kad minėjime dalyvavo 
maždaug dvidešimties narių de
legacija (viceministrai ir kiti 
aukšti pareigūnai) iš įvairių 
Lietuvos ministerijų, (įskaitant 
Vidaus reikalų, Krašto apsau
gos, Ekonomikos, Susisiekimo, 
Gamtos apsaugos, Sveikatos ap
saugos, Užsienio reikalų ir ki
tų). Jie buvo atvykę į Washing- 
ton’ą klausytis JAV valdžios at
stovų paruoštų paskaitų apie 
pasiruošimą ir reagavimą į kri
zinius atvejus. Oia jis turėjo 
progos išgirsti, ką įvairių kartų 
bei imigracinių bangų Ameri
kos lietuviams reiškia Vasario 
16-oji. Spausdiname programos 
vadovo Viktoro Nako įvadines ir 
baigmines pastabas, o taip pat 
simpoziumo dalyvių Kay Yan
koski, dr. Antano Sužiedėlio ir 

nami ir apie kuriuos daug metų 
bus kalba. Antra vertus, laisvė 
yra leidusi sklisti mafijai, rė
musi kartais gėdingą valdžią ir 
atpalaidavusi smulkmenišką 
įstatymų laužymą, vagystę ir 
savanaudiškumą tarp paprastų 
žmonių.

Ir ar mums geriau čia, Jung
tinėse Valstybėse — šalyje, taip 
labai palaimintoje medžiagine 
gausa? Mūsų GNP (Gross Na- 
tional Product) niekad nėra bu
vęs didesnis ir mūsų akcijų 
birža niekada nėra buvusi 
aukštesnė, bet taip pat ir mūsų 
toleravimas mirties kultūros 
bei' šlykštumo viešajame gyve
nime.

Esame turtingiausi, labiau
siai patogiai ir sėkmingai gyve
nantys žmonės pasaulyje, bet ar 
esame pasaulio geriausio žmo
nės?

Kada Thomas Jefferson rašė 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą, jis įvykdė labai rūpes
tingą filosofinį pasirinkimą. Jis 
pasinaudojo prigimtinio įstaty
mo teorija, ne prigimtinių teisių 
teorija. Dėl to jis vartojo frazę 
„laisvės siekimas” vietoj žodžio 
„nuosavybė” neatimamų teisių

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. — Lietuvos nepriklausomybės aktą Lietu
vos Valstybės Tarybai skaito dr. Jonas Basanavičius.

Dailininko Petro Kalpoko paveikslas, pieštas Lietuvos atstovybei Jungtinėms Amerikos Valstybėms VVashing- 
ton’e.

Skirmos Kondratienės pasisa
kymus.)

VIKTORAS NAKAS:
ne- 
aš-

Šiandien švęsti Lietuvos 
pfiklausomybės atstatymo 
tuoniasdešimties metų sukaktį 
mes pasirinkom kitokį, negu 
įprastą būdą. Ilgamečiai Vasa
rio 16-osios minėjimų lankytojai 
įpratę, kad šia proga į juos pra
biltų vienas paskaitininkas. Bet 
štai jūs matote net šešis prele
gentus. Jeigu mūsų minėjimo 
tikslas būtų prisiminti ir žo- 

trejybės. Prigimtinių teisių te
orijoje laimė pasiekiama tik uo
liu dorybės lavinimu. Jeffer- 
son’as pabrėžė viešąją pareigą 
labiau nei asmenišką pasirin
kimą.

Senajame Testamente Jere
mijas rašė: „Laimingas žmogus, 
kuris pasitiki Viešpačiu”. Šitie 
žodžiai apibūdina Jėzų. Jo lai
mė glūdėjo tikėjime.

Tas tikėjimas pripildė jo gyve
nimą beribe viltimi. Jo tikėji
mas suteikė jam patvarumą ir 
padarė jo gyvenimą vaisingu. 
Jis įgalino jį ištverti viską ir 
išeiti pergalingu. Jo laimės są
voka atrodo keista pasauliui, 
apsėstam lengvos ir patogumo 
siekimo. Bet ji buvo daugiau 
negu pateisinta gyvenimo, la
biau švytinčio negu koks kada 
yra buvęs gyventas.

Lietuva yra pripildyta vilties, 
kai ji bando save atsikurti šita
me naujame amžiuje. Mes mel
džiamės už Lietuvą, jos žmones, 
jos vadus, jos naujai išrinktą 
prezidentą.

Mes meldžiamės už save ir už 
savo tėvynę. Ir mes meldžiamės 
už savo vadus.

Ar čia, ar Lietuvoje, ar bet 
kur pasaulyje — kas yra svar
bu, yra ne tai, ką mes turime, 
bet kas mes esame kaipo žmo
nės ir kaipo bendruomenė. Ver
tybės, kurios sukuria teisingą 
bendruomenę ir kilnią tautą, 
yra vertybės, kurios kyla iš ti
kėjimo.

„Laimingas žmogus, kuris pa
sitiki Viešpačiu”.

Prelatas Jurgis Šarauskas
Šv. Mato katedra, 
Washington D.C. 
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džiais pakartoti istorinius įvy
kius, susijusius su Vasario 16- 
ąja, tai pakaktų vieno paskaiti
ninko. Šiais metais nuspren
dėme pagvildenti sudėtingesnę 
temą — aptarti, ne kas yra Va
sario 16-oji kaip istorinis faktas, 
o ką Vasario 16-oji mums reiš
kia kaip lietuviams? Į pirmąjį 
klausimą didelė dauguma tur
būt panašiai atsakytų. O atsa
kymų į antrąjį klausimą gali 
būti be galo daug.

Man malonu jus supažindinti 
su šios dienos simpoziumo daly
viais: Joana Vaičiulaitiene, Kay 
Yankoski, dr. Antanu Sužiedė
liu, Skirma Kondratiene, Ginta 
Draugelyte, dr. Raimundu Ma
tulioniu. Manau, kad jie nėra 
jums svetimi, nes jie visi gyve
na Washington’o apylinkėje. 
Kaip pastebėsite, simpoziumo 
dalyviai yra įvairaus amžiaus, 
iš įvairių kartų bei imigracinių 
bangų. Kiekvienas iš jų buvo 
pakviestas trumpai pasakyti, 
ką Vasario 16-oji jiems reiškia. 
Juos paraginom atsakyti į klau
simą, kaip tik jie norėjo — pa
vyzdžiui, pasidalinti grynai as
meniškais prisiminimais, įspū
džiais, arba pakalbėti apie 
šventės reikšmę jų šeimai, 
draugams ir jų kartos atsto
vams, arba pasirinkti kitokį ke
lią prie klausimo prieiti. Kvie
čiu pasiklausyti mūsų prele

Po to, kai 1990 m. kovo 11 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktas — 
tuometinės Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nariai (iš kairės): Kazimieras Motieka, Juozas Kuzmickas, Vytau
tas Landsbergis, Česlovas Stankevičius ir Aloyzas Sakalas.

gentų ir besiklausant, kiekvie
nam iš jūsų Susimąstyti — o ką 
man šioji šventė reiškia.

KAY A YANKOSKI:

Visi mano seneliai į šį kraštą 
atvyko šio šimtmečio pradžioje, 
tad aš esu antros kartos ameri
kietė. Kai buvau maža mer
gaitė, auganti Pennsylvanijoje, 
man atrodė, kad visas pasaulis 
yra lietuviškas. Mane labai su
krėtė, sužinojus, kad mano dėdė 
Jurgis iš tikrųjų buvo rusas ir 
dvi mano tetos lenkės! Tuo lai
ku ir ten svarbiausia buvo asi
miliuotis — nusigręžk nuo Lie
tuvos ir tapk amerikiečiu. Mano 
tėvai kalbėjo lietuviškai, kad 
galėtų bendrauti su savo tėvais, 
kurie niekada angliškai neiš
moko, bet mes vaikai buvom 
antros kartos amerikiečiai, ku
riems nebuvo jokio reikalo iš
mokti lietuvių kalbos. Kai man 
buvo dešimt metų, mes nu- 
sikėlėme į apylinkę, kuri buvo 
daugiausia balta, anglosaksiš
ka, protestantiška (WASP), pa
vardės buvo tik vieno ar dviejų 
skiemenų.

Kai aš lankiau mokyklą čia, 
Washingtori’e, susitikau rusą 
žiedkalį, kuris man pasakė: 
„Tavo pavardė man skamba 
kaip Smith”. Pajutau pagyvė

jimą, pabudimą, reikmę suži
noti daugiau apie glūdinčią ma
nyje lietuvę. Baigus mokyklą, 
trumpai persikėliau vėl į Penn- 
sylvaniją ir vėliau nutariau, 
kad norėčiau gyventi Washing- 
ton’o apylinkėse pastoviai.

Pasąmonėje visada man rū
pėjo mano etninė kilmė, tad pa
skambinau Lietuvos atstovybei. 
Tuo laiku niekas ten nekalbėjo 
angliškai, o mano lietuvių kalba 
tebuvo tik tiek, kiek jos pramo
kau prie savo senelės kelių. Ir 
vėl mano domesys buvo neveik
lus, kol nesusitikau moterį, kuri 
man pasakė, kad ji lietuvė ir 
priklauso lietuvių klubui. Ji 
man pasiūlė ateiti į susirin
kimą, ir taip aš susipažinau su 
Lietuvos vyčiais (Council 142). 
Man buvo nuostabu susitikti su 
didžiausiu būriu lietuvių, kurie 
nebuvo mano giminėns! Labiau 
ir labiau įsitraukiau ir susi
domėjau: pradėjau lankyti kas 
mėnesį šv. mišias lietuvių misi
joje Georgetovvn’e, dalyvavau 
demonstracijose priešais sovie
tų ambasadą, pamilau jų entu
ziazmą ir draugystę. Staiga 
mano kalendorius prisipildė lie
tuviška veikla: Nepriklausomy
bės šv. mišiomis Šv. Mato kate
droje, skautų mugė, festivalis 
Baltimorė’je birželio mėnesį ir 
įvairūs renginiai Lietuvos am
basadoje kartu su šv. mišiomis 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį ir Lietuvos vyčių 
susirinkimais, kaip mūsų ge
gužinė ir kalėdinis pobūvis.

Tačiau dar vis buvo ta smalsa 
— aš norėjau žinoti daugiau. 
Todėl prieš dešimt metų mano 
mama ir aš išsiruošėme kelionei 
į Lietuvą — tomis dienomis, kai 
reikėjo vykti pro Maskvą. Prisi
menu baimę, einant pro 
muitininkus, matant 
mergaitę iš mūsų būrio, 
damą dviejų stambių 
gūnių kūniškai kratai. Prisime
nu tą pasibjaurėjimą, kurį ju
tau, kad mes turėjome prašyti 
leidimo aplankyti savo tėvynę iš 
engėjų pareigūnų, kurie buvo 
juk mūsų prispaudėjai. Mano 
mama dar vis stebisi, kad tiek 
daug svarbaus yra ryšium su ta 
maža šalim Lietuva; aš nesiste
biu — aš turėjau didelių lūkes
čių ir aš nenusivyliau.

Kitą kartą kai nuvykau į Vil
nių, buvau viena pati ir dar vis 
stebiuosi, kokia akla laimė man 
atvedė iš Tarptautinio aerodro
mo Maskvoje į lokalinį mano 
skrydžiui į Vilnių. Mano rusų

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus šių metų sausio 5 
dieną Vilniuje. Gedimino Svitojaus nuotrauka

Kitoks piBzidentas
Lietuva turi naują preziden

tą — Valdą Adamkų. Jis vaka
rietiškas, o galėjo būti išrinktas 
visai kitoks. Atsinešė į šias ypa
tingas pareigas skirtingą patirtį 
nuo sovietmečio paliestų tėvy
nainių. Neverta analizuoti šian
dieną, ar jis to pasitikėjimo ir 
garbės vertas, ar jis tam už
tektinai pasiruošęs, ar jis su
pras politines ir aplamai viešos 
aplinkos Lietuvoje plonybes.

Nėra ko pykti ir dėl jam ar 
profesoriui Vytautui Landsber
giui iškeltos priešrinkiminės 
kritikos. Palyginus su visokiau- | 
siais rinkimų eigoje užsipuoli-' 
mais prieš kandidatus, kad ir 
Amerikoje, masiškoji kritika 
buvo gana pakenčiama. Keistas 
jausmas pasilieka tačiau, kada 
stebi žmones, kurie Adamkų 
prieš porą mėnesių stipriai kri
tikavo, o dabar jie nebežino kur 
ir kaip jį beapkabinti.

Kad ir kitoks prezidentas, jo 
įnašas į pokyčius Lietuvoje bus 
ribotas. Geriausiu atveju jis gali 
savo pavyzdžiu ir pasiūlymais 
versti Seimą ir vyriausybę pasi
tempti. Kaip ir ne vienam žmo
gui, jam proga pačiam pakilti 
iki jam duoto atsakomybės ir 
potencialo lygio. Kas būtų tikė
jęs, jog Trumanas taps geru 
JAV prezidentu. Vertinsime ne 
Adamkaus ateinančių 100 die
nų veiklą, o visų penkerių 
metų.

Tie, kurie mato santarvišką 
krašto valdymo vienybę su nau
ju prezidentu priešakyje, ne
įvertina demokratiško viešojo 
gyvenimo problemų sprendimo 
eigos per politines partijas. Juk 

•nėra išrinktas koks nors visa
galis tautos vadas, o respubli
kos prezidentas. Jis pagaliau 
tinkamo ir priimtino atsakymo į 
visas bėdas ir negali turėti. Ti
kimės, kad tapęs prezidentu, jis 
gins tradicines tautines ir 
krikščioniškas vertybes.

Ne vieną mūsų gerai nuteikė 
jo pasirinkimas pagrindiniu pa
tarėju Raimundo Mieželio. Pas
tarasis atsineša pramonininko, 
su trečiojo pasaulio kraštų pa
tirtimi, žinių bagažą, tada, ka- 

. jda reikia ypačiai kreipti dėmesį 
l ekonominę krašto pažangą. 
Kada reikia atsikratyti korum- 
pavimo ir neleistinomis bei ne
teisėtomis draugystėmis pikt
naudžiavimo.

Dabartinė Lietuva labai pa
mažu tvarkosi. Krašte dar dide
lis nedarbas, o kurie dirba daž
niausiai labai mažai uždirba. 
Prezidento išsakyti norai kraš
tui skamba amerikietiškai, ir 
tokių minčių skatinama valdžia 
turėtų sustiprinti pastangas, 
kad būtų sudaromos sąlygos 
privačiame sektoriuje kurti 
naujas darbovietes, kelti gamy
bos našumą ir kokybę. Būtų ge
rai, kad galų gale susidarytų 
užsienio investicįjoms tinkamos 
sąlygos tam, kad būtų galima 
greit pritraukti taip labai rei
kiamo užsienio kapitalo.

Penkerių metų kelias ilgas. 
Valdui Adamkui ir patys sau 
linkėkime, kad jie jam būtų 
sėkmingi, dirbant nebe savo, o 
tautos labui. Kitoks preziden
tas, viliamės, atneš ir kitokių 
galimybių pasiūlymus.

Jonas Pabedinskas

JERONIMAS KAČINSKAS — 
Gyvenimas ir muzikinė veikla. 
Sudarė ir tekstus parengė Danutė 
Petrauskaitė. Vilnius: Baltos lan
kos, 1997. 535 puslapiai.

Kompozitorius, dirigentas, pe
dagogas Jeronimas Kačinskas, 
po karo įsikūręs Boston’e, per
nai sulaukęs 90 metų amžiaus, 
yra laimingesnis už daugelį 
mūsų, 1944 metais pasitrauku
sių iš Lietuvos kultūrininkų. 
Jam buvo lemta ne tik sėkmin
gai išvengti sovietų komunisti
nio košmaro, bet ir sulaukti at
gautos nepriklausomybės auš
ros. Jis sugrįžo į tėvynę ir gavo 
progos išgirsti autoriniuose kon
certuose skambančius savo per 
ilgus metus ignoruotus kūri
nius. Jis buvo nuoširdžiai sutik
tas kolegų muzikų ir pagerbtas 
Lietuvos kompozitorių sąjungos 
Garbės nario bei Klaipėdos 
miesto Garbės piliečio titulais. 
Jo vardu buvo pavadinta Klai
pėdos II vaikų muzikos mokyk
la.

Jeronimo Kačinsko muzikinė 
veikla, prasidėjusi šio amžiaus 
pirmojoje pusėje, apėmė Lietu
vos nepriklausomybės, karo bei 
okupacijų metus ir nusidriekė į 
antrąją Atlanto pusę.

Dabar mus pasiekusi Klaipė
doje gyvenančios muzikologės 
Danutės Petrauskaitės knyga, 
jos žodžiais, siekia prognozuotai 
pristatyti platoką Kačinsko gy
venimo bei jo muzikinės veiklos 
panoramą. Knygos sudarytoja 
yra labai kruopščiai surinkusi 
ir suklasifikavusi įspūdingą 
kiekį Jeronimą Kačinską lie
čiančių pirminių šaltinių 
(straipsnių, rankraščių, doku
mentų, laiškų ir pasikalbėjimų 
įrašų).

Stamboka knyga suskirstyta 
šitaip: (1) Kačinsko muzikinės 
veiklos apžvalginė studija, ku
rioje, autorės žodžiais, nepre

Kęstučio Vanago nuotrauka

Švenčiant Lietuvoi nepriklausomybės atstatymo 1990 m. kovo 11 d. aštuntąsias metines, Gedimino prospektu 
Vilniuje žygiuoja pučiamųjų orkestrų eilė.

tenduojama į gilesnę jo muzikos 
analizę, pristatant vien biogra
finius faktus bei veiklos apy
braižas; (2) straipsniai bei laiš
kai; (3) paties Kačinsko rašyti 
atsiminimai; ir (4) biografinių 
datų, kūrinių, diskografijos ir 
bibliografijos sąrašai (kai kurie 
ir anglų kalba). Knygos gale 
įdėta tekstuose minėtų asmenų 
alfabetinė rodyklė.

Autentiškiausią ir autoriaus 
atvirumu bei kuklumu įtikina
miausia knygos dalimi reikėtų 
laikyti paties Kačinsko „Atsi
minimus”, kuriuose jis aprašo 
savo gyvenimo eigą nuo pat 
ankstyvos vaikystės Viduklėje, 
kur jis gimė 1907 m. balandžio 
17 d. vargonininko šeimoje, stu
dijų metus Klaipėdoje Stasio 
Šimkaus įsteigtoje muzikos mo
kykloje ir Prahos konservatori
joje, po to smulkiau aprašo pa
siekimus bei nesėkmes grįžus 
Lietuvon. Baigiama pasitrauki
mo odisėjomis nuo besiartinan
čios sovietų armijos, gyvenimu 
ir veikla Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklose ir galiausiai įsikūrus 
JAV-ėse.

Savo rašytoje pagrindinėje 
knygos dalyje Danutė Petraus
kaitė aprašo Kačinsko gyve
nimą su pridėtinėmis smulk
menomis, matyti, pasiremdama 
paties Kačinsko pasakojimais.

Iš Prahos Kačinskas grįžo 
Lietuvon 1931 metais su diriga
vimo, kompozicijos ir ketvirtato- 
nių studijos diplomais. To laiko 
Kaune tačiau jis nebuvo iš kar
to labai palankiai sutiktas dėl 
jo avangardinių tendencijų. Ne
atsižvelgiant į neabejotinas 
kvalifikacijas, jam nelengvai se
kėsi. Jisai nebuvo priimtas dės
tyti į Kauno muzikos mokyklą. 
Pastangos pradėti Lietuvoje 
dėstyti ketvirtatonių sistemą 
taip pat nesulaukė pritarimo. 
Muzikos mokyklos direktorius 
Juozas Gruodis, pats būdamas
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Jeronimas Kačinskas

pažangus kompozitorius, apie 
Kačinską rašė: „Ketvirtatoniai 
diatoninei Europai, juo labiau 
Lietuvai, yra per daug svetimi. 
Be to, sunku tikėti nuoširdumu 
tų kompozitorių, kurie rašo ir 
diatoniškai, ir pustoniais, ir 
ketvirtatoniais, ir šeštom dalim 
tono...” Kaune Kačinskas at
sidūrė Valstybės teatre tarp ne 
per daug vertinamų dainininkų 
korepetitoriaus ir operos akom
paniatoriaus pareigų. Net ir iš 
jų po iškilusių principinių nesu
tarimų buvo netrukus atleistas.

Tada, pakviestas Klaipėdos 
muzikos mokyklos direktoriaus 
Igno Prialgausko, Kačinskas 
persikėlė į Klaipėdą, savo pir
mųjų muzikos studijų miestą. 
Čia jam pradėjo geriau sektis. 
Dėstydamas muzikos mokyk
loje, jis dar pradėjo vadovauti 
net keliems chorams, atgaivino 
po Stasio Šimkaus išvykimo su

Vytauto Maželio nuotrauka

nykusį simfoninį orkestrą, o vė
liau suorganizavo ir operą, kuri 
veikė iki pat hitlerinės okupaci
jos. Tada vėl teko grįžti į Kau
ną. Tačiau dabar jau su sutvir
tėjusią dirigento reputacija. Ne
trukus perorganizuojant radio
foną, jis paskiriamas jo orkestro 
dirigentu. Perėmęs tada buvusį 
mažą saloninio pobūdžio orkest
rėlį jis išplečia jį iki simfoninės 
sudėties. Perkėlus radiofoną 
Vilniun, Kačinskas tampa Vil
niaus filharmonijos ir vėliau 
įsteigtos operos dirigentu bei 
meniniu vadovu. Priskaičiuo
jama, kad Lietuvoje Kačinskas 
yra dirigavęs daugiau nei 600 
simfoninių, chorinių bei operi
nių pasirodymams.

Greta dirigavimo Kačinskas, 
kaip ir Vytautas Bacevičius, 
visą laiką reiškėsi modernios 
pakraipos naujoviškomis kom
pozicijomis. Studijuodamas Pra
hoje jis giliau susipažino su tuo 
laiku Europoje garsėjančiom 
avangardinėm muzikos kompo
zicijos sistemom: atemizmu, 
atonalizmu, dvylikatonine bei 
serialine technikom bei tada 
Prahos konservatorijoje profe
soriaus Alois Haba propaguoja
ma mikrotonine muzika (įve
dančia šalia tada priimtų pusto
nių dar ketvirtatonius ir dar 
smulkesnius tonus). Haba to
kiai muzikai išvystė net savitą 
gaidų rašybą ir ragino vystymą 
specialių instrumentų, galinčių 
išgauti tokius garsus. Kačins
kas smarkiai susidomėjo šia sis
tema ir baigdamas jos studijas 
parašė kompozicijų ketvirtato- 
niams, kurių stambiausia — 
Antrasis styginis kvartetas, ku
rio partitūra karo, metu dingo ir 
jis niekada nebuvo atliktas, 
nors pats Haba ir kiti apie šį 
veikalą atsiliepė teigiamai.

Mikrotonai muzikoje nebuvo 
naujas atradimas, {vairūs ma
žesni už pustonį intervalai buvo 
naudojami senovinių Azijos tau
tų bei graikų muzikoje, netgi ir 
ankstyvosiose gregorianiškose 
melodijose. Europoje tačiau įsi
galėjo „tvirtai suderinta” (well 
tempered) gama, kurioje šešių 
pilnų tonų oktava buvo padalin
ta į lygiai dvylika dalių. Nors 

šalia Haba dar daug kitų kom
pozitorių, tarp jų amrikietis 
Charles įves, vokietis Hans 
Barth, lenkas Krzystof Pende- 
recki, yra parašę ketvirtatonių 
kūrinių, ši sistema dėl jos nela
bai ausiai patrauklaus skambe
sio, gana komplikuotos notaci
jos bei reikalo sukurti specia
lius instrumentus, plačiau ne
prigijo. Dabar ji daugiausia be
liko tik istorine įdomybe. Ka
činsko pastangos dėstyti ketvir
tatonius Lietuvoje taip pat ne
turėjo pasisekimo ir jis pats 
savo kūryboje nuo tokios muzi
kos vėliau atitolo.

Kačinskas yra sukūręs apie 
šimtą didesnių bei mažesnių 
veikalų. Žinomiausias jų 1931- 
1932 metais parašytas Nonetas, 
kuris buvo pakartojamai atlik
tas Lietuvoje bei Europos cent
ruose garsiojo čekų noneto an
samblio, vadovaujamo smuiki
ninko E. Leichner, buvusio mo
kytoju Klaipėdos muzikos mo
kykloje ir vėliau tapusiu nuo
širdžiu Kačinsko draugu.

Kačinsko Nonetas buvo pa
siūlytas 1938 metais Londone 
ruošto Tarptautinio šiuolaiki
nės muzikos draugijos festiva
lio rengėjams ir buvo įtrauktas 
į vieno jų koncertų programą. 
Čia jį labai tiksliai ir tempera
mentingai pagrojo čekų ansam
blis. f draugijos festivalį nuvykę 
lietuviai modernistai Jeronimas 
Kačinskas, Vytautas Bacevičius 
ir Vladas Jakubėnąą..tuQ buvo 
labai patenkinti ir didžiavosi.

Plačiau reikštis kaip kompozi
torius Kačinskas pradėjo nuo 
1949 metų, atvykęs Amerikon, 
dirbdamas Boston’o Šv. Petro 
parapijoje vargonininku ir vė
liau pradėjęs bendradarbiauti 
su Boston’o Berklee kolegijos 
profesorium J. Bovichee. Jo re
komenduojamas 1968 metais 
Kačinskas buvo priimtas dės
tyti šioje kolegijoje kompoziciją 
bei dirigavimą ir ten išdirbo iki 
1985 metų, užsitarnaudamas 
profesoriaus-emerito titulą. Šis 
gyvenimo laikotarpis, greta 
trumpesnių veiklos periodų 
Klaipėdoje ir Vilniuje, Kačinsko 
gyvenime buvo produktyviau
sias ir labiausiai patenkinantis. 
Boston’e jis sukūrė daugumą 
savo' orkestrinių, instrumenti
nių, kamerinių bei vokalinių 
kūrinių, kurių daugelis buvo čia 
pat Berklee kolegijos muzikų, jo 
paties vadovaujamo Šv. Petro 
parapijos choro ir lietuvių bei 
amerikiečių solistų atlikti. Bos
ton’e Kačinskas taip pat sukūrė 
savo vienintelę operą „Juodas 
laivas”, kuri buvo dirigento Vy
tauto Marijošiaus iniciatyva 
1967 metais Čikagos Lietuvių 
operos kolektyvo pastatyta.

1951 metais minint karaliaus 
Mindaugo 700 metų krikšto su
kaktį Kačinskas parašė koncer
tines mišias Švč. Mergelės Ma
rijos Nekalčiausios širdies gar
bei, kurios buvo prelato P. M. 
Juro išspausdintos. Dėl jų ilgu
mo ir sudėtingumo jos buvo, 
kiek žinau, pirmą kartą atliktos 
tiktai 1987 metais Klaipėdoje.

Apskritai, Jeronimo Kačinsko 
kūrybą jo, kolegos vertina kaip 
nuosaikiai modernią stiliumi su 
ryškiomis individualumo žymė
mis. Kompozitorius Darius La
pinskas rašė: "Kačinskas nėra 
revoliucionierius — jo švelnus 
būdas ir kilni dvasia pasibjau
rėtų pamatę nuo giljotinos krin
tančias kitų kompozitorių gal
vas. Bet jis nėra ir tradicionalis- 
tas... Jis neturi nieko bendra su

(Nukelta į 2 psl.)
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Tarp abejonės 
ir troškimo tobulėti

Prisipažinsiu, neretai bandau 
atsikratyti geismo ką nors para
šyti. Argi rašymas toks svar
bus? Nemanau. Tai tik ant po
pieriaus dedami žodžiai. Ne ma
nifestas, ne krateris, iš kurio 
veržtųsi kūrybos liepsna, bet vi
daus pasaulėlyje susitelkusių 
vaizdų kratinys. Nedrįstu saky
ti minčių. Grafomanui mintys 
nebūtinos. Jį džiugina pati ra
šymo procedūra. Įprotis. Nieko 
neparašęs jaučiasi kaltas. Mea 
culpa, sako pažvelgęs į tylinčią 
tulpę.

Ir kuo čia dėta tulpė? Ji tik 
gėlė. Jai nė kiek nerūpi, kad 
rašantysis negali pradėti taip, 
kaip norėtų. Išsivadavimas iš 
stingulio yra sunkus. Jautiesi 
lyg būtum apraizgytas erškė
čiais. Tegul juos gaisras tuos 
erškėčius. Nesugebu iš jų išsi
nerti. Pykstu ant savęs. Su ne
pasitikėjimu žiūriu į laikrodį. 
Gniaužau smakrą. Jei turėčiau 
barzdą, galėčiau papešioti plau
kus. Kažkur skaičiau, jog bepe- 
šiojant barzdą kyla įvairios 
idėjos. Ne veltui daugelis išmin
čių buvo ir tebėra barzdočiai. 
Gal tik egzistencialistai nemėgo 
barzdų. Neįsivaizduoju Sjiren 
Kierkegaard, nei Jean Paul Sar
tre, nei Martin Heidegger’io su 
barzdomis. O Nietzsche? Jam 
pakako drimbančių ūsų. Juos 
beglostydamas mąstė su zara- 
tustriška įžvalga bei narsa per
kratinėdamas Vakarų moralės 
įdiržusias dogmas. Ūsai jam pa
dėjo pasijuokti iš veidmainys
tės, iš paikų sentimentų. Visa 
tai apnuoginęs ar nugalėjo? Ne! 
Veidmainystė yra įgimta žmo
gui. Ji jaukiai tebeklesti nūdie
nėj politikoj ir technologijos 
kurstamoj komercijoj.

Paminėjau tylinčią tulpę. Ne 
vien dėl to, kad ji rimuojasi su 
žodžiu „culpa”. Tulpės tylėjimas 
man primena kažkur (vėl kaž
kur) skaitytą pastraipėlę apie 
mano mėgstamą dailininką Ni- 
colas Poussin. Jis manė, jog ta
pyba yra tyli poezija. Vieną pa
veikslą jis pavadino „Tylus pei
zažas”. Iš tikro peizažai visada 
tyli. Net ir fovistiniai, į kuriuos 
žiūrėdami kritikai sako: jų spal
vos rėkia. Gal ir rėkia, bet tai 
juk veriančiai tylus riksmas. 
Kritikai linkę žavėtis priešta
ravimais, oksimoronais, para
doksais. Spengiančiu tylėjimu.

Vis dėlto juo tylesnis riksmas, 
tuo labiau jis veikia smegenis.

Šiame numeryje
Abejonė ir troškimas tobulėti • Viliaus Pėteraičio „Mažosios Lie
tuvos ir Tvankstos vietovardžiai” • Nauja knyga apie M. K. 
Čiurlionį • Dvi Dzūkų monografijos • Daivos Karužaitės eilė
raštis • Vytauto Vardžio „Krikščionybė Lietuvoje” • AABS tris
dešimtmečiui (2) • Onos Dokalskaitės ir Mykolo Paškevičiaus 
apžvalginė paroda Kalifornijoje

Edvard Munch „Riksmas”

Devynioliktojo amžiaus pabai
goje tai įrodė norvegas Edvard 
Munch, su tuo neišdylančiu kū
riniu „Riksmas” — niūriame 
fone išgąsdintas individas su 
pražiodyta burna lyg ir skelbia 
dvidešimtojo amžiaus žmonijos 
išprotėjimą. Ir toji pragaištis tik 
dėl to, kad mums lemta būti 
emocingais individais, su pavel
do genuose slypinčiomis nežino
mybėmis. Esame kol kas nepa
gydomi gyvūnai. Gėla viešpa
tauja kūnuose, juolab moralėje.

Manau, norint sumažinti 
veidmainystės sankaupas, rei
kia iš pagrindų pertvarkyti ne 
moralines nuostatas, teigian
čias gėrį, bet žmogaus biologi
nius įnorius. Komunistai bandė. 
Nepavyko. Todėl, kad jie patys 
buvo pertekę nepasitikėjimo, 
fanatizmo, neapykantos — pa
čių baisiausių žmogiškos pri
gimties ydų. Jie tarsi kūrė Edu
ardo Mieželaičio idealizuotą 
„Žmogų” priemonėmis, kurių 
etika labiausiai kratosi. Viena 
iš tokių — žiaurumas.

Šitaip postringaudamas susi
duriu su daug kam rūpima 
tema — saviaukla. Kažkaip nuo 
jos sunku išsisukti. Net ir man
— įpratusiam labiau žaisti 
žodžiais, nei mąstyti sąvokomis
— dingojasi noras tobulėti. Taip
— nuolat tobulėti. Nežinau, ar 
tai gerai. Įsileidęs į saviauklą, 
„šventuoliškai” imu žvalgytis 
aplinkui su tyliu klausimu: ar 
kiti irgi bando tobulėti? Ar ki
tiems irgi rūpi kaip galint veng
ti nepasitikėjimo, fanatizmo, 
neapykantos? Atsakau: taip!

Kai dar plačiau apsidairau, 
kai išeinu iš tautinės politikos

V

Šauniai užbaigtas rimtas darbas
VYTAUTAS A JONYNAS

Vilius Pėteraitis. MAŽOSIOS 
LIETUVOS IR TVANKSTOS 
VIETOVARDŽIAI. Jų kilmė ir 
reikšmė. Vilnius: Mažosios Lietu
vos Fondas/Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 1997. 607 pus
lapiai.

Žodis „benediktinas” mūsų 
kalboj turi dvi prasmes. Jį iš
tarus, mūsų vaidentuvėj sumir
ga tauraus, gintarinio gėrimėlio 
vaizdas. Tik po to atsliūkina ki
ta, banalesnė, jo prasmė. Bū
tent, kad jis reiškia tam tikro 
religinio ordino narį.

Prancūzai tuos dalykus ski
ria. Likeriui jie naudoja daikta
vardinę moteriškąją lytį — la 
Benedictine. O benediktinais jie 
vadina to ordino vienuolius. Ir 
ne bet kokio ordino... „Benedik
tino darbu” išaukštinamas itin 
daug pasiaukojimo, uolumo, 
kruopštumo, apdairumo bei ki
tokios ištvermės pareikalavęs 
užmojis.

O ne kiekvienas, kaip žinom, 
yra apdovanotas tokiom dvasios 
išgalėm. Dar mažiau kam liki
mas leidžia savo mariadegystės 
planus įgyvendint. Juo labiau 
pasidžiaugti to savo triūso vai
siais.

Vilius Pėteraitis, nusipelnęs 
Klaipėdos krašto lietuvis, yra 
viena tokių laimingų išimčių. 
Jam visų pirma niekad netrūko 
kilnių sumanymų. Dar Vokieti
joj, barakynų gadynėj, kai mieli 
gentainiai pliekdavo nuo gaide
lių iki vėlaus vakaro proferan
są, spekuliavo žiebtuvėlių ak
menėliais, bastydamies iš kolo
nijos į koloniją, jis tausojo savo 
laisvalaikius kurpdamas savo 
Lietuviškai-anglišką žodyną 
(antroji laida: Amerikoje 1951 
metais).

Vėliau jam toptelėjo kita, iš
ganinga idėja — atkurti vanden
vardžių pagalba (panašiai kaip 
elgės rumunų kalbininkai) mū
sų protėvių baltų apgyventus 
plotus. Remdamasis ištiso būrio 
savų ir svetimtaučių kalbininkų 
studijomis — Kazimiero Būgos, 
E. Fraenkel’io, J. Enzelyno, G. 
Froelich’o J. Gerulio, P. Joniko, 
J. Otrembskio, Broniaus Savu
kyno, W. P. Schmidt’o, P. 
Schmittlein’o, Prano Skar
džiaus, A. Vanago, darbais — 

kiemo, pamatau, kaip neiš
narpliojamai yra surizgę tautų 
tautelių, genčių, valstybių, re
ligiją, pasaulėjautų, kultų, kul
tūrų, papročių, siekių ir t.t. 
veiklos keliai keleliai. Buvimo 
čia — žemėje. Vieni tariasi einą 
pačiais geriausiais. Kiti trokšta 
geresnių ir į tobulėjimą žiuri 
kaip į būtinybę. Treti skverbiasi 
4 žiaurias, pavojingas (sau ir ki
tiems) avantiūras ir yra įsitiki
nę, ka_d tik nuolat terorizuoda
mi kitus gali patenkinti savo 
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jis nustato hidronimų analize, 
kokios vadinamų Rytprūsių sri
tys buvo apgyventos mūsų pro
tėvių ir tik vėliau kolonizuotos 
ateivių germanų.

Šį Viliaus Pėteraičio veikalą 
pasitiko kaip svarų ir reikš
mingą istorikas Vincas Trumpa 
Akiračiuose, o Klaipėdos univer
sitetas pripažino jam garbės 
daktaro laipsnį.

Iš šalies stebint atrodė, kad 
Vilius Pėteraitis nusipelnė teisę 
ramiai vartaliotis ant laurų. 
Nerami tačiau jo dvasia skatino 
jį išnaudoti surinktos dokumen
tacijos sankaupas dar vienam 
projektui. Būtent Mažosios Lie
tuvos ir Tvankstos vietovardžių 
žodynui. Jų kilmei ir reikšmei 
nustatyti.

Tokie vardynai, anglosaksų 
vadinami „gazetteers”, papras
tai sudaromi, idant žmonėms 
palengvėtų susirasti norimą 
vietovę atlasuose. Viliaus Pė
teraičio veikalas kur kas sudė
tingesnis. Pirmąja jo siekiamy
be yra atgaivinti skaitytojo są
monėje prisiminimą visų vieto
vardžių, kurie buvo okupantų 
visaip iškeverzoti arba papras
čiausiai išbraukti iš oficialiųjų 
sąrašų ir tuo pačiu iš žmonių 
atminties.

Rytprūsių gauleiteris Erich 
Koch, klykavęs 1938 metais, 
jog būtina išrauti su šaknimis 
visa, kas lietuviška, („Rottet 
aus was litauisch ist”) buvo ne 
kas kitas kaip vienas iš Kul- 
tūrtraeger’ių vokietintojų gau
jos. Čistyje Prudy, niekaip neat
lietuvinamas Tolminkiemio pa
vadinimas, tik vienas pavyz
džių, kaip rusams svarbu įtiki
nėti pasaulį, kad tų Mažosios 
Lietuvos žemių pirmieji gyven
tojai yra buvę slavai.

Norint atremti tokius priešų 
prasimanymus, nelieka nieko 
kito kaip išnagrinėti visų aliai 
vieną toponimų kilmę ir pras
mę, atsižvelgiant, kad kai kurių 
jų esama kuršių ar vikingų 
kilmės, o jų pavadinimai leidžia 
atspėti jų susidarymą pagal gy
ventojų verslą, profesiją, kultą 
ir t.t.

Rašydamas pirmąjį savo vei
kalą Mažoji Lietuva ir Tvankstė 
prabaltų, pralietuvių ir lietuvi-

.............—

egzistencinius siekius. Žodžiu, 
sujauktis! Įvairovė, dažnai pa
virstanti grėsmingu riksmu. 
Nei lelijų melodijų, nei peizažų 
taikos žmonėms nepakanka. 
Reikia stadionų varžybų. Reikia 
triukšmingų konfliktų.

Jei kas nekantraudamas ste
bisi, kodėl Lietuvoje dar ne visi 
puodai stovi tinkamoje vietoje, 
kodėl kartais chuliganai ar plė
šikai užpuola praeivį, kodėl 
valdžioje pasitaiko sukčių, apsi
dairęs pasaulyje pamatys ne ką 
geresnį vaizdą. Susidurs su ko
rupcija, neteisybe, nusikalti
mais, ligotumu... su kenksmin
gais genais. Be abejo, susidurs 
ir su troškimu kaip nors pato
bulinti buitį.

Ir jeigu toks patobulinimas 
veda į globalinį suvienodėjimą, 
tai, mano galva, nėra blogai. 
Gera pedagoginė formulė ar 
mokslininkų naujai surastas 
skiepas tinka visiems. Esame 
bendro likimo vaikai.

Pranas Visvydas
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ninku laikais (1992) Pėteraitis 
pateikė skaitytojui penkių pus
lapių ilgio cituojamos medžia
gos sąrašą. Leistina spėlioti, 
kad dalis tų skaitinių pasitar
navo ir aptariamajai kompiliaci
jai sudaryti. Bet naujai cituo
jamų tekstų sąrašas nemažiau 
įspūdingas, nes šiuo kartu jis 
apima keturis su puse puslapio. 
Peržvelgus jį skubom nelieka 
jokių abejonių, kad Viliaus Pė- 
teraičio darbas nėra kokia at
galia ranka suvaryta į siūles 
pusiau - propagandinė kompi
liacija, o svarus, moksliškas vei
kalas, paremtas, kaip autorius 
prisipažįsta, dešimtmečiais su
kaupta vardyno kartoteka.

Stambiausią leidinio dalį su
daro etimologinis žodynas, nus
tatantis lietuviškąsias vieto
vardžių lytis. Juo pilnai pasi
naudoti padeda priede patei
kiami abėcėliniai vietovardžių 
vokiečių, lenkų ir rusų kalbo
mis sąrašai. Jei sakysim, kas 
turėjo laimės kasti apkasus 
Rytprūsiuose prie kokio Zwei- 
linden viensėdžio, tai šio (dvilie- 
pio) „Zweilinden” pagalba jis su
siorientuos, jog kažkada toji vie
tovė vadinosi „Stanaičiais”, pas
kui buvo praminta Zweilinden, 
o dabar sutarybinta į rusišką 
Furmanovo. Susirasti, kuriame 
pasvietyje yra ieškoma vietovė, 
padeda smulkūs apskričių že
mėlapiai, kuriuose sužymimi 
netgi bažnytkaimiai. Atskirą 
leidinio dalį, apimančią 46 pus
lapius, sudaro vietovardžių kil
mės analizė, jų senumo nustaty
mas.

Viliaus Pėteraičio darbštumą 
ir sąžiningumą atestuoja dar ir 
toks pavyzdys. Paskutiniuose 
leidinio puslapiuose (pp. 591- 
597) įdėtos lentelės, kuriose 
sužymimos bažnytkaimių įkū
rimo datos ir atvejai, kada tie 
vietovardžiai buvo suvokietina
mi 1938 metų įsiūtyje ir surusi
nami.

Prisipažindamas, kad „visą 
medžiagą rinkti ir rankraštį 
teko parašyti ir parengti pa
čiam vienam”, autorius išreiš
kia padėką savo seseriai ir žmo

Vilius Pėteraitis

MAŽOSIOS LIETUVOS
IR

TVANKSTOS
VIETOVARDŽIAI
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nai, sutikusioms perskaityti ke
lias korektūras ir parengusioms 
I ir II priedus. Jis taip pat 
dėkoja Donaldui Giedrikui, 
kompiuteriu perrašiusiam daž
nai sunkiai įskaitomą juodraštį. 
Toji talka neabejotinai jaudi
nanti, nes kažkodėl sunku ne
sutikti su mintimi, išreikšta tek
sto įvade, jog „Vardai buvo, yra 
ir lieka krašto istorijos šalti
niais ir jokie okupantai tos 
praeities iš lietuvininkų ir lietu
vių atminties šluote neišluos”.

Atrodytų, kad panašiai pro
taujančių esama ir Lietuvoj. 

Rambyno kalnas

Klaipėdos herbas — iš Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos parodos 
„Lietuva heraldikoje ir vaizduose” Lietuviu dailės muziejuje, Lemont, Illi- 
nois.

Mažosios Lietuvos Fondas savo 
1997 metų Ii aplinkraštyje ir 
22-oje apyskaitoj rašo: „Ar Lie
tuvos Seimas turės drąsos ir 
ryžto nuspręsti grįžti prie Ma
žosios Lietuvos savų vietova- 
džių? ELTA 1997 m. rugsėjo 22 
d. iš Vilniaus praneša, kad Sei
mo narys Stanislovas Butke
vičius pasiūlė įteisinti tradici
nių lietuviškų Karaliaučiaus 
krašto vietovardžių vartojimą 
Lietuvoje. „Tai labai svarbu 
mūsų istorinei atminčiai, o Ru
sijai kiekvieną kartą mandagiai 
primintume etninę regiono pri
klausomybę”, mano jis.

Jei šiam siūlymui bus pritar
ta, Sovietskas ir vėl grįžtų būti 
vadinamas Tilže, Niemanaš — 
Ragaine, Kaliningradas — Ka
raliaučiumi ir kitos vietovės 
prisikeltų savais per šimtus ir 
tūkstančius metų to krašto 
žmonių duotais vardais bent sa
vos Tautos vartosenoje. Stanis
lovas Butkevičius mano, jog šio 
nutarimo vykdymą turėtų pri
žiūrėti Valstybinės kalbos komi
sija. Toks siūlymas buvo įregist
ruotas Seimo sekretoriate ir tu
rėtų būti svarstomas spalio mė
nesio visuotiniuose posėdžiuose.

„Dėl Karaliaučiaus krašto 
vietovardžių vartojimo Lie
tuvos Respublikoje” raštą pa
rašė Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba, kurios pirmininkas V. 
Šilas ir atsakingoji sekretorė D. 
Bakanienė, Lietuvos-.Respubli
kos prezidentui A. Brazauskui, 
Vyriausybės pirmininkui G. 
Vagnoriui ir Valstybinės kalbos 
komisijos pirmininkui dr. A. Ro- 
sinui.

Jame klausiama, kodėl senieji 
Karaliaučiaus krašto va’rdai 
vartojami tik kultūriniuose ren
giniuose? Nesuprantamas mūsų 
valdininkų ir žurnalistų kalboje 
tik rusiškų Karaliaučiaus krašto 
vardų vartojimas... Natūralu 
būtų mums, kaip save gerbian
tiems tautos atstovams, visur ir 
visada vartoti tik tradicinius lie
tuviškus šio krašto vardus...”
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Ekspertai vertina 
Lietuvos menininkus

Dvyliktas ii svarbiųjų lietuvių poe
tų?...

Lietuvos Kultūros ministeri
jos prašymu visuomenės tyrimo 
centras „Vilmorus” apklausė 
111 įvairių meno sričių eksper
tų, kad jie išrinktų geriausius 
dabartinius lietuvių meninin
kus. Ekspertais buvo paskirti 
kūrybinių sąjungų, draugijų, 
kultūros leidinių, meno kritikų, 
žiniasklaidos atstovai, tarp ku
rių buvo ir Nacionalinių (valsty
binių) premijų komiteto nariai.

Susumavus apklausos rezul-, 
tatus, Lietuvos spaudoje buvo 
paskelbti geriausiai įvertintų 
menininkų dešimtukai. Tau
pant Draugo kultūrinio priedo 
vietą, čia suminėsiu tik tris pir
mąsias vietas pelniusių meni
ninkų pavardes.

Geriausiu, iškiliausiu poetu 
pripažintas Sigitas Geda. Ant
rasis — Justinas Marcinke
vičius, trečiasis — Marcelijus 
Martinaitis. Man ir daugeliui 
kitų buvo netikėta ir apmaudu, 
kad neseniai tautinės premijos 
laureatu tapusiam iškiliam eg
zodo poetui Alfonsui Nykai-Ni- 
liūnui teko tik dvyliktoji vieta.

Geriausi prozininkai — Juo
zas Aputis, Jurgis Kunčinas, 
Romualdas Granauskas, o dra
maturgai — tik du — Kazys Sa
ja ir Saulius Šaltenis (mano pa
staba — o kodėl prasprūdo Kos
tas Ostrauskas?).

Populiariausi kino aktoriai — 
Regimantas Adomaitis, J. Bud
raitis, Ingeborga Dapkūnaitė, 
teatro aktoriai — Vladas Bag
donas, V. Masalskis, ir vėlgi — 
Regimantas Adomaitis. Tarp 
operos solistų pirmojo trejeto — 
Irena Milkevičiūtė, V. Prudni
kovas, Virgilijus Noreika, o tarp 
baleto artistų — E. Špokaitė, 
M. Baužys, Petras Skirmantas. 
Geriausiu dabartiniu kino re
žisieriumi pripažintas Šarūnas 
Bartas, toliau eina A. Puipa, A. 
Stonys. Tarp iškiliausių filmi- 
ninkų dešimtuko šeštuoju pri
pažintas ir Jonas Mekas. Teatro 
režisieriai — Eimuntas Nekro
šius, Rimas Tuminas, O. Koršu
novas, o muzikos atlikėjai — 
Raimundas Katilius, Petras Ge
niušas ir čikagiečių lietuvių ge
rai įvertintas Vilhelmas Čepins
kis. Iškiliausiųjų kompozitorių 
pirmajame trejetuke — Bronius 
Kutavičius, Osvaldas Balakaus
kas, šiemetinės tautinės premi
jos laureatė — Onutė Narbu
taitė. Dirigentas — G. Rinke
vičius, Juozas Domarkas, Sau
lius Sondeckis, tapytojai — Š.
Sauka, P. R. Vaitiekūnas, D. nuomone, ji yra bloga. 
Kasčiūnaitė. Skulptoriai išri- Algimantas Antanas

Naujokaitis

kiuoti taip: S. Kuzma, M. Nava
kas, V. Vildžiūnas, grafikai — 
Petras Repšys, Mykolas Vilutis, 
Vytautas Valius, taikomosios 
dailės — G. Jokubauskas, J. 
Balčikonis, B. Stulgaitė. Foto
menininkų pirmoji trijulė — Ri
mantas Dichavičius, Antanas 
Sutkus, Aleksandras Macijaus
kas, architektų — A. ir V. Nas- 
vyčiai (broliai), K. Pempė, V. 
Čekanauskas. Populiariausiais 
estrados atlikėjais pripažinti N. 
Malūnavičiūtė, Arina, S. Povi
laitis.

Dramaturgas visai prasprūdo...
Ekspertai vertino ir kūrybines 

sąjungas. Daugiausia balsų ga
vo Rašytojų sąjunga, o priorite
tinė Lietuvos meno sritis, surin
kusi 64.9 nuošimčių balsų — te
atras. Antroje vietoje — grožinė 
literatūra.

Buvo vertinama taip pat Lie
tuvos menininkų materialinė 
padėtis. Daugumos ekspertų
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Du įvaizdžiai kartojasi poeto 
Henriko Nagio eilėse — šiaurė 
ir sakalas. Tai tremties ir vil
ties, mirties ir prisikėlimo, fi
zinės būties ir dvasinio gyveni
mo simboliai. Antrojo pasauli
nio karo iš Lietuvos išblokštai 
vadinamų išeivių kartai nebū
dinga save vadinti tremtiniais, 
nors tas žodis tinkamiausiai 
juos aptaria, jei žodį „egzilė”, 
kuris atėjo iš lotynų kalbos, su
prasime romėnų jam teikta 
prasme. Romos imperijos teisė
tvarkoj, prieš nuteisdami kalti
namąjį myriop romėnai leisdavo 
jam vietoj fizinės mirties pasi
rinkti savanorišką tremtį, egzi- 
lę, tai yra, dvasinę mirtį.

Kas galėtų paneigti, kad lie
tuviai inteligentai traukėsi iš 
Lietuvos ne laimės ieškodami, o 
vengdami mirties ar lygiai bai
sios deportacijos į šiaurę, kurios 
pasėka dažnu atveju buvo ta 
pati mirtis, tik labiau ištęsta. 
Stengdamiesi išsisukti iš depor
tacijų, jie pasirinko tremtį. 
Nors pasitraukimas iš tėvynės 
turėjo būti laikinas ir trumpas, 
nors tai nebuvo sąmoningas 
pasirinkimas tremties, bet dau
geliui jis tapo amžina tremtimi, 
kurios pagrindiniu varikliu bu
vo tėvynės praradimas. Mažai 
daliai buvo lemta sugrįžti į 
laisvą Lietuvą viešnagei, dar 
mažesnei sugrįžti su visam — 
vieniems prieš mirtį, kitiems po 
jos.

Tarp tos saujelės asmenų — 
poetas Henrikas Nagys. Gimęs 
Mažeikiuose 1920 metais, stu
dijavęs lituanistiką ir germanis
tiką Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, jis praleido likusią 
savo gyvenimo dalį svetur, to 
nenorėjęs ir nesiekęs, daktaratą 
gaudamas Innsbruck’o universi
tete už disertaciją apie vokiečių 
poetą Georg Traki, apsigyven
damas Montreal’yje, Kanadoje. 
Lietuvą, atgavusią nepriklau
somybę, jis turėjo laimės pakar
tojamai aplankyti, bet į ją su 
visam sugrįžo tik 1997 metų ru
denį, metams praėjus po jo mir
ties.

Tačiau poeto žodis stipresnis 
už kūną. Henrikas Nagys te
bėra tarp mūsų per savo eiles. 
Šeši rinkiniai užsienyje ir du 
Lietuvoje padarė jį belaikiu. 
Poetas yra jį supančios aplinkos 
padarinys. Jis yra savo genties 
atšvaitas, jos jausmų veidrodis, 
bendrų išgyvenimų reiškėjas, 
bendrakeleivių skausmo balsas.

Nagys išleido savo pirmą poe
zijos rinkinį Eilėraščiai, būda
mas dvidešimt šešerių metų 
amžiaus jau tremtyje. Tada

♦ Žodis, tartas literatūros popie
tėje, skirtoje a.a. poetui Henrikui 
Nagiui, vykusioje 1998 m. vasario 
22 d. Pasaulio lietuvių centre, Le
mont, Illinois. Šią popietę surengė 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros taryba, vadovaujama Marytės 
Reinienės. 
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tremtis dar buvo nauja, prara
dimas šviežias ir skaudus, kaip 
dar neužsitraukusi žaizda. Po 
metų pasirodė jo antrasis rin
kinys Lapkričio naktys, 1951 
metais išėjo Žemės antologija su 
jo ir kitų keturių poetų kūri
niais, dar po metų Saulės laik
rodžiai. Pirmuose eilėraščiuose 
daug praradimo ir netekties 
įvaizdžių. Ilgainiui egzilė tapo 
kasdienybe, eilių rinkinių srau
tas sulėtėjo, viltis sugrįžti blėso. 
Šiaurės įvaizdis pradėjo ryškėti 
Henriko Nagio kūryboje — 
šiaurės, kuri yra „mirtis ir gy
vybė įsčiose”, „erškėčių krūmas 
ir laužo ugnis”, „balta ir skaudi 
tyla”, „visų poetų namai” ir pa
galiau „mano namai”. Pavasa
rio prisikėlimo viltis stipriai 
blykstelėjo 1956-aisiais metais, 
kai vengrai nesėkmingai bandė 
numesti vergijos jungą. Po suki
limo Nagys suteikė vengrų tau
tai ir perkeltine prasme savo 
kartai ir tautai balsą eilėraštyje 
„1956 METŲ RUDUO, Buda
pešto baladė”.

Lietuviškoji Laisvosios Euro
pos radįjo tarnyba ypatingas su
kaktis žyminčiose programose 
panaudodavo literatūros. Kas
met minint vengrų sukilimo 
metines, į programą įdėdavau
Nagio sodriu balsu įskaitytą " 
„Budapešto baladę”, kuri geriau 
negu bet koks straipsnis per
teikdavo pavergtų tautų laisvės 
ilgesį. Klausydavausi įrašo ir 
rydavau ašaras, nes tame eilė
raštyje Nagys distiliavo ir žo
džiais išreiškė, tai ką visi — 
vengrai, lietuviai, latviai, estai, 
lenkai, čekai —juto.

1960 metais pasirodė rinkinys 
Mėlynas sniegas, o po jo iki Na
gio mirties išeivįjoje sulaukėme 
tik dviejų. 1968 metais išleis
tame Broliai balti aitvarai poe
tas atsisveikino su žuvusiais 
draugais-rašytojais ir atsistojo 
akistaton su mirtim, su Am
žinuoju Šalčiu, su Šiaure. Ant
rąjį rinkinį Prisijaukinsiu sak
alą jis baigė eilėraščiu „Re- 
ąuiem”. 1990 metais išėjo jo 
rinktinė Grįžulas Lietuvoje, o 
1996 metais Sakalų valanda, 
kurioje paskelbta saujelė naujų tremtį, iš kurios negrįžtama - 
eilių, susįjusių su atgimusia 
Lietuva ir grįžimu į ją.

Henrikas Nagys savo poezi
joje reiškė ištremtosios lietuvių 
kartos išgyventą tėvynės, gyve
nimo prasmės praradimo 
skausmą. Kai vienas po kito au
tomobilių avarijose žuvo žodžio, 
kūrybos broliai — Antanas 
Škėma, Julius Kaupas ir Algi
mantas Mackus, Henrikas Na
gys jiems skirtame rinkinyje 
Broliai balti aitvarai rašė:

Gėrėm tą patį ledinį žemės 
vandenį

Pūtė į veidus naktim šalta 
tuštuma 

Glostėme rasą ir vėją plaukus 
ir grindinį 

Gėrėm tą patį užsimiršimo 
vandenį 

Vyną ir tulžį vienos paaukotos 
kartos.

Vienas iš penkių žemininkų 
poetų, Henrikas Nagys Žemės 
antologijoje 1951 metais pas
kelbtų eilėraščių skirtingu eilia
vimu ir tematika atsiribojo nuo 
pokario Nepriklausomos Lietu
vos lyrikos. Filosofas Juozas 
Girnius knygos įvade nurodė,

Henrikas Nagys (1920 - 1997)

Budapešto baladė
Imre, ar tu stovėjai
(vienplaukis berniukas moksleivio miline ir vaiko akim) 
ant poeto paminklo pakopų tą nepaprastą spalio vakarą 
ir šaukei į mirtiną tylą virš neužmatomos jūros galvų, 
užkimęs nuo tėviškės tyrų ir drungno Dunojaus vėjo 
ir jauno kraujo plakimo:
„Kelkite, vengrai, tėvynė šaukia jus! 
Laikas atėjo! Dabar arba niekados!
Visų vengrų Dievo vardu mes prisiekiam, prisiekiame 
niekad daugiau nebūti vergais!”
Ar tai tu kartojai,Imre, kartu vėliau su minia
ir žeme, ir vėju, ir vandeniu šitą karčią laisvės priesaiką?

kad „naujųjų poetų kūryba pul
suoja gimtosios žemės palikimo 
skausmu”. Išgyvendamas trem
tį, ilgainiui Nagys pradėjo vis 
dažniau paliesti didžiausią 

mirtį, ją mėgindamas suprasti 
ir su ja susitaikyti iki savo gy
venimo pabaigos. 1978 metais 

ELTA nuotrauka

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (deiinėje) su a.a. poeto Henriko žmona Birutė ir 
sūnumi Gintaru atsisveikinimo metu su poetu, kurio pelenai buvo perlaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse, 
Žemininku kalnelyje.

išleistame rinkinyje Prisijau
kinsiu sakalą jis prašė:

Nepalikite manęs.
Nepalikite prieš paskutinę 

ilgąją kelionę.
Neišmokau nei dangaus,nei

žemės nešt, 
Mirė sakalai ir sužiedėjo 

mano duona.

Kitame eilėraštyje rašė, kad, 
nemokėję gyvenimo suprasti,*

Einame ir grįžtame, 
klumpam ir keliam, 
kol pagaliau apsiprantame

su vienintele
ir paskutine mintim:
ir mirties nepažįstame.
Dar kitame pažymėjo: „Vartai 

atverti visi ir veda į kapus”. Ir 
pagaliau, susitaikymo melan
cholijos pilnas, panteistine vilti
mi skambantis eilėraštis:

Nudažykite mano veidą žaliai 
prieš mirtį, 

kad galėtų giria ramiai 
žaliuot virš manęs.

Kad nepajėgtų niekad niekas 
atskirti 

kur yra medžiai, kur samanos 
ir kur aš.

Nors paskutiniame rinkinyje 
poetas pakartojamai žvelgė į 
mirtį, tačiau jo poezijoje ryš
kiausias buvo kūrybos, kuria jis 
priešinosi mirčiai, simbolis — 
tai pirmuose rinkiniuose buvo 
paukščio, o vėlesniuose sakalo 
įvaizdis:

Šiaurėje miega visų eilėraščių 
žodžiai

ir pirmo pavasario potvynio 
laukia, 

kad galėtų pabust ir pakilti 
su paukščiais.

Lakus poezijos žodis — prieš
prieša nebūčiai — tai sakalas, 
kurį poetas laiko savo rankoj 
tik akimirką, ir vėl jis nėpasie- . 
kiamas. Sakalas — laisvas, sa
kalas — vaikystės vėjo plazde
nimas, sakalas — pasakos 
paukštis • sidabro plunksnom, 
sakalas — pilkas, išdidus 
paukštis gintarinėm akim, sa
kalas — svajonė, kuria poetas 
svaigo:

Visą gyvenimą
ieškojau tavęs — 
savo paukščio.
Dabar ant aukšto 
nulapojusio klevo, 
tarp sunkių ir lietingų 
lapkričio debesų, 
tupi vienas ir svetimas 
mano sakalas: 
mieguistom akim, 
sakytum sapnuodamas, 
žiūri jisai 
į tolimą tolumą — 
ir nemato žemės 
ir nemato manęs.
Sakalas — tai pats poetas 

Henrikas Nagys, pakylantis į 
erdves dar vienam skrydžiui.

Henriko Nagio pelenai pra
eitą rudenį palaidoti Rašytojų 
kalnelyje Antakalnio kapinėse.
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Bernardą Brazdžionį

Romuva — baltų 
tradicija
JONAS TRINKŪNAS

Praėjus gerai savaitei po Ber
nardo Brazdžionio apdovanoji
mo Didžiojo Lietuvos- kuni
gaikščio Gedimino pirmbjo 
laipsnio ordinu, Vilniuje, Lietu
vos kino studijoje buvo pristaty
tas naujas filmas „Bernardas 
Brazdžionis. Sugrįžimas”. Tai 
filmas apie mūsų tėvynei daug 
nusipelniusį poetą. Filmo auto
rius (scenarijaus autorius, reži
sierius ir operatorius) — žino
mas dokumentinių filmų kūrė
jas Algirdas Tarvydas. Per ke
letą pastarųjų metų jis sukūrė 
kino juostą „Rekrūtai” (apie lie
tuvių jaunuolių kančias tarnau
jant sovietinėje armijoje), apie 
prezidento Antano Smetonos 
laikų Lietuvos kinematografus, 
apie Mariją Gimbutienę ir kitus 
įsimintinus dokumentinius fil
mus. O kuriant patį naujausią 

Bernardą Brazdžionį, 
Algirdui Tarvydui talkino kom
pozitorius J. Širvinskas, konsul
tavo vienas iš žymiausių Lietu
vos literatūros kritikų Vytautas 
Kubilius, kadrus komentavo 
Lietuvos Rašytojų sąjungos pir
mininkas Valentinas Sventic- 
kas.

Prieš filmo peržiūrą ir po jos 
susirinkusiems savo kolegoms, 
rašytojams ir kitiems Bernardo 
Brazdžionio talento gerbėjams 
Algirdas Tarvydas papasakojo 
apie šio filmo kūrimo aplinky
bes. Idėja jam gimusi kartu su 
Lietuvos atgimimo, Sąjūdžio 
pradžia. Kai režisierius su užsi
degimu ir įkvėpimu filmavo 
pirmąjį Brazdžionio atsilan
kymą Lietuvoje, kai kurie jo ko
legos filmininkai su nuogąsta
vimu jį atkalbinėjo nuo suma
nymo, sakydami: „Brazdžionis 
atvažiavo ir išvažiuos, o tu liksi 
čia ir užsitrauksi valdžios ne
malonę”. Iš tiesų, Lietuva tuo
met dar buvo okupuota, Sąjū
džio dalyvius ir šalininkus dar 
sekė ir jiems grasino komparti
jos bei sovietinio saugumo pa-

Kadras i& Algirdo Tarvydo „Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas” Algirdo Tarvydo nuotrauka

Filmo apie Bernardą Brazdžionį au
torius — kinematografas Algirdas 
Tarvydas

reigūnai. O Brazdžionis jiems 
buvo vienas iš pavojingiausių 
priešų. Bet Algirdas Tarvydas į 
šalį nepadėjo kameros, stengėsi 
nufilmuoti kuo daugiau Braz
džionio susitikimų su visuome
ne, padaryti kuo daugiau įsi
mintinų kadrų. Taigi, nepaisy
damas pavojų, tais metais pra
dėjęs kurti filmą, autorius atli
ko tam tikrą žygdarbį. Tarvy
das nugalėjo ir kitas kliūtis. 
Jau po nepriklausomybės atkū
rimo, kai jau buvo aišku, jog iš 
tiesų bus padarytas filmas, o 
autorius ėmė ieškoti lėšų, eks
pertai jam įrodinėjo, esą apie 
Brazdžionį reikia padaryti nedi
delį — dviejų trijų dalių filmą. 
Tarvydas užsispyrė ir padarė 
50 minučių trunkantį penkių 
dalių filmą. Pasak Tarvydo, yra 
sukurta nemažai filmų apie Lie
tuvos rašytojus, bet ši juosta 
apie Brazdžionį — iš jų pati di
džiausia. O aš pridurčiau, kad 
tas filmas ir geriausias, įspū
dingiausias.

Po peržiūros vienas Algirdo 
Tarvydo kolega atpasakojo 
prieš metus kitus užsimezgusį

Mūsų protėviai ilgus amžius 
gyveno šioje žemėje, kūrė būvį, 
stengdamiesi suprasti ir įpras
minti supantį pasaulį. Iki vadi
namų istorinių ar rašytinių 
laikų jie jau turėjo sukūrę svar
biausių savo kultūros dalykų — 
kalbą, pasaulėjautą, sukaupę 
meno ir kt. Ne viskas išliko, 
daugelis kultūros ir buities da
lykų savaime sunyko, bet būta 
ir prievartos, ir griaunamųjų jė
gų. Agresyvios religinės bei po
litinės jėgos stengėsi užkariauti 
tautas ir primesti joms savo gy
venimo būdą bei pasaulėžiūrą. 
Labiausiai jautrios prievartai 
buvo savita kalba ir tikyba. 
Praradusi šias dvasinės kultū
ros formas, tauta ar etninė ben
drija netekdavo tapatumo ir 
virsdavo jau kitokia žmonių 
bendrija, gerokai skurdesne. 
Dar 13 a. pagoniškosios Lietu
vos valdovas Gediminas skelbė, 
jog kiekviena tauta turi teisę į 
savitą pasaulio suvokimą ir jo 
gerbimą. Vilnius buvo įvairių 
religijų miestu, o Lietuva buvo 
daugiatautė ir visi gyveno dar
noje ir sutarime. Ši protinga gy
vensena, deja, nepajėgė išsilai
kyti nuožmios ir agresyvios to 
meto „civilizacįjos” sąlygomis. 
Atėjusi naujoji religija ėmė 
skaldyti vieningą senos kultū
ros teritoriją, kurstė karus ir 
nesantaiką tarp anksčiau drau
giškų tautų.

Baltų tradicija — tai pasau
lėjauta, senasis tikėjimas, pa- 

pokalbį su tėvynėje apsilankiu
siu Amerikos lietuviu. Svečias 
klausęs, ar pagrįstos kalbos, 
esą į Lietuvą apsilankiusį Braz
džionį žmonės kiekvieną kartą 
ant rankų nešioja. Kad taip yra, 
iš tiesų patvirtina ir Algirdo 
Tarvydo filmas. Jo kamera už
fiksavo jaudinančius visuome
nės susitikimus su poetu tiek 
kaimuose, tiek miestuose. Kur 
beatvyksta Brazdžionis — visur 
susirenka minios žmonių, visi 
tiesia į jį rankas, visi trokšta 
išgirsti jo žodį, visi įdėmiai, ne
retas ir su ašara akyse, klausosi 
jo poezijos apie okupuotos Lie
tuvos žmonių kančias, apie ne- 
palūžtantį jų ryžtą, laisvės troš- 

pročiai, folkloras ir pan., o Ro
muva simbolizuoja šios tradici
jos vieningumą. Yra žinių iš 
14 a., jog viduryje baltų žemių 
(šiandien tai Kaliningrado sri
tis) buvusi ypatinga Romuvos 
šventovė, kurią gerbė visos Bal
tijos tautos. Joje degė amžinoji 
ugnis, kurios šviesa ir ramybė 
(tokia ir vardo Romuva prasmė) 
sklido po visą Pabaltijį ir dar to
liau. Iki šiol baltarusiai turi 
liaudies dainų apie Romuvą, o 
save vadina krivičiais, t.y. Ro
muvos žynio Krivio pasekėjais.' 
Deja, šią ugnį užgesino naujos 
religijos platintojai, o toliau 
prasidėjo sunkūs laikai prigim
tiniam tikėjimui ir senajai tra
dicijai. Protėvių, gamtos, tėviš
kės, savo dievų gerbimas buvo 
piktai draudžiamas ir persekio
jamas. Šiandieii atėjo prabudi
mo laikas, ir senojo tikėjimo pri
sikėlimas yra neišvengiamas. 
Panašūs dalykai1 vyksta Euro
poje ir kituose civilizacijos iš
vargintuose kraštuose. Žmonės 
pasiilgo jaukaus paprastumo, 
bendravimo su gamta, kalbė
jimo su medžiais, akmenimis, 
upeliais, būtent; to, kas buvo 
įprasta mūsų protėviams, mo
kėjusiems rasti ir kurti darną. 
Mes taip pat suprantame, jog 
šiais laikais kiekvienas žmogus 
turi teisę pasirinkti arba ne — 
savo tikėjimą.

Senasis tikėjimas buvo labai 
įvairus, ir jo formos buvo susiju
sios su istoriniu laikotarpiu, ku- 

kimą. Atrodo, kad Tarvydui pa
vyko įgyvendinti savo sumany
mą — filmą apie Bernardą 
Brazdžionį padaryti Lietuvos 
atgimimo metraščiu. Įtaigūs ki
no kadrai apie Sibiro tremtinių 
palaikų atgabenimą į Vilniaus 
oro uostą, daugiatūkstantiniai 
Sąjūdžio susibūrimai, manifes
tacijos. kruvini Sausio 13-osios 
įvykiai... Šiuos kadrus lydi Ber
nardo Brazdžionio skaitomi 
posmai iš eilėraščių „Aš čia gy
va”, „Šaukiu aš tautą”, frag
mentai iš poemos „Vaidila Va
liūnas”... Taip ir buvo: į Sibiro 
tremtį, į kalėjimus lietuviai ėjo, 
širdyje nešdamiesi Bernardo 
Brazdžionio poezijos žodžius, jie
skambėjo minioje, nuo okupan
tų kariuomenės gynusioje Vil
niaus televizijos bokštą, Parla
mento rūmus...

Filmo kadrai apie visuomenės 
susitikimus su Bernardu Braz
džioniu, apie jo literatūrinius 
vakarus atskleidžia poeto savy
bę — įtaigiai skaityti savo poe
ziją. jo puikų sugebėjimą ben
drauti su žmonėmis, su audi
torija.

Didelis filmo privalumas tas, 
kad jis išradingai aprėpia visą 
Bernardo Brazdžionio gyveni
mą — nuo mokinuko, gimnazis
to, studento, nuo bręstančio 
poeto iki pastarųjų metų. Auto
rius tai pavaizduoja kadrais, 
kurie padaryti Bernardui Braz
džioniui kartu su seserim var
tant seną, per karo negandas, 
trėmimus ir persekiojimus poe
to sesers išsaugotą nuotraukų 
albumą. Kameros užfiksuotas 
šis poeto pokalbis su Vilniuje 
gyvenančia poeto seserim atsk
leidžia svarbius Bernardo Braz
džionio gyvenimo tarpsnius. Al

Algimanto Žižiūno nuotrauka

ris kartais buvo taikus ir malo
nus, o kartais žiaurus ir var
ginantis. Vienokius dievus tu
rėjo žemdirbiai, kitokius kariai, 

girdo Tarvydo kamera įamžino 
ir poeto monologą apie savo poe
ziją, apie tai, kad viename jo as
menyje egzistuoja du poetai — 
Bernardas Brazdžionis ir Vytė 
Nemunėlis. Tenka tik stebėtis 
filmo autoriaus sugebėjimu visa 
tai įtaigiai įamžinti vaizdu ir 
garsu, tuo labiau, kad Bernar
das (Brazdžionis, pasak Algirdo 
Tarvydo, nesutiko prieš kamerą 
pozuoti, o leido filmuoti tik tai, 
kas savaime vyksta, ką jis mato 
iš šalies. Filmo autorius sakė, 
kad Bernardas Brazdžionis kaž
kokia proga pasakęs, jog visoje 
kelionėje po Lietuvą Tarvydas jį 
sekiojęs kaip šešėlis...

Po filmo peržiūros Algirdo 
Tarvydo kolegos, patyrę filmi
ninkai pripažino, kad tai iš 
tiesų įdomus ir pavykęs filmas. 
Be abejo, jis patiks ir žiūro
vams. Gal šiuo filmu susidomės 
ir užjūrio lietuviai, norės jį įsi
gyti kultūrinės organizacijos? 
Šiuo atveju filmo autorius Al
girdas Tarvydas galėtų atsiųsti 
filmo videokopiją. Jo adresas — 
Apkasų gatvė 35-29, 2042 Vil
nius, Lithuania. Fax — 468245.

Algimantas Antanas
Naujokaitis 
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dar kitokius burtininkai. Buvo 
daug bendrumų, kurie sudarė 
senos ir turtingos kultūros pa
grindą bei visumą. Šiandien is
torinė chronologija arba progre
so ir evoliucijos idėjos nebeturi 
tos reikšmės, kurią turėjo praei
tyje. Viskas yra šiuolaikiška, 
kas tinka mūsų laikui, kas ten
kina minties paieškas, dvasios 
troškimus. M. Gimbutienė susi
žavėjusi rašė ir pasakojo apie 
Senosios Europos kultūrą — jos 
taikingumą, kūrybingumą ir 
moteriškumą — idealus, kurių 
ypač reikia šiuolaikiniam žmo
gui. Visa tai buvo prieš kelis 
tūkstančius metų, bet šiandien 
tie praeities idealai ir kultūros 
formos gali būti pavyzdys ir sie
kiamybė.

Romuva tai šiuolaikinis seno
sios tikybos tęsėjų sąjūdis. Nuo 
savo pirmtakų šiame ir praėju
siame šimtmetyje Romuva ski
riasi tuo, jog tikybą daug rim
čiau remia plačiu vietinės mito
logijos, folkloro ir etnologijos 
paveldu, vengdama išgalvotų ti
kybos išraiškų. O įvairių etni
nių ir kalbinių grupių paveldas 
yra neišsemiamas, kupinas 
šventumo ir tikėjimo gelmės. Ši 
tikyba išliko įvairiais pavida
lais, nepaisant krikščionių baž
nyčios pastangų, iki pat mūsų 
laikų — liaudies papročiuose, 
kalboje, dainose, dorovėje ir 
pan. Tik gilėjanti žmonių savi

monė ir etnokultūrinis išsilavi
nimas gali atskleisti ir atskleis 
tautų paveldo reikšmę, jo prik
lausymą senajam tikėjimui.

Tikybą sudaro žinojimas ir 
tikėjimas bei gyvenimo būdas. 
To negalima pasiekti tam tikru 
„įsirašymu” ar pasikrikštijimu. 
Tik kantrus ir nuoseklus pri
gimtinės tikybos žadinimas sa
vyje, tikėjimo dvasios apvaly
mas nuo laikinų apnašų, gali 
atvesti žmogų į Romuvą — 
mūsų protėvių kurtą dvasios 
rūmą. Tikyba arba religija su
prantama kaip žmogaus santy
kis su šventybe ar šventumu, o 
tai reiškia ir santykį su Dievu 
bei dievais. Buvo suvokiama, 
jog pasaulis ir gyvenimas tai 
paslaptingų galių, šventos gy
vybės apraiška. Krikščioniško 
Dievo samprata nepajėgia ap
rėpti pasaulio įvairovės, kitaip 
— kam reikėjo taip žiauriai ko
voti su kitomis tikybomis bei 
dvasinėmis tradicijomis. Sena
jai tikybai labiau būdingas sie
kis pajusti ir suvokti tą įvai
rovę, paliekant vietos paslap
čiai, kitom įžvalgom ir pasau- 
lėj autom.

Šventumas — tai neįvardyta 
pasaulio gyvybės ir dvasios jė
ga, kuri reiškiasi gamtoje ir 
žmonėse. Baltų tradicijos išsau
gojo senąją šventumo sampratą,

(Nukelta į 2 psl.)
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KĘSTUTIS ŠATKAUSKAS

Jis tebėra mūsų tarpe
„Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno 

tarp mūsų” (Jn 1, 14) — tai la
biausiai glaustas, labiausiai iš
kalbingas ir turbūt reikšmin
giausias pagrindinės krikščio
niškojo tikėjimo tiesos — Dievo 
Įsikūnijimo — išsakymas. Šį 
evangelijos pagal Joną pradžios 
sakinį paprastai siejame su 
Viešpaties Gimimo, Kalėdų, 
švente. Tačiau jis galingai 
apjuosia ir visų liturginių metų 
ciklą, įskaitant ir Viešpaties 
Prisikėlimo, Velykų šventę, iš
ryškindamas jos gelmę. Nors 
Jėzus savo gyvenimą žemėje 
baigė mirtimi (kaip mes visi), 
mirtimi ant kryžiaus, tačiau 
Prisikėlęs jis nepaliauja gyventi 
mūsų tarpe.

Paties Prisikėlimo iš kapo 
niekas nematė. (Tai, aišku, ne
sustabdė per šimtmečius di
džiųjų pasaulio menininkų ban
dymų tą momentą pavaizduoti, 
Ęaip, pavyzdžiui, šiame pusla
pyje mūsų įdedamos Piero della 
Francesca, ca. 1406-1492 Itali
joje, freskos reprodukcijos „Pri
sikėlimas”, kurią Thomas Ho- 
ving, buvęs New York’o Metro
politan Museum of Art direkto
rius, savo knygoje Greates 
Works of Art of Western Civili- 
zation įdeda pačia pirmąja — 
mūsų nūkrikščionėjusiame pa
saulyje tai verčia susimąstyti.) 
Viešpaties Prisikėlimo momen
to neliudija nei evangelistai. 
Niekas jo nematė. Tačiau, ką 
mokiniai liudija, yra jų pačių 
susitikimai su jų mirusiu, o bet
gi vėl gyvu Viešpačiu. Jis atsi
rado ir buvo jų tarpe. Pasiklau
sykime:

[Moterys] greitai paliko kapą, 
apimtos išgąsčio ir didelio 
džiaugsmo, ir bėgo pranešti mo
kiniams.

Ir štai priešais pasirodė Jėzus 
ir tarė; „Sveikos!” Jos prisiarti
no ir, puolusios žemėn, apkabi
no jo kojas. Jėzus joms pasakė: 
„Nebijokite! Eikite ir pasaky
kite mano broliams, kad ke
liautų į Galilėja; ten jie mane 
pamatys” (Mt, 28, 8-10).

„Vienuolika mokinių nuvyko į 
Galilėja, ant kalno, kurį jiems 
buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, 
mokiniai parpuolė ant žemės, 
tačiau kai kurie dar abejojo. 
Tuomet prisiartinęs Jėzus pra
bilo: „Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje. Tad eikite ir 
padarykite mano mokiniais vi
sų tautų žmones, krikštydami 
juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir 
Šventosios Dvasios, mokydami 
laikytis visko, ką tik esu jums 
įsakęs” (Mt, 28, 16-20).

„Šeštadieniui praėjus, Marija 
Magdalena, Marija, Jokūbo mo
tina, ir Salomė nusipirko kve
palų, kad nuėjusios galėtų Jėzų 
patepti. Labai anksti, pirmąją 
savaitės dieną, jos ateina saulei 
tekant prie kapo. Jos kalbėjosi 
tarp savęs: „Kas mums nuritins 
akmenį nuo kapo angos?” Bet,

Jau pasidarė tradicija kiek
vienais metais informuoti vi
suomenę apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Lituanistikos 
katedros University of Illinois
at Chicago veiklą. Mes mano- menys ir kt.). 
me, kad tokios informacįjos 
laukia Katedros steigėjai ir au
kotojai.

Šiais mokslo metais katedroje 
dirba du profesoriai: literatūrą 
dėsto Violeta Kelertienė, o kal
botyrą ir kultūrą — Giedrius 
Subačius. Universiteto duome
nimis, Katedroje mokosi 69 
įvairių lygių studentai ir stu
dentės, iš kurių dvi jau baigė 
magistratūrą. Viena jų grįžo į 
Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune, kita rengiasi grįžti į Vil
niaus universitetą. Ten jos 
sieks daktaro laipsnio, panau- 
dodamos čia įgytas žinias. Da
bar Katedroje magistro laipsnio 
siekia keli studentai iš Vilniaus 
universiteto ir Vilniaus peda
goginio universiteto, o jų gretos 
rudenį dar pasipildys keliais 
jaunuoliais iš Klaipėdos ir Vil
niaus. Daktaro disertacijas ren
gia du čia gyvenantys šios Kate
dros paruošti ir visus egzami
nus išlaįkę asmenys. Iš visų 
studentų 80 procentų yra Ame
rikos lietuviai arba amerikie
čiai. Šį pavasarį, gavusi priva
čią stipendiją, į daktarantų gre
tas įsįjungė Vilniaus universite
to disertantė Saulė Buzaitė, 
kuri dalį paskaitų klauso Jungo 
institute Evanstone, dar — Li
tuanistikos katedroje, UIC. 
Šiais metais buvo dėstomi tokie 
kursai: pirmųjų metų lietuvių 
kalba, antrųjų metų lietuvių 
kalba, lietuvių kultūra (ang-

„Ir štai tą pačią dieną du mo- ligkai), 19-ojo amžiaus žemaičių 
kiniai keliavo į kaimą už še- kalba, vyko seminarai apie da- 
šiasdešimties studijų nuo Jeru
zalės, vadinamą Emausu. Jie 
kalbėjosi apie visus tuos įvy
kius. Jiems taip besikalbant ir 
besiginčijant, prisiartino pats 
Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo 
lyg migla aptrauktos, ir jie jo 
nepažino. O Jėzus paklausė: 
Apie ką kalbate ir ginčijatės, 
eidami keliu?” Tie nuliūdę su
stojo.

pažvelgusios iš arčiau, pamatė, 
kad akmuo nuristas. O buvo jis 
labai didelis. Įėjusios į kapo rū
sį, išvydo dešinėje sėdintį jau
nuolį baltais drabužiais ir nu 
stėro. Bet jis joms tarė: „Nenu
sigąskite! Jūs ieškote nukry
žiuotojo Jėzaus Nazaratiečio. 
Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai 
vieta, kur jį buvo paguldę. Eiki
te, pasakykite jo mokiniams ir 
Petrui: jis eina pirma jūsų į Ga
lilėją. Tenai jį pamatysite, kaip 
jis yra jums sakęs”. Jos išėjo ir 
skubiai nubėgo nuo kapo, nes 
jas buvo pagavęs drebulys ir 
siaubas. Persigandusios jos nie
kam nieko nesakė.

Prisikėlęs anksti rytą, pirmą
ją savaitės dieną, Jėzus pir
miausia pasirodė Marijai Mag- 
dalietei, iš kurios buvo išvaręs 
septynis demonus. Ji nuėjusi 
pranešė jo bičiuliams, kurie ge
dėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad 
jis gyvas ir kad ji pati jį ma
čiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pa
sirodė dviem iš jų kelyje į kai
mą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir 
šitie sugrįžę paskelbė visiems 
kitiems, bet ir jais anie neti
kėjo. Galop pasirodė visiems 
Vienuolikai, kai jie sėdėjo už 
stalo; priekaištavo jiems už ne
tikėjimą ir širdies kietumą, kad 
netikėjo tais, kurie buvo matę jį 

' prisikėlusį” (Mk 16,1-14).

Vienas iš jų, vardu Kleopas, 
atsakė Jėzui: „Nejaugi tu būsi 
vienintelis žmogus, buvęs Jeru
zalėje, kuris nežino, kas joje 
šiomis dienomis atsitiko!” Jėzus 
ramiai paklausė: „O kas gi?” Jie 
tarėjam: „Su Jėzumi iš Nazare
to, kuris buvo pranašas, galin
gas darbais ir žodžiais Dievo ir 
visos tautos akyse. Aukštieji 
kunigai ir mūsų vadovai parei
kalavo jam mirties bausmės ir 
atidavė jį nukryžiuoti. O mes 
tikėjomės, kad jis atpirksiąs Iz
raelį. Dabar po viso tojau trečia 
diena, kaip tai atsitiko. Be to, 
kai kurios mūsiškės moterys 
mums uždavė naujų rūpesčių. 
Anksti rytą jos buvo nuėjusios 
pažiūrėti kapo ir nerado jo kū
no. Jos sugrįžo ir papasakojo re
gėjusios angelus, kurie sakė 
Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš 
mūsiškių buvo nuėję pas kapą 
ir rado viską, kaip moterys sa
kė, bet jo paties nematė”.

Jėzus jiems tarė: „O jūs, neiš
manėliai! Kokios nerangios jūsų 
širdys tikėti tuo, ką yra skelbę 
pranašai! Argi Mesijas neturėjo

bartinę literatūros teoriją, apie 

viso to iškentėti ir įžengti į savo 
garbę!” Ir, pradėjęs nuo Mozės, 
primindamas visus pranašus, 
jis aiškino jiems, kas visuose 
Raštuose apie jį pasakyta.

Jie prisiartino prie kaimo, į 
kurį mokiniai keliavo, o Jėzus 
dėjosi einąs toliau. Bet jie pri
vertė jį pasilikti, prašydami: 
„Pasilik su mumis! Jau vakaras 
arti, diena jau besibaigianti...” 
Tuomet jis užsuko pas juos. 
Vakarieniaudamas su jais prie 
stalo, paėmė duonos, sukalbėjo 
laiminimo maldą, laužė ir davė 
jiems valgyti. Tad jų akys at
sivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis 
pranyko jiems iš akių. O jie kal
bėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo 
užsidegusios, kai jis kelyje 
mums kalbėjo ir atvėrė Raštų 
prasmę?” (Lk 24, 13-32).

Prisikėlęs Viešpats buvo regi
mas ir tikimas jo mokinių (visų 
pirma tų moterų, kurios jį sekė 
ir jį globojo, kaip mūsų laikų 
feministės teologės skuba pa
brėžti), iš kurių tačiau daugelis 
nebuvo linkę jo apsireiškimą 
pripažinti, visi žinome netikėlio 
apaštalo Tomo istoriją. O nuo 
maždaug aštuonioliktojo am
žiaus vidurio iki šios dienos teo
logai yra bandę aiškinti krikš
čionių tikėjimą į Viešpaties pri
sikėlimą įvairiausiais būdais: 
fiziška negalimybe, mitologijos 
galia, transcendine krikščiony-

Nemažai katedros dėstytojų 
nuveikta ir už universiteto ribų. 
Profesorė Violeta Kelertienė, 
padedama profesorės Loretos 
Višomirskytės, 1997 metų va
sarą suorganizavo keliaujančio 
Baltijos kraštų studijų instituto 
aštuonių savaičių kursus. Juos 
dėstė šeši lektoriai, o paskaitų 
klausė daugiau netu 30 stu
dentų, suvažiavusių iš visos 
Amerikos. Buvo dėstomos estų, 
latvių, lietuvių kalbos ir Balti
jos šalių istorija.

Be darbo su studentais litua
nistikos katedros UIC profeso
riai taip pat bendradarbiavo 
spaudoje, dalyvavo įvairiose 
konferencijose. Violeta Kelertie
nė žurnale Metai paskelbė 
straipsnį „Lengvai pučia keturi 
vėjai lietuvių literatūrologijoje”, 
o „Perceptions of the Self and 
the Other in Lithuanian Postco- 
lonial Fiction” bus specialiame 
žurnalo WorldyLįterature Today 
numeryje, skirtame Baltijos ša
lių literatūroms. Profesorė Ke
lertienė taip pat skaitė moksli
nius pranešimus: 1997 metų ru
denį Vilniuje įvykusioje Second 
Conference of Baltic Studies in 
Europe (konferencijoje ji organi
zavo sekciją apie Baltų postko- 
lonializmą), Modern Language 
Association Toronte, kur taip 
pat skaitė pranešimą apie lietu
vių literatūrą. University of 
Washington (Seattle) turėjo ke
lias paskaitas tenykštėje Baltų 
studijų katedroje bei Skandi
navų studijų katedroje, supa- 

bės dogmų struktūra. Nei vie
nas iš jų negali paveikti to gi
laus įsitikinimo, kuris glūdi 
tiek daug žmonių širdyse — 
Dievas su mumis. Ir todėl šia
me velykiniame Draugo šešta
dieninio priedo numeryje spaus
diname pasaką, kuri kaip tik 
liudija mūsų tautos sąmonėje 

, įgludusį įstikinimą, kad Vieš
pats dalyvauja žmonių gyve
nime. Drauge norėtųsi tik pada
ryti pastabą, jd'g dauguma šito
kio žanro lietuviškų pasakų ir 
legendų — kur Viešpats Jėzus 
ateina į žemę ir bendrauja su 
žmonėmis, juos paveikdamas, 
kaip jie iš tikrųjų turėtų elgtis 
— yra buvusios interpretuotos, 
kaip dorovės mokslas. Ar nebū
tų teisingiau šiuos pasakojimus 
matyti, kaip krikščionybės tūk
stantmetinius liudijimus — „Ir 
Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp 
mūsų”? Kai šeimininkas paga
liau paklausia savo samdinio: 
„Tai kas tu yra, pasakai tu 
man? Ar ne Dzievas tu?” „Aš 
yra, — sako, — Jėzus”. Tai 
Emauf analogija.

Prisikėlimo šventėje svarbiau
sias dalykas, kurį turėtume įsi
minti, turbūt ir yra šis: „Aš 
yra”. Arba kaip Matas baigia 
visą savo evangelijos tekstą: „Ir 
štai aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos”.

(a U)

sovietmnčio Lietuvos prozin
inkų ezopinę kalbą, Alfonso Ny
kos-Niliūno poeziją, išeivijos 
kultūrinę periodinę spaudą ((Ai
dai, Literatūros lankai, Met-

Piero della Francesca (Piero di Benedetto dei Franceschi). g. ca. 1406-12, Borgo San Sepolero, Italijoje, 1492 m. 
gruodžio 10. “Prisikėlimas”, freska, vėlyvieji 1450 metai.
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Viešpaties Prisikėlimo šventėje mūsų skaitytojams ir bendra
darbiams linkime Jo palikto džiaugsmo ir Jo žadėtos ramybės 
(„Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš 
ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūkštauja jūsų širdis ir tene- 
liūdi!” Jn 14, 27), o visai mūsų tautai stiprybės, kūrybinių 
užmojų ir ištvermės nesibaigiančiame mūsų kelyje į išsipildymą!

žindino skaitytojus su kai ku
riomis lietuvėmis prozininkė
mis ir jų kūryba.

Pernai profesorei Kelertienei, 
kartu su Vilniaus arkivyskupu 
Audriu Juozu Bačkiu Vilniaus 
pedagoginis universitetas su 
teikė garbės daktarės laipsnį 
iškilmingoje ceremonijoje. Pro
fesorė šiuo metu eina Associa- 
tion for the Advancement of 
Baltic Studies prezidentės pa
reigas ir intensyviai padeda 
rengti metinį suvažiavimą, ku
ris vyks birželio 19-21 dienomis 
Indiana universitete. Be to, ji 
perrinkta Pasaulio lituanistų 
bendrijos vicepirmininke. Profe
sorė yra viena Lituanus žurnalo 
redaktorių, kartu su profeso
rium emeritu Rimvydu Šilgaliu 
redaguoja Metmenų žurnalą.

Profesorius Giedrius Subačius 
(University of Illinois at Chica- 
go) taip pat aktyviai dalyvauja 

Šiame numeryje:
Viešpaties Prisikėlimo šventės proga • University of Illinois Litua
nistikos katedroje • Kęstučio A. Trimako nauja knyga • Viena iš 
„Gervėčių pasakų” — ,Jėzus Kristus” • Punsko lietuvių kapelos 
„Klumpės”* Čikagoje laukiant • Balio Augino eilėraščiai • Kazio 
Sajos komedija Los Angeles • „Mano pirmoji paroda” Čikagoje • 
Dainininkai iš Lietuvos Čikagoje

lituanistiniame gyvenime, tai 
rodo rodo keturi jo pranešimai 
įvairiomis temomis. Pirmąjį 
pranešimą „Lituanistika Uni
versity of Illinois: skaitė 1997 
m. liepos 2 d. Vilniuje Pasaulio 
lituanistų bendrijos surengtoje 
konferencijoje, tą pačią vasarą 
dalyvavo Dailės akademijos ir 
Žemaičių akademijos jungtinėje 
konferencijoje (Vilniuje), skir
toje Renavo dvarui ir skaitė 
pranešimą „Senieji Renavo ka
pinių tekstai”. 1997 m. rugsėjo 
22 d. JAV, University of Penn- 
sylvania, įvyko Martyno Maž
vydo pirmosios knygos 450 me
tų progai skirtas simpoziumas, 
kurį organizavo Pennsylvania 
Statė University (profesorius 
William Schmalstieg.) Jame Su
bačius skaitė pranešimą tema 
„Errors of Martynas Mažvydas”. 
Ketvirtąjį pranešimą kalbinin
kas skaitė Vilniuje aštuntajame 

tarptautiniame baltistų kong
rese 1997 m. spalio 7 dieną te
ma „Bonaventūra Gailevičius — 
tikėtinas — Išguldymo Afieros 
1805 m. ir Lietuviškų Evange
lijų 1806 m. autorius”. Pažy
mėtina ir tai, kad Subačius bai
gė rašyti knygą Žemaičių bend
rinės kalbos idėjos (19 amžiaus 
pradžia), kurią šiais metais ža
da išleisti Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas Vilniuje.

Svarbu ir džiugu yra pa
minėti, kad Nevvberry Library 
Čikagoje tarp penkių labiausiai 
jau nusipelniusių žmonių iš
rinko ir UIC Lituanistikos kate
dros profesorių Giedrių Su
bačių. Jis yra pakviestas daly
vauti parodoje apie visą biblio
teką. Taip pat maloniai kvie
čiame joje dalyvauti visus besi
dominčius šia biblioteka. Paro
da atidaroma šių metų gegužės 
9 dieną 11 valandą.
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KERTINĖ Lietuvininkų gimtinė — Mažoji Lietuva
PARAŠTĖ

“Čigonų barono” plakatas, sukurtas Ados Sutkuvienės. Šią operą balan
džio 26 d. Morton auditorijoje stato Čikagos Lietuvių opera.

„Čigonų baronas” — 
operetė ar komiška opera?
Šių metų Verbų sekmadienio 

rytą Anatolijus Siutas radijo 
bangomis paskelbė, kad „čigo
nų baronas” yra opera.

Kostas Ostrauskas Boston’o 
Lietuvių enciklopedijoje aiškina, 
kad „riba tarp operetės ir ko
miškos operos nėra aiški ir 
griežta: apskritai tariant, ko
miškai operai būdinga kiek pa
kilesni meniniai užsimojimai, 
tuo tarpu operetė daugiau pa
brėžia pramoginį muzikos ele
mentą”.

Lietuvos Valstybinėje operoje 
„Čigonų baronas” pirmą kartą 
buvo pastatytas 1934 m. spalio 
16 d. ir iki 1940 metų turėjo try
lika spektaklių. Operos sukak
tuviniame leidinyje nurodoma, 
kad nuo 1920 iki 1940 metų 
buvo 62 premjeros. „Čigonų ba
ronas” yra įtrauktas į statytų 
operų sąrašą kaip 47-oji premje
ra. Po šio pastatymo Vladas Ja- 
kubėnas parašė recenziją Lietu
vos aide (1934 m. spalio 19 d.), 

kur taip samprotauja: „nesko
ningų elementų čia beveik visai 
nerandame; priešingai, lyrinėse 
vietose daug geros muzikos, 
šiaip puikūs Strauss’o valsai ir 
maršai, kuriais žavėjosi dar... 
Richard’as Wagner’is [!] Iš viso 
ne tiek operetė, kiek komiška 
opera, dėkingai sceniškai pada
ryta ir gerai instrumentuota”. 
Premjeroje dainavo Kipras Pet
rauskas, Antanina Dambraus
kaitė, Petras Oleka, Koncevi
čienė, C. Šulginas, Jadvyga 
Vencevičiūtė, M. Lipčienė, K. 
Orentas ir J. Mažeika. Dirigavo 
Vytautas Marijošius.

Čikagos lietuvių choras „Pir
myn” keletą kartų statė „Čigo
nų baroną”. Viename pastatyme 
buvo vadiname operete, bet 
1955 ir 1966 metų spektak
liuose — komiška opera. Daina
vo Algirdas Brazis, A. Giedrai
tienė, Kotryna Mileriūtė, J. 
Laurušonis, A. Snarskis, Eleo
nora Zapolienė ir kiti. Dirigavo

ALGIRDAS MATULEVIČIUS
Tarsi atgimė daug iškentėjusi 

Mažoji Lietuva — dailiomis 
knygomis su praeities ir dabar
ties nuotraukomis, žemėlapiais, 
įvairiais žmonių likimais. Nese
niai Mažosios Lietuvos fondo 
Amerikoje (pirmininkas lietuvi
ninkas profesorius Vilius Pė- 
teraitis) rūpesčiu ir lėšomis iš
ėjo Mokslo ir enciklopedijų lei
dyklos parengta ir Leidybos 
centro poligrafinių paslaugų 
įmonės Vilniuje išspausdinta 
solidi ir nepaprastai reikšmin
ga lietuvininkų (mažlietuvių) 
veikėjo Martyno Gelžinio (1907- 
1990) monografija. Tai jau tre
čioji pačių mažlietuvių užjūryje 
parašyta ir minėtos leidyklos su 
Mažosios Lietuvos fondu iš
leista knyga: pirmoji Viliaus Pė- 
teraičio Mažoji Lietuva ir 
Tvanksta — apie vandenvar
džius (1992), antroji taip pat lie
tuvininkų veikėjo Martyno Bra- 
ko Mažosios Lietuvos politinė ir

Martynas Gelžinis. MŪSŲ 
GIMTINĖ MAŽOJI LIETUVA. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla, 1996. 600 puslapių. Tiražas 
— 1,000 egzempliorių. Iliustracijos 
iš Bernardo Aleknavičiaus, Vacio 
Bagdonavičiaus, Domo Kauno, An- 
so Lymanto, Algirdo Matulevičiaus, 
Rimanto Matulio, Viliaus Pėte- 
raičio, Vytauto Šilo fotoarchyvų. 
Originalus etninis žemėlapis — 
„Mažoji Lietuva 18 amžiaus pra
džioje" (autorius Algirdas Matule
vičius).

Kazys Steponavičius.
Kobbe’e Complete Opera Book 

1958 metų laidoje įtraukė „Či
gonų baroną” į operų knygą ša
lia „Šikšnosparnio”. Tačiau ki
tos Strauss’o operetės šiame lei
dinyje neminimos. Boosey and 
Hawkes leidyklos klavyras, iš
leistas 1962 metais New York’e, 
„Čigonų baroną” vadina opera.

The Encyclopedia of Opera, 
išleista 1976 metais New 
York’e, „Čigonų baroną” vadina 
šedevrine operete, kuri yra daž
nai statoma operų teatruose. 
Cyclopedia of Music and Muši- 
cians, išleista 1958 metais New 
York’e, šį kūrinį priskaito prie 
pasaulinio lygio operečių.

Riemann Music Lexicon, iš
leistas 1961 metais Mainz, Vo
kietijoje, rašo, kad „Čigonų ba
ronas” prilygsta „Šikšnospar
niui” („Die Fledermaus”) savo 
kūrybine verte.

Iš surinktų duomenų galima 
daryti išvadą, kad „Čigonų ba
roną” galima vadinti operete 
arba komiška opera. Kadangi 
kūrinio yra kelios redakcijos, 
yra svarbu, kiek naudojama 
kalbamo teksto.

Kazys Skaisgirys 

diplomatinė istorija (1995), ket
virtoji — Viliaus Pėteraičio 
(apie nevandenvardinius vieto
vardžius) — išeis šiais metais. 
Geros poligrafinės kokybės, pa
traukiančių dailia išvaizda vei
kalų vertę didina plačios san
traukos vokiečių ir anglų kalbo
mis. Tik gaila, kad Martyno 
Gelžinio veikalo tiražas per ma
žas. Esu tų trijų knygų recen
zentas, teko ir moksliniu po
žiūriu talkinti redaktoriams, 
tad man miela pristatyti pačią 
didžiausią knygą apie Mažąją 
Lietuvą — Martyno Gelžinio. 
Be tų trijų, 1995 metų pabai
goje išėjo dar dvi reikšmingos 
knygos (abiejų sudarytojas — 
mitologas, habilituotas dakta
ras, profesorius Norbertas Vė
lius, 1938-1996): Lietuvininkų 
kraštas ir Lietuvininkų žodis 
(Litterae Universitatis leidykla 
Kaune).

Martyno Gelžinio monografiją 
spaudai parengė 20-ojo amžiaus 
Klaipėdos krašto tyrėja dr. Pet
ronėlė Žostautaitė (1925-1996). 
Prie tokios sudėtingos knygos 
dar nemažai teko dirbti Mokslo 
ir enciklopedijų leidyklos redak
torei Irenai Stankevičienei. 
Man teko taisyti klaidas, patik
slinti nemažai faktų (buvo ir 
pasenusių, laikai keičiasi), vie
tovardžių (jų specialistas — Vi
lius Pėteraitis), sąvokų, termi
nų, formuluočių bei teiginių. 
Tai palikus, kiltų abejonių viso 
veikalo objektyvumu ir moks
line verte. Autorius nėra profe
sionalas istorikas, o jo darbas 
apima kelias skirtingas epochas 
(13-15 amžius ir 20-ąjį amžių) 
iki pat mūsų laikų (gausybė 
įvykių, duomenų). Papildymų, 
komentarų knygoje atsisakyta 
dėl Mažosios Lietuvos fondo pa
geidavimo „nemarginti auto
riaus darbo pastabomis ir iš
našomis” ir dėl didelės knygos 
apimties.

Savo studijas ir straipsnius, 
iš kurių ir parengta monografi
ja, Gelžinis tąsomis skelbė išei
vijos spaudoje (Naujienose, Ka
ryje, Tėvynės sarge, Lietuvos pa
jūryje — buvo jo redaktorius, 
Naujojoje viltyje), bet planuotu 
dvitomiu neišleido. Autorius ra
šė ilgai, prieš daugelį metų, su 
pertrūkiais, todėl redaktoriams 
teko šalinti dažnus pasikartoji
mus, nenuoseklumus (tie patys 
faktai, reiškiniai įvairiais as
pektais buvo aprašomi vis ki
toje vietoje), poleminiame įkarš
tyje vartojamus barbarizmus, 
„riebius” išsireiškimus, grama
tines klaidas, padaryti veikalą 
labiau vientisą, pritaikyti šian
dienos mokslinio leidinio reika
lavimams. Kartu buvo stengia
masi išlaikyti lietuvininko mąs
tymo bei rašymo būdą, išsireiš
kimus, kalbos stilių, kuri pa-
veikta vokiečių kalbos (Marty
nas Gelžinis beveik iki karo gy
veno Klaipėdos krašte, nuo 
1945 iki 1956 metų Vokietijoje).

Martynas Gelžinis svarbiau
siu savo tikslu laikė parašyti 
angliškai skaitančiai visuome
nei knygą The Problems of Li- 
thuania Minor (Mažosios Lietu
vos problemos), bet kieta pole
mika su oponentais, publicisti
niai straipsniai jam atėmė daug 
laiko bei energijos, ir jis nespėjo 
parašyti taip reikalingo Mažo-

Martynas Gelžinis (1907-1990) — Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, 
istorikas.

sios Lietuvos bylai ginti veikalo. 
1983 metais Gelžinis ragino: 
„Tokį kelių autorių parašytą 
veikalą reikėtų pasiųsti žy
miems politikams ir įvairiems 
universitetams, kad liktų am
žinu lietuvininkų Mažojoje Lie
tuvoje buvimo liudininku” (Lie
tuvos pajūris, 1983, Nr. 18).

Martynas Gelžinis gimė 1907 
metais Vitėje (dabar Klaipėdos 
miesto dalis), mirė 1990 metais 
Farmingdale miestelyje, New 
York’o valstijoje, JAV. 1928 me
tais baigęs Klaipėdos mokytojų 
seminariją, ten ir Vytauto Di
džiojo gimnazijoje mokytojavo. 
Nuo 1935 metų buvo Klaipėdos 
krašto lietuvių jaunimo drau
gijų sąjungos „Santara” pirmi
ninkas. Atkakliai gynė nuo na
cių lietuvininkų interesus. Kaip 

Klaipėdos pilies ir miesto įsteigimas. Litografija.

Gelžinio biografijoje rašo jo ben
dražygis, lietuvininkų veikėjas 
Ansas Lymantas, taip pat gyve
nantis Amerikoje, Gelžinis tu
rėjo griežtus principus, kurių 
tvirtai laikėsi visą gyvenimą. 
Karo metais laiške jis rašė: „Dėl 
mano lietuviškos tautybės gyny
bos ant manęs užpyko gestapas 
ir visaip ant manęs rūgoja. Bet 
ką darysi, juk mes savo tau
tybės negalime išsivilkti kaip 
senus marškinius! Ne, ir ant 
amžių ne! Jei Lietuva mums 
buvo gera geraisiais laikais, tai 
blogais laikais mes turime jai 
būti dvigubai ištikimi”. Ansas 
Lymantas primena: „Nesulaukė 
jis tėvynės aušros, bet liko 
mums nepamirštamas pavyz
dys, kaip turime budėti ir kovo
ti ne tik už Mažosios, bet ir už 

visos Lietuvos gerovę bei jos di
dingumą”.

Šiaulių valstybinės aukštes
niosios prekybos mokyklos di
rektorių Martyną Gelžinį 1940 
metais suėmė sovietinis saugu
mas NKVD. Sovietų Sąjungai ir 
Vokietijai pasikeitus politiniais 
kaliniais, 1941 metais Gelžinis 
buvo paleistas. 1945 metais 
Luebeck’e, Vokietijoje tapo pir
muoju Lietuvių gimnazijos di
rektoriumi ir dėstytoju. Nuo 
1951 metų buvo Vokietijoje at
kurtos Mažosios Lietuvos tary
bos prezidiumo narys, 1954- 
1956 metais Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto tarybos 
narys informacijos reikalams. 
Prie Baltijos suorganizavo Klai
pėdos ir Vilniaus radijo stočių 
monitoringą. Apie Sovietų oku
puotą Lietuvą pasauliniuose 
kongresuose skaitė pranešimus, 
kalbėjo per „Amerikos balsą”. 
Nuo 1956 metų gyvendamas 
Amerikoje buvo Mažosios Lietu
vos tarybos prezidiumo narys ir 
Rezistencinio sąjūdžio atstovas 
VLIKe.

Knygų apie Mažąją Lietuvą 
organizatorius ir finansuotojas, 
minėtas Mažosios Lietuvos fon
do (centrai Montreal’yje ir Čika
goje) pirmininkas Vilius Pėte
raitis Fondo žodyje rašo: „Gel
žinis ne tik istorikas, bet kartu 
ir politikas, karštas savo idėjų 
gynėjas. Nagrinėdamas Mažo
sios Lietuvos gyventojų tautinę 
kilmę nevengia aštrių žodžių, 
kartais net šiurkštaus atkirčio 
nacistiniams oponentams ir jų 
sąjūdžiams. Jis smarkus savo 
pozicijos gynėjas, aistringai dės
tąs mintis, sugebąs nustebinti 
ir supainioti idėjinius priešus”. 
Mano nuomone, suprantama, 
kad Gelžinis, karštas savo tėvy
nės patriotas, įrodinėdamas sa
vo tiesas, kai kur pernelyg kate
goriškas, yra nepakankamai ar
gumentuotų teiginių bei samp
rotavimų teigėjas. Jis ne visai 
pasinaudojo naujaisiais mokslo 
duomenimis. Skirtina gimines 
nuo genčių (kilčių). Prūsos gy
ventojai — prūsų ir lietuvių 
gentys — 13-ajame amžiuje ne
galėjo sudaryti vienos lietuvių 
tautos, nes ši tauta baigė for-

(Nukelta į 2 psl.)

Šiame numeryje:
Čikagos Lietuvių operos „Čigonų barono” spektaiio laukiant • 
Martyno Gelžinio didysis veikalas „Mūsų gimtinė Mažoji Lietu* 
va” • Vilniuje pagerbtas rašytojas ir dramaturgas Stasys Laucius 
• Keli Stasio Lauciaus eilėraščiai • Įspūdžiai iš „Mano pirmosios 
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bos paroda Čiurlionio galerijoje, Čikagoje
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1999-ieji — lietuviškos 
dramaturgijos metai

Žymiausi Lietuvos režisieriai 
Rimas Tuminas, Eimuntas 
Nekrošius ir Jonas Vaitkus pa
skelbė atvirą laišką mūsų re
žisieriams ir dramaturgams. 
Laiške rašoma, kad Lietuvos 
teatrui, išgyvenusiam pačias 
įvairiausias kolizijas, sulauku
siam įvairiausių vertinimų, šiuo 
metu ypač trūksta lietuviškos 
dramaturgijos. Pjesė nėra vie
nintelis gero spektaklio laidas, 
tačiau ant dvidešimt pirmojo 
amžiaus slenksčio norisi geriau 
suvokti savo tautos mentalitetą, 
psichologiją, apčiuopti jos kul
tūros tradicijų šaknis. „Todėl 
1999-uosiu8, paskutinius šio 
amžiaus metus skelbiame lietu
viškos dramaturgijos metais”, 
—rašo režisieriai atvirame laiš
ke. Jie priduria, kad po Juozo 
Grušo, Kazio Sąjos, Justino 
Marcinkevčiaus, Juozo Glins
kio, kitų dramaturgų gimsta ne 
tik senosios, bet ir jaunosios 
kartos kūrėjų dramos veikalai.

— Mes, atviro laiško autoriai, 
kviečiame atsiliepti ir užjū
riuose gyvenančius lietuvius

♦ 
i

Octavio Paz, RIP
Turbūt žymiausia šio šimt

mečio Lotynų Amerikos lite
ratūrinė asmenybė Octavio Paz 
buvo pirmas meksikietis laimė
jęs Nobelio literatūros premiją, 
pasaulinio rango poetas, esėjis- 
tas, kultūros kritikas, redakto
rius ir savo šalies diplomatas, 
turėjęs didelį poveikį ne tik 
Meksikos visuomenei, bet ir 
menininkams ir mąstytojams 
vakariniame pusrutulyje. Tie 
mūsų skaitytojai, kurie prenu
meruoja ar skaito esto poeto ir 
literatūros mokslininko Ivar 
Ivask įsteigtą žurnalą World 
Literature Today (leidžiamą 
University of Oklahoma), gerai 
prisimins, kiek dėmesio Octavio 
Paz kūrybai ir jo tiesiog legen
dinei figūrai literatūriniame pa
saulyje tuose puslapiuose yra 
buvę skirta.

Sulaukęs 84 metų, Octavio 
Paz mirė praėjusį sekmadienį, 
balandžio 18 dieną, savo na
muose Mexico City. Savo jau
nystėje rėmęs kairiuosius Ispa
nijos kare, nuo 1960-ųjų jis aist
ringai atsigręžė prieš socializ
mą ir komunizmą, taip praras
damas ne tik daugelio intelek
tualų simpatijas, bet ir draugų. 
Tačiau visoms mažoms kul- 

j

Mums reikia daugiau lietuviškų dramos veikalų • A.a. poetas Oc* 
tavio Paz • Juozo Keliuočio raštų rinkinys • A. a. Gražina Gustai- 
tytė-Krivickienė • Amerikos lietuvį folkloristą Vytautą F. Beliajų 
prisimenant • Žemaitijos mokytojajr poetė Bronė Liniauskienė • 
Bronės Liniauskienės eilėraščiai • Šiuolaikinio meno centro Vil
niuje naujausios parodos • Dar apie Los Angeles dramos 
sambūrio spektaklį ir apie „Mano pirmąją parodą Amerikoje” 
• Andriaus Mamontovo koncertas Čikagoje

dramaturgus bei rašytojus. Bū
tų labai gera sulaukti nauju 
dramų iš Kosto Ostrausko, iš 
kitų išeivijos dramaturgų. Jie, 
ypač Kostas Ostrauskas, galėtų 
praturtini mūsų teatrų repertu
arą, — pasakė vienas iš atviro 
laiško autorių, Eimuntas Nek
rošius.

„Jeigu pritariate šiam kvieti
mui”, rašoma laiške, „prašome 
pranešti Lietuvos Valstybiniam 
akademiniam dramos teatrui 
(Vilnius, Gedimino 4) arba at
siųsti kūrinius, skirtus lietu
viškos dramaturgijos metams”. 
Akademiniame dramos teatre 
1999 metų lapkričio mėnesį ke
tinama surengti lietuviškos 
dramaturgįjos festivalį.

Laišką pasirašę režisieriai 
pageidauja, kad šią iniciatyvą 
paremtų Lietuvos Kultūros mi
nisterija, Teatro sąjunga, Lie
tuvos rašytojų sąjunga, o taip 
pat Lietuvių rašytojų draugija.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

I

Octavio Paz (1914-1998)

tūroms, dar vis besilaikančioms 
„ant istorijos ribų”, jis lieka 
šviesiu savo vertės suvokimo 
pavyzdžiu. Galų gale, rašė jis, 
„mūsų tautiškumas, kad būtų 
daugiau nei protinė liga ar sa
vęs garbinimas, turi ieškoti viso 
pasaulio. Mes turim suprasti, 
kad mūsų susvetimėjimas nėra 
unikalus, kad juo dalijasi dau
guma pasaulio žmonių”. Šio di
džiojo rašytojo, „universalaus 
meksikiečio” (kaip jį pavadino 
Meksikos prezidentas Ernesto 
Zedillo) balsas pasiekia ir mus.

(a.ll)

Juozas Keliuotis: menas gimsta iš 
naujos tikrovės pasiilgimo

VITAS AREŠKA
Juozas Ke'iuotis. MENO TRA

GIZMAS. Vilnius: Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla, 1997.

<
Kas ėjo mokslus paskutiniuo

ju prieškario dešimtmečiu Lie
tuvoje, puikiai atsimena elitinį 
žurnalą Naujoji Romuva, kurio 
steigėjas ir redaktorius buvo 
Juozas Keliuotis — rašytojas, 
meno kritikas, publicistas ir 
vertėjas. Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla neseniai išleido 
jo meno teorijos ir kritikos 
straipsnių rinkinį Mano tragiz
mas. Pasak amžininkų atsimi
nimų, Keliuotis buvo populiari 
asmenybė tarp rašytojų ir stu
dentų, kuriems jis dėstė žurna
listikos, istorijos ir filosofijos 
kursus Kauno universitete.

Juozas Keliuotis (1902-1983) 
yra kilęs iš Rokiškio (Joniškio 
vienkiemis), mokėsi Rokiškio ir 
Panevėžio gimnazijose. 1926 
metais baigė Kauno universite
to Teologijos ir filosofijos fakul
tetą. 1926-1929 metais gilino ži
nias iš žurnalistikos, filosofijos, 
literatūros ir meno istorijos Sor- 
bonne universitete Paryžiuje. 
Sugrįžęs dirbo Ryto redakcijoje, 
vėliau redagavo Ateities spindu
lius, almanachą Granitas, o 
1931 metais įsteigė Naująją Ro
muvą, ėjusią iki 1940 metų. Ka
ro metais leido žurnalą Kūryba. 
Filosofines ir kritikos pažiūras 
savotiškai pritaikė grožinėje 
kūryboje — 1940 metais išleido 
romaną Svąjonės ir siaubas.

Karui pasibaigus, prasideda 
tragiškiausias etapas Keliuočio 
gyvenime. Sovietinių okupantų 
jis atleidžiamas iš visų pareigų, 
kurias jis iki tol turėjo — Mai
ronio muziejaus valdytojo, uni
versiteto ir Konservatorijos dės
tytojo, klasikinės literatūros re
daktoriaus leidykloje ir kt. Bu
vo pašalintas iš Rašytojų sąjun
gos. Liko be darbo ir be duonos. 
Palaikė jį tik kunigai. Juozas 
Keliuotis galvojo net nusižu
dyti.

Ateina tremties ir žiauraus 
persekiojimo metai. Okupantai 
tremia į Sibirą už pasakytą ar 
užrašytą žodį. Jie atsimena Ke
liuočio straipsnius iš Naujosios 
Romuvos: „Gyvenimui marksiz
mas — klaiki šmėkla, kuri griu
vėsiais paverčia gražiausius 
kraštus: („Iš saugumo archyvų”,
t. 2, p. 7). Jis buvo tremiamas 
du kartus — į Pečioros (1945 - 
1947) ir Solikamskio (1952 - 
1956) lagerius. Bet ir tėvynėje 
jautėsi vidinėje tremtyje — gy
veno tik iš atsitiktinų literatū
rinių darbų, daugiausia iš ver
timų.

Knygos Meno tragizmas pris
tatyme daug kas iš Juozo Ke
liuočio pažįstamų ir bendražy
gių apgailestavo, kodėl jis ne-

Juožas Keliuotis (1902-1983)
Onos Pąjėdaitės nuotrauka

pasitraukė į Vakarus, kur būtų 
galėjęs laisvai ir vaisingai pasi
darbuoti lietuvių kultūros la>- 
bui. Bet jis pasirinko tragišką 
lemtį, įvairiai motyvuodamas 
tokį apsisprendimą. Tremties 
memuaruose Dangus nusidažo 
raudonai jis rašė: „Aš nuo pat 
mažens mėgstu riziką ir myliu 
pavojingą gyvenimą” (p. 47). 
Tai atsitiko jo, kaip pasišven
tėlio ir svajotojo, gyvenimo filo
sofiją. Filosofinėse studijose ir 
ką tik minėtoje knygoje nuolat 
kartoja, kad materialus pasau
lis yra chaotiškas, nelogiškas, 
valdomas aklo atsitiktinumo ir 
automatizmo. Jis jaučiasi gy
venąs aukščiau erdvės ir laiko, 
gaivinamas ir šildomas nemir
tingo grožio spindulių.

Knygoje Meno tragizmas iš
reikštos mintys apie tautos, 
žmogaus ir meno vidinį vertin
gumą tebėra aktualios ir šian
dien. Recenzuodamas Jono Kos- 
su-Aleksandravičiaus (Jono Ais
čio) eilėraščių knygas, jis paste
bi, kad poetas „myli tėvynę dėl 
jos pačios vidaus vertingumo, o 
ne todėl, kad ji gražesnė, turtin
gesnė už kitus kraštus” (p. 492). 
Visuose savo raštuose Keliuotis 
įvairiai argumentuoja ir žmo
gaus pasirinkimo laisvę, asme
nybės teisę sukurti sau tikslą, 
spręsti savo likimą. Kaip tauta, 
menas, taip ir žmogus, pagal 
Juozą Keliuotį, yra sau tikslas, 
ir niekas negali žmogaus indivi
dualybės traktuoti kaip daiktą 
ar kaip priemonę.

Kalbėdamas apie gyvenimą, 
jis išplėtė dvasinės, mistinės re
alybės ribas ir reikšmę, o ypač 
meninės kūrybos, žmogaus kū
rybiškumo, jo fantazijos ir pa
sąmonės galių reikšmę. Dvasią 
dažnai priešpastatydavo kūnui, 
materijai, empiriniam gyveni
mui, kuris jo vertinimuose yra 
neharmoningas, komplikuotas, 
pilnas paslėpto ir atviro siaubo. 

Civilizacijos progresas pats sa
vaime nedovanoja laimės ir 
laisvės. Kokia išeitis? Reikia pa
miršti materialų gyvenimą, 
neieškoti jame grobio, pamiršti 
kasdieninę rutiną. Ir taip nu
galėti pesimizmą svąjonėse su
kurtame grožyje. Konkretus gy
venimas tik teorijose yra logiš
kas, turi tikslą, bet intelektua
lus rojus nesirealizuoja.

Pagal egzistencialistus, kurių 
idėjos buvo Keliuočiui pažįsta
mos, reikia „išeiti kitur”, pereiti 
į dvasinę realybę. Menas gimsta 
iš naujos tikrovės pasiilgimo. 
Keliuotis daugiau buvo roman
tikas negu egzistencialistas. Iš
ėjimas kitur, žinoma, yra leng
vesnis kelias už tą, kuris kate
goriškai nepriešpastato kūno ir 
dvasios, ieško ryšio tarp daiktų 
ir dvasios, tarp kūno ir sielos. 
Keliuotis tvirtino, kad poezija 
yra realesnė už empirinę realy
bę, kuri poetui teikia tik žody
ną. Tačiau žodžiai, kaip žinoma, 
neša su savimi viską kartu — 
gyvenimo banalybę ir aukštą 

dvasingumą, ženklina gyvenimo 
nuogumą ir paslaptingumą.

Centrinis, magistralinis klau
simas buvo ir bus — meninės 
kūrybos autonomiškumas. Ke
liuotis kategoriškiau negu kiti 
to meto meno kritikai nuolat 
kartojo, kad iš poezijos neturi
me laukti kokios nors praktiš
kos naudos. Tikroji poezįja yra 
ta, kuri „nieko neskelbia, nieko 
nemokina ir niekuo negrasina, 
kuri spindi nuostabiu grožiu. O 
šis grožis yra niekam nenaudin
gas: jis pats savy turi pateisi
nimą, jis egzistuoja tik savo iš
vidiniu vertingumu” (p. 511). 
Poezija yra naujos rūšies tikro
vė, net realesnė už kasdieninio 
gyvenimo realijas, ji pakeičia 
empirinės tikrovės atstumiantį 
negražumą. Pasisakydamas už 
modemišką dinamiškumą, Ke
liuotis išreiškė mintį, kad me
nas turi bendrumų su religija: 
suteikia žmogaus būčiai pras
mę. Dvasios pasaulis yra tikro
sios laisvės pasaulis.

Daugelis Juozo Keliuočio me
no analizės teiginių šiandien 
suvokiami kaip savaime su
prantami, klasikiniai. Tačiau 
savo metu konservatyvi sąmonė 
stipriai priešinosi grynojo meno 
koncepcijai. Keliuotis stovėjo 
prie estetinių pažiūrų pervers
mo, tam tikro lūžio, po kurio 
meno kūrėjai vis aiškiau nusto
jo domėtis gyvenimo aprašinė
jimu, pedagoginėmis, politinė
mis, informacinėmis problemo
mis, o svarbiausiu rūpesčiu lai
kė pačią kūrybą, Empirinę tik
rovę pakeitė kūrėjas su savo 
komplikuota vidine tikrove. Ke
liuotis pasisakė ne tik prieš vi
sokio pobūdžio konservatyvu
mą, dogmatinį mąstymą, este
tinį natūralizmą, bet ir prieš 
vienos ar kitos krypties moder
nizmo ilgalaikiškumą, pretenzi
jas į paskutinę nuomonę.

Tenka pripažinti, kad Keliuo
tis tą klasikinę tiesą skelbė dar 
kiek deklaratyviai, retoriškai, 
nors kartu — elegantiškai, 
sklandžiai, su stipriu ritmo pa
jautimu, su poetiškais palygini
mais ar metaforomis. Tai nebu
vo akademinė kritika. Tas me
no kritikos idėjas, kurios buvo 
skelbiamos Naujojoje Romuvoje, 
man atrodo, tęsė žemininkai ir 
jaunesnės kartos lietuvių išeivi
jos poetai, menininkai ir kriti
kai. O šiuo metu ir Lietuvos li
teratai ir meno kritikai apskri
tai. Marksistinės dogmos ilgus 
dešimtmečius slopino kūrybišką 
mintį, tačiau visgi negalėjo vi
sai užgožti naujosios meno kri
tikos idėjų ir Juozo Keliuočio, 
kaip ir kitų prieškario ir išei
vijos mąstytojų, patirties, for
muluojamos problematikos, tik
rojo meno supratimo. Šiandien 

jau atvirai sugrįžtame prie tos 
sudėtingos meninės kūrybos 
problematikos, meno prigim
ties, tikslų ir prasmės, kuri ne
bus niekad galutinai išspręsta, 
bet visuomet bus svarstoma vis 
sparčiau atsinaujinančiame pa
saulyje.

Keliuotis gal kiek kategoriš
kai, romantiškai akcentavo bū
tinumą „išeit kitur”, atsitraukti 
nuo banalios, klaikios kasdie
nybės, padidindamas meninės 
kūrybos ir gyvenimo konflikto 
tragiškumą, šiuo atveju ir meno 
tragiškumą. Tiek tremtinio me
muaruose, kuriuos komponavo 
pagal meninio vaizdavimo prin
cipus, tiek romane Svajonės ir 
siaubas, kur bandė pritaikyti 
savo filosofinį požiūrį meniniam 
tekstui, kaip tik išreiškė tą tra
gišką, neišsprendžiamą konflik
tą. Minėtame romane vaikų ir 
pusiau išprotėjusių pranašų 
klausimai normaliems žmo
nėms apnuogina gyvenimo siau
bą ir nelogiškumą. Šmėklos ir 
klaikuma lydi žmogų per visą 
gyvenimą. „Šviesios ateities” 
mitas tik padaugina kančias.

Žmogų gelbsti tik permanen
tinį pobūdį turinti kūryba, nie
kad nesibaigianti ir sąlygiškai 
išvaduojanti nuo pesimizmo. 
Šiandien kai kas, gal net ir 
daug kas, atmeta meno tragiš
kumą, nes beiliuziniam žmogui 
nėra kuo nusivilti. Jo individu
alumas ir vienišumas yra totali
nis. Gyvenimą jis priima su šal
ta Sizifo panieka, logiką palieka 
už durų. Vietoj tragedijos daž
niau iškyla autoironija, paro
dija ar farsas.

Estetinį vienašališkumą pro
zoje Juozas Keliuotis taip pat 
sėkmingai analizavo, kritikuo
damas prozos veikėjų skirstymą 
į neribotus niekšus ir vaikš
čiojančias dorybes. Dėl tų teigi
nių galima polemizuoti, bet jis 
pranašiškai įspėjo tolesnę lietu
vių prozos raidą pagal joje ra
dikaliai pasikeitusių konfliktų 
vaizdavimą. Klasiniai, sociali
niai konfliktai jam atrodė dirb
tini. Vidinis žmogaus konflik
tiškumas yra daug subtilesnis, 
paslaptingesnis, pilnas atsitik
tinumų ir netikėtų dvasios im
pulsų. Žmogaus socialumą ap
sprendžia ne klasinė ar turtinė 
kilmė, o svarbiausias socialinis 
vienetas — šeima, taip pat ben
droji aplinka — mokykla, uni
versitetas, profesinė veikla, di
delę įtaką turi draugai, emoci
nis, intelektualinis smalsumas.

Diskusijų ribose atsiduria ir 
Juozo Keliuočio koncepcija apie 
„tautos genijų” ir žmonių masę, 
kurios psichologiją jis yra įdo
miai aptaręs: minios yra pasy
vios, lengvatikės, netolerantiš
kos, žavisi tais, kurie daug ža
da, jas vilioja jėga ir suvaidinta 
energija. Kaip publicistas, Ke
liuotis pasakė daug to, kas ir po 
daugiau kaip šešiasdešimties 
metų skamba aktualiai, tarsi jis 
būtų kalbėjęs šiandien: „Manė
me, kad su nepriklausomybės 
laimėjimu prasidės nauja, di
dingo ir gražaus gyvenimo epo
cha, kurioje visi laisvai galėsi
me realizuoti savo pašaukimą ir 
plėtoti savo gabumus. Bet karš
čiausiu statybos momentu su- 
sipykome, suskilome į atomus, į 
monadas, nebenorinčias nieko 
bendro viena su kita turėti” (p.
103).

Taigi, Juozo Keliuočio Meno 
tragizmas gali būti ne tik savo
tiška lietuvių literatūros istori
jos versija, bet ir patrauklus 
metodologinis pavyzdys, su ko
kiu įkarščiu, aistra ir suintere
suotumu reikėtų analizuoti da
bartį.
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Kalbos alkis

Giedrius Subačius ir „Gyvųjų turtų” paroda Čikagoje

Po to, kai prakiuro ilgamečio 
varinio puodo dugnas, supra
tau, jog virtuvės dalykuose esu 
kiauras naivuolis. Nesugebu 
tinkamai pavadinti daugelio 
valgių. Net ir veiksmažodį „vir
ti” supainioju su „virinti”. Žino
ma, svogūną atskiriu nuo čes
nako, salotas nuo kopūsto. Bul
vės, morkos, burokai, salierai 
nesukelia jokių galvosūkių. Ta
čiau į egzotiškesnių daržovių 
lysves, kad ir į kalafijorus, ne- 
kišu nosies. Palieku kulina
rams.

Virėjiški veiksmažodžiai, į ku
riuos anksčiau žiūrėjau pro 
pirštus, dabar matau, taikliai 
parodo įvairius priešdėliais val
domus veiksmus. Pabandysiu 
čia jų bent dalį pažerti. Būtent: 
nuplauti, išdarinėti, nusausinti, 
įtrinti druska, pavolioti mil- 

> tuose, apkepti svieste, sudėti į 
troškintuvą, susmulkinti pries
konines daržoves, įpilti sultinio, 
palaistyti tirpytu sviestu, pas
kaninti, praskiesti, užpilti grie
tine, apvirint! baravykus, api
pilti perkoštu padažu, pabars
tyti petražolių lapeliais, paber
ti, įberti. Arba vėl: išmirkoma, 
išverdama, paverdama, atskie- 
džiama, paragaunama, patie
kiama.

Šiuos žodžius rašydamas jau
čiuosi lyriškai pakylėtas. Su
prantama, jaučiu ir nemažą 
apetitą. Ar išeis iš to karališkas 
patiekalas? Abejoju. Tačiau pir
miausia nurodysiu mūsuose 
dažnai painiojamų „patiekti” ir 
„pateikti” skirtumą. Patiekalai 
yra patiekiami, tuo tarpu Lietu
vių valgių knygoje kai kurie pa

Robert SestokSkulptūra

Skulptoriaus H Detroito Robert Sestok personalinė paroda bus atidaryta Balzeko Lietuviu kultūros muzie
juje, Čikagoje, ateinanti penktadieni, gegužės 8 diena, 7-9 v.v.

teikti padažai tinka ir užkan- 
džiams. Reiškia, knyga pateikia 
arba nurodo dalykus, o šeimi
ninkė valgius prie stalo patie
kia.

Skaitydamas sužinojau, jog 
valgį galima pakaitinti ant silp
nos ugnies. Koks skirtumas 
tarp mažos ir silpnos ugnies? 
Turbūt jokio. Čia suradau net ir 
tokį kepimo faktą: „Seniau ša
kotis buvo kepamas prieždos 
prieškaktyje sukūrus ugnį prieš 
duonkepę krosnį”. O kugelis, 
pasirodo, kalbininkų pavadin
tas plokštainiu.

Prie ko gi nepriveda kalbos 
apetitas — it pamišęs ėmiau 
rašyti įvairiausius virtuvinius 
žodžius; marinatas, kardamo- 
nas, peletrūno kmynai, svogū
nai, supjaustyti skridinėliais, 
dažinys, džiūvėsėliai, kiaušinie
nė su gelteklėmis, krekenos, du
benėlis, kežas, virtinukai su ža
lios mėsos įdaru (koldūnai), 
skryliai, paliepsniai, grikainiai, 
nukošti, šutinti, kopūsto gūžė, 
sultinys, tarkiniai, nugarinė, 
mėsa turi subręsti...

Šitaip besibrandinant į mano 
alkaną smegeninę įstrigo ir keli 
grybų vardai: šalia baravykų, 
ūmėdės, kazlėkai, rudmėsės, 
pievagrybiai, voveruškos. Suži
nojau, kad grybas turi kepurėlę 
ir kotą. Bet savo kepurės praei
nantiems žiopliams niekad ne
nusiima.

♦ ♦ ♦

Gana su valgiais. Pasisotinę 
ženkime prie automobilio, kurio 
lietuviškas žodynas daug kam

Šių metų gegužės 9 dieną, 11
v.v., Čikagos Newberry bibliote
ka rengia „Living Treasures" 
parodą. Biblioteka šia paroda 
nori pagerbti kelis tyrinėtojus, 
kurie ypač domėjosi garsių ir 
vertingų bibliotekos kolekcijų 
knygomis. Vienas iš parodoje 
pristatomų mokslininkų yra 
University of Illinois at Chicago 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Lituanistikos katedros pro
fesorius Giedrius Subačius.

Su kalbininku Giedriu Suba
čiumi kalbasi Dalia S. Anysienė 
ir Laima Petrauskaitė-Vander- 
Stoep, JAV LB Kultūros Tary
bos komiteto, sudaryto pirmąjai 
lietuviškai knygai paminėti, na
rės.

Giedriau, gal galėtum pla
čiau papasakoti, kokia pro
ga Newberry biblioteka ren
gia tą parodą ir kodėl pats 
esi ten kviečiamas?

Buvau to kvietimo maloniai ir 
netikėtai nustebintas. Iš Nevv
berry bibliotekos paskambino 
Mary Janzen ir pasakė, kad esu 
bibliotekos išrinktas būti pa
gerbtas kaip vienas iš penkių 
mokslininkų, dirbančių su re
tais ir vertingais jų knygų rin
kiniais. Ta paroda, kaip paaiš
kėjo vėliau, vadinsis „Living 
Treasures Exhibition”. Labai 
toks pavadinimas keistas. Bet 
man buvo paaiškinta, kad pava
dinimas turi dvigubą turinį. Se
nos knygos, kurios yra kažkieno 
naudojamos, gyvena ir yra tur
tai, antra vertus, tam tikri tur
tai yra ir žmonės, kurie su to- 

yra atokus kaip Grenlandijos 
sala.

Iš kaimynų gavęs, su malonu
mu pavartau Lietuvoje leidžia
mą dailų mėnesinį žurnalą Ke
turi ratai. Yra ko paskaityti ir 
pasimokyti, nes automobilizmas 
juk yra šiuolaikinė būtinybė. 
Gerai, jei, šalia radiatoriaus ir 
bagažinės, galime pavadinti ir 
kitas pagrindines automobilio 

mis knygomis dirba ir jas pri
kelia iš lentynų. Norėdami pa
daryti reklamą ir bibliotekai, 
atkreipti visuomenės dėmesį, 
biblioteka nutarė per abi savo 
parodų sales surengti parodą 
apie knygų rinkinius ir apie 
tuos, kurie tais rinkiniais nau
dojasi. Vienoje salėje turbūt bus 
pristatyti trys amerikiečių kul
tūros temomis besidomintys 
mokslininkai, o aš ir dar viena 
moteris būsime pristatomi kaip 
labiau tyrinėjantys Europos 
kultūrą.

Pirmą kartą apie Newberry 
biblioteką sužinojau ir ten nu
ėjau, pakviestas Alės Kėželie- 
nės. Tuo metu buvau įtrauktas 
į Amerikos lietuvių (JAV Lietu
vių Bendruomenės) sukurtą ko
mitetą paminėti pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų jubilie
jui. Komitetas organizavo daug 
renginių ir vienas iš jų buvo lie
tuviškos senosios knygos pris
tatymas amerikietiškai publi
kai. Komitetas pasirinko New- 
berry biblioteką, kaip garsėjan
čią moksliškumu, savo senais 
knygų rinkiniais, tarp jų ir lie
tuviškais. Kai pirmą kartą su 
Ale Kėželiene nuėjau į biblio
teką, Mary Janzen ir dr. Paul 
Gehl, su kuriais susipažinome, 
mums parodė senų knygų rin
kinius. Tiesiog buvau apstulbin
tas turtų, kuriuos jie saugo ir 
kurių gal neturi jokia kita Ame
rikos biblioteka. Vienas tos bib
liotekos tyrinėtojų, Eric Hamp, 
yra pasakęs, kad kitų tokių se
nosios kalbotyros rinkinių apsk
ritai nėra visame Vakarų pus

dalis bei sistemas. Ir nereikia 
patriotiškai rūstauti, jei tų žo
džių didesnė dalis yra tarptauti
nio pobūdžio, mūsų paguodai, 
su gražiomis lietuviškomis ga
lūnėmis.

Kad variklis turi cilindrus, 
žvakes, vožtuvus — kai kas ži
nome. Yra ir transmisįja, kar
tais net su penkiomis pavaro
mis. Variklio tūris matuojamas 
litrais. Kuo talpesnis, tuo galin
gesnis. Net sakoma, jog išsekęs, 
neveiklus vyras yra mažalitra- 
žinis. Galiai išvystyti naudoja
mi degalai. Virš ratų yra auto
mobilio kėbulas su patogiu salo
nu ir skoningu interjeru. Atsi
sėdęs apsįjuosk ir važiuok.

Iš žurnalo tekstų išnyra: kom
presorius, rotorius, degalų są
nauda, išmetamos dujos, duslin
tuvas, žibintai, stipinai, stū
mokliai, vairo kolonėlė, durų 
skydai, prietaisų skydelis, šoni
niai saugos strypai, buferiai, 
ratų pakabos su balansyrais, 
važiuoklė, oro pagalvės, saugos 
diržai, degalų purkštukai, ba
kas...

Manau, pakaks šio labo. Da
bar itin madingi visureigiai, 
džipai. Šiaip važinėjama seda
nais, hečbekais, kupė... Nupirk
ti automobilį grynais ne visi 
pąjėgūs. Todėl padažnėjo išper
kamoji nuoma — lizingas.

Gamintojų svąjonė — aplin
kos neteršiantys automobiliai. 
Rašoma: „Jei energijos šalti
niais taps saulė ir vėjas, ateities 
automobiliai aplinkai kels ma
žiau pavojaus negu tie, kuriuos 
šiandien matome keliuose”. O 
mano svąjonė — kuo daugiau 
grynai lietuviškų žodžių.

Pranas Visvydas

Giedrius Subačius
Mildos Juknevičiūtės nuotrauka

rutulyje, nėra ir kito tokio ling
vistinių senųjų lietuviškų kny
gų rinkinio.

Vienas iš Mažvydo minėjimo 
komiteto sumanymų buvo pa
rengti spausdinti Newberry bib
liotekos senųjų lietuviškų ir li
tuanistinių bei prūsistinių kny
gų katalogą. Nevvberry bibliote
ka, nusipirkusi princo Bona
parte knygų kolekciją beveik 
prieš šimtą metų, iki šiol neturi 
parengto rimto katalogo. Yra 
tiktai pardavimo aukcionui bu
vęs Victor Collins parengtas 
katalogas, ir iki šiol juo naudo
jamasi. Jis svarbus, bet labai 
apytikslis. Ir Mažvydo komite
tui kilo mintis, kad vis dėlto 
kažkaip reikia įamžinti Ameri
kos lietuviškas knygas, parody
ti, kad tų knygų čia irgi yra, 
kad jos vertinamos, kad jos gy
vena. Sumanymas buvo įvykdy
tas. Iš pradžių tas projektas 
buvo tik idėjų lygio. Pagaliau 
Jūs, Dalia, įkalbėjote mano 
žmoną Giedrą imtis šito darbo. 
Po to prisidėjau ir aš. Dabar 
išeina, kad mes jau bebaigiu ka
talogą rengti. Žodžiu, jis jau 
padarytas, bet kadangi bus lei
džiamas dviem kalbomis, dar 
verčiamas į anglų kalbą. Norė
tume, kad katalogas būtų priei
namas ir tarptautinei publikai, 
nes tos kolekcijos vertė svarbi 
ne tik lietuviams. Dabar Jūs, 
Laima bei dr. Jurgis Anysas į 
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anglų kalbą verčiate knygos 
pratarmę ir bibliografinius ap
rašus. Kai katalogas bus išvers
tas, reikės konsultuotis su dr. 
Paul Gehl, kuris yra senų kny
gų specialistas, suderinti kai 
kuriuos angliškus terminus, 
smulkmenas, tada knygą ma
ketuoti ir leisti į spaudą.

Dabar lieka tikėtis, kad šio 
darbo sumanytojas parems Lie
tuvių Fondas, gal skirs jam 
lėšų, ir, visų pastangoms susi
dėjus, katalogas išvys dienos 
šviesą.

Katalogas, atrodė, bus ne toks 
jau didelis. Tačiau jame aprašy
ta 91 knyga, tiksliau, bibliogra
finė pozicija, aprašai gana 
smulkūs, dviem kalbomis, todėl 
tekstas išsiplečia ir pasidaro ne 
tokia jau plona brošiūra, o tikra 
knyga. Ir norėtųsi ją išleisti 
padoriai, su iliustracijomis, kad 
katalogas gražiai parodytų se
nąją lietuvišką knygą pasauliui. 
Manau, kad visi universitetai, 
kurie domisi lingvistika ir se
nąja lingvistika, turi bibliote
kas, ir jiems tas katalogas tu
rėtų būti svarbus. Turbūt yra 
daug žmonių, kurie domisi to
kiomis knygomis, bet nelabai 
žino apie Newberry biblioteką, 
bent apie lietuviškąjį jos rin
kinį.

Kai dirbi su knygomis, ku
rią daug metą nelietė litua
nistai, bibliografai, kurias 

galbūt vartė tik atsitiktiniai 
skaitytojai, gali įvykti kokią 
atradimą, netikėtumą. Ar 
Tau ją pasitaikė?

Man pati kolekcija jau yra 
didelis atradimas. Taip toli nuo 
Lietuvos, — tiek daug senų lie
tuviškų knygų. Ir šiokių tokių 
atradimų yra. Kai pirmąkart 
atėjau į biblioteką, atsimenu, 
dr. Paul Gehl pasižiūrėjo į ma
ne ir šypsodamasis pasakė: 
„Galbūt tu šitas knygas pirmas 
per šimtą metų skaitysi”. Iš 
tiesų, ne tiek daug skaitytojų 
jas matė. Dalis tų knygų yra 
dar nesukarpytais lapais. Tai 
reiškia, kad jos niekieno ištisai 
neskaitytos. Knygos laikytos la
bai saugiai. To paties tiražo to 
laiko knygos Lietuvoje išsilai
kiusios daug prasčiau. Ten jos 
daug skaitomos ir buvo skaito
mos per amžius, dažnai pasitai
ko tų knygų be kai kurių pusla
pių, pabraukytų, suteptų. O čia 
dalis to paties tiražo knygų yra 
tiesiog visiškai naujos. Knygas 
surinko kolekcionierius Bona
parte, kuris buvo, pavadinkime, 
didelis šio pomėgio aistruolis. 
Devynioliktojo amžiaus pabai
goje jis, manoma, turėjo pačią 
turtingiausią lingvistinių knygų 
kolekciją, bent jau knygų apie 
Europos kalbas. Jis rinko ling
vistines knygas apie visas- kal
bas, o knygas tomis kalbomis 
pirko, norėdamas turėti įvairių 
kalbų pavyzdžių. Taigi kolekci
joje yra gramatikų, žodynų, bib- 
lįjų, kitų religinių leidinių.

Pereisiu prie to, kas mane 
nustebino, ir nustebino' ihalo- 
niai. Bonaparte rinkinyje yra 
beveik išsami, pilna senųjų lie
tuvių kalbos gramatikų ir se
nųjų lietuvių kalbos žodynų ko
lekcija. Gramatikų surinkta, 
pradedant Klein’o 
1653-ųjų ir antrąja 1654-ųjų, 
paskui Hak’o, Ruigio, Osterme- 
jer’io, Milkaus, Kuršaičio, Šlei- 
cher’io. Jeigu dar būtų ir Sapū- 
no-Šulco 17-ojo amžiaus spaus
dinta gramatikėlė, tai būtų gali
ma sakyti, kad sukauptos visos 
Mažosios Lietuvos lietuviškos 
gramatikos. O ten juk ir buvo 
spausdinamos pagrindinės lie
tuvių kalbos gramatikos. Di
džiojoje Lietuvoje gramatikų be
veik nespausdinta. Vienintelė 
iki devynioliktojo amžiaus pas
kelbta gramatika Didžiojoje Lie
tuvoje buvo 1737-ųjų metų ano
niminė Universitas Lingvarum 
Litvaniae. Jeigu rinkinyje būtų 
šita ir minėtoji Šapūno-Šulco 
gramatikos, Newberry turėtų 
visą senųjų spausdintų lietuviš
kų gramatikų kolekciją. Žinant, 
kad Bonaparte didžiąją dalį to 
laiko, kai rinko kolekciją, gyve
no Londone, reikia tik stebėtis, 
kokių ryšių jis turėjo, kad su
gebėjo kaupti tokias retas, net 
jo laikais, lietuvių kalbos (ku
rios jis pats ir nemokėjo) kny-
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Kelios mintys Lietuvių 
operos „Čigonų barono” 

ir koncerto proga
LORETA VENCLAUSKIENĖ

Vinco Krėvės premija
Peniai Vilniuje įkurto Vinco 

Krėvės muziejaus direktorius 
Antanas Chlebinskas ėmė ty
rinėti šio iškilaus rašytojo var
dinę literatūrinę premįją ir jos 
istorįją. Chlebinsko duomeni
mis, Vinco Krėvės premįją išei
vijos rašytojams už geriausias 
knygas prieš kelis dešimtme
čius pradėjo skirti Kanadoje 
veikęs Montrealio lietuvių aka
deminis sambūris. Kai kurie 
rašytojai tą premiją laimėjo net 
du kartus. Pasak Chlebinsko, 
pernai už rinktinę 98 eilėraščiai 
Vinco Krėvės premiją pelnė To
mas Venclova.

Muziejaus direktorius dabar 
abejoja, ar Kanadoje dar gyvuo
ja Montrealio lietuvių akademi
nis sambūris ir ar dar bus ski
riamos Vinco Krėvės premijos. 
Tuo labiau, kad jau atsirado 
dvilypės šios literatūros klasiko 
premįjos. Pernai Lietuvos 
Mokslų akademija (Antano 
Chlebinsko duomenimis) Vinco 
Krėvės premįją paskyrė huma
nitarinių mokslų daktarui Al
bertui Zalatoriui, daug prisidė
jusiam ir prie šio mūsų lite
ratūros klasiko muziejaus stei
gimo.

Neseniai muziejaus direkto
rius Antanas Chlebinskas Lie
tuvos rašytojų sąjungos valdy

Žinovai ir veidai
Draugo kultūrinio priedo ker

tinėj paraštėj (1998.3.28) Algi
mantas A. Naujokaitis 
„Lietuvos kultūros ministerįjos 
prašymu visuomenės tyrimų 
centras ’Vilmorus’ apklausė 111 
įvairių meno sričių ekspertų, 
kad jie išrinktų geriausius da
bartinius lietuvių menininkus” 
Geriausi dešimtukai buvo pas
kelbti spaudoje. Taupydamas 
laikraščio vietą, Naujokaitis su
mini tik tris pirmuosius. Kitų 
pavardės man nežinomos, nes 
Lietuvos laikraščius gaunu tik 
atsitiktinai.

Grasinančiai atrodo balsavu
sių ekspertų skaičius — 111. 
Tartum trys lazdos! Dar siau
bingesnė yra valdžios intencija 
rūšiuoti menininkų vertingu
mą. Kokiu pagrindu rėmėsi tos 
galvos? Neabejotinai, asmenine 
nuovoka ir vertinamų populia
rumo aura — nūdieniu išsigar- 
sinimu. Yra menininkų, kurie 
sugeba save pakylėti dangopi.

Imkime poetus. Ekspertai 
juos išrikiavo šitaip: Sigitas
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bai pasiūlė steigti V. Krėvės li
teratūrinę premiją, į kurią galė
tų pretenduoti Lietuvos ir egzo
do rašytojai. Šis klausimas ne
seniai buvo aptartas Lietuvos 
rašytojų sąjungos valdybos po
sėdyje ir iš principo pritarta to
kios premįjos steigimui. Kadan
gi šios premijos skyrimo ko
miteto išeivįjoje dabartinė veik
la nėra žinoma, nutarta pir
miausia išsiaiškinti, ar Kanado
je dar egzistuoja ši premįją. Ra
šytojų sąjungos valdybos posė
dyje poetas Marcelijus Marti
naitis sakė, kad jei vien Lietu
vos rašytojų sąjunga įsteigtų 
Vinco Krėvės premįją, būtų pa
žeistos lietuvių išeivių teisės. 
Susitarus su jais, būtų galima 
įsteigti bendrą dabar į Čikagą 
persikėlusios Lietuvių rašytojų 
draugijos ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos Vinco Krėvės literatū
rinę premįją. Nutarta šiuos 
klausimus ir veiksmus derinti 
su užjūrio kolegomis.

Gal naujoji Lietuvių rašytojų 
draugija šiuo reikalu turėtų pa
siūlymų Lietuvos rašytojų są
jungos valdybai? Jos adresas — 
Lietuva, Vilnius, Konstantino 
Sirvydo gatvė 6, faksas — 61- 
96-96.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

nuomone, gal vietoj Marcelįjaus 
Martinaičio labiau būtų tikęs 
Vytautas Bložė. Intelektualios 
poezijos gerbėjai tikriausiai į šį 
trejetą įjungtų Alfonsą Nyką- 
Niliūną. Tuo tarpu literatūro
logai išeivijos mįslingą dainių, 
vertėją, kritiką nustūmė į arier
gardą — dvyliktuoju. Nieko ne
peši. Žinovai lieka žinovais.

Vis tiek nemanau, kad dabar
tinis įvertinimas yra svarbus 
ateičiai. Pateiksiu pavyzdį. Len
kijoje devynioliktojo amžiaus vi
duryje labiausiai skaitomas 
poetas buvo Wincenty Pol 
(1807-1872). Eiliavo ritmingai, 
jautriai, suprantamai. Gamtos 
ir patriotikos temomis. O Cip- 
rianui Norvidui (1821-1883) lai
kotarpis nebuvo palankus. Re
tai kas jį skaitė. Jo „Vade me- 
cum” jgiliu turiniu ir neįprasta 
forma domėjosi tik siauras ger
bėjų ratas. Šiandien lenkų lite
ratūros knygose Wincenty Pol

Geda, Justinas Marcinkevičius, 
Marcelijus Martinaitis. Negin- 

rašo: čiju — talentinga trijulė! Mano

Šiais metais Lietuvių Opera 
Čikagoje pastatė Johann’o 
Strauss’o operetę „Čigonų baro
nas”. Buvo pasinaudota Lietu
vių Operos ir baleto teatro mu
zikine redakcija (autorius diri
gentas Vytautas Viržonis, libre
to į lietuvių kalbą vertėjas — 
poetas Vytautas Bložė), pak
viesti keturi pagrindinių vaid
menų atlikėjai ir režisierius. 
Visi kiti „savi”, išeivijos artistai 
— dirigentas Alvydas Vasaitis, 
solistai Aldona Stempužienė, 
Virginįja Muliolienė, Lidija Ra- 
sutienė, Algimantas Bamiškis, 
Vaclovas Momkus ir, žinoma, 
operos choras. Priskaičiavus ke
turiasdešimt du amerikiečių or
kestrantus, o taip pat, choro 
partįjų mokyti pakviestus pia
nistą Monigirdą Motekaitį ir 
chorvedį Alfonsą Seniūną, galė
tume tarti pasigavę dešimtme
čiais atsikartojusią išeivijos 
kultūrinio veikimo akimirką: į 
teatrą sugrįžusią gausią lietu
višką publiką, atėjusią pasik
lausyti savųjų artistų laisva
laikiu paruošto ir beveik pro
fesinio spektaklio.

Dvidešimt metų tokių pasta
tymų pasiekimus ir trūkumus 

prisimenamas keliomis pastrai
pomis, o Cipriano Norvido kū
ryba gvildenama ilgose studijo
se. Šalia Mickevičiaus ir Slovac
kio, reikšme jis yra trečias.

* * *

Jei ieškai dėmių visuomenėje, 
pasižiūrėk į veidrodį. Pamatysi, 
kaip atrodai miegodamas. Tokia 
yra mano lėkšta skraidančių 
lėkščių logika. Ji padeda grum
tis su nesąmonėmis.

Visuomenė sudaryta iš įvairių 
individų. Savo žmogiška fiziolo
gija ir fizionomįja visi individai 
panašūs vienas į kitą. Kaip liū
tai į liūtus. Čia turiu minty ir 
moteris, kurios kai kada vyrų 
vadinos angelais. Jei vienas teo- 
sofo Svedenborgo ar poeto Aido 
Marčėno angelas sugeba plasno
ti padangėje, tolygiai sugeba ir 
kiti angelai. Jie visi turi spar
nus. Niekad nemačiau bespar
nio angelo.

Jei vienas žmogus savo aplin
koje elgiasi intymiai, maždaug 
taip pat elgiasi ir kiti individai. 
Yra paralelė. Yra rūšies tapatu
mas. Ypatingai išsiskirti iš kitų 
neįmanoma. Net ir šventuoju 
būnant. Tad ir peršasi sokra
tiška išvada: visuomenė yra in
dividų suma. Gražus žodis — 
suma. Tai juk bendros vidudie
nio mišios.

Po šių minčių jaučiuosi kaip 

atidžiai gvildeno politinio pa
bėgėlio likimu besidalinantis 
muzikos kritikas ir kompozito
rius Vladas Jakubėnas. Kai jis 
sakydavo, kad spektaklis nenu
sileidžia lygiu padoriam euro
pietiško provincijos teatro pas
tatymui, tai skambėdavo kaip 
pagyrimas.

Daug priežasčių — ir kone vi
sos objektyvios — buvo svar
bios, svarstant Lietuvių Operos 
Čikagoje veikimą. Prabėgus an
tram dvidešimtmečiui, susilau
kus keturiasdešimt antros mu
zikinės premjeros, klausimų ir 
pastabų nesumažėjo. Tik jų po
būdis pasikeitė, nes šių dienų 
Lietuvių Opera Čikagoje kažin, 

<ar bepriklauso vadinamojo egzo
do kultūros tarpsniui. Iš pasta
rojo periodo likęs tėra tik operos 
choras, į kurį jau įsiliejo nauji, 
dauguma neseniai iš Lietuvos 
atvykę žmonės. Nežinia, kaip 
jie „gelbės” ir kaip paveiks Lie
tuvių operos ateitį apskritai. 
Tačiau jų įsijungimas į chorą 
yra geras ženklas; itin įdomus 
psichologiniu požiūriu, vertu at
skiro dėmesio ir svarstymų.

(Nukelta į 2 psl.) 

vėjarodis. Išblėsta vienatvė. 
Dairausi^Imu daug kuo stebė
tis. Net klausti metafizinius 
klausimus. Ar angelai turi atos
togas? Ar jie patenkinti savo 
efemeriška būkle? Ar jie tikrai 
myli žmones, kurie kartais yra 
labai žiaurūs?

Mane neseniai suvirpino keis
tas poeto pasakymas. Reikalas 
sukosi apie individų veidus. Al
fonsas Nyka-Niliūnas, kaip Na
cionalinės poezijos premijos lau
reatas, lankėsi Lietuvoje. Šen ir 
ten su juo vyko pokalbiai. Man, 
pavyzdžiui, patiko jo mintis: 
„Poezija tampa gyva ne atse
kant, ką išgyveno autorius, bet 
išgyvenant patiems”. (Literatū
ra ir menas, 1998 m. kovo 7 d.). 
Taigi pravartu poeto eiles ne 
aiškintis, bet išgyventi. Deja, 
Niliūno sofistika apie veidų tik
rumą buvo drėbli: vienur veidai 
gali būti tikri, kitur — ne. Jis 
dėstė: „Aš gal kiek ir perdėjau. 
Bet čia žmonės turi savus, tik
rus veidus. Ten — kitokie vei
dai. Patys dažnai matote kinų 
filmuose. Nors... Per Vasario 
16-osios dienos priėmimą, kur 
visa valdžia, žmonės man pasi
rodė absoliutūs beveidžiai. Vi
sas Seimas, visa Vyriausybė, 
Prezidentai..."

Tai tau ir devynios — abso
liutūs beveidžiai?! Neįsivaiz
duoju, kaip gali individas pra
rasti veidą. Aišku, tai tik žeidi 
metafora, tik poeto nepakanta 
išpūstam ceremonialui. Jie visi 
gi ten atėjo pasitempę, išsičius- 
tiję — valdžios vyrai ir moterys. 
Ir jų veidai, su orumo išraiš
kom, gal ir šypsenom, buvo to
kiai sueigai skirti. Vis tiek in
dividų veidai. Pareigą atliekan
čių žmonių veidai.

Ne, ne, išmintingas poetas 
šioje srityje nėra ekspertas. 
Jam stinga skraidančių angelų 
logikos.

Pranas Visvydas

Scena iš Čikagos Lietuvių operos „Čigonų barono” spektaklio: Ramutė Tumuliauskaitė, Virgilijus Noreika, Aldo
na Stempužienė.

Scena iš „Čigonų barono”: pirmoje eilėje, viduryje — Alfonsas Seniūnas (chormeisteris).

Lietuvių operos „Čigono barono” spektaklyje — šoka „čigonėlės”

Johann Strauss operetės „Čigonų baronas” spektaklyje Čikagos Lietuvių operos choras.
Jono Kuprio nuotraukos
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Bernardas Brazdžionis Vytauto Maželio nuotrauka

Pavasaris, poezija ir
Bernardas Brazdžionis

Su pavasariu vėl grįžta Čika
gon ir tradicinės „Poezijos die
nos” — didelė lietuviško žodžio 
ir žmogiškos vaizduotės šventė. 
Šiais metais tai bus ypatingas 
įvykis, nes tai bus susitikimas 
su poetu Bernardu Brazdžio
niu, kuris Čikagoje jau senokai 
yra lankęsis. Ateinantį penkta
dienį, gegužės 22 dieną, 7 v.v. 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
Bernardas Brazdžionis dekla
muos savo poezįją, o taip pat tą 
vakarą bus rodoma ir naujausia 
vaizdąjuostė apie poeto keliones 
į Lietuvą, kur, kaip visi gerai 
žinome, poetas buvo sutinka
mas su nepaprastu mūsų žmo
nių dvasios pakilimu. Poetą au
ditorijai pristatys Draugo vy
riausia redaktorė rašytoja Da
nutė Bindokienė.

Bernardo Brazdžionio poetinė 
tematika ir stilistika tokia plati 
ir įvairialypė, kad jas ir išmin
tingiausi kritikai bei literatū- 
rolai vargiai įmano aprėpti. Ta
čiau savo ruožtu manytume, 
kad yra viena gija ar įvaizdis jo 
poezijoje, kurį labai norėtųsi šia 
proga pabrėžti. Tai Bernardo 

Šiame numeryje:
„Poezijos dienų” ir Bernardo Brazdžionio Čikagoje laukiant • 
Lietuvių liaudies meno medžio skulptūrų paroda University of 
Wisconsin — Madison • Vaclovo Rato darbų paroda Lietuvių 
dailės muziejuje • Lietuvos nacionalinės premijos laureatas poetas 
Alfonsas Nyka-Niliūnas • Džojos Barysaitės fotografijų paroda 
„Valdas Adamkus — prezidentas”

Brazdžionio vizijos sąsąja su 
pavasariu. Jis, jo apraiškos, jo 
sukeliami jausmai ir mintys — 
neišsemiamas ženklas kažko 
daugiau, supančio žmogišką bū
tį. Užsiminsime tik tris atvejus, 
nors jų būtų galima nuridyti 
kur kas daugiau:

Nedaugelį pavasarių 
nuskynėme.

Nedaug ir nemažai.
Ir žaižaruojančių gaisrų 

plazdėjime
Anos buities preliudijas 

giedojo angelai.

Nebuvo liūdesio.
Ir sutemų nokturnai geso be 

raudų,
Nes mūsų dienos buvo amžina 

malda,
Ir mūsų maldos ne iš tų 

maldų.

(„Oremus”)

(Viena karta skaitytojų šitą 
trumpą eilėraštį moka minti
nai):

TAVĘS NEBUS

Ateis pavasaris, žydės žilvičiai 
ir klevai — tavęs nebus.

Ateis duktė, ateis sūnus, ateis 
kiti, kur tu buvai — 

tavęs nebus.
Per žydrą dangų saulė kops ir 
mėnuo patekės — tavęs nebus. 
Kaip vandenio, kaip vandenio 

žmonių daug nutekės — 
tavęs nebus

O štai dar kiti posmai, širdį 
veriantys, nes apgaulė — tiesa, 
ir atvirkščiai:

Po kaštanais žaidė vėjas 
tartum vaikas,

Po kaštanais žaidė kūdikiai 
maži,

Buvo pats žydėjimo kaštanų 
laikas,

Buvo pats šviesus gegužis, 
dievaži!

Ir pavasaris, kaip dievas 
Apolonas,

Galvą laurais pasipuošęs 
ir šaunus,

Rankoj nešdamas gyvybių 
milijonus

Prakeliavo pro vaikus ir 
kaštanus.

[..J
Ar ne tu tenai žaidei kaip 

mažas vaikas, 
Ar ne mudu po berželiais, 

mudu du, 
Ar ne mums visiems visiems 

- ateina laikas 
Tų senelių, tų baltųjų 

valandų1?

O pavasaris kaip dievas 
Apolonas,

Pasipuošęs galvą laurais 
prakeliaus,

Varpui skambant: „Reąuiem 
aeternam dona...“, 

Kas gyveno ir kas mirė, 
nepaklaus.

(„Pavasario kelionė”)

Pavasaris — Bernardo 
Brazdžionio poezįjoje ypatinga 
priešingybių terpė, gamtos ir 
žmogaus, grožio ir praradimo, 
džiaugsmo ir liūdesio, gyvenimo 
ir mirties. Pavasaris guodžia ir 
drasko, džiugina ir liūdina, 
skelbia gyvenimą, o užmena 
mirtį. Bet tada jis prakeliauja, 
„nešdama vaisių milijonus/ Pro 
senuosius ir pro uosius, žilvi
čius”. Ir mes nurimstame. Atei
kime šituos pavasario burtus 
išgyventi ateinančio penktadie
nio vakarą į Jaunimo centro 
mažąją salę.

Antroji „Poezijos diena” bus 
ateinantį šeštadienį, gegužės 23 
dieną, 7 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Vakaro programoje savo 
eilėraščius skaitys jaunieji poe
tai: Julius Keleras, Darbinin
ko redaktorius, atvykstantis iš 
New York’o, čikagiečiai Daiva 
Karužaitė ir Vainis Aleksa.

Šiemetines „Poezijos dienas” 
Čikagoje ruošia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
ba, kuriai vadovauja Marija 
Reinienė. Didelė padėka jiems.

(a.U.)

Adolfas Viluckls (g. 1939), Gruslaukis, Lietuva 
„l Lietuvos laisvę”, 1980-ieji, 22 x 19 x 13 coliu

Iš Lietuvos apaštalai 
keliauja į Wisconsin
Lietuvių liaudies meno medžio 

skulptūrų paroda UW — Madison
Lietuvių dailės muziejus Pa

saulio lietuvių centre, Lemont, 
Illinois, yra žinomas ne vien 
vietos lietuviams, bet jį dažnai 
aplanko ir apylinkėse gyvenan
tys amerikiečiai, o svečių užsu
ka ir iš toliau. Muziejuje yra ke
lios pastovios meno galerijos. 
Paveikslų galerijoje yra lietuvių 
klasikų, tokių, kaip Adomas 
Varnas, Viktoras Petravičius, 
Povilas Puzinas, Adomas Galdi
kas, Viktoras Vizgirda, Vytau
tas Kasiulis ir kitų meno dar
bai. Galerijoje kabo keletas ir 
Lietuvių fondo nuosavybėje 
esančio dailininko Prano Dom- 
šaičio paveikslų rinkinio meno 
darbų. Čia veikia taip pat ir lie
tuvių tautodailės paroda, o ko
ridoriuose kabo lietuvių foto
menininkų nuotraukos. Reikia 
taip pat paminėti, kad muzie
juje nuolat vyksta įvairios su
kaktuvinės bei proginės paro
dos.

Dailės muziejuje Lemont’e 
yra išstatytas ir gausus lietu
viškų medžio skulptūrų rinki
nys. Dalį šių skulptūrų kuriam 
laikui muziejus paskolino Uni
versity of Wisconsin Elvehjem 
Meno muziejui, kuriame šį pa
vasarį yra rengiama šių skulp
tūrų paroda. Dalia Šlenienė, 
Lietuvių dailės muziejaus di
rektorė, pažymėjo, kad šiuo me
tu muziejuje yra 207 dvidešimt 
keturių lietuvių liaudies meni
ninkų medžio skulptūros, ku
rias muziejui padovanojo 
„Transpak” siuntinių į Lietuvą 
bendrovės savininkas Romas 
Pūkštys. I University of Wiscon- 
sin muziejų laikinai iš Lemont’o 

iškeliaus 50 skirtingų meninin
kų sukurtų skulptūrų.

Apie lietuviškų medžio skulp
tūrų kelionę į University of Wis- 
consin kalbėjomės su dr. Rūta 
Salikliene, parodos rengimo ini
ciatore.

— Sakykite, Rūta, kaip ir ka
da kilo mintis medžio skulptū
ras, esančias Lemont’e, išstatyti 
Elvehjem meno muziejuje Madi- 
son’e?

Vytautas Majoras (g. 1930), Vilkų kampas, Lietuva „Herkus Mantas”, 1975, 24 x 35 x 12 colių

— Idėja suruošti lietuvių liau
dies skulptūrų parodą Madi- 
son’e kilo mano Menų fakulteto 
vadovei dr. Beverly Gordon, kai 
ji mane aplankė Lemont’e 1994 
metais. Aš ją nusivedžiau į Lie
tuvių dailės muziejų, ir ji labaf 
nustebo, pamačiusi šias skulp
tūras. Jos komentaras buvo: 
„Kodėl jūs, lietuviai, tokias pui
kias skulptūras paslėpėte rūsy
je”? Jos skatinama, aš parašiau 

parodos ruošimo projektą, kurį 
universiteto vadovybė priėmė. 
Žinoma, aš pirmiausia pasita
riau su Dailės muziejaus direk
tore Dalia Šleniene, nes neži
nojau, ar Lietuvių dailės muzie
jaus tokį projektą priims. Direk
torė Dalia Šlenienė mielai suti
ko, nes jinai žinojo, kad tokiu 
būdu su lietuvių liaudies skulp
tūromis susipažins ir platesnė 
amerikiečių akademinė visuo
menė.

Aš pati susipažinau su liau
dies skulptūromis, kai, gavusi 
Fullbright stipendįją, 1993 me
tais stažavausi Lietuvoje. Nors 
aš rinkau medžiagą apie tauti
nius drabužius, bet mane taip 
pat domino, kaip dabartiniai 
liaudies meno skulptoriai savo 
darbuose vaizduoja tautinius 
drabužius, nes tai rišosi ir su 
mano teze.

Per Baltikos folkloro festivalį 
Palangoje susipažinau su vienu 

(Nukelta į 4 psl.)
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Švietimo ministro 
pakeitimo pamoka

Nespecialistui atrodo, kad 
švietimas reiškia jaunimo ne 
tik mokymą, bet ir auklėjimą. 
Dėl pastarojo gairių ir yra viso
kių nuomonių. Pavyzdžiui, 
JAV viešosiose mokyklose be
veik neperduodamos etinės ar 
moralinės vertybės, nes kraštas 
nėra sutaręs, kokią bendrą ideo- 
logįją pristatyti savo jaunimui. 
Kadangi nesutaria, tai beveik 
jokių vertybių tos mokyklos ir 
neskleidžia. Dėl to mokinių au
klėjimas, ypač didmiesčių mo
kyklose, beveik neegzistuoja. 
Dėl jaunimo mokymo Amerikoje 
vieni tėvai nori turėti spren
džiamą žodį atskirose vaistuo
se, o kiti nori, kad viskas būtų 
švietimo vadybos nustatyta vi
sam kraštui.

Pastaraisiais laikais iškilo 
daug ginčų, net dėl ko mokyti iš 
istorijos ar literatūros. Yra tė
vų iš amerikiečių gyventojų 
mažumų, kaip afrikietiškos ar 
Lotynų Amerikos kilmės, kurie 
reikalauja, kad nesvarbu ar vai
kams pristatomas autorius yra 
pasaulinio pripažinimo lygio, 
tik svarbu, kad jis yra “jų” 
žmogus. Sako, ne taip svarbu 
mokyti europiečių dominuojan
čią istorįją ir literatūrą, nors ir 
ji būtų pripažinta klasikine. 
Svarbiau reikalauti, kad mažu
mų vaikai didžiuotųsi savųjų, 
kad ir antraeilės vertės, kūri
niais ar įvykiais.

Lietuvoje pasigirsta norai ne
brukti jaunimui perdėtai tautiš
kų tekstų, pavadinkime, “šovi- 
nistiškų” vadovėlių. Bet tuo pat 
metu nepastebime, jog tokioje 
Prancūzįjoje jų gimnazistai 
skaito apie Napoleoną kaip 
apie nacionalinį herojų, o vokie
tukai didžiuojasi savo Bis- 
marck’u.

Švietimo klausimai užtat ne
gali būti palikti spręsti tik siau
rame specialistų ratelyje, kada 
jie liečia daugumą krašto pi
liečių. Tai tautos ateities klausi
mai ir visi turi visokias gali
mybes suprasti ir juos patys 
vertinti.

Kaip dažnai pasitaiko, mūsų 
specialistai pasilieka prie įman
trios kalbos net tada, kada kal
ba eina apie kiekvieną žmogų 
liečiančius klausimus. Ekono
mistai nemoka išsireikšti taip, 
kad liaudis juos suprastų, o 
švietimo žinovai nesiteikia daž
nai prabilti politine, visiems su
prantama kalba. Užtat kartais 
belieka remti ar tai vieną, ar tai

Šiame numeryje
Lietuvos Švietimo ministerijos problemos • Apie Algirdo Lands
bergio jaunystės romaną „Kelionė” Justinui Marcinkevičiui — J. 
G. Herder premija • Ričardas Šileika — poetas ir fotografas • 
Ričardo Šileikos eilėraščiai • JAV lietuvių žinynas • Lietuviško 
Jaunimo paroda „Buities ir fantazija” Čiurlionio galerijoje, 
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X

kitą kultūrininką, mokytoją, 
mokslininką, o ne diskutuot 
tai, ką jie siūlo. Šis prastas pa 
protys apsunkina ir partijų įna 
šą į krašto tvarkymo eigą. Pasi
daro nedalykiškos ir viešos dis
kusijos įvairiais klausimais.

Akademiką Zigmą Zinkevičių 
pasiūlė būti Švietimo ministru 
ir jį karštai visada rėmė būrys 
krikščionių demokratų kaip 
ypatingai dorą ir patriotišką 
mokslininką. Sunku būtų buvę 
rasti politikų, tam jo vertini
mui prieštaraujančiu. Bet jau 
tada, prieš daugiau nei metus 
laiko, iš krikščionių demokratų 
vadybos buvo siūlyta, kad mini
stras apie save apsistatytų ad- 
ministraciškai sugebančiais pa
dėjėjais ir apie krašto švietimą 
gerai nusimanančiais tarnauto
jais. Buvo jau tada išreikštas 
noras švietimo darbuotojų eilė
se, kad kai kurie tos srities 
klausimai būtų plačiai išdisku
tuojami. Susidariusioji arti
mesnė aplinka apie akademiką 
Zigmą Zinkevičių siūle tik pasi
tikėti jo autoritetu, o keliami 
dėl švietimo padėties klausimai 
buvo traktuojami kaip pastan
gos juo atsikratyti.

Tik dabar pradeda aiškėti, 
kad buvo daromos didelės klai
dos, stengiantis turėti gerą 
Švietimo ministerįją. Pasirodo, 
kad vieniems rūpėjo būtinai pa
veržti iš krikščionių demokratų 
šitą ministeriją, o kitiems išlai
kyti savo įtaką ministerįjoje per 
profesorių Zigmą Zinkevičių, 
nesvarbu, kaip jai sektųsi. Net 
ir tie krikščionys demokratai, 
kurie norėjo matyti Švietimo 
ministerijoje daugiau reformų 
ir dėl to sielojosi, neįvertino tos 
įmantrios akcijos, ne tiek prieš 
profesorių, o iš tikrųjų prieš 
krikščionių demokratų įtaką į 
švietimą. Kaip pradžioje, taip 
ir pastarosiomis dienomis, jo ar
timiausi rėmėjai daugiau rūpi
nosi savo įtakos įtvirtinimu, ne
gu gerais siūlymais, kaip išlai
kyti Švietimo ministerįją krikš
čionių demokratų rankose.

Apskritai, profesoriaus Zigmo 
Zinkevičiaus ministeriavimas 
juk visai būtų buvęs geras, jei 
jis būtų siekęs platesnio savo 
idėjoms užnugario, kompeten
tingesnės administracijos ir 
parodęs noro bendrauti ir dis
kutuoti su kitaip nusiteikusiais 
krašto švietimo specialistais, 
siekiančiais tų pačių tikslų. Jo 
mokslinis autoritetas ir daly-

kiški argumentai būtų jam lai
davę ne vieną disputų laimė
jimą visuomenėje.

Panašūs ir kitokie apsvarsty
mai, ginčai ir aistros matyti 
daugelyje kraštų, kai kalba eina 
apie jaunimo mokymą, o ypač 
apie jo auklėjimą. Užtat švieti
mo srities darbas ir jo kryptis 
taip labai jaudina ne vieną Lie
tuvoje.

Profesorių Zigmą Zinkevičių 
užtariantieji yra nepatenkinti 
buvusių partinių įtaka šituose 
švietimo reikalų disputuose. 
Profesorė Ona Voverienė (Die
novidis, 98.2.20-26) piktinasi, 
kad “pedagoginės spaudos laik
raščio Dialogas redaktorė — Le
ningrado aukštosios partinės 
mokyklos absolventė, pavertusi 
laikraštį antilietuvybės tribūna, 
ugdančia juozaičiukus ir šlio- 
geriukus; dabar švietimo min
istrą puolanti buvusiųjų minis
tro ir viceministro komandą, 
dar keletą metų vadovėlių ir 
mokymo priemonių leidyboje 
prioritetą teikė ‘vaikų ir jauni
mo komunistinio auklėjimo’ li
teratūrai. Stebina šio psicholo
ginio smurto akcijos prieš min
istrą agresyvumas ir įžūlumas. 
Intelektualinis mažulėlis, dok
torantas, dar nespėjęs nei mo
kytoju, nei mokslininku tapti, 
prisidengęs Seimo nario manda
tu, įsijautė į labai reikšmingą, 
Jekaterinos laikais Rusijoje su
formuotą (beje, Lietuvoje labai 
populiarų) viršininko modelį “ja 
načialnik, ty durak" (aš virši
ninkas, tu — kvailys ).

Iš šito modelio aukštybių ta
riamasi galima siūlyti švietimo 
ir mokslo ministrui, habilituo
tam daktarui, profesoriui, aka
demikui, pasaulinio masto mok
slininkui atsistatydinti, jį įžei
dinėja. Chamizmas, netramdo
mas jokių moralės kontrolės 
stabdžių, vadinamų sąžine ir 
elementariausiu padorumu, jau 
kuris laikas Andriukaičio ir 
Zuozos lūpomis liejasi iš Seimo 
tribūnos, ir tai mus visus gąs
dina. Kur mes einame?”

Tai gan tipingas profesoriaus 
gynėjų pasisakymas. Jis, atro
do, nepripažįsta vakarietiško ti
po diskusijų apie esamą padėtį, 
apie švietimo ateities kryptį ir 
remiasi tik garbingo profeso
riaus autoritetu.

Reformos šalininkai ir profe
soriaus ministerijos kritikai, dr. 
Meilės Lukšienės ir dr. Dariaus 
Kuolio, sakykime, lūpomis, pa
sisakė (Draugas, 98.4.22) nei
giamai apie krašto švietimo per
keitimo progresą. Jie taip pat 
pasirodė gana šališki, vertinda
mi profesoriaus Zigmo Zinke
vičiaus darbą. Sako, kad ‘jis 
nekritiškai pasikliovė maža 
grupele patarėjų, tarp kurių ne
stigo buvusių sovietinio švieti
mo ideologų, nuoseklių demok
ratinės švietimo kaitos prieši
ninkų. Beje, ir pats profesorius 
Zinkevičius nevengė pabrėžti: 
esu demokratas. Patarėjų įta
kojamas, ministras viešai sunie
kino ilgametį šimtų žmonių, 
nuoširdžių Lietuvos patriotų, 
triūsą.”

Algirdo Landsbergio romanas „Kelionė”
IMELDA 

VENDRICKAITĖ
Algirdo Landsbergio, žinomo 

dramaturgo, vertėjo, pirmoji 
knyga, kuria jis debiutavo lite
ratūros pasaulyje — romanas 
Kelionė. Jis išleistas keleliais 
metais anksčiau už žymųjį An
tano Škėmos romaną Balta dro
bulė, dariusį didelę įtaką lietu
vių moderniojo romano raidai. 
Kelionė tarsi pranašauja Baltos 
drobulės atsiradimą, atverdama 
siurrealistinį groteskišką pa
saulio vaizdą, vieno, likimo stai
ga į svetimą aplinką išmesto, 
savo tapatybės ieškančio he
rojaus situaciją. Ji steigia ištisą 
tematinę romano tradiciją. Tai 
karo išblaškytos kartos, iš lietu
viško kaimo idilės (kartais pro
vincialios sostinės) į vakarietiš
ko pasaulio tautų maišatį iš
blokštos generacijos tragedija, 
jos atodanga moderniame psi
chologiniame romane, paveik
tame poekspresionizmo, „sąmo
nės srauto”, siurrealizmo sro
vių. Be šio paveldėtų vertybių 
krizę išryškinančio aspekto, 
svarbus ir amžinosios žmogiš
kumo vertės, universalaus gy
venimo prasmės klausimas, gal 
net aktualesnis tiek Landsber
gio, tiek Škėmos kūrinių prob
lematikai. Kaip tik ši kryptis, 
analizuojant romano figūraty- 
vine raiška.jr būtų svarbiausia.
Užsibrėžus atskleisti esnu^ 

nius romano Kelionė erdvės mo
deliavimo principus, kurie, re
gis, yra tiesiogiai susiję su kū
rinyje „išbandoma” verčių siste
ma, turime bent keletą žodžių 
skirti pačiai erdvės sąvokai taip 
dažnai ir laisvai vartojamai.

Michail Bachtin savo veikale 
Laiko ir chronotopo forrnas 
chronotipą („erdvėlaikį”) apibrė
žia kaip esminį laiko ir eiu«vo 
ryšį (terminas buvo įvestas ir 
įtvirtintas Einstein’o reliatyvu
mo teorijoje). Erdvę, kurios ket
virtasis matas ir yra laikas, ga
lime suprasti kaip formalią tu
rinio plano kategoriją. Neišlei
džiant iš akių kiek metaforiško 
šios sąvokos vartojimo litera
tūros kūrinio analizėj būtina 
pabrėžti erdvės, laiko ir akto
riaus — personažo, judančio 
šiame erdvėlaikyje — triadą. 
Tai paviršinio, figūratyvinio, 
teksto lygmens kategorijos, ku
riomis operuojant kalbama apie 
giliųjų teksto lygmenų nulemtą 
pasakojimo raišką. Visa, kas su
siję su aktoriaus apibūdinimais, 
aplinka, į kurią jis, autoriaus 
valia įvedamas, su laiko kaitą 
žyminčiu epizodų derinimu, yra 
kūrinio paviršiniam — figūra- 
tyviniam — planui aktualus

(Nukelta į 2 psl.)

Arba kitur: “Jam vadovaujant 
buvo neracionaliai švaistomos 
valstybinės lėšos, sudarinėjami 
sandėriai su prastos reputacijos 
užsienio aferistais.” Duotame 

I pasikalbėjime yra nemažai tie
sos, bet ir mažos vertės kritikos 
detalių.

Lietuvos katalikių moterų są
jungos pirmininkė Gražina Pa- 
liokienė bus atrodo visgi patai
kiusi, įvertindama ministeri
jos padėtį (Dienovidis, 98.2.27), 
proklamuodama: “Ministrui
Zigmui Zinkevičiui nelengva.

Verčiama buvo jam kaltė už 
viską, kas nepadaryta per pas
taruosius kelis metus švietimo 
srityje.

I

Algirdas Landsbergis 1950-ųjų dešimtmeti Vytauto Maželio nuotrauka

Apie „Kelionės” autorių po 45-erių metų
Žymus Amerikos lietuvių, čia atvykusių po 

Antrojo pasaulinio karo, rašytojas, dramatur
gas ir mūsų spaudos bendradarbis Algirdas 
Landsbergis gimė 1924 m. birželio 23 d. Ky
bartuose. Mokslus baigė Vytauto Didžiojo uni
versitete, Kaune, o toliau kaip karo pabėgėlis 
— Mainz universitete, Vokietijoje, ir atvykęs į 
Ameriką — Columbia universitete, New Yor- 
k’e. Ilgus metus jis dėstė anglų literatūrą 
Fairleigh Dickinson universitete, New York 
valstijoje. Daugiau nei trisdešimt metų jis 
bendradarbiavo Draugo kultūriniame priede. 
Skaitytojai yra džiaugęsi ir gėrėjęsi jo „Kerti
nėmis paraštėmis”, kurias jis pasirašydavo 
įvairiais inicialais, bet jie visi užmindavo jį 
patį. Tai buvo šmaikštūs, humoristiški, bet vi
sada kultūringi aptarimai tiek mūsų pačių 
kultūrinio ir politinio gyvenimo reiškinių, tiek 
likusio pasaulio. Jie ypač buvo taiklūs Lietu
vos atgimimo ir Sovietų Sąjungos sugriuvimo 
laikais.

Viena mūsų skaitytojų karta, kuri dabar, 
aišku, jau yra gerokai senstelėjusi, vis dėlto 
nėra užmiršusi Algirdo Landsbergio pirmojo

Švietimo ir mokslo sistema iš
tikta gilios krizės, praeities 
šmėklos klaidžioja po ministe
riją. Ne viskas galima pasiekti 
tik savo jėgomis, reikalingos 
jungtinės pastangos. Todėl mes, 
katalikės moterys ir motinos, 
kreipiamės i Prezidentą, Seimą, 
Vyriausybę ir maloniai prašo
me, kad jie tinkamai įvertintų 
švietimo ir mokslo reformos 
įtaką Lietuvos ateičiai ir patal
kintų ministrui Zigmui Zinke
vičiui įgyvendinti užsibrėžtus 
darbus.”

Lietuvos krikščionių demok
ratų partija dėl pašlijusios kai 
kurių savo vadų partinės disci-

romano — Kelionė. Tai galbūt buvo pirmas ir 
iki Broniaus Radzevičiaus Priešaušrio vieške
lių vienintelis „Entwicklungsroman" lietuvių 
literatūroje — jaunuolio vidinis vystymasis 
bėgimo iš Lietuvos, sovietams užeinant antrą 
kartą, ir nacių Vokietijos žlugimo fone. Tai 
buvo labai brangi literatūrinė dovana kaip tik 
tuo metu labai nuskurdusiai kultūriniu atžvil
giu tautos daliai. Ne veltui 1953 metais buvo 
šiai knygai suteikta „Draugo” romano premija.

Mes džiaugiamės galėdami mūsų skaityto
jams pateikti Imeldos Vendrickaitės, nors ir 
gerokai sutrumpintą, studiją „Algirdo Lands
bergio romanas Kelionė: erdvės modeliavi
mas”. Literatūrologės mintys ir romano sklai
da nors ir tą vieną mūsų kartą sugrąžins ten, 
kur buvome, ir turbūt visą likusį gyvenimą 
norėjome, kad neturėsime grįžti. O grįžti — 
kiek to nenorėtume, juk visada grįžtame. J 
ten, kur pradėjome. . Jeigu čia plagijuojame 
„Keturių kvartetų” poetą T. S. Eliot, tai kas gi 
mūsų laikais jo neplagijuoja?... Algirdas 
Landsbergis šitai supras

plinos neįstengė nei pradžioje 
prisidėti prie Švietimo ministe
rijos tvarkymo, nei vėliau tinka
mai paveikti buvusį ministrą, 
kad būtų stiprinama jo paties 
pozicija, nei pagaliau išlaikyti 
vieningą frontą, kad būtų ši 
ministerija palikta jų žinioje. 
Tai skaudus smūgis partijai, 
kuri dabar turi susigyventi ne 
tik su Švietimo ministerijos 
praradimu, bet ir pasitenkinti 
dviem likusiais savais minis-

Matėme, kaip daug rašalo ir 
kalbų buvo panaudota, ne ginti 
ar kritikuoti profesorių Zigmą 
Zinkevičių. Ne gelbėti minister
iją. Tai viskas buvo, pasirodo, 

i

ne dėl jo, o dėl įtakos į jo ap
linką per jį. Dėl ministerijos 
veiklos krypties ir reikalo pa
veržti ministeriją iš krikščio
nių demokratų.

Jei krikščionys demokratai 
galėtų atsukti laikrodį atgal, 
tai tikriausiai reikalautų, kad 
jei nepalieka profesorių Zigmą 
Zinkevičių ministru, tai tegul 
prisiima atsakomybę už atėmi
mą ministerijos. Tada bent ne
būtų reikėję dalyvauti tame 
kandidatų “vertinimo” vaidini
me. Gyveni ir mokaisi.

Jonas Pabedinskas
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Šventosios Dvasios balandis
Detalė iš Joos van Cleve (flamo, dirbusio nuo 1507, mirusio ca. 1540/41 
metais) tapyto paveikslo. Tempera ir aliejus ant medžio, ca. 1525). Pa- 
veikslas dabar yra New York’e, Metropolitan Museum of Art.

Sekminės — Šventosios

_ Įtintiesiems visiems laikams. Ti- Dievo tiesų mokytojas. Paskui 
kintieji patiria Šventą Dvasią iDievas siųs jiems kitą Moky- 
kaip gyvą Palydovą, gyvą Moky- Įtoją, Šventąją Dvasią, būti su 
toją ir gyvą Patarėją/Padėjėją. jais visuomet. Ji tęs jų paruo- 

Šventoji Dvasia yra mūsų Simą ir ves juos į gilesnį Kris- 
kasdieninis Palydovas žemiško- taus pažinimą. Tiems, kurie tiki 
je krikščioniško gyvenimo kelio- jį esant Viešpačiu ir Gelbėtoju, 

[Kristus paliko Tiesos Dvasią, 
Pasaulis negali Jos pažinti, ly
giai kaip aklasis neatpažįsta 
vaivorykštės spalvų.

Šventosios Dvasios buvimas 
mumyse atskiria tikinčiuosius 
nuo likusio pasaulio. Kristus 
nori, kad kiekvienas žmogus ir 
kiekviena karta, pasisavintų 
apreikštas Dievo tiesas Šven
tosios Dvasios apšvietimu. Tada 
negyvi Biblijos žodžiai tampa 
mums gyvu Dievo Žodžiu, kuris 
Šventosios Dvasios pamokymu

iais visuomet. Ji tęs jų paruo-
Čikagoje vėl prašvito

Dvasios šventė
Dar prieš nukryžiavimą Jėzus 

pažadėjo savo mokytiniams: 
„Jums geriau, kad aš iškeliau
siu, nes jei neiškeliausiu, pas 
jus neateis Globėjas. O nukelia
vęs aš jį jums atsiųsiu” (Jono 
16:7). Savo nustebusiems moky
tiniams Jėzus sako, kad jiems 
būtų geriau, jei Jis juos apleistų 
ir kad Jo buvimas su jais nie
kuomet nebuvo daugiau kaip 
laikinas. O dabar, kai Jis su
grįžta pas Tėvą, Tėvas atsiųs 
kitą Atstovą Jėzaus vieton, ku
ris pasiliks su jais amžinai. Jis 
bus jų nuolatinis Palydovas ku
ris primins jiems visa, ką Jėzus 
juos mokė, ir ves juos į pilnutinį 
tikėjimo supratimą.

Jėzaus didžiausias palikimas 
savo Bažnyčiai tai Šventosios 
Dvasios pažadas. Penkis kartus 
Jis kartoja šį brangų pažadą 
savo apstulbusiems mokyti
niams Jono evangelijoj. Jėzus 
neapleis savo kaimenės be prie
žiūros, bet prašys Tėvą siųsti 
kitą Atstovą būti visuomet su 
ja. Tiesos Dvasia, kurią Tėvas 
siųs Kristaus vardu, mokys 
juos, ką Jėzus juos mokė. Pa
dėjėjas, ateinantis iš Tėvo, liu

dys Kristų. Tokiu mokymu Jė
zus paruošė mokytinius savo iš
vykimui.

Jėzaus pažadas buvo išpildy
tas tame pačiame aukštajame 
kambary Jeruzalėje, kuriame 
Jis juos mokė. Ten Šventoji 
Dvasia nusileido ant mokytinių, 
kur jie laukė ir meldėsi pagal 
Jėzaus įsakymą. Tame kamba
ry kažkas užvaldė juos, kažkas 
supažindino juos su Kristum ge- 
riau^jiegu jie buvo Jį iki šiol 
pažinę. Jie jautė Kristų esant 
su jais, Jo gyvą būtybę, kuri 
įkvėpė juos ir pripildė juos 
drąsa, pasitikėjimu ir entuziaz
mu. Ji pavertė prislėgtų moky
tinių būrį į ryžtingą misionierių 
draugiją. Jie „pasidarė pilni 
Šventosios Dvasios”, sako Šven
tas Raštas (Apaštalų Darbai 
2:4). Nuo to momento jie galvojo 
apie Dievą ne vien tik kaip apie 
Tėvą, esantį virš jų, ir Sūnų 
šalia jų, bet ir kaip Šventą Dva
sią su jais ir tarpe jų.

Šiandien suprasime Švento
sios Dvasios veikimą geriau, jei
gu įsivaizduosime ją ne vien 
kaip vienkartinį įvykį praeityje, 
bet kaip Viešpaties pažadą ti-

nėję. Mes kartais manome, kad i 
Jėzų būtume lengviau pažinę, 
jeigu būtume galėję santykiauti) 
su juo, kada Jis gyveno žemėje: 
jeigu mes būtume buvę veikia
mi Jo asmenybės ir jeigu bū-' 
tume galėję klausytis Jo pa
mokslų. Klausimas yra, ar Jo 
mokytiniai Jį tuomet geriau pa
žino esant Mesiju, kada jie gy
veno ir keliavo su Juo? Jeigu 
mes tada būtume gyvenę, ar 
mes Jį būtume geriau pažinę? 
Nuostabu, bet kartais mes su
prantame žmogaus dvasią ir jo prabyla į mūsų širdis* 
charakterį geriau po jo mirties, 
negu jam gyvam esant.

Aukštajame kambary Jėzus 
liepė savo mokytiniams nenusi
minti ir neliūdėti, nes kol Jis 
bus su jais, jie Jo pilnai nepa
žins. Jų santykis su juo būtų li
kęs ribotas. Šventoji Dvasia gi 
nėra žemiško kūno apribota; Ji 
amžinai ir visur pasiekia visų 
žmonių širdis ir mintis.

Netikintiems Šventosios Dva
sios pažadas atrodo beprasmiš
kas ir nereikšmingas, nes, kaip 
Jėzus sakė, pasaulis Jos nei aš Kristų savo gyvenimu liudiju, 
mato, nei pažįsta. „Bet jūs pa
žįstate Ją”, sako Jėzus, „nes Jį 
gyvena su jumis ir jumyse”. Ti
kintieji į Jėzų Kristų atpažins 
Šventąją Dvasią, nes Jos veiki
mas bus Jėzaus Kristaus veik
los tąsa žemėje.

Šventoji Dvasia veikia mumy
se kaip asmeniškas Palydovas, 
kad mus paremtų mūsų žemiš
koje kelionėje. Kada mūsų pro
tas gauna pažinti dvasines tie
sas, kada mūsų širdys pagauna i 
tikėjimo viziją, kada mūsų lū
pos kalba maldas, kada mūsų 
rankos tarnauja artimui, tai yra 
Dievo Dvasios veikimas mu
myse. Mes šiandien nebeturime 
kūniškojo Jėzaus savo tarpe, 
bet Jo vietoje mes turime asme
nišką Palydovą, Dievo Šventą 
Dvasią.

Kristus taip pat paliko gyvo 
Mokytojo pažadą, to, kuris mo
kys mus krikščioniškųjų tiesų. 
Kaip menkai mokytiniai tesu
prato savo Mokytoją! Kaip men
kai jie suprato esminę Jėzaus 
santykio reikšmę su Tėvu ir ką 
Tėvas nuveiks per savo Sūnų 
ant kryžiaus!

Mokytiniai buvo vidutinio ga
bumo žmonės, kaip ir mes. 
Žmogaus protas neįstengia su
vokti dvasinių tiesų greičiau 
negu fizinių tiesų. Išmintingas 
mokytojas neapkrauna savo 
mokinio tiesomis, kurių jis ne
sugeba suprasti; jis veda mokinį 
prie supratimo palaipsniui. Jė
zus buvo toks mokytojas. „Dar 
daug ką aš turiu jums sakyti”, 
tarė Jis mokytiniams, „tačiau 
dabar jūs to negalite suvokti. 
Bet, kada ateis Tiesos Dvasia, ji 
nuves jus į visą tiesą... ji ims iš 
to, kas yra mano, ir jums pas
kelbs” (Jono 16:12,13,15), ,

Kristus savo tarnystėje že
mėje buvo pirmasis mokytinių

Galiausiai Kristus paliko 
mums gyvo Padėjėjo pažadą. 
Niekas turbūt šiandien nedirba 
Dievo tarnyboje be tam tikro 
Inusivylimo sieloje. Kada pažiū
rime į pasaulį, kuris mindžioja 
kryžių, kada stebime pikto galy
bę augant pasaulyje, kada ma
tome abejingumą ir šaltumą net 
tikinčiųjų eilėse, mes kartais 
prarandame drąsą ir energiją 
apaštalavimui. Kartais mes 
puolame ant kelių ir dvejodami 
klausiame, „Koks skirtumas, ar

ar ne?”
Bet kažkas skatina mus eiti 

pirmyn. Kažkas uždega vilties 
ugnį mumyse ir varo mus iš 
naujo darbui į Viešpaties vy
nuogyną, nors pasaulis ir ne
paiso mūsų tikėjimo. Tai ne kas 
kitas, kaip mūsų Viešpaties pa
žado išpildymas — Padėjėjas 
ateina prie mūsų, stiprusis Glo
bėjas atnaujina mus Viešpaties 
darbui. Nors mes jaučiamės esą 
lyg pasaulio sumindžioti, Šven- 
,oji Dvasia atgaivina ir prikelia ' 
mus iš prislėgimo. Nors mūsų 
nuotaika ir slogi, Šventoji Dva
sia suteikia mums naujos drą
sos ir jėgų ištikimai tarnystei 
Kristui.

Gyvasis Padėjėjas padeda 
mums mūsų krikščioniškam liu
dijimui. „Kai ateis Padėjėjas... 
ir jūs liudysite, nes nuo pra
džios su manimi esate buvę” 
(Jono 15:26-27). Šiais žodžiais 
Jėzus neuždėjo visą savo darbo 
naštos tąsą pasaulyje vien tik 
ant silpnų žmonių pečių. Bet 
Šventosios Dvasios veikimo dė-i 
ka Kristaus misija tęsis toliau. 
Jo gyvenimas, mirtis ir prisi-i 
kėlimas bus skelbiami ir tokiu 
būdu žmonės susidurs su gera 
išganymo naujiena. Dievas tuo 
pasirūpino, siųsdamas savo 
Dvasią pasaulin gyvu, pastoviu 
ir nesunaikinamu liudytoju 
Kristui. Kviesdamas mus tęsti 
Jo darbą, Kristus kviečia mus 
būti šventosios Dvasios liudiji
mo dalyviais. Šiandien mes esa
me Kristaus liudytojai, nes 
krikštu esame Dvasia apdova
noti žmonės.

Sekminės — tai Šventosios 
Dvasios šventė ir Bažnyčios 
gimtadienis. Šiandien Šventoji 
Dvasia veikia Dievo Žodžio skel
bimu ir šventų sakramentų tei
kimu Kristaus Bažnyčioje. Ti- 
kinčiųjų bendrystėje Dvasia

~1 maitina jnūsų sielą, sutvirtina 
mūsų tikėjimą, kuria ir ugdo 
tikėjimo ir malonės bendrystę 
mūsų tarpe ir tokiu būdu skati
na mus meilės darbui ir tikė
jimo liudijimui. Tegul Švento
sios Dvasios ugnis liepsnoja iš 
naujo mūsų tarpe! Veni Creator 
Spiritus!

Hansas Dumpys, 
Vyskupas Lietuviams 

evangelikams liuteronams 
išeivijoje

„Poezijos dienos”
NIJOLĖ JANKUTĖ

„Sveiks, svieteli margs, šven
tes pavasario šventęs...” norisi 
uždainuot su Donelaičiu, nes po 
ilgos, prailgusių metų pertrau
kos, į Čikagą sugrįžo „Poezijos 
dienos”! Ačiū JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos pirmininkei Marijai Reinie
nei, kuri „sučiupo” tą beišnyks
tančią tradiciją ir „pajudino 
žemę”, t.y. poeziją. Ir net su pa
čiu Poetu. Kas jis, visiems aiš
ku, nes Poetas lietuviams šia
pus ir anapus Atlanto yra tik 
vienas — Bernardas Braz
džionis.

Gegužės 22 dieną, apniukusį 
penktadienio vakarą Čikagos 
lietuviams vėl sušvito poezijos 
saulė. Jaunimo centro salė pri
sirinko pilna ir ne tik „žilųjų 
galvų”. Atvyko nemažai jaūni- 
mo ir saujelė vaikų, kurie skai
to ir deklamuoja Vytę Nemunė
lį. Buvo net pats mažiausias, 
būsimas skaitytojas, Poeto pro- 
anūkas Lukas, dalyvavęs ant 
mamos rankų.

Bernardas Brazdžionis mū
suose — unikumas, ypatinga 
asmenybė, jau daugiau nei 70 
metų didele žodžio jėga lietu
vius patraukianti ir apjungian
ti.

Ypatingi istoriniai laikotar
piai gimdo ypatingus asmenis.

(Nukelta į 4 psl.)
Poetas Bernardas Brazdžionis — mūsų laisvės paukštis, mūsų laisvės 
dainius — deklamuoja savo poeziją Čikagos „Poezijos dienose” gegužės 22 
dieną Jaunimo centre, Čikagoje.

Šiemetinių „Poezijos dienų” rengėja, JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Reinienė su renginio svar
biausiu svečiu — poetu Bernardu Brazdžioniu.

Rašytoja Danutė Bindokienė, „Draugo” dienraščio vyri
ausia redaktorė, susirinkusiai „Poezijos dienų” publi
kai pristato poetą Bernardą Brazdžionį.

Sveiki sulaukę šventų Sekminių!
Šventoji Dvasia — Globėja, Patarėja ir Guodėja • Bernardas Brazdžionis 
Poezijos dienos Čikagoje • Jono Strielkūno naujausio poezijos rinkinio sutik
tuvės Vilniuje • Jono Strielkūno eilėraščiai • Literatūros almanachas 
„Varpai” • Eimunto Nekrošiaus „Hamletas” Montreal’yje • Algirdo Lands
bergio romanas „Kelionė” (2) • Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai • Lietuvių 
moterų dailininkių paroda Lemont’e • „Lithuanian Literature” veikalas • 
Lietuvė literatūrologė apie anglų modernizmą

Poetas Bernardas Brazdžionis ir jo gerbėjai: (iš kairės) „Draugo” vyriausioji redaktorė Danutė Bindokienė, Asta 
— Vytės Nemunėlio skaitytoja, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, Bernardas 
Brazdžionis, Nijolė Jankutė-Užubalienė, JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė ir JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė. Zigmo Degučio nuotraukos
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Ypatingas dėmęsys 
Czeslaw Milosz’ui

Turbūt labai retai vieno poeto 
kūrybai ir gyvenimui bet kada 
buvo skirtas toks įžvalgiai paki
lus dėmesys, kaip kad Šatei- 
niuose gimusiam Lietuvos bi
čiuliui Czeslavv Milosz’ui. Per 
keturias balandžio 24-27 dienas 
Pietų Kalifornijos Claremont 
McKenna College auditorijose 
vyko Tarptautinis festivalis ap
tarti Milosz’o reikšmę. Juk nuo 
pat Nobelio premijos jam sutei
kimo 1980 metais Berkeley uni
versitete jo literatūrinis našu
mas, darbas su studentais Uni
versity of California bei įvairi 
humanistinė veikla stebina 
daugelį.

Tuo itin yra susižavėjęs Mc
Kenna College literatūros profe
sorius Robert Fagge, Milosz’o 
festivalio organizatorius. Idėja 
šią šventę surengti užsimezgė 
pernai, kai kolegijoje lankėsi 
lenkų „Solidarumo” vadovas 
Adam Michnik, pabrėžęs, kokia 
svarbi buvo moralinė ir intelek
tualinė Milosz’o įtaka Solidaru
mui. Pasak Faggen’o, 86-erių 
metų autorius „yra gyvastinga 
figūra modernioje literatūroje, 
peotas — liudytojas, kurio raš
tuose gvildenamos masinės žu
dynės, politinis ekstremizmas, 
tikėjimo ir pažinimo dalykai — 
mūsų amžiaus visokie priešta
ravimai ir suirutės”.

Robert Faggen’o minimas Mi
losz’o „vitališkumas”, mano iš
mone, ryškiausiai plazda poeto 
aistroje minčių akistatas aps
varstyti dialogo būdu. Kad ir 
garsiame, totalitarinį mąstymą 
apnuoginančiame veikale Pa
vergtas protas. Arba vėl 1997 
metais Robert Faggen redaguo
tame vienuolio filosofo Thomas 
Merton ir Czeslaw Milosz po
kalbyje laiškais Striving To- 
uiards Being. O Vilniaus tema 
— su poetu Tomu Venclova. Šį 
abiejų poetų pašnekesį A Dia- 
logue about a City dabar ran
dame Tomo Venclovos poezijos 
knygoje Winter Dialogue. Vertė
ja Diana Senechal.

Festivalis buvo turiningas ir 
svarstytomis, ir temomis, ir 
skaitoma poezija. Bibliotekoje 
klausytojai galėjo pamatyti len
kų pogrindžio leidinių ir fotog
rafijų parodą. Pickford auditori
joje parodytas dokumentinis fil
mas. Pramogai muzikavo liau
dies ansamblis „Carantuohill”.

Atvyko žymūs poetai, vertė
jai, kritikai. Šalia Nobelio pre
mijos airių poeto Seamus Hea- 
ney, diskusijose dalyvavo ar sa
vo poeziją skaitė trys Pulitzer 
premijos laureatai Jack Milės, 
W.S. Mervin ir Philip Levin, 
taip pat šiuolaikinis JAV poetas

Dvi herojiškos lietuvės 
pagerbtos JAV-ėse

Dvi seserys — 95 metų Danu
tė ir 85 metų Grožvylė Venc- 
lauskaitės — tyliai, tik būreliui 
žmonių težinomos, leido savo ži

Czeslaw Milosz

laureatas Robert Pinsky, Dan
tės Dieviškosios komedijos ver
tėjas. Poetai Robert Hass, Ed- 
ward Hirsch, Jane Hirschfield 
ir viena iš svariausių Amerikoje 
kritikų Helen Vendler, Harvard 
universiteto profesorė. Supran
tama, skaičiumi neatsiliko len
kai. Paminėsiu man žinomus 
poetus Adam Zagajevvski ir Bro- 
nislaw Maj.

Savo ruožtu į festivalio prog
ramą vertai įsijungė ir lietuviai. 
Penktadienio svarstytose „Mi
losz ir pasaulio poezija”, drauge 
su Zagajevskiu, Seamus Hea- 
ney, Edvvard Hirsch, dalyvavo 
Tomas Venclova. Jis kalbėjo 
apie Milosz’ą ir Lietuvą. Sekma
dienio poezijos vakare Venc
lova skaitė Milosz’o vertimus ir 
savo eiles lietuviškai, o jo ver
tėja Diana Senechal angliškai.

Čia paminėtinas džiuginantis 
faktas apie Tomą Venclovą. Jo 
giesmė „Canto Eleven” (vertė 
Vytautas Bakaitis) yra išspaus
dinta stambioje knygoje World 
Poetry: An Anthology of Verse 
from Antiąuity to Our Time 
(New York & London: W. W. 
Norton and Company, 1998). 
Deja, nėra nei Donelaičio, nei 
Maironio, nei Radausko...

Diskusijose „Poetry and the 
Sacred” dalyvavo Al Žolynas, 
nedaug man težinomas poetas, 
berods, profesorius Kalifornijos 
universitete San Diego. Gi Aris- 
ta Maria Cirtautas (neseniai 
buvo išspausdintas stambus jos 
literatūrinių studijų veikalas), 
pasirodė diskusijose „Egzilė Ka
lifornijoje”. Juk šioje Pacifiko 
pakrantėje nuo siaučiusio tota
litarizmo pasitraukę, egzilės 
metus praleido ir kiti žymūs 
rašytojai. Kad ir Thomas Mann 
ar Bertolt Brecht.

Czeslaw Milosz’ui buvo skir
tas baigminis pirmadienio va
karas, kai jis savo atvira šilta 
kalba ir skaitomais eilėraščiais 
užsklendė šį prasmingą ketur- 
dienį jo poezijos įvertinimą.

Pranas Visvydas

lą senatvę. Kol staiga šių metų 
balandžio mėnesį apie jas prabi
lo JAV spauda, į jas atsisuko 
televizijos kameros prožekto

riai.
Seseris į apšviestą Amerikos 

sceną iš užmaršties įstūmė toli
mos praeities, karo meto, išgy
venimai ir darbai Lietuvoje. Ba
landžio 19 dieną Woodbury 
mieste, Connecticut, Danutė ir, 
simboliškai, Lietuvoje gyvenan
ti Grožvylė buvo apdovanotos 
Tarptautinių teisuolių meda
liais, kurie suteikiami mirčiai 
pasmerktųjų žydų gelbėtojams.

Apie Venclauskų šeimą audi
torijai telefonu iš Tel Aviv pa
pasakojo Jaakovas Revenis, ku
rį, tada šešiametį berniuką, 
Venclauskai karo metu pri
glaudė ir taip padėjo ištausoti jo 
gyvybę. Jaakovas pas Venclaus- 
kus atsidūrė naktį — ir apie 
okupacijos ir persekiojimo naktį 
jis, Tel Aviv laiku, kalbėjo tre
čią valandą nakties.

Pagerbtųjų seserų tėvas, Ka
zimieras Venclauskas, buvo so
cialdemokratų atstovas pirma
jame Lietuvos Seime, darbavosi 
Šiaulių savivaldybėje. Jis pasi
žymėjo savo pastangomis page
rinti socialines paslaugas ir 
darbo sąlygas, Seime gynė visų 
žmonių, ypač mažumų, teises. 
Venclauskas palaikė labai drau
giškus santykius su Lietuvos 
žydų bendruomene, sėkmingai 
apgynė žydą, neteisingai apkal
tintą ritualiniu berniuko nužu
dymu. Jam kiekviename žings
nyje talkininkavo jo žmona, 
veikli visuomenininke Stanisla
va Venclauskienė.

Tėvo pavyzdžiu sekdamos, 
Danutė ir Grožvylė irgi tapo tei
sininkėmis. 1941 metais įstei
gus Šiaulių getą, vokiečių pra
monėje nedirbantiems žydams 
grėsė deportacija ir greitesnė 
mirtis. Juos gelbėdama, Danutė 
įkūrė rūbų ir odos dirbinių dirb
tuvėlę, kurioje ji įdarbino žy
dus, ypač moteris. Kadangi jos 
buvo nepatyrusios, jų darbo na
šumas buvo žemas. Siekiant ne
sukelti vokiečių okupacinių or
ganų įtarimo, Danutė praneš
davo žymiai didesnes pąjamas 
ir mokėdavo atitinkamai dides
nius mokesčius. Taip ji išgelbėjo 
daugelį žydų. Panašiai veikė ir 
jos sesuo.

Karui pasibaigus, Danutė su 
motina atsidūrė Vokietijoje ir 
netrukus emigravo į Ameriką. 
Šiuo metu Danutė gyvena Wool- 
cott miestelyje.

Vienas ceremonijos rengėjų 
Venclauskų šeimą palygino su 
Oscar Schindler, vokiečių pra
monininku, kuris įdarbino, ap
saugojo, ir taip išgelbėjo 1,200 
žydų. Schindler’io vardas pask
lido po pasaulį po Steven Spiel- 
berg filmo „Schindler’io sąra
šas”.

Venclauskų išgelbėtųjų sąra
šas apima kelis kontinentus. 
Medalių ceremonijoje dalyvavu
si Ada Gensaitė-Ustjanauskie- 
nė vėliau papasakojo apie savo 
pačios patirtį. Jos tėvas Jokū
bas Gensas, Lietuvos savanoris- 
kūrėjas ir kapitonas Lietuvos 
kariuomenėje, dėl savo žydiškos 
kilmės karo metu atsidūrė Vil
niaus gete. Ada su savo motina, 
Elvyra Budreikaite-Gensiene 
slapstėsi nuo jų uoliai ieškan
čio Geštapo ir rado laikiną 
užuovėją pas Venclauskus.

Venclauskų šeimą šiauliečiai 
prisimena kaip žymiausiąją jų 
mieste nepriklausomybės lai
kais. Šiandien vienas žymiųjų 
šiauliečių yra „nacionalsocialis
tiniu” pasivadinusio būrelio va
dukas. Klaikiu sutapimu, Venc
lauskų istorija Amerikos spau
dą pasiekia kartu su pirmai
siais pranešimais apie lietuvių 
„nacionalsocialistų” veiklą.

Lietuviškųjų nacių vėliavoje

Kad kūryba skleistųsi laisvai...
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininką Valentiną Sventicką 

„Draugo” kultūriniam priedui kalbina Algimantas Antanas Naujokaitis
— „Draugo“ šeštadieniniame 

priede jau buvo rašyta, kad vi
suomenės nuomonės tyrimo cen
tro „Vilmorus” šiemet surengtos 
įvairių meno sričių ekspertų ap
klausos duomenimis tarp kitų 
Lietuvos kūrybinių sąjungų 
daugiausia balsų pelni Lietuvos 
rašytojų sąjunga. Apibūdinkite 
Jūsų vadovaujamos Sąjungos 
pastarųjų metų veiklos bent 
svarbesniuosius bruožus.

— Apklausinėjama visuome
nė paprastai remiasi tuo, kas 
vieša, daugeliui žinoma. Matyt, 
yra vertinama, kad Lietuvos ra
šytojų sąjunga (toliau trumpin
siu LRS) rengia daug įvairių 
literatūrinių susitikimų (ma
žiausiai šimtą per metus), kas
metinį Poezijos pavasarį, kuris 
pastaruoju metu įgijo tarptau
tinį pobūdį ir garsą. Matoma, 
kad turime savus spaudos lei
dinius, taigi rašytojams yra ga
limybė spausdinti naujus kūri
nius, viešai pasisakyti, išgirsti 
kūrybos vertinimus, t.y. kritikų 
balsus. Išleidžiama daug knygų, 
LRS nuo 1990-ųjų turi savo lei
dyklą, kuri regima tarp bent 
dešimties kitų leidyklų, nuolat 
leidžiančių grožinę literatūrą. 
Tai literatūros sklaidos pakan
kamos sąlygos. Žmonėms žino
ma, kad rašytojų organizacija 
yra už jas pakovojusi ir tuojau 
reaguoja, jeigu atsiranda sutri
kimų.

Apklausas galima nužvelgti 
skeptiškai, Jūsų minėtą taip 
pat. Tačiau kitų menų žmones 
dažnai girdžiu kalbant, kad mū
sų rašytojų būrys yra ganėtinai 
susitelkęs, nesusipykęs dėl or
ganizacijos turtų (taip atsitikę, 
tarkim, dailininkams) ir dėl 
skirtingų pažiūrų. Sąjūdžio me
tais nuoširdžiai ir sėkmingai 
pasinaudoję „kolektyvinio poli
tikavimo” galimybėmis laisvos 
Lietuvos labui, 1989-1990 me
tais draugiškai sutarėme, kad 
sparčiai besikeičiančiai Lietu
vos rašytojų sąjungai patvaru
mo pamatu turi tapti profesinis 
telkimasis. Esam kartu kaip ra
šantys žmonės. Skirtingų pažiū
rų, įvairiausių charakterių, di
desnių ir kuklesnių talentų 
kūrėjai turi bendrų reikalų, nes 
jie visi yra rašytojai. Šiai nuos
tatai tvirtinti reikėjo nuosaiku
mo, galvotumo, kantrybės (šių 
savybių nestigo tuometiniam 
pirmininkui Vytautui Martin- 
kui), reikėjo iškentėti lėkštas ir 
visai nekvailas pastabas, reikė
jo patiems „išrasti dviratį”, — 
juk panašiai tvarkosi, tarkim, 
Skandinavijos šalių rašytojų 
bendrijos. Vyresniems kolegoms 
tebėra neįprasta, kad savo su
važiavimuose dabar pirminin
kas neskaito pranešimo, kuria
me būtų pasakyta, kas rašo ge- 

— iš Gedimino stulpų sumon
tuota svastika, masinių žudy
nių, lietuvių rasinio antraei- 
liškumo, Lietuvos kolonizacijos 
simbolis. Tačiau Gedimino stul
pai nėra fantazuojančių analfa
betų nuosavybė. Jie priklauso 
kovojusiems už Lietuvos laisvę, 
kentėjusiems lageriuose, ir kaip 
Venclauskų šeima, savo tau
riais darbais nušvietusiems 
okupacijos naktį.

Algirdas Landsbergis

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas (viduryje) tarp dvieju mūsų dabartinės lite
ratūros svarbiųjų poetų — Kazio Bradūno (kairėje) ir Bernardo Brazdžionio (dėžinėje).

Algirdo Tarvydo nuotrauka

rai, kas blogai, kieno pažiūros 
„nepriimtinos” ( sovietmečiu tai 
buvo daroma). Taigi anų papro
čių neušmirštantiems reikia 
aiškinti, kad kūrybos vertini
mams atverta spauda, diskusi
joms — rašytojų klubo salė, ait
resniems išsibarimams — sava 
kavinukė, dygieji ir pusiau bul
variniai leidiniai.

Daugiau bendraujame su pa
saulio rašytojais, priklausome 
organizacijų asociacijai „Euro- 
pean Writers’ Congress”, pasi
rašėme bendradarbiavimo su
tarčių su aštuonių šalių rašy
tojų draugijomis. Kas iš to ben
dravimo? Tarkim, apsilankė 
„Poezijos pavasaryje” prancūzų 
poetė, o po kelerių metų ji jau 
išleido mūsų poetų antologiją 
Prancūzijoje. Panašiai tuoj lai
mėsime bendraudami su vokie
čiais. Mezgasi labai svarbūs as
meniški rašytojų bendravimai, 
tarkim, lankantis su stipendi
jom Gotlando saloje, kur akty
viai veikia Baltijos rašytojų ir 
vertėjų centras.

O turto jokio nepraradome. 
Susitvarkėme pagal naujus Lie
tuvos įstatymus, dabar mūsų 
rūmai Vilniaus centre, kūrybos 
ir poilsio namai Nidoje, Kauno 
ir Klaipėdos skyrių patalpėlės 
yra LRS nuosavybė. Išliko visi 
mūsų spaudos leidiniai, žurnalą 
Vilnius pradėjome leisti dar ir 
anglų kalba, galime naudotis 
trimis beveik savo knygynais.

Gal mūsų ūkis kam nors atro
do griozdiškas, o veikimas „ži- 
nybiškas”. Tačiau kodėl turėtu
me atsisakyti to, kas pasitar
nauja sklaidai ir pagalbai rašy
tojams? Turint būstinę, sales, 

Šiame numeryje:

Czeslaw Milosz’o festivalis • Herojiškos lietuvės • Pokalbis su Lie
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spaudą, leidyklą, vieną kitą au
tomobilį, savo darbą išmanan
čius žmones, galima ramiai, 
nuosekliai, su pažvelgimu į at
eitį rūpintis sąlygomis laisvai 
literatūros plėtotei. LRS valdy
ba, kurią išrenka suvažiavimas 
(dabar joje 17 rašytojų), beveik 
kas mėnesį susirenka pasitarti. 
Kaip protingos galvos nuspren
džia, taip ir tvarkomės. Svar
biausias metines literatūrines 
programas pinigais paremia 
valstybė. Kai yra tikras reika
las, padedame kolegoms pini
gais — iš minėtų poislio namų 
ir leidyklos pelno dalies. Netie
sioginė, bet iš tiesų esmingesnė 
pagalba yra LRS teisė rekomen
duoti rašytojus valstybės ir ki
tokioms stipendijoms, valstybi
nėms pensijoms, literatūrinėms 
premijoms. įperšame rašytojų į 
ekspertų komisijas, svarstan
čias paramą knygų leidimui, 
spaudai, taip pat į premijų ko
mitetus, įvairių fondų tarybas. 
Tai „visuomeninė veikla”, pavir
stanti labai realia pagalba lite
ratūrai ir rašytojams. Pasakiau 
„įperšame”, bet iš tiesų rašyto
jai į tuos darinius mielai kvie
čiami, nes turi autoritetą. Gana 
paminėti, kad rašytojų nuolat 
išrenkama į Seimą, dabar du 
tapę ministrais, dvi ambasado
rėmis.

Beje, kai kurie įsisavinome 
nauju literatūros žanrų — vals
tybės įstatymų ir vyriausybės 
nutarimų projektų rašymą. Li
teratūra juos vadinu su šypsena 
ir patikslinu — tų įstatymų, ku
riuos patys siūlome, kurie 
mums rūpi (dėl autorių teisių, 
menininkų ir jų organizacįjų, 

žiniasklaidos ir panašiai).
Pirmininkui gal nečįęrėtų taip 

sakyti, bet vis tiek, prisipažin
siu, kad į „organizacinės veik
los” perteklių žiūriu kreivai. Or
ganizacija negali parašyti net 
menkiausio kūrinėlio arba pa
daryti talento. Tereikia be 
triukšmų pasirūpinti, kad ga
būs žmonės turėtų sąlygas ra
šyti ir skleisti savo kūrybą, pa
siekti skaitytojus čia ir toliau.

— Kokius ryšius ir kontaktus 
Rašytojų sąjunga ir jos valdyba 
palaiko ar norėtų palaikyti su 
užsienyje gyvenančiais ir ku
riančiais lietuviais rašytojais? 
Su Lietuvių rašytojų draugija? 
Kaip vertinate „Draugo" šešta
dieniniame priede Pauliau? 
Jurkaus pareikštą nuomonę, esą 
Draugija ir Sąjunga kiekviena 
turi savo paskirtį, kad joms 
jungtis nėra prasmės?

— Svarbusis ryšys tarp Lietu
voje ir svetur gyvenančių rašy
tojų seniai yra, ir jis labai pat
varus. Tai kūrybos pažinimas ir 
bendro žygio jausmas. Visi jud
resni rašytojai šiapus ir anapus 
Atlanto skaitė vieni kitus, ras
davo būdų net per geležinę už
dangą susižinoti, kartu pynė 
vieną lietuvių literatūros vai
niką.

Iškovoję Nepriklausomybę 
(matau čia ir literatūros indėlį), 
tiesiog dažniau susitinkame, 
paprasčiau bendraujame. Su
laukę svečių iš toliau, Lietuvoje 
rūpinamės, kad jie susitiktų su 
savo skaitytojais ir kolegomis.

(Nukelta į 2 psl.)
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EXEGI MONUMENTUM
VYTAUTAS GIRDZIJAUSKAS

Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non Aquilo impotens 
possit diruere aut innumerabilis 
annorum series et fuga temporum.

Quintus Horatius Flaccus

1.

žodis po žodžio 
rauda po raudos 
kraujas po kraujo 
žaizda po žaizdos 

pažinau ją 
ir kaip sūnus paklydėlis 
prie senų jos rankų 

pripuoliau

2.

sunkus tatai darbas 
tėvynė 

vėliavos lizdas

Viešpatie, saugok Lietuvą
Musų tautos banguotoje isto

rijoje gausu žavių, pasididžia
vimu spinduliuojančių vaizdų, 
papuoštų heroiškais žygiais, 
įspūdingais laimėjimais. Tačiau 
greta jų apstu skausmingų ai
manų bei graudžių ašarų, ypa
čiai per pirmąją sovietinę oku
paciją, prasidėjusią 1940-ųjų 
birželio 15-ąją ir pasibaigusią 
1941-ųjų birželio 22-ąją, kai 
staigiai kilęs Vokietijos — So
vietų Sąjungos karas švystelėjo 
klastinga laisvės viltimi, ir 
siaubingojo trėmimo ašaromis 
pasruvęs skausmas pasikeitė į 
džiaugsmingą himno giedoji
mą, kurį netrukus žiauriai nu
tildė vokiškoji okupacija. Todėl 
minime ir amžinai minėsime 
tuos du birželius, taip skaudžiai 
prasmingus mūsų tautos tra
giškosios istorijos dalyje.

[...] tautos tragedija prasidėjo 
1940-ųjų žydinčiojo birželio 15- 
ąją su Lietuvos okupacija ir 
užsibaigė sovietiniam komuniz
mui bebyrant į pelenus ir Lietu
vai 1990 metų kovo 11-ąją pas
kelbus Nepriklausomybės at
statymą.

Prisimindami jau gilion praei
tin nugrimzdusių birželių 
skausmą, neužmerkiame akių 
ir dabarčiai, kai šių dienų di-

Traukinys į Sibirą 1941 metų birželio mėnesi”, 1994 
Akrilis, 8’ X 4’

kraujo namai 
kalbos žarija burnoj

amžių atodangoj 
istorijos sparnas rūstus

plaka ir plaka 

3.

žodžiais apiprausiu ją 
ir vėduos prie visų 

sakydamas 
išpilk savo ašaras 

į mūsų akis.

Justinas Marcinkevičius

džiosios, nors ir pabėgusios Ru
sijos grėsmės vėjai pūsteli Balti
jos link ne su maloniai dvel
kiančiu vyšnių žiedų kvapu, bet 
su klastingų vilionių šlamesiu. 
Visko čia pilna: ir ekonominė 
partnerystė, ir draugiškos pre
kybinės lengvatos naftai, ang
liams, dujoms, o ne kartą ir gra
sinimais su grąžinimu į „broliš
kąją sovietinę šeimą”. Su apgai
lestavimu tenka pažymėti, kad 
ir iš mūsų tarpo pasigirsta ry
tietiškos kultūros ilgesys.

Šitokie dabarties pavyzdžiai 
ypatingai verčia gerai įsidėmėti 
savosios istorijos šiurpiuosius 
atvejus.

Tebūnie tai paskata mūsų 
išeivijos tautinėje veikloje neuž
miršti anų tolimon praeitin nu
grimzdusių Birželių, kartu pri
simenant ir gyvenimo patirties 
įspėjimą, kad tuos, kurie nori 
užmiršti praeitį, pats likimas 
priverčia tą praeitį pakartoti..

Viešpatie, saugok Lietuvą 
nuo tų šiurpiųjų Birželių pasi
kartojimo!

Balys Raugas
(Iš autobiografinės knygos Tėvy

nės labui: gyvenimo apysaka, išleis
tos Lietuvių karių veteranų sąjun
gos „Ramovė”: Riverseide, New Jer- 
sey, 1997)

Dvidešimtasis amžius prista
tė paminklų žmogaus nežmo
niškumui, pasityčiojo iš pačios 
humanizmo idėjos. Nacių kon
centracijos stovyklos, sovietų 
gulagai —žmogiškumo išban
dymo kankinimais ir mirtimi 
laboratorijos. J jas patekęs žmo
gus praranda ne tik gyvybę, ne
tenka paties svarbiausio — ti
kėjimo žmogiškumu, egzistenci
jos prasmingumu. Nei‘gyveni
mas, nei mirtis čia nieko never
ti, o jeigu ir turi kokią pras
mę, tai galutinės netekties, kai 
visai viskas išnyksta, prasmen
ga į bedugnę prarają, nelieka 
net pelenų, nekalbant apie ka
pavietę. Visų spalvų gulagai — 
žmogaus ir žmogiškumo sunai
kinimo simboliai. Net Dievas ir 
malda jau nebetenka prasmės. 
Ir jie darosi bejėgiai prieš atsi
veriančią Absurdo tamsą. Ir vis 
dėlto žmogaus ir žmogiškumo 
sunaikinti kol kas nepavyko. 
Tiesa, po šių išmėginimų pasau
lis nepasidarė nei geresnis, nei 
šviesesnis, nei prasmingesnis. 
Žmogaus būtis taip pat. Pakan
ka prisiminti masines kapavie
tes Ruandoje ir Bosnijoje, religi
nių fanatikų skerdynes Japoni
joje ir JAV, Alžyre ir Egipte, 
Didžiojoje Britanijoje ir Kinijo
je. Ir tai vyksta dabar, vos ne 
kasdien mūsų akivaizdoje, viso 
pasaulio didiesiems bejėgiškai 
nuleidus rankas. Todėl praei
ties dokumentai, nepaneigiami 
anų baisybių (o kartu ir šių) liu
dytojai, ne tik neprarado savo 
vertes, bet įgavo ir naujų pras
mių ir spalvų. Dalios Grinke- 
vičiūtės Lietuviai prie Laptevų 
jūros, leidžiami tokia apimtimi 
pirmą kartą (Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1997), drą
siai stoja į šią gretą.

Ekstreminėse prievartos sąly
gose galima mėginti išgyventi 
dvejopai: prisitaikant arba pasi
priešinant. Gyvybės praradimo 
ar išsaugojimo rizika abiem at
vejais beveik vienoda, žmogiš
kumo — ne. Didžiajai daugu
mai eilinių piliečių prisitaikymo, si proga ir prie žvakių šviesos 
kelias artimesnis ir, regis, pa- skaitau viduramžių istoriją”). O

tikimesnis. Nesipriešinu, nusi
leidžiu, nes noriu išgyventi. Ir 
kas galėtų paneigti, kad tai ne
tiesa? Juk gamtoje išliko ir su
klestėjo tie, kurie sugebėjo pri
sitaikyti, pasikeisti, blaškant 
atšiauriems likimo vėjams. Ži
noma, ne visai tokie išliko, ko
kie buvo. Ir vargu bau tobules
ni. Prisitaiko paprastai silpnes
nieji. Stiprieji visada priešinasi 
ir dažniausiai žūva. Tad atei
ties perspektyva nėra labai vi
liojanti. Dalia GrinkevičiUtė pa
sirinko kaip tik šį kelią. Nesi- 
taikė ir neprisitaikė net tada, 
kai atrodė, kad nėra ne tik jo
kios vilties laimėti, bet ir pras
mės grumtis, kai sovietinis reži
mas, anot Tomo Venclovos, at
rodė tvirtesnis ir ilgaamžiš- 
kesnis už Egipto piramides.

Mėginčiau kategoriškai tvir
tinti, kad Dalia GrinkevičiUtė 
švenčia pergalę. Jei butų klau
siusi „sveiko proto balso” gal 
šiandien kartu su mumis ji šį 
pavasarį butų atšventusi septy
niasdešimtąjį gimtadienį. Da
bar gi gruodžio 25-ąją minėjom 
jos dešimtąsias mirties metines. 
Ir vis dėlto Dalia GrinkevičiUtė 
išėjo ne viena ir ne visiems lai
kams („Aš nemirsiu visai, mano 
žymi dalis nelabosios išvengs”, 
— Horacijus) — ji paliko savo 
tekstus, mirtinų grumtynių su 
lemtimi dokumentus, rašytus 
beveik visą sąmoningą gyveni
mą — 1947-1987 metais. Gal ne 
visada sąmoningai, ne viską iki 
galo išbaigdama, ne visada su- 
rasdama tą formą, kurios prašė
si medžiaga, tai yra baisioji pa
tirtis.

Pirmieji bandymai užfiksuoti: 
tai, kas atsitiko žmonėms aną 
baisią 1942-ųjų-1943-ųjų žiemą 
Laptevų jūros saloje Trofimovs- 
ke, bovo padaryti 1947-1950 
metais. Sunku pasakyti, kada ir 
kaip tai įvyko. Gal pirmieji eski
zai atsirado kur nors traukinio 
vagone tarp Jakutsko ir Omsko, 
gal baržoje, o gal dar anksčiau 
barake, prie lavono („Naudojuo-

A.a. Dalia Grinkevičiūtė, it Sibiro 
grįžusi į Lietuvą.
greičiausiai čia, Lietuvoje, 
trumpam, slapčiomis, sugrįžus 
ir pąjutus laisvės dvelksmą, ku
rio nebuvo įmanoma nuslopinti. 
Plunksna per popierių ne bėgo, 
o šuoliuote šuoliavo, vydamasi 
vis pasprunkančią mintį. Nėra 
kada rankioti tinkamiausius žo
džius, braukyti svetimybes. 
Greičiau, greičiau, greičiau, nes 
jie čia pat už lango, gali tuoj pat 
įeiti ir viską sunaikinti. O vaiz
dai tokie gyvi, tokie artimi, jie 
deginte degina ne tik pirštus, 
plėšia pusiau galvą. Ir iš tik
rųjų jie laukė. Ne tik laukė, 
sekė kiekvieną žingsnį ir kai 
galų gale susekė, uždarė, išve
žė, nuteisė, įkalino, grąžino at
gal į tremtį. Laimė, tuos kelis 
šimtus lapelių suspėjo užkasti į 
žemę savo tėvų namo sode. Tai 
įkvėptas tekstas, nors ir neiš
baigtas, neapmąstytas, neišdai
lintas, net pavadinimo negavęs 
(knygoje jam suteikta .Atsimi
nimų” antraštė). Įvykis vįjo įvy
kį, vaizdas — vaizdą. Kauno ge
ležinkelio stotis, gyvulinių va
gonų vora, Vilnius, Naujoji Vil
nia, Rusijos platybės, Uralas, 
Altąjaus priekalnės. Po penkio
likos parų —sveklosovkozas.

Pirmoji 1941-ųjų — 1942-ųjų 
metų žiema. Nieko ypatinga, 
todėl apie tai tik keletas pusla
pių, gal tik žmogus, virtęs nu
meriu, šiek tiek šokiruoja, bet 
nelabai. Paskui taiga, Angara, 
Lenos žiotys. Plytiniai barakai 
be stogų, durų ir langų sniegy
nų dykynėje. Lavonų krūvos, 
prižiūrėtojas Sventickis su visa 
velnių komanda dar tik laukia 
savo valandos. Ir ji nenumaldo
mai artėja. Tikrasis pragaro ka
tilas užverda 1942-ųjų-1943-ųjų 
metų žiemą. Žinoma, pragaras, 
žinoma, amžina prapultis, bet 
rašytojas nebūtų vertas to var
do, jei nesuskubtų nutapyti 
bent keleto įsimintinų portretų. 
Ir ne tik prievaizdas Sventickis 
ir jo parankiniai, ne tik šimtai 
išvežtų ir numarintų per prie
vartą, bet ir savanoris keliau
ninkas Antanas Krikštanas su 
žmona, Julija Judina ir Lidija 
Vorobjovą, kuri į klausimą „Va- 

nesutrikdoma atremia: 

„Skolinuosi”. Tokių ir panašių 
genealių perliukų, tokių perso
nažų, vertų Maksimo Gorkio 
plunksnos, ne tiek labai daug, 
bet jie yra, ir jie liks ne tik mū
sų memuarinės literatūros dei
mančiukais. Tai akmenukai di
džiajam tremties aukų pamink
lui. Visas šis tekstas — vienti
sas monologas, išsakytas vienu 
atsikvėpimu. Nors jis ir ne vie
toj nutrauktas, bet pridėti ką 
nors labai svarbaus lyg ir nesi
nori — pasakyta ir išsakyta be
veik viskas, nesirūpinant nei 
kalbos taisyklingumu, nei sti
liaus vientisumu. Jis net ne žo
džiuose, ne sakiniuose, jis balso 

i intonacijoje, kalbos registruose.
Tai lyg fuga taigos vargonams, 
nutraukta tuoj nuskambėjus 
kulminacijai, bet garsai nenuty
la, jie lieka, perrašinėjimai ir 
išbaiginėjimai vargu bau būtų 
ką nors davę, nors redaktoriaus 
rankos, be abejo, stigo.

Po šio svaigaus ekspromtu il
ga ilga pauzė. Žinoma, prievar
tinė. Vos ne mirtina tyla iki pat 
1976-ųjų, kai atsiranda antra
sis, rusiškasis variantas, api
mantis 1941-1976-uosius me
tus. Visai kitos stilistikos — lyg 
ir kito autoriaus gerai apgalvo
tas, išgrynintas ir išbalansuotas 
pasakojimas. Gal rusiškasis 
kalbos instrumentas geriau 
įveikiamas. Kūrinys apie ne
kaltų žmonių tremtį į Lenos 
žiotis, tiesiog ledo mirčiai į nas
rus. Apie nenumaldomą aistrą 
išgyventi, nepasiduoti, nepra

Aleksandras Marčiulionis „Likimas”, 1971
Molis, glazūra, 35.5 cm aukščio

žūti ir pasiutusį užsispyrimą 
išlikti savimi iki pačios pasku
tinės akimirkos. Vienų viena 
akis į akį prieš visą imperijos 
galią ne tik tenai, Trofimovske, 
bet ir čia, Lietuvoje. Net pačių 
artimiausiųjų neparemta, nors 
jų beveik ir nebelikę — brolis 
Juozas nuėjo kitu, savižudos ke
liu. Viena vienintelė netikėtai 
likimo kyštelta patikėtinė, ku
riai gal labiau rūpėjo įsiamžin
ti, įsikibus ir net įsisiurbus į 
daug kartų stipresnį, galbūt net 
kartu pražūti. Prisitaikiusioji ir 
dabar tebesimaitina stipriosios 
syvais, nevengdama jais ir pas- 
pekuliuoti.

Ir dar vienas tekstas. Tai tas, 
kuris mus sukrėtė 1988-aisiais 
savo nuoga tiesa, pasirodęs Per
galės žurnale. Šiam tekstui Ka
zys Sąja prisegė lakius sparnus 
— „Lietuviai prie Laptevų ju
ros”. „Musų mažoji žemė” pro
jektuota pačios autorės ir pa
tikėtinės vis dar peršama, toli 
gražu neturi to emocinio ir in
formacinio krūvio, kurie užko
duoti anuose keturiuose žo
džiuose. Šiame protokoliškai 
tiksliame tekste viskas apskai
čiuota, filigraniškai nušlifuota 
ir išbalansuota. Tai ataskaita 
pačiam Dievui. Kentėjimų ir ne
teisybių suvestinė busimosioms 
kartoms. Ir kartu įspėjimas: ne
užmirškite, kas esate ir kuo 
galėjote tapti. Ir, žinoma, pa
minklas. Faktų ir skaičių poe-

(Nukelta į 2 psl.)
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Vaizdeliai iš šiemetinio „Poezijos pavasario” Lietuvoje

1998-ųjų „Poezijos 
pavasaris” Lietuvoje

Al

Devyniabrolė

Ant aukšto kalno devyni medžiai, 
Medžiuos devynios paukštės.

Paskutinę šių metų gegužės 
savaitę Lietuvoje vyko jau tris
dešimt ketvirtasis „Poezijos pa
vasaris” — iškiliausias kasmeti
nis literatūrinis renginys. Ne 
tik miestuose, bet ir mieste
liuose poetai skaitė savo eilė
raščius, susitiko su gausiais 
skaitytojais. Dalyvavo nemažas 
būrys išeivijos poetų, svečių iš 
Islanduos, Norvegijos, Suomi
jos, Švedijos, Vokietijos ir kitų 
šalių.

Pirmą kartą „Poezijos pavasa
rio” dienomis vakaras „Poezija 
ir būgnai” įvyko meno kūrėjais 
ir šiuolaikiniais kultūriniais 
renginiais pasižyminčiame sos
tinės Užupio rąjone. Poetų skai
tomus eilėraščius palydėjo Užu
pyje gyvenančio muzikanto Ge
dimino Laurinavičiaus būgnų 
garsai.

„Poezijos pavasario” prologu 
buvo poetų išvyka pas Lenkijoje 
— Seinų ir Punsko kraštuose — 
gyvenančius lietuvius. Kartu su 
vilniškiais rašytojais čia lankėsi 
išeivijoje gyvenanti poetė Vitali
ja Bogutaitė, literatūros kriti
kas Kęstutis Keblys.

Didelio vilniečių būrio susi
laukė Rašytojų klube surengtas 
vakaras, skirtas Adomo Micke
vičiaus 200-osioms gimimo me
tinėms. Pradėdamas vakarų, li
teratūrologas Vytautas Kubi
lius pasakė, kad Adomas Micke
vičius yra pagrindas, iš kurio 
išaugo mūsų literatūros medis. 
Fragmentas iš „Pono Tado”, 
„Vėlinių”, kitų Adomo Mickevi
čiaus kūrinių skaitė jų vertėjai 
Justinas Marcinkevičius, Alfon
sas Maldonis, Vladas Šimkus.

Rašytojų klube vyko tradicinė 
vakaronė „Eilėraščiai per nak
tį”. Savo kūrybą čia skaitė visi 
— kas tik pageidavo. Vakaronei 
vadovavęs Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven- 
tickas paskaičiavo, kad tą vaka
rą ir naktį savo eiliavimus skai
tė 52 jau žinomi poetai ir poezi
jos mėgėjai.

Pasiskirstę grupėmis, pora 
dienų poetai, literatūros kriti
kai važinėjo po Lietuvą, pabu
vojo Molėtų, Jonavos, Šilutės, 
Kėdainių ir kituose rąjonuose. 
Poezijos klausėsi daug įvairių 
profesijų, įvairaus amžiaus 
žmonių. O poetams vėl sugrįžus 
į sostinę, Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme įvyko bai
giamasis poezijos vakaras.

Pirmomis „Poezijos pavasa
rio” dienomis iš Čikagos mus 
pasiekė žinia, kad prieš savaitę 
čia vyko „Poezijos dienos”, į ku
rias iš Kalifornijos buvo atvykęs 
net pats Bernardas Brazdžio
nis. Rašytojų sąjungos pirmi
ninko Valentino Sventicko pak
lausiau: „Gal tų Poezijos dienų 
atsiradimą Čikagoje paskatino 
nuo 1965 metų Lietuvoje pra
sidėję Poezijos pavasariai?” Ka
dangi mano pašnekovas apie tai 
nieko aiškaus negalėjo pasaky
ti, pasiteiravau „Poezijos pava
sario” renginiuose dalyvavusio 
išeivijos literatūros kritiko Kęs
tučio Keblio. Jis patvirtino, kad 
impulsą čikagiečiams rengti 
„Poezijos dienas” maždaug 1970 
metais iš tiesų davė mūsiškis 
„Poezijos pavasaris”. Bene vie
nas pirmųjų iniciatyvą buvo 
parodęs fizikas ir visuomeninin
kas Jonas Boguta, poetės Vitali
jos Bogutaitės brolis.

* * *

Čiulba ir ulba devynios paukštės, 
Raudonas uogas lesa.

Kiekviena uoga — kraujo lašelis 
Devynių brolių kraujo.

Eina ir eina Devyniabrolė 
Brolių kraujo žegnoti.

Kraują žegnoja ir paukščių prašo 
Taip garsiai nečiulbėti.

O paukštės čiulba, o paukštės ulba — 
Devyniabrolė verkia.

-l+-c

Antrąją „Poezijos pavasario” 
dieną Vilniuje vyko konferenci
ja „Poetas ir kritikas”, o Moky
tojų namuose — išeivijos poetų 
poezijos šventė. Savo eilėraščius 
skaitė Kazys Bradūnas, Vitalija 
Bogutaitė, Birutė Pūkelevičiū- 
tė, iš Australijos atvykę Aldona 
Veščiūnaitė-Janavičienė ir Bro
nius Žalys.

Prieš tai Kaune, Maironio li
teratūros muziejaus kieme įvy
kusiame dideliame poezijos va
kare ąžuolo vainiku buvo vaini
kuotas šių metų „Poezijos pava
sario” laureatas Gintaras Pa
tackas. Keletą savo eilėraščių 
jis parinko Draugo šeštadieni
niam priedui.

Algimantas Antanas
Naujokaitis

„Poezijos pavasario” išvakarė
se surengtoje spaudos konferen
cijoje Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Valentinas Sventickas 
pasidžiaugė, kad tradiciniai 
„Poezijos pavasariai” susilaukė 
pasekėjų kitose meno šakose. 
Jau pradėti rengti muzikos, ki
no pavasariai. Niekieno neragi
nami, savo iniciatyva poezijos 
šventes bibliotekininkai, moky
tojai, kiti kultūrininkai šį pava
sarį surengė ir tuose miestuose 
bei miesteliuose, kurių nepasie
kė iš Vilniaus po Lietuvą skra
jojusi poezijos paukštė. Skuo
diškis poetas Stasys Jonauskas

(Nukelta į 2 psl.)

MAIŠTAS LAIVE

Užauga įtampa, prabyla mailių nerštas, 
Maištinga įgula nukauna kapitoną. 
Degtinės džiunglėse kaip samurajų kerštas 
Japono bastosi dvasia geltona.

Gana tau, abstinente, bliaut ant sofos, 
Ganyti baltavilnių dūmų debesį. 
Globalinės nejausti katastrofos, 
Rankas vėl nusiplaut, vaidint nustebusį.

Kaune, Maironio literatūros muziejaus kieme gegužės 29 dieną ąžuolo lapu vainiku buvo apvainikuotas 
iiemetinis „Poezijos pavasario” laureatas Gintaras Patackas.

Kęstučio Jūrelės nuotrauka

Girdi, kaip šaukia, ar girdi, kaip šaukia 
Bastūno spiritus, pralaužiantis asfaltą, 
Kaip smuklė, nusimetus kaukę, laukia 
Kas pabučiuos ją lūpomis, nekaltą.

Pjūties auka nukrito ne į dirvą, 
Girtuoklio rankos derina tikslumą. 
Žavi mirtis prie pianino dirba. 
Mus bausdama vėl už neatidumą.

Užteks plepėt, kai nesuradęs vietos, 
Pražilęs, susikūprinęs ir senas, ‘ 
Iš širdgėlos, į gėlą neišlietos, 
Fontaną vyno išgeria pacanas.

Palubėje nuo veido laižo krūmai 
Raudonį. Kyla feniksas iš miego 
Girtam laive. Iš triumų virsta dūmai, 
Ne žiurkės. Jos prieš mėnesį pabėgo.

KROKODILAS

Aš gyvensiu toli,
Krokodilų šaly,
Ananasai kur puokštėmis auga, 
Ir turėsiu tenai,
Kur žali vandenai
Krokodilę — patelę ir draugę.

Vytauto Maželio nuotraukaKazys Bradūnas

Aš žvaigždėtom naktim
Krokodilo akim
Krokodilų pasaulį matysiu,
Su baisia neviltim
Krokodilo dantim
Žydrą mėsą žmogelių draskysiu.

Krokodilo stora
Ir žalia nugara
Plaukia vandeniu tyliai kaip laivas.
Savo kūnu visu
Krokodilas esu,
Amžiais alkanas ir nuolat blaivas.

Kyla upėj banga, —
Krokodile nuoga
Begemotų būrelyje maudos.
Dėl jos grožio dažnai
Niežti mano delnai,
Širdį man krokodilišką skauda.

Apsikasęs dumblu,
Vėl bambukams kalbu 
Aš apie krokodilišką dalią. 
Apie jūras gilias, 
Apie Nilo žoles,
Apie saulę vienintelę žalią.

Vėl pavasariai plauks, 
Hienos į dangų staugs, 
Vyks krante krokodilų 

kautynės.
Aš tarp nendrių žalsvų 
Išdraskytu pilvu 
Plauksiu mūšin, kurs bus 

paskutinis.

VISO LABO

Naktis prarado mėnesieną, 
Lakštingalų raudoną slėnį 
Ir teškės buferiu į sieną, 
Ir medkirtys nukirto kėnį.

Nukrito strazdas po velėna, 
Nukrito žvyrkelis po ratais, 
O mano sielą vogė mėnuo, 
O mano mielą trypė batais.

Aš nežinojau, negirdėjau, 
Aš nemylėjau, neraudojau. 
Kodėl tavęs aš neįspėjau. 
Kodėl aš tolinaus, pavojau1?

Juoda dvasia ir margas šilkas,
Miškų rudenė peteliškė, 
Todėl esu aš šiąnakt vilkas, 
Todėl tu šiąnakt — moteriškė.

Ritmingai supas skrybėlaitė, 
Mėšlungiškai kinkuoja kojos, 
Ir mena mirusi mergaitė 
Atstumą vyriško pavojaus.

Nebesugrįžim. Nebegalima.
Jau ant šlagbaumų spynos 

kabo.
Aludė geriantį nualina.
Todėl ne labas.
— Viso labo.
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Lietuvos inteligentija posovietinėje erdvėje
VYTAUTAS KUBILIUS

*

Jie kūrė Izraelį
Izraelis tik ką atšventė savo 

nepriklausomos egzistencijos 
pirmąjį penkiasdešimtmetį. 
Valstybė džiaugėsi savo pasiek
tais laimėjimais — žydinčia dy
kuma, klestinčia ekonomija ir, 
nepaisant nuolatinės karo grės
mės, gausėjančia žydų tauta.

Per 4,000 istorinių metų žy
dai niekad neturėjo nei taikos, 
nei ramybės. Nuo karų su Egip
to faraonais ir agresyviais Ba
bilonijos kariškiais iki kazokų 
pogromų ir Vokietįjos nacių 
mirties stovyklų, žydų gyveni
mas niekada nebuvo be mūšių 
ir pralaimėjimų. Izraelio ne
priklausomybę taip pat reikėjo 
išsikovoti.

Po 1,700 metų tautinio išsi
blaškymo ir nykimo nepriklau
somybės laimėjimas parodė, 
kad žydams buvo belikęs tik 
vienas bendras bruožas, tai reli
gija. Hebrąjų kalba buvo miru
si. Iš jos buvo belikus tik 8,000 
žodžių relikvija, kuri galėjo būti 
įdomi tik kalbos studijoms, bet 
netiko gyvenimui. Zionizmo tė
vas Theodor Herzl nenorėjo nie
ko bendra turėti su tokia kalba, 
su kuria nė traukinio bilieto ne
galėtum nusipirkti.

Tačiau tai nekliudė kalbos fa
natikui Eliezeriui Perlmanui, 
1882 metais iš Lietuvos per
sikėlusiam į Jeruzalę ir pakei
tusiam savo pavardę į Ben Ye
huda, pasiaukoti hebrąjų kalbos 
atnaujinimui. Jis, užsidegęs
karštu nacionalizmu, pasiryžo dovaųjąnti asmenybė. Neatsi- 
atgaivinti mirusią kalbą, prigal
vodamas jai nauju žodžių. Na
muose jis kalbėjo tik hebraiškai 
ir vertė savo šeimą bei draugus 
kalbėti vien ta kalba. Taip jisai 
ir jo draugai pasiekė, kad heb
rąjų kalba tapo Izraelio valsty
bine kalba. Dabar hebrąjų kal
boje yra apie 50,000 žodžių. Jei
gu ne šis kalbos atnaujinimas, 
tai kitų kalbų konkurencįja jau 
būtų privedus Izraelį prie Babe
lio likimo.

Daugelis kalbininkų mano, 
kad Izraelis nebūtų išsilaikęs, 
jei Ben Yehuda nebūtų supra
tęs, kad kraštas negali egzistuo
ti be valstybinės kalbos. Kai ši
tai suprato platesni gyventojų 
sluoksniai, buvo įsteigta heb-

rauta be inteligentų — tai 
armija be generolų”, — prieš
karinėje Viltyje tvirtino Anta
nas Smetona. Ar šiandieninė in
teligentija dar jaučiasi genero
lais, kaip anoji aušrininkų, var
pininkų, viltininkų karta, sklei
dusi istorinę atmintį ir vals
tybės viziją, kurios kiti gyven
tojų sluoksniai jau nepajėgė su
sikurti? Vienu metu, rėždama 
ugningas prakalbas Vingio par
ko susibūrimuose ar budėdama 
prie Lietuvos Parlamento bari
kadų, dabartinė inteligentija iš 
tiesų suvokė, atsidūrusi istori
nio proceso smaigalyje, kuris 
trupina imperijos ledkalnį. Ta
čiau toji palaiminga tapatybės 
su visa tauta savijauta išsi
sklaidė aštrioje visuomenės po
liarizacijoje, kurią lėmė plani
nės ekonomikos griūtis ir gim
stančių politinių partijų žūt
būtinė kova dėl vietos po saule. 
Reikėjo apsispręsti, kas yra ne
priklausomybė — radikalus 
šuolis iš okupacijos situacijos ar

rąjų kalbos taryba ir hebrąjų 
kalba tapo valstybine kalba. 
Pirmasis žodynas buvo sudary
tas iš Talmudo, Senojo Testa
mento ir senų raštų. Taip iš 
„milla” — žodis atsirado „mil- 
lon” — žodynas. Bet ne visada 
buvo lengva išstumti įsigalėju
sius žodžius ar kalbas: jidiš, vo
kiečių, rusų, anglų, ispanų, 
arabų ar etiopų, kai jomis kalba 
drauge gyvenantys žmonės. 
Kalbininkai kartais stebisi, 
koks likimas būtų ištikęs Iz
raelį, jeigu nebūtų buvę Ben 
Yehudos ir jo bendradarbių.

Izraelio politiniam atgimimui 
pagrindinės reikšmės turėjo zio
nistų sąjūdis. Pirmasis zionistų 
kongresas įvyko Basel’yje, Švei-. tik buvusio gyvenimo reformuo- 
carijoje, 1897 metais. Tačiau di
džiausios reikšmės žydų vals
tybės atkūrimui turėjo Balti- 
morės (JAV) zionistų veikla. 
Nuo 1847 metų jie rinko aukas, 
pirko ginklus, turėjo jų san
dėlius. 1900 metais čia įvyko 
pirmoji Amerikos zionistų fede- 
racįjos konvencįja. Apie 80 Bal- 
timorės zionistų įstojo savano
riais į žydų legioną, britų ka
riuomenės dalinį, kuris Pirmojo 
pasaulinio karo metu išvįjo Oto
mano turkus iš Palestinos.

1903 metais iš Lietuvos į Bal- 
timorę atvyko dr. Hermanas 
Seidelis, kuris įsijungė į zionis- 
tus ir pasišventė kovai sukurti 
žydų valstybę Palestinoje. Sei
delis tapo Amerikos zionistų va-

Vytautas Kubilius Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir sociali
nių mokslų skyriaus ir Mokslininkų rūmų Vilniuje surengtoje konferenci-

žvelgiant į didelį zionistų įnašą 
nepriklausomos žydų valstybės 
atkūrimui, Baltimorė tapo cent
ru ir antizionistinio sąjūdžio. Jo 
nariai buvo priešingi žydų vals
tybės atkūrimui, nes tai būtų 
nelojalu Amerikai. Jie tikėjo, 
kad judaizmas yra religija, o ne 
tautybė. Pagrindinė žydų anti- 
zionistų organizacija buvo Ame
rikos judaizmo taryba.

Kovose už Izraelio nepriklau
somybę, valstybės sistemos su
organizavime, krašto valdyme 
ir ekonominėj bei kultūrinėj 
veikloje taip pat buvo Lietuvos 
žydų, bet valstybės atgimimo 
laikotarpiu tiedu buvo iškiliausi 
kūrėjai. Tai Eliezeris Perlma- 
nas-Ben Yehuda, prikėlęs miru-

tas tęsinys, kuriam vadovaus 
tas pats Kompartijos CK pirma
sis sekretorius su savo koman
da..

Nuo tų apsisprendimų pri
klausė vienokia ar kitokia lai
kysena politinės diferenciacijos 
ir visuomenės demokratizacijos 
eigoje. Jei nepriklausomybė yra 
naujai atverstas istorijos pusla
pis, tai pirmiausia privalėjai sa
vęs paklausti: o ką gi tu veikei 
vakarykščiame tos istorijos pus
lapyje? Ar nestiprinai okupaci
nio režimo, tobulindamas sovie
tinių raketų radijo antenas, 
projektuodamas vienkiemių nu
griovimą, skelbdamas galutinį 
kapitalizmo krachą? Sovietme
čio inteligentija, vardan karje
ros ir privilegįjų masiškai stoju
si į kompartįją (reikėjo įvesti 
net limitą inteligentijai), viešai 
nepasibarstė kaltės ir atgailos 
pelenais, stipriau neišgyveno 
moralinio apsivalymo proceso, 
kuris po Antrojo pasaulinio ka
ro buvo toks išganingas vokie
čių visuomenei ir kultūrai. 
Greičiau stengėsi įsirašyti į „ty
liosios rezistencijos” didvyrius: 
net ir įkopę į valdžios piramidę, 
mes švęsdavome Kūčias ir leis
davome teatruose vaidinti pje-

sią hebrąjų kalbą, ir dr. Herma
nas Seidelis, daug pasišventęs 
zionistų organizavimui ir kovai 
už Iraelio atgimimą.

Cezaris Surdokas

CHASIDOMALDA
Kad ir kur nueičiau — Tu, Dangūs — Tu,
Kad ir kur apsistočiau — Tu, Žemė — Tu,
Vien tik Tu, vėlgi Tu, visad Tu, Virš manęs Tu,
Tu, Tu, Tu. Po manim Tu;

Jei sekasi man, Tu,
Gręžiuosi čia,
Žvalgausi ten,

Bėdoj esu — štai Tu; Vien tik Tu, vėlgi Tu, visada Tu,
Vien tik Tu, vėlgi Tu, visad Tu, Tu, Tu, Tu.
Tu, Tu, Tu.

(Iš Šv. Pranciškaus varpelio šių metų balandžio 
numerio)

ses apie Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius...

Dviejų istorijos tarpsnių ski
riamoji linija, rėžiama per savo 
gyvenimą ir galvoseną, būna 
skaudi, bet ji padeda rasti savo 
vietą naujoje gimtojo krašto 
sanklodoje. Inteligentas yra vi
sų pirma moralinė asmenybė, 
ieškanti esminių vertybių, ku
rianti ir perkurianti pati save.' 
Vietoj dvasinės rekonstrukcijos 
didelė inteligentijos dalis, regis, 
pasirinko neutralumo poziciją: 
stovėti virš visų ideologijų ir 
partinių programų, niekam ne
priklausyti, nes šiame masinės 
kultūros amžiuje tik proto ir 
dvasios individualumas yra tik
roji inteligento žymė. Po ali
nančių partinės priklausomybės 
metų atrodė gražu ir prakilnu 
likti nuošalės zonoje, palydint 
grumtynes aikštės viduryje iro
niškais komentarais. Inteligen
tiška yra nedemonstruoti savo 
pažiūrų ir vertinimų, nesi
ginčyti, o ieškoti visur „santar
vės” — ir su tais, kurie siūlė 
neišvesti iš Lietuvos sovietinės 
kariuomenės, ir su tais, kurie 
iššvaistė milijonus žmonių san- ___________ ____________ „___ _____ ______ _ ___ _______
taupų, ir SU tais, kurie, ne- joje „Inteligentija ir lietuvių tautos gyvybingumas” iių metų balandžio 28 
baudžiami, garsina sufalsifikuo
tas KGB bylas (Vokietijoje už 
savivališką STASĮ dokumentų 
paskelbimą iki trejų metų lais
vės atėmimo). Išdidi neutralu
mo pozicija virsta moraliniu 
abejingumu ir susitaikymu su 
blogiu. Nebėra dėl ko piktintis 
ir ką smerkti, ko tikėtis. Nebe
lieka vidinių veiksmo akstinų.

Neutralaus inteligentiškumo 
laikysenoje tebetvyrojo nepasi
tikėjimas tautine valstybe, emo
cinis priešiškumas jos šventėms 
ir jos istoriniams mitams. So
vietmetis paliko sąmonėje slo
gios patirties suformuotą iš
vadą: valstybė yra prievartos ir 
smurto įrankis, kiekviena val
džia — niekšų ir vagių gauja. 
Naujuose romanuose atgimusi 
tautinė valstybė vaizduojama 
kaip pragariška chaoso vietovė. 
Tautiškumas desekralizuoja- 
mas, kaip agrarinės bendruo
menės reliktas ir filosofuojančių 
publicistų įrašomas į neigiamų 
sąvokų indeksą. Destruktyvų 
santykį tautinės valstybės at
žvilgiu demonstruoja net politi
kai profesionalai: vieni agituoja 
nedalyvauti referendume, kiti 
ragina kauniečius neduoti poli
cijai parodymų dėl žmogaus 
žūties. Žiniasklaida afišuoja bū
tent tokį destruktyvų, anarchis
tinį elgesį ir destruktyvų inte
lektą.

Ankstyvesnės lietuvių inteli
gentijos kartos kūrė tautos isto
rijos didybės, tautos misijos Ry
tų ir Vakarų sankryžoje mitus. 
Dabartinė inteligentija, regis, 
pasišovusi demitologizuoti lietu
višką pasaulį, palikti dabartį be 
jokių praeities fantomų, gyventi 
tik šia akimirka. Vartotojiška 
visuomenė nebereikalauja iš in
divido įsipareigojimo abstrak- 
tiems idealams ir aukštesniems 
tikslams — žiūrėk pirmiausia 
naudos sau... „Lietuvybė negali 
būti mūsų profesija”, — Vytau
to Volerto romane Jaučio ragai 
kerta savo tėvams į akis jau su- 
amerikonėję jų vaikai. Panašiai 
šiandien mąsto ir ne vienas pra
turtėjęs „naujasis lietuvis”. Te
levizijos laidoje „Dar ne vaka

dienų.
Virginijos Valuckienės nuotrauka

ras” trys besivaržančios merge
lės turi sudainuoti po dainelę, ir 
visos gieda amerikoniškas dai- 

i neles kaunietiška tarsena. Tik 
viena aukštoji mokykla (Klai
pėdos universitetas) dar rūpina
si, kaip įskiepyti etninės kultū
ros tradicijas mokyklose.

Posovietinė inteligentija grimz
ta į prasivėrusią tuštumą — 
marksistinės ideologijos šarvai 
subyrėjo. Tautinio idealizmo 
banga atslūgo, o kaimietišku- 
mas — prieškarinės inteligenti
jos šaknys ir stiprybė —jau pa
plautas. Kapitalizmo restaura
cija ir gerovės valstybės sukūri
mas iškilo kaip vienintelė išga
ninga perspektyva, bet ji stu
mia į nedarbo krizės ir socia
linės nelygybės sproginėjančias 
votis, artina ekologinę katastro
fą, o kraštą paverčia Vakaruose 
sudėvėtų automobilių sąvarty
nu. Kitokią pasaulio atnaujini
mo viziją — be materialinio 
pragmatizmo — nukrikščionin- 
tas protas nebepajėgia susikur
ti. Todėl „daryti pinigus” tapo 
garbingu inteligento užsiėmimu 
— fizikai, gydytojai, inžinieriai, 
žurnalistai, dailininkai keičia 
profesijas; kuria akcines bend
roves, vadovauja bankams (jie 
žlunga), gena iš Vokietijos se
nus automobilius, dažo pratur
tėjusių tautiečių namus Čika
goje arba prižiūri senutes (už 
1,500 dolerių į mėnesį). 1996 
metais išvyko į užsienį ieškoti 
pinigų ir laimės 500 aukštąjį

mokslą baigusių lietuvių. Parei
ga dirbti savo kraštui jau ne
bėra moralinis kriterijus, kuris 
sulaikytų išprusintų Lietuvoje 
intelektualų nutekėjimą.

Sovietinė sistema, masiškai 
reprodukavusi inteligentįją (kas
met po 10,000 aukštųjų mo
kyklų absolventų), suniveliavo 
jos išskirtinumo bruožus. Nu- 
prasmintų idėjų ir žodžių srau
tai išplovė individualų dvasinį 
pasaulį ir užtrenkė konceptua
linį mąstymą, gebantį pakilti 
virš klampios empirikos. {pra
timo simuliuoti darbą ir gauti 
pinigus už pasėdėjimą. Išmokė 
rašyti fiktyvias ataskaitas, 
apeiti įstatymus ir nesilaikyti 
duoto žodžio. Įkalė nuostatą, 
kad valstybės biudžetas — be
dugnis, iš kurio reikia griebti 
kiek galima daugiau savo žiny
bai, savo draugų grupei ir sau 
pačiam.

Iš Maskvos glėbio sprūstančią 
Lietuvos valstybę sovietmečio 
inteligentija, visų pirma partinė 
nomenklatūra, klampino į be
saikio grobimo, lėšų švaistymo, 
grupinių interesų liūną. Nu
siaubtų bankų vadovai buvo ne 
Maskvos statytiniai, o Vilniaus 
ir Kauno aukštųjų mokyklų 
auklėtiniai. Mokslų akademijos 
sandėliuose nebuvo likę net ra
diatorių, kai jų turtą atėjo per
imti institutai. Pareigūnų sąži
ningumą valstybė gali tik nusi
pirkti, mokėdama didelius atly
ginimus, kitaip net teisėjų ne-

i

priversi laikytis išleistų įstaty
mų. Ar 300,000 tarnautojų 
(prieškarinei Lietuvai pakako 
30,000) yra valstybės karkasas, 
ar parazitinis antstatas? Vil
niuje, pavasarinio lietaus ap
semtame bibliotekų kolekto
riuje, žūsta dviejų milįjonų litų 
vertės vadovėliai ir knygos, iš
leistos prieš trejus metus. Kodėl 
jos nebuvo laiku išdalintos mo
kykloms? Vienas bendradarbis, 
tris kartus žadėjęs ir tris kartus 
laiku neatlikęs užplanuoto dar
bo, didžiai nustebo, kai pasa
kiau: „Esi giliai sovietizuotas 
žmogus...”

Sovietmečio įpročiai ir soviet
mečio psichologija — esame val
stybės išlaikytiniai — tebetūno 
mumyse. Tik privataus verslo 
aferoje sparčiai formuojasi rim
to darbo, individualios iniciaty
vos ir individualios atsakomy
bės įgūdžiai, o firmos turtas da
rosi neliečiamas. „Pačiolio” ben
drovė atleido skyriaus vadovą 
vien už tai, kad sekmadienį pa
sinaudojo bendrovės kompiute
riu). Tad valstybės turto priva
tizavimas lemtingai paveiks ne 
tik inteligentijos socialinę padė
tį, bet ir jos moralinę savimonę.

Tautinės valstybės ir visuo
menės gerovės stiprinimui rei
kalingas sąžiningas rimtų spe
cialistų darbas. Nors 1990 me
tais Lietuvoje tebeveikė net keli 
Ekonomuos institutai, bet tiek 
žemės reforma, tiek kitos ūkio 
reformos buvo pradėtos ir vyk
domos be šių institutų paruoštų 
modelių. Nors aukštosiose mo
kyklose dirbo šimtai ekonomijos 
mokslo docentų ir profesorių, jie 
autoritetingai neįspėjo žmonių 
nekišti savo santaupų į „Se
kundės” tipo bankus ir neprog
nozavo bankų griūties. Nelabai 
matyti, kad ir šiandieninius vy
riausybės veiksmus (valstybės 
turto privatizacija, akcizų poli
tika, vidutinio ir smulkiojo ver
slo ugdymas, reikalingų specia
listų ruošimas) lydėtų rimta 
mokslinė analizė, prognozės, ar
gumentuoti komentarai. Perve
dant Lietuvos ūkį į laisvos rin
kos vėžes, inteligentija turėtų 
tapti itin imliais informacijos 
transformatoriais: ką pasiimti 
iš Europos šalių patirties, kaip 
pritaikyti ir numatyti pasėkme3 
(kol kas verčiamės daugiau už
sienio ekspertų patarimais).

Šiandien mes esame kitoje 
erdvėje, kuri sparčiai keičiasi, 
ir mes nebegalime užsiglausti 
kertelėje. Esame bendro europi
nio proceso dalyviai, tiesa, žiau
riai atsilikę savo pilietinės vi
suomenės struktūrų padriku
mu, įsprausti į didžiai nesaugią 
geopolitinę zoną tarp Karaliau
čiaus ir Gardino, bet jau išėję į 
aiškų kelią. Šita erdvė ne
begąsdina jaunosios kartos — ji 
čia jaučiasi kaip savo namuose, 
Vilniuje ir Kaune godžiai išper-

(Nukelta į 2 psl.)
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