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DRAUGAS

Apie inteligentiškumą
(Iš konferencijos „Inteligentija ir lietuvių tautos gyvybingumas”

ALGIRDAS GAIŽUTIS

Mintys vasaros palangėje
Per staigiai neatšok nuo to, 

ką neseniai ryžaisi padaryti. 
Netapk vien tik žvelgiančiuoju. 
Šis patarimas, kad ir taikomas 
sau, manau, tinka ir kitiems, 
norintiems bet kuo pasireikšti 
žmonijos įvykių eigoje. Žinoma, 
teigiama prasme. Bent viena 
tikra gaida papildyti gyvenimo 
repertuarą. Žmonijos orkestre 
kiekvienas tinkamas judesys ir 
garsas prisideda prie atlikimo 
sėkmės.

Žodžiu, reikia būti gaida, o ne 
besižvalgančiu žiopliu. Galima 
darniai skambėti. Žinati, kad 
reikia. Bet kaip ir kas konk
rečiai padarytina, taip ir nepa
jėgiu pasakyti. O ką sakysi, jei 
sujauktą nūdienį moralinį neži
nojimą (kaip prislopinti gajų 
Blogį) daugelis priima kaip na
tūralią neišvengiamybę. Atseit 
žmonių prigimties nepakeisi, be 
blogio nebūtų ir gėrio. Etikos 
dėsniai tad ir suklumpa ties pa
tologija. Pamanykite, šitaip yra 
internetinės enciklopedijos am
žiuje, kai po kelių mygtukų 
spustelėjimo, sužinome, kokio 
gylio yra Baikalo ežeras, kada 
ir kur gimė Beethoven’as, ko
kios dalelytės sukasi apie ato
mo branduolį, kas parašė poe
mą Anykščių šilelis” ir taip to
liau. Begalinė informacįja! 
Technologijos triumfas!

Neabejoju, kiekvienas lietuvis 
žino, kas sukurė poemą apie tą 
niokotą šilelį. Bet pasitaiko iš
imčių. Sykį draugioje vienas 
malonus tautietis, išeivio šak
nis giliai įleidęs Amerikoje, pas
akojo, kad atostogaudamas Lie
tuvoje jautėsi lyg Maironio ap
dainuotame Anykščių miške. 
Patiko man, kad po dviejų „hai- 
bolų”, užuot aušinęs bumą apie 
politiką, žmogus prabilo apie 
poeziją, kuriai, tiesą pasakius, 
tikslumo nereikia. Turbūt jau 
esu minėjęs panašų anekdotiš
ką prašovimą. Sykį iš bičiulio 
gavau dailų Pono Tado leidinį 
lenkų kalba. Jam prisiuntė gi
minaitis iš Lenkijos. Atsitikti
nai viduje suradau lakštą su 
įrašu lenkiškai: „Tau atminčiai

siųsdami iliustruotą Henryko 
Sienkiewicziaus „Poną Tadą”, 
linkime malonių išgyvenimų 
skaitant ir prisimenant Lie
tuvą”.

* * *

Kas gi jos neprisimena — ro
mantiškos Lietuvos. Aš kartais 
įsivaizduoju, kad ten vasaros 
palangėje rymo čia viename 
pobūvyje pažintoji ir palydėtoji 
viešnia, ir aš jai rašau ilgesin
gai senoviškus laiškus. Kad ir 
tokį:

Jūs dar jauna. Ir dar graži. Ir 
man nereikia to sakyti Jums, 
nes žinote pati gerai, kas esate. 
Bet aš, lyg vaikas, geidžiu saky
ti tai, ką žinote pati. Ar Jums 
nuo to geriau? — Man — taip.

Štai mano kūne jau ruduo 
vėlyvas. O Jus dar vis globoja 
ankstyva vasara. Štai mano 
mintyse įsigalėjo prieblandos. O 
Jums žiedai išsprogę žydi. Vadi
nasi — ir Jūs, ir aš — mes esa
me skirtingi, tačiau gamtos 
bendrumo jungiami. Todėl ir 
nedera minėti kaitą.. Kur kas 
mieliau nurodyti pasikartojantį 
paveikslą, kur ankstyvos vasa
ros spalvų žėrėjimas susijungia 
su besibaigiančio rudens palete. 
Ir liūdesys tada nublanksta, ir 
džiaugsmas vėl rusenti ima. 
Taip turi būti — sakau laimin
gas. Taip bent turėtų būti.

* * *

Taip bent turėtų būti. O iš 
tiesų yra kitaip; net ir norė
damas aš nesuspėjo būti. Tai
gi... parašo ar paprašo tas ir ki
tas, trečias, ir aš nesuskumbu... 
Avažiuoja, aplanko bičiulis ar 
šiaip pažįstamas, ir aš nesus
kumbu... Skambina telefonu, 
šneka, klausinėja, patarinėja, 
ragina, aiškina, įtikinėja, įrodi- 

■nėja, pasakoja apie tai, kur bu
vo, keliavo, matė, girdėjo, paty
rė, su kuo susitiko, — ir aš ne
suspėju. Kviečia, sodina, vaiši
na, fotografuoja, tostus kelia, 
sveikina, linki, mini saulę ir

Aš noriu paliesti tris šio įdo
maus ir sudėtingo klausimo as
pektus. Pirma, kas yra inteli
gentija — visuomenės, sluoks
nis, stratas, klasė ar žmonių 
kultūrinis sambūris? Antra, ką 
mes turime galvoje, kai kalba
ma apie inteligentiškumą ir, 
trečia, kaip tą žmogaus inteli
gentiškumą ugdyti, palaikyti, 
vertinti?

Šis klausimas sudėtingesnis, 
negu iš pradžių atrodo. Šiaip 
jau kasdienės sąmonės lygyje, 
šnekamojoje kalboje inteligen
tiją dažniausiai apibūdinama 
kaip ypatingas visuomenės 
sluoksnis, susidedantis iš išsila
vinusių, apsišvietusių, kultū
ringų žmonių, arba inteligen
tais dargi vadinamų žmonių, 
priklausančių vadinamosioms 
laisvosioms, kūrybiškoms pro
fesijoms. Tokia galvosena sena 
ir giliai įsišaknijusi. Tokioje gal
vosenoj yra šis tas tikroviška, 
netgi pozityvu, tačiau, aišku, 
nepilna, nenuodugnu, o gal ir 
neteisinga, ginčytina.

Pats inteligentijos terminas 
labai paplito sovietmečiu, ir juo 
buvo žongliruojama tartum cir-

žvaigždes, rodo diplomus, ordi
nus, į ką nors stengiasi mane 
įkinkyti, laukia, teiraujasi, prie
kaištauja, pyksta, o aš taip ir 
nesuspėju būti.

Ką man daryti, gerieji, kad 
taip? Jūs puikiai matot: atro
dau gerokai sunykęs, nusimi
nęs, lyg būčiau Amerikos dar 
nesuskubęs atrasti Kolumbas, 
vis besidairąs Vandenyne, nei 
sau, nei visuomenei, nei istori
jai nereikalingas, nes sergąs pa
simetimo arba amžinos Nespė- 
mės liga. Kas ją žino, tikriau
siai užjausdamas supras mano 
savijautą, kitaip tarus, apkiau
tusią būseną. Ecce homo!

Kolumbui pavyko šią ligą nu
galėti. Jis .suskubo atrasti jau 
vikingų atrastą žemyną. Knieti 
ir man kažką tolygaus padaryti. 
Jei ne žemyną surasti (visi kon
tinentai ir salynai jau surasti), 
tai bent atiduoti duoklę dievai
tei Žemynai. Deja, kol kas ir jos 
pėdomis nesuskumbu pasekti. 
Ji ten, o aš čia.

Pranas Visvydas

„Papieviais vasara jau rieda...”
Ričardo Šileikos nuotrauka

ke sviedinukais, tačiau tas 
žongliravimas baigdavosi anaip
tol ne kaip nekaltas žaidimas. 
Jį lydėdavo visokiausi Maskvos 
kompartijos Centro komiteto 
nutarimai kaip auklėti inteli
gentiją, kaip stiprinti jos ideolo
ginį vaidmenį, kaip ją auklėti 
(t.y. daryti ją pa .lusnią su už
dėtu ant jos galvos apynasriu) 
ir vedžioti paskui savo nutari
mus ant stiprių pavadžių. Uo
lūs Karolio Markso pasekėjai 
savo teorijose skelbė, jog egzis
tuoja trys socialinės klasės — . 
darbininkų, valstiečių ir inteli
gentų, kurios ateityje susilies, 
ir tą jų susiliejimą sąlygos eko
nomija, fizinio ir protinio darbo 
vienovė, ideologinės permainos, 
tačiau visa sovietinio gyvenimo 
praktika, prasidėjusi nuo 1917 
metų Spalio revoliucijos, ir šitos 
praktikos vykdytojai įvairiose 
šalyse — Kinijoje, Kambodijoje, 
Vietname ar Kuboje fiziškai su
sidorodavo, fiziškai naikindavo 
žmones, pasižyminčius inteli
gentija, inteligentiškumu. Tokie 
žmonės perėjo visas įmanomas 
gyvenimo Golgotas — jie buvo 
paversti ledo luitais prie Lap
tevų jūros, iš jų kaukolių raudo
nieji khmerai statė piramides, 
juos gyvus užkasdavo po Tibeto 
žeme kiniečių sauguniiečiai.

Žvelgiant filosofiškai, nėra to
kio reiškinio kaip inteligentijos 
socialinės klasės arba sluoks
nio. Nuosekliai laikantis mark
sistinės schemos, išeitų, jog in
teligentiškumas, kaip ypatinga 
žmogaus, asmenybės savasties 
„kokybė”, nebūdinga nei darbi
ninkui, nei kaimo žmogui. Man 
regis, dera kalbėti ne apie inte
ligentiją, o žmogaus inteligen
tiškumą ir pabandyti jį api
būdinti. Individo, vyro ar mo
ters, inteligentiškumas turbūt 
neprilygsta toms žinioms, ku
rias žmogus sukaupia per savo 
gyvenimą, jo mąstymui ar proto 
jėgai. Inteligentiškumas nepri
lygsta žmogaus priklausomybei 
toms minėtoms laisvosioms, kū
rybiškoms, „aukštosioms” pro
fesijoms, pavyzdžiui, dvasinin
ko, gydytojo, teisininko, meni
ninko ar mokslininko, kurioms 
būtini tam tikri protiniai suge
bėjimai, talentai ir pašaukimas. 
Tarp šių profesijų žmonių toli 
gražu ne kiekvienas pasižymi 
inteligentiškumu.

Tad kas gi yra tasai inteligen
tiškumas? Itin įvairios patrauk
lios žmogaus savybės, kaip an
tai išsimokslinimas, platus kul
tūrinis akiratis, padorus elge
sys, sugebėjimas padėti kitam 
žmogui nelaimėje, erudicija ir 
netgi geras estetinis bei meni
nis skonis ir kitos čia neišvar
dintos savybės dar neapibūdina 
inteligentiškumo. Tokios savy
bės, tokie ypatumai kažkuo yra 
artimi inteligentiškumui, jį cha
rakterizuoja, pažymi, tačiau da
lyko esmė glūdi ne vien juose.

Sveikas protas mums pa
šnibžda: inteligentiškas žmogus 
— protingas, padorus, simpatin
gas, gero elgesio ar gerų manie
rų. Jį lengvai atskirsi nuo neta
šyto žmogaus, nesukultūrinto, 
ką senovės graikai apibūdin
davo vienu žodžiu amusoti, kas
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Dr. Algirdas Gaižutis
Virginijos Valuckienės nuotrauka

Čia spausdinamas straipsnis autoriaus dr. Algirdo Gaižučio parengtas 
pagal pranešimą Lietuvos mokslų akademijos suruoštoje konferencijoje 
„Inteligentija ir lietuvių tautos gyvybingumas” įvykusioje Vilniuje šių 
metų balandžio 28 dieną. Algirdas Gaižutis yra Lietuvos mokslų akade
mijos narys korespondentas, humanitarinių mokslų daktaras.

reiškia dargi savotišką barbarą. 
Tačiau anksčiau paminėtos sa
vybės inteligentiškumą apibūdi
na tik iš dalies. Mat inteligen
tiškumas — tai pirmiausia žmo
gaus individualumo pasireiš
kimas, savotiška jo dvasios ašis. 
Nors kai kurie mokslininkai 
vengia per dažnai vartoti šią 
„dvasios” sąvoką, manydami, 
kad ji turi tiesioginį ryšį su reli
gija, arba religinį atspalvį. Pri
minsiu, a.a. Algirdas Julius 
Greimas sako: kultūringą indi
vidą apibūdina jo santykis su 
trimis fundamentaliosiomis ver
tybėmis — tiesa, gėriu ir grožiu. 
Bet šita sąvoka neprilygsta kaž
kokiam abstraktui.

Kiekvienas žmogus yra as
muo, nors koks jis bebūtų ne
įprastas, keistas, retas. Netgi 
nusikalstamo pasaulio žmonės, 
nepritapėliai, pilni neapykantos 
ar pagiežos kultūringesniam 
pasauliui, yra asmenybės. Jie 
elgiasi, mąsto, dėsto savo min
tis (gilesnes ar seklesnias, ar 
visiškai banalias, primityvias)

savaip ir jie sudaro vos ne 7 
nuošimčius ar daugiau visuo
menėse, kurios save laiko gero
vės, pavyzdingomis visuomenė
mis. Daugelis iš tokių individų 
būna neordinariškos natūros, 
bet jie skiriasi nuo kitų žmonių 
tuo,kad neturi to dvasinio „stu
buro”, neturi tos dvasinės ašies, 
apie kurią sukasi esminės žmo
niškumo vertybės, ir daugelyje 
aplinkybių veikia kaip „minios 
žmonės”, praradę savo balsą, 
akli ir neatsakingi.

Taigi, inteligentiškumą beve
lyčiau apibrėžti tik kaip tokią 
savybę, kuri atsiveria žmogaus 
santykiuose, sąveikoje su ben
druomene, gentimi, visuomene. 
Individas, pasižymintis inteli
gentiškumu, o tiksliau indivi
das, kuriam būdingas inteligen
tiškumas — tai žmogus, kuriam 
rūpi visuomenės gerovė. Gal kai 
kam toks teiginys pasirodys 
mokyklinis, elementarus. Bala 
jo nematė! Gal iš tikrųjų visuo
menėje egzistuoja inteligen
tiškumu, inteligencija pasižy

minčių žmonių mažuma, sauje
lė. Ir jeigu ji egzistuoja, tai, 
anot nuostabaus 20-ojo amžiaus 
rusų filosofo, kultūrologo profe
soriaus A. F. Losevo, labai su
dėtingo likimo žmogaus, pasa
kymo, taip turėtų gyventi, gy
vuoti, egzistuoti visuomenė, visi 
kiti žmonės ateityje. Argi, mums 
nesvarbu siekti tobulumo savo 
poelgiuose, mintyse, svajonėse, 
tegu tas tobulumas ir būtų sun
kiai pasiekiamas, O gal iš viso 
nepasiekiamas reiškinys, kaip 
miražas? Čia svarbiausia ne re
zultatas, o pati siekiamybė, ei
ga, savieiga, aktas, procesas. 
Tad šiuo atžvilgiu inteligentiš
kumas anaiptol nėra tik žmo
gaus charakterio bruožas, savy
bė arba tų savybių visuma. Jis 
veikiau nepasiekiamas, neišma
tuojamas, o tik numatomas, nu
manomas, intuityviai juntamas 
reiškinys. Kažkoks kasandriš- 
kas reiškinys. Kaip Kasandra 
numatė ar regėjo Trojos žlu
gimą, taip ir šią savybę tenka 
tik įžvelgti.

Žmogus, būdamas inteligen
tiškas, dažniausiai pats to ne
žino arba tiesiog vengia, bodisi 
sau prisipažinti, jog jis esąs 
toks. Tokioje inteligentiškumą 
turinčio žmogaus elgesenoje sly
pi keistas gyvenimo, būties gro
žis, savotiškas estetizmas. O 
pastarojo mūsų gyvenime nie
kuomet nebūna per akis. Tur
būt tasai „tikrasis inteligentas” 
dažniausiai nesugebėtų išdės
tyti, kaip jis supranta inteligen
tiškumą. Mat toks žmogus gerai 
suvokia gyvenimo netobulumus 
ir drauge savo paties ribotumą 
(kuris, ko gero, esąs tikrasis to
bulumas), jis savo kūnu ir siela 
jaučia visuomenės, aplinkos ne
geroves, trukumus ir niekuomet 
nebūna jiems abejingas. Fak
tiškai — toks žmogus, atsakin
gas žmogus už savo laikotarpį ir 
save. Kaip sakė prancūzų filoso
fas Jean-Paul Sartre — tai ne 
kopūsto galva ar daiktas, padė
tas ant stalo. O dar pratęsiant 
šią mintį — tai ne augalinę ar 
gyvuliškąją stadiją pratęsianti 
būtybė. Galiausiai toks žmogus, 
neleidžia apaugti kerpėmis savo 
dvasiai, savo sielai.

Būti inteligentišku, vadinasi 
nuolatos būti pasiruošusiu į 
kovą vardan jau minėtų funda
mentaliųjų tiesos, gėrio ir gro
žio vertybių, asmens laisvės ir 
kūrybos, žmonįjos gerovės, tau
tos tapatybės idealų. Tos ver
tybės niekuomet nesikeičia, kin
ta tik jų pavidalai, formos, nes 
žmogaus prigimtis tapati. Tą 
kovą įmanoma laimėti tik kri
tiškai mąstant ir esant savikri
tiškais. Tas dvasios aktyvumas, 
kova ne visuomet būna lengva, 
paprasta. Ji daug ko pareika
lauja — didžiulių fizinių ir dva
sinių žmogaus pastangų, ener
gijos, nuolatinio aukojimosi, at
sisakymo buitinių ir kitokių 
malonumų, vadinamosios mate
rialinės gerovės, netgi šeimos ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Dainuok, širdie , 
tėvynės dainą!

Lietuvos Respublikos Kultūros 
viceministro Juozo Širvinsko kalba, 

atidarant Pasaulio lietuvių dainų šventę
Noriu nuoširdžiai pasidžiaug

ti jau Antrąja pasaulio lietuvių 
dainų švente, kuri tapo Pasau
lio lietuvių sportinių žaidynių 
įspūdinga tąsa. Ir sportinin
kams, ir dainininkams, šokė
jams, muzikantams jų gyveni
mo kelyje daug impulsų teikia 
varžytuvių elementas, ir sporti
ninkus, ir muzikos atlikėjus vi
sa tai skatina augti, bręsti. Iš 
chorų, kurie pasirengę varžytis 
dėl geriausiųjų vardo, mes lau
kiame gerų rezultatų, kurie pa

Pasaulio lietuviu dainų Šventė — „Ventos” ansamblio vakaro koncertas „Ein saulela apie dangų” sostinės Kalnu 
parke Siu metų liepos 4dieną.

Gedimino Svitojaus nuotraukos

puoštų mūsų dainų švenčių ir 
Lietuvos valstybės istoriją.

Sovietinės okupacijos metais 
lietuvių dainų šventės vyko ne 
tik Lietuvoje. Po pasaulį išblaš
kyti lietuviai nors ir sunkiausio
mis sąlygomis dainavo Vokieti
joje (daugiau kaip prieš 50 me
tų dainų šventė įvyko Wuerz- 
burg’e), Australijoje. Nuo 1956 
metų kartu dainavo Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kanados 
lietuviai.

Malonu pasidžiaugti, kad da
bar, atgavus nepriklausomybę, 
jau'antrą kartą bendrai dainai 
susirenkame Lietuvoje, kad tu
rime normalias sąlygas dainuo
ti, šokti, muzikuoti kartu, dai
nuoti taip, kaip mes norime ir 
galime.

Todėl žvelgdamas į ateitį, no
rėčiau palinkėti, kad ten, kur 
yra lietuvių, netiltų daina, vin
giuotų šokis, kad atsirastų pasi
šventėlių puoselėti mūsų tau
tinį meną, ir kad po ketverių 
metų čia susirinkę, galėtume 
pasidžiaugti dar skambesne 
daina, dar nuoširdesniu susitel
kimu.

Dėkodamas šios Antrosios pa
saulio lietuvių dainų šventės 
rengėjams čia, Lietuvoje, ir už
sienio kraštuose, taip pat muzi
kinių kolektyvų vadovams, 
šventės dirigentams, choreogra
fams, režisieriams, dailinin
kams, norėčiau pasakyti — vi
sapusiškai gaivinkime mūsų 
Tėvynės vardą ir priminti mūsų 
poetinio žodžio dainiaus Ber
nardo Brazdžionio eiles:

Dainuok, širdie, tėvynės dainą 
Ir kai šviesu, ir kai sutemę, — 
Iš amžių glūdumos ji eina 
Ir amžiams puošia mūsų

žemę.

Kūrybingojo intelekto veidrodis
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Kiekvieno mėnesio viduryje, 
tą dieną, kai iš spaustuvės atga
benamas naujas žurnalo Kultū
ros barai numeris, į redakciją, 
įsikūrusią Vilniaus senamiesčio 
Latako gatvėje, vienas po kito 
ateina dailininkai, literatūro
logai, teatralai, ir kiti kul
tūrininkai. Jie nekantrauja jau 
pačią išleidimo dieną atsiversti 
mėgstamą žurnalą, nes žino, 
kad jame ras aktualių, įdomių, 
jiems svarbių publikacijų, kurių 
ne dažnai aptiksi kituose kultū
riniuose leidiniuose.

Žurnalas populiarus visoje 
Lietuvoje, jo tiražas, pasiekęs 
3,000 egzempliorių, bene di
džiausiais tarp kitų panašaus 
pobūdžio periodinių leidinių. 
Kultūros barai turi didžiausią 
paklausą ir užsienio lietuvių 
bendruomenėse — JAV, Kana
doje, Australijoje, Lenkijoje, Ita- „ _____ ______
lijoje, Vokietijoje, kitose užsienio .tavimus (patarimus), prieš ke

lerius metus paskelbtus tuose 
pačiuose Kultūros baruose, ir 
įsitikinęs, kad žurnalui tai pa
vyko įgyvendinti. Beje, tai pri
pažino ir pats Vytautas Kavolis, 
patvirtinęs, kad tas pajėgumas 
keistis Kultūros barus padarė 
vieninteliu per pastaruosius ke
lerius metus pagerėjusiu Lietu
vos kultūriniu leidiniu. Dar pri
durčiau, kad žurnalo pusla
piuose leidžiama pasireikšti jau
niems talentams, be kurių kul
tūra negalėtų tarpti. Kartu yra 
skatinama kritinė mintis kultū
rologų, menotyrininkų, literatū
ros kritikų straipsniuose. ’

šalyse žurnalas turi kone 130 
prenumeratorių (skaitytojų).

Kame slypi šio leidinio sėkmė? 
Mano galva, bene aiškiausiai ir 
atviriausiai ją išsakė literatūros 
kritikas ir poetas Vytautas Ru
bavičius. Pasak jo, redaktoriaus 
Bronio Savukyno vadovaujami 
Kultūros barai tapo veidrodžiu, 
atspindinčiu Lietuvos kūry
bingojo intelekto būseną. Praė
jusiais metais vienas žurnalo 
numeris buvo geresnis už kitą, 
kartais net atrodė, ar begalima 
geriau.

Kad Vytautas Rubavičius ne
perdeda, patvirtina ir žurnalo 
Veidas šį pavasarį paskelbta 
nuomonė apie Lietuvos kultū
rinių leidinių kokybę. Ten rašo
ma, kad Kultūros barai — tai 
visą kultūros procesą aprėpian
tis aukštos poligrafinės kultūros 
spalvotas žurnalas.
Aš daug metų seku ir skaitau 

Kultūros barus, ir pastebėjau, 
kad į gerąją pusę jie pradėjo 
ženkliai krypti, kai žurnalo re
daktoriumi tapo aukštos prabos 
intelektualas Bronys Savuky
nas. O jis, taręs, kad ne šven
tieji .puodus žiedžia, tą nuo
pelną dalijasi su kitais: esą 
kokybę pavyko pagerinti žur
nalo redakcijoje sutelkus ne tik 
gabius, išsilavinusius darbuoto
jus, bet kvalifikuotus, išmanan
čius, naujais, drąsiais ieškoji
mais ir atradimais pasižymin
čius konsultantus bei bendra
darbius. Tarp jų — naujais, 
drąsiais tyrinėjimais pasižy
mintis istorikas Alfredas Bum- 
blauskas, plačios erudicijos hu
manitaras Darius Kuolys (da
bar prezidento Valdo Adam
kaus patarėjas), vienas iš talen
tingiausių modernistinės kryp
ties tapytojų Ričardas Vaite
kūnas. Tarp konsultantų ir pa
tarėjų — kitų šalių intelek
tualai: ne tik savo tėvynėje Es
tijoje, bet ir Suomijoje, Šve
dijoje, kitose Europos šalyse 
žinomas ir Lietuvoje (supranta
ma, ir Kultūros baruose) dažnai 
besilankantis bei lietuvių kalbą 
mokantis kultūrologas Rein 
Raud, latvių rašytojas Knuts 
Skujanieks, kiti užsieniečiai, 
tarp kurių ir išeivijos lite
ratūros kritikas Kęstutis Ke
blys.

— Bet didžiausiais žurnalo 
gaivintojas buvo šviesaus atmi
nimo Vytautas Kavolis, buvęs 
aktyviausiu redakcijos konsul

Savukynas. Pasikvie- 
patarėju, parengęs - 
programą 1991 metų

tantu ir bendradarbiu, — sakė 
Bronys 
čiau jį 
žurnalo 
rudenį.

Jis prisiminė prieš keletą 
metų Vytauto Kavolio nusaky
tas gaires bet kuriam kultū
riniam leidiniui. Tai siekimas 
apimti ne įvairių sričių sumą, 
bet esamą, įsivaizduojamą ar 
siekiamą kultūros visumą. Taip 
pat būtinas leidinio glaudus 
santykis su savo laikotarpio 
kultūros problematika pasaulio 
plotmėje, eksperimentai, rizika, 
atvirumas viskam, kas dedasi 
aplink. Pagaliau, pasak Kavolio, 
kultūrinio žurnalo aktualumas 
priklauso ir nuo jo pajėgumo 
keistis pagal kintančius kultū
ros situacijos reikalavimus.

Aš ir pats prisimenu šiuos ir 
kitus Vytauto Kavolio sampro-

Nėra čia vietos paminėti bent 
reikšmingesnes žurnalo publi
kacijas įgyvendinant svarbiau
sią redakcijos ilgalaikę strate
giją — nagrinėti Lietuvos 
kultūros raidos tendencijas ir 
kultūros politiką. Paminėsiu tik 
svarbiausias žurnalo rubrikas 
(skyrelius) — „Rūpesčiai ir 
lūkesčiai”, „Problemos ir idėjos”, 
„Kūryba ir kūrėjai”, „Iš pasau
lio į pasaulį”, „Apie knygas”. 
Tarp minėtų skyrelių autorių- 
— Kostas Ostrauskas, Aleksan-

KULTŪROS
BARAI

(Nukelta į 2 psl.)

„Kultūros barų” vyriausias redaktorius Bronius Savukynas (kairėje) su 
redakcijos svečiu — išeivijos dailininku Kaziu Varneliu 1995 metais.'

Rūtos Marcinkevičiūtės nuotrauka 

aktualios ir svarbios. Svarbūs ir 
diskusijų dalyviai — žinomi 
kultūrologai, įvairių sričių mok
slo vyrai bei moterys,— pasakė 
Kęstutis Keblys. — Tik gaila, 
kad jų debatams trūksta kon
kretumo. Dažniausia jie kalba 
konceptais ar apibendrinin- 
mais, ir ta kalba skamba 
aukšta akademine gaida, bet 
reikšt tai reiškia mažai. Vargu, 
ar žurnalo skaitytojai supranta, 
ką čia norima pasakyti. Ko 
gero, ir diskusijų dalyviai ne vi
sai supranta vienas kitą, nes 
ne visiems tie konceptai ir ben
drybės tą

Kęstutis Keblys pridūrė, kad 
tai apsunkina diskusijai vado
vaujančio redaktoriaus darbą, 
pagaliau pablogina spausdina
mo teksto kokybę — juk redak
torius privalo magnetofonu ar 
kita priemone užrašyti taip, 
kaip kalbėjo diskusijos dalyviai, 
kurių dažno būdingas bruožas 
yra kalbėti tarsi sau ar sau ly
giam, o ne numanomam skaity
tojui. Kyla ir kitų problemų, bet 
galima tikėtis, kad brandūs, 
kūrybingi redakcijos darbuoto
jai jas spręs.

Be abejo, užsienio lietuviams
— šio žurnalo skaitytojams įdo
mu sužinoti apie tą nedidelį — 
vos iš kelių kūrybinių darbuo
tojų susidedantį redakcijos dar
buotojų būrelį. Vyriausiasis re
daktorius Bronys Savukynas — 
Vilniaus universitetą baigęs li
tuanistas, J. Balčikonio, J. Ka- 
belkos, Zigmo Zinkevičiaus, 
Juozo Lebedžio ir kitų mokinys. . 
Septynetą metų jis dirbo mo
kslinį darbą Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute, kol 1965 
metais buvo atleistas pretekstu
— neva jo elgesys neatitinka 
„tarybinio” mokslininko elgesio 
normas, o iš tikrųjų kaip ideolo
giškai nepatikimas ir net prie
šiškas (žr. Laisvės kovų archy
vas, t. 18, p.p. 143-160). Svar
biausia Bronio Savukyno tyrimų 
sritis — tikriniai vardai. Vė
liausia kartu su profesorium Ka
ziu Kuzaviniu jo parašyta ir an-

dra Kašubienė, Tomas Remei- 
kis, Julius Šmukkštys, Tomas 
Venclova, Vincas Trumpa ir kiti 
išeivijos rašytojai, dailininkai, 
kultūrininkai. Iš mirusiųjų išei
vijos intelektualų daugiausia 
žurnalui rašęs Vytautas Kavolis 
ir Algirdas Julius Greimas.

Skaitytojų susidomėjimą suke
lia diskusijos redakcijoje su la
biausiai išmanančiais, kvalifi
kuotais kultūros, mokslo ir kitų 
sričių žinovais, tarp jų ir ga
biais jannais humanitarais. 
Pastaraisiais metais tokios dis
kusijos ir pokalbiai buvo apie 
kultūros politikos kryptis, mūsų 
tautinį teatrą, švietimo re
formą. Šie disputai, dažniausiai 
vedami vyriausiojo redakto
riaus Bronio Savukyno, atk
reipė ir redakcijos konsultanto 
Kęstučio Keblio dėmesį.

— Diskusijų temos, be abejo,
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Mažmožiai

Vieno Lietuvos mokslininko kelias

Mielai klausausi Los Angeles 
lietuvių radijo šeštadieninės lai
dos anglų kalba pranešėjo Kęs
tučio Reivydo. Sugeba jis lanks
čiai postringauti ir apie Lietu
vos politinę padėtį. Tačiau ne
patinka man, kai jis protarpiais 
pagraudena: mes „tiny little na- 
tion”, „tiny country”... Pasijuntu 
menkas.

Argi tikrai esame nykščio di
dumo tauta pusės delno plote? 
Ar nėra pasaulyje daug už Lie
tuvą kur kas mažesnių valsty
bių? Ar būtinai reikia viską ma
tuoti Amerikos, Rusijos, Kini
jos, Indįjos dydžiais? Man regis, 
visatoje lietuvių pakanka. Visus 
paėmus, tie keturi su kaupu 
milijonai yra šis tas. O dabarti
niai lietuviai vyrai ir moterys 
didžia dalimi yra gražiai nuau
gę, veržlūs, apsišvietę žmonės. 
Nesame jau tokie „taini tyni” 
nykštukai.

* • *
Kas atsitiko su didoka Jugos

lavija? Ėmė ir suskilo į ma
žesnes valstybes, savitai skir
tingas, su ilgom istorijom, pa
pročiais, religijom, tikslais... 
Gyvybių aukomis tautos atsis
kyrė, nes troško mieliau būti 
„tiny”, negu priklausyti jugo” 
imperijai.

Na, ir tie patys serbai praradę 
savo naudai sukurtą federaciją, 
neliko jau tokie bėdiškai maži. 
Dar vis agresyviai skriaudžia 
Kosovo gyventojus albanus. Dar 
vis gerai žaidžia krepšinį ir fut
bolą, dar tebekuria įdomų me
ną. Žinoma, negali serbai lygin
tis su lietuviais pavardžių įvai
rumo srityje. Kai perskaičiau jų 
futbolo rinktinės sąrašą, net 
aiktelėjau — koks pilkas galū
nių vienodumas: Dorovič, Mi- 
hailovič, Kameljenovič, Petro- 
vič, Janovič, Jugovič, Stankovič, 
Mijatovič, Savičevič, Miloševič, 
etc.*

Kaip sumenkėtų Lietuva, jei 
95% Lietuvos gyventojų dabar 
puoštųsi tik vienodomis prie- 
sagomis-galūnėmis. O dabar 
yra puiki įvairovė. Sąja skamba 
kitaip negu Bložė. Selelionis ki
taip nei Binkis. Nagys kitaip 
negu Bradūnas ar Martinaitis, 
ar Marcinkevičius. Žinia, daž
nai netrumpos mūsų pavardės, 
ypač kai jos sumoterinamos, 
kad ir mano dukterėčios — Ei- 
manavičienė.

♦ ♦ ♦
Paminėjau futbolą. Kol kas 

pasaulio čempionato žaidynėse 

gerai pasirodė ne tik jugoslavai, 
kroatai, rumunai, bet ir vokie
čiai. Vieno laikraščio sporto 
skyriuje skaičiau žinutę, kad 
Hamburg’e populiari estrados 
žvaigždė gražuolė Anilita pasi
žadėjo — kiekvieną kartą, kai 
vokiečių rinktinė laimės Pasau
lio taurės rungtynes, nusivilkti 
vieną savo aprangos dalį. Rei
kės maždaug septynių pergalių, 
kad Anilita atsiskleistų kaip 
foto menininko Rimanto Dicha- 
vičiaus „Gėlė tarp gėlių”. Kol 
kas vokiečių vyrai kovoja šau
niai. Tik su jugoslavais sužaidė 
lygiomis. Pamatysime, ar šis 
striptyzas bus įkūnytas. Šiuos 
sakinius rašau antrojo rato 
rungtynėms prasidėjus. Verta 
pagirti danus ir norvegus. Jie 
žaidė kaip šiaurės dievai. Skai
čiumi nedidelės tautos, o vis 
tiek žymios.

• • *

Kažkodėl pastaruoju laiku 
praradau bet kokią sporto dievų 
malonę. Tenisą ėmiau žaisti 
prastai. Net ir mano ilgametis 
partneris gitaristas-kompozito- 
rius Jene, kurį anksčiau be var
go supliekdavau, vis dažniau . Vokietijoje
laimi, švilpaudamas naują me
lodiją.

Pasidariau perdėm jautrus. 
Kaimynai miegamojo pusėje 
turi didoką gąjų šunį. Jis kar
tais bėgioja kieme. O kai staiga 
suloja, pašoku kaip įgeltas. Ta
da kurį laiką esu apdujęs, gir
džiu tik skardų lojimą.

Net ir toks paikas dalykas 
išmuša mane iš balno. I Čikagą 
išvykdami, draugiški gretimo 
buto lietuviai paliko man keletą 
daiktų, kurių niekada neįsigi- 
jau, nors ir galėjau lengvai nu
sipirkti. O kam? Galiu ir be to 
apsieiti. Taigi iš jų gavau ir tos
terį duonai gruzdinti. įkišu rie
kę, nuspaudžiu žemyn, kad 
kaistų, ir susimąstęs tvarkau
si virtuvėje. Staiga, be perspė
jimo, drioksteli tosterio spy
ruoklė ir išstumia į viršų paru
dusią riekę. Rodos, kas čia to
kio. Bet man tas netikėtas 
driokstelėjimas reiškia žudikiš
ką granatsvaidį fronte. Pasįjun- 
tu pakirstas. Užtrunka kelios 
minutės, kol atsigaunu. Kas yra 
tūnojęs mūšio apkasuose, žino, 
ką tai reiškia. Instinktyvų nuo
gąstį.

Ne, ne, nesiskundžiu tuo. Gy
venime reikia prie visko pri
prasti. Prie telefono skambučio 
naktį. Prie skardžiai irzlaus

Chemijos profesorius, VDU rektorius 
Antanas Purenąs (1881-1962)

ROMUALDAS BALTRUŠIS

Lietuvos sūnaus, aukštaičio, 
profesoriaus Antano Pureno nu
gyventas laikotarpis pažymėtas 
stambiais pakitimais Lietuvos 
visuomenės, tautos ir valstybės 
gyvavime. Antanas Purėnas gi
mė 1881 m. vasario mėn. 16 d. 
Skapiškio valsčiuje, Tatkonių 
kaime, ūkininkų Anastazuos 
(gim. Bukauskaitės) ir Konstan
tino Purėnų šeimoje antras ir 
paskutinis vaikelis. Tuo laiku 
visa Lietuva vilko Rusijos impe
rijos okupacijos jungą. Lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės troškimas, prasiveržęs 1831 
ir 1863 metais sukilimais, jau 
buvo sukilėlių kraujuje paskan
dintas. Vienintelis Lietuvoje 
Vilniaus universitetas uždary
tas. Universiteto biblioteka ir 
mokslo priemonės išdrabstyti ir 
išsiuntinėti į Rusiją. Lietuvos 
vardas išbrauktas iš žemėlapio 
(ji pavadinama Šiaurės-Vakarų 
kraštu), lietuviams raštas ir 
kalba uždrausta. Lietuva susi
gūžusi tūnojo didžiuliame Rusi
jos tautų kalėjime.

Tačiau išsimokslinę Rusijos, 
Vokietijos bei Prancūzijos uni
versitetuose gabūs lietuvių ūki
ninkų vaikai ėmė organizuoti 
tautos pasipriešinimą, pradėjo 
spausdinti lietuviškas malda
knyges, knygas ir laikraščius 

(Rytprūsiuose), o 
knygnešiai nelegaliai jas atga
bendavo į Lietuvą. Nelegalioji 
spauda pasiekdavo ir Purėnų 
namus. Čia ji slaptai nuo rusų 
žandarų buvo skaitoma ne tik 
saviškių, bet perduodama ir 
kaimynams. Tokioje aplinkoje 
Antanas Purėnas augo ir bren
do. Sesers Kastutės padedamas, 
iš tų knygų išmoko ne tik lietu
viškai skaityti bei rašyti, bet 
įgavo ir konspiracinės veiklos 
pradmenis. Jis nuo vaikystės 
tapo kovotoju dėl lietuvybės. 
Antai, gimtąjame Tatkonių 
kaime, pradžios mokykloje jis 
buvo priverstas mokytis rusų 
kalba, bet mokyklą baigęs ir 
tebūdamas vos dvylikos metų 
tėvų gryčioje ėmė žiemomis 
Slaptai mokyti kaimo vaikus lie
tuviškai skaityti ir rašyti. Ūki
ninkai labai norėjo, kad jų vai- 

šuns lojimo. Prie pasitaikančio 
moters riksmo kitame name. 
Rytmetį kokio nors bukagalvio 
vairuotojo nekantraus autosig- 
nalo. Priprasti ir prie dovanoto 
tosterio, apšaudančio mane ska
niomis gruzdžiomis riekėmis... 
Tačiau prie spengiančios tylos 
negaliu... Aš ją gerai pažįstu ir 
vengiu kiek pąjėgdamas.

. Pranas Visvydas 

kai mokėtų gimtosios kalbos 
rašto. Antanas tapo kaimo “da
raktoriumi” (taip buvo vadina
mi nelegalūs mokytojai, slaptai 
mokę vaikus lietuviškai).

Užsidirbtais “daraktoriavi- 
mu” pinigais ir tėvų paremtas 
išvyko mokytis į Šiaulių gimna
ziją. Tačiau čia trumpai teko 
pabūti, lies tos gimnazijos di
rektoriaus sūnui ėmus iš jo kaip 
lietuvio kaimiečio šaipytis, An
tanas Purėnas, gindamas savo 
asmens orumą, trenkė kumščiu 
suįžūlėjusiam miesčioniukui į 
veidą. Suprantama, jog po to 
teko palikti Šiaulių gimnaziją, 
išvykti į Kurlandijos guberniją 
ir, globojamam lietuvio kunigo, 
Liepojos gimnazijoje tęsti moks
lą. Ten Antanas Purėnas įsijun
gė į slaptą latvių ir lietuvių so
cialdemokratinę veiklą ir arti
mai susibičiuliavo su Liepojoje 
besimokiusiu būsimuoju rašyto
ju Jonu Biliūnu. Liepojos gim
nazijoje susiformavo jo socialde
mokratinė pasaulėžiūra. Jis vir
to ryžtingu kovotoju už Lietu
vos išsivadavimą iš Rusijos im
perijos.

1902 metais baigęs Liepojos 
gimnaziją Antanas Purėnas 
įstojo į Tartu (Estijos) universi
teto Fizikos-matematikos fakul
teto chemijos skyrių. Antanas 
Purėnas, nors ir sėkmingai stu
dijavo, tačiau stipendijos nega
vo, nes carizmui nepalanki jo 
socialdemokratinė veikla Liepo
jos gimnazijoje buvo pasiekus 
Tartu universiteto vadovybę, ir 
jis universitete .buvo laikomas

Aleksandras Marčiulionis (1911-1998)
Iš Algimanto Kezio spaudai paruoštos monografijos „Aleksandras Marčiulionis”.

Šių metų liepos 17 dieną sukako 65 metai nuo Amerikos lietuvių, Girėno žuvimo Soldino miške.
„Lituanicos” lakūnų, perskridusiu Atlantą, Stepono Dariaus ir Stasio

Profesorius Antanas Purėnas Kauno Politechnikos instituto organinės 
chemijos katedroje savo kabinete 1956 metais.

politiškai nepatikimu asmeniu. 
Lėšų stoka, ribotos galimybės 
tokiame mažame mieste užsi
dirbti pragyvenimui ir nuolati
nis saugumiečių persekiojimas 
vertė Pureną palikti Tartu.

Tada jis nutarė kaip nors 
pakliūti į Rusijos sostinę, kur 
galėtų studijuoti pas žymiau
sius Rusijos mokslininkus. Ta
čiau tam, kad patekus į Sankt 

Romualdo Baltrušio nuotrauka

Peterburg’o imperatoriškąjį uni
versitetą, reikėjo turėti iš jame 
gyvenančio įtakingo asmens re
komendaciją ir pragyvenimo už
tikrinimą. Tokią rekomendaciją 
jam parašė giminystės ryšiais 
susietas su Lietuva caro kance
liarijos viršininkas J. Dobkevi
čius. 1904 metais Antanas Pu
rėnas buvo priimtas studentu 
chemiku į Imperatoriškąjį uni

versitetą. Čia jam teko klausyti 
itin žymių chemijos profesorių, 
kaip A. Pavorskio, V. Tiščenko, 
D. Konovalovo, E. Birono pa
skaitų.

Studijuodamas Sankt Peter- 
burg’e Purėnas įsįjungė į lietu
vių chorą, saviveiklą, bet neat
sisakė ir politinės veiklos^ todėl 
ne kartą saugumiečių buvo tar
domas. 1905 metais kilus revo
liucijai Rusijos imperijoje, rim
tai subraškėjo imperijos pama
tai ir iškilo reali galimybė pa
vergtoms tautoms atgauti ne
priklausomybę. Tokios minties 
vedinas Antanas Purėnas palie
ka- studijas Peterburg’e ir iš
vyksta į tėvynę, į Vilnių, kad 
ten galėtų visomis išgalėmis ko
voti prieš okupaciją >r siekti 
Lietuvos išlaisvinimo.

Vilniuje jis aktyviai bendra
darbiauja anticarinėje socialde
mokratinėje spaudoje ir net 
pats redaguoja savaitraštį Žari
ja. Slaptai įsigyja revolverį ir 
ruošiasi su ginklu rankoje kovo
ti dėl savo krašto laisvės. Nors 
1905 metų revoliucįja buvo nu
malšinta ir carizmo apologetai 
pranašavo kovotojams Rusijoje 
laisvę tik mirusiems, o gyvie
siems kalėjimus, tačiau fak
tiškai imperijos galybė rimtai 
susiūbavo. Lietuviai, pasinau
dodami revoliucijos išdavomis, 
atgavo savąjį raštą, o Rusijos 
Dūmoje prašneko apie Lietuvos 
autonomiją.

1907 metais Antanas Purėnas 
grįžta į Sankt Peterburg’o uni
versitetą ir jį 1911 metais sėk
mingai baigęs įgijo chemiko spe
cialybę, bet dėl nelojalumo Ru
sijos valdžiai valstybinės vietos 
negalėjo gauti. Tik pasinaudo
damas protekcija galėjo pakliūti 
į direktoriaus pavaduotojo pa-

I

(Nukelta į 4 nsl.)

Šiame numeryje:
Mažmožiai • Chemikas Antanas Purėnas (1881-1962) • Austra
liški atvirukai (4) Kaip atrodys 21-ojo amžiaus Lietuva? • Stasės 
Vanagaitės eilėraščiai • Italas baltistas Pietro U. Dini Čikagoje 
• Vilniaus universiteto biologų užsienyje draugija • Pragaro 
vartai — Stutthofas”
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Istorinis žvilgsnis į Lietuvos diplomatinę tarnybą
CEZARIS SURDOKAS

Lietuvių rašytojų draugijos 
veiklos metmenys

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba, anksčiau kelis kartus 
buvusi Čikagoje, vėl čia sugrį
žo, „Taip laumės lėmė”, gal 
sakytų raštytoja Petronėlė 
Orintaitė. Ta lemtis dabarti
nei LRD valdybai nėra tik 
gražus žodžių žaismas, o dide
lis įsipareigojimas tokiam — 
65 metų senumo — sambū
riui, kuris subūrė vienon 
draugijon labai daug garbingų 
literatūros kūrėjų. Tai sambū
ris, turįs tokias ypatingas, ža
vias tradicijas.

Ir dar. Šioji draugija apjun
gia įvairių ideologijų, įvairių 
pažiūrų žmones. Tai toks de
mokratiškas, įvairiaspalvis 
gėlynas. Juos gaubia vienas 
lietsargis — literatūra. Po tuo 
lietsargiu yrą, ąžuolų, yra ir 
drebulėlių. Ir jie reikalingi 
plačiajam kūrybos laukui.

Ką galvoja, ką planuoja da
bartinė LRD valdyba?

Pirmiausia — dėkoja už pa
sitikėjimą, renkant šią val
dybą. Kartu kviečia visus 
draugijos narius bendradar
biauti, padėti, patarti, pasiū
lyti. Kiekvienas pasiūlymas 
bus mūsų svarstomas.

Rašytojas savoj aplinkoj. 
Skatinsime, kad tame lietuvių 
telkinyje, kur gyvena mūsų 
draugijos narys, bent kartą 
per metus būtų surengta lite
ratūrinė vakaronė, kad
vietovės lietuviai būtų su
pažindinti su užsienio ir Lie
tuvos rašytojų vėliausiais kū
rybos vaisiais (išleistom kny
gom, premijom, vertimais į ki
tas kalbas). Skatinsime, kad 
jie nuvyktų ir į kitas vietoves, 
nunešdami lietuviškos kūry
bos žodį.

Knygų leidimas. Nors rašy
tojų draugija neturi lėšų savo 
narių knygoms išleisti, ska
tinsime, kad pats rašytojas 
rūpintųsi savos kūrybos išlei
dimu. Mes iš savo pusės tei- 
rausimės, ar kokia draugija, 
ar klubas negalėtų išleisti 
savo tėvynainio — tėviškės 
rašytojo knygos, pavyzdžiui, 
panevėžiečių draugijos pa
nevėžiečio rašytojo; Tauragės 
klubas — tauragiškio ir t.t.

Rašytojo žinynas. Norime 
sutvarkyti archyvą.' Pirmiau
sia — kiekvieno rašytojo as
meninį žinyną (byįą). Tai 
apimtų paties rašytojo para
šytą autobiografiją, išleistų

tos

knygų sąrašą, būtų gerai, 
nors vieną knygą, nuotraukas 
(su datomis). Prašysime, kad 
mirusio rašytojo šeimos na
riai ar draugai tuo pasirūpin
tų, LRD antikvaras yra Sta
sys Džiugas. Adresas: 5729 
Edge Lake Drive, Oak 
Lawn,Il 60453-4509.

Laureatų archyvas. Norime 
sudaryti rašytojų laureatų ar
chyvą: kas, kada, už kokį 
kūrinį gavo premiją. Ir vėl 
prašysime, kad žinias apie 
save suteiktų patys laureatai 
ir praneštų LRD antikvarui 
Stasiui Džiugui. Prašomi tal
kon ir mirusio laureato gi
minės bei draugai.

Rašantiems kitomis kalbo
mis. LRD turi vieną narį, ku
ris rūpinsis įjungti į draugiją 
angliškai ar kitom kalbom 
rašančius užsienio lietuvius 
rašytojus. Jei jie ir nenorėtų 
būti draugijos nariais, siūly
sime bendradarbiavimą. Ra
šantiems angliškai ar kitomis 
kalbomis valdybos narė yra 
Audra Kubiliūtė-Daulienė. 
Jos adresas: 1006 Foster, 
Evanston, IL 60201.

1998 metų LRD laureatas. 
Baigiama sudaryti komisija 
1998 metų literatūros premi- 
iai. Lietuvių fondas skiria 
2,000 dolerių premiją, už 
kurią LRD valdyba yra labai 
dėkinga. Paskyrus premiją, 
1998 metų pabaigoje Čikagoje 
bus surengtas iškilmingas 
premįjos įteikimas.

Nauji nariai. Draugijos val
dyba kviečia stoti į draugiją 
rašytojus, kurie spausdina 
savo kūrybą literatūriniuose 
leidiniuose, yra išleidę savo 
kūrybos knygą arba yra lite
ratūros kritikai. Pagal buvu
sios valdybos ir įvykdytų bal
savimų nutarimą, valdyba 
sprendžia naujo nario priė
mimą, nereikalaudama reko
mendacijų, kaip buvo anks
čiau.

Bendradarbiavimas. Lietu
vių rašytojų draugijos valdyba 
bendradarbiaus su Lietuvos 
rašytojų sąjunga ir kitais lite
ratūriniais sambūriais. Esame 
labai dėkingi Valentinui Sven- 
tickui, Lietuvos rašytojų są
jungos pirmininkui, už labai 
mielą sveikinimą draugijos 
valdybai, o tuo pačiu ir vi
siems draugijos nariams.

Per gerų žmonių malonę į 
mano rankas atklydo leidinys 
Istorija XXXVI, Lietuvos auk
štųjų mokyklų mokslo darbai 
(Vilnius, 1997). Leidžia Vil
niaus Pedagoginis universite
tas, T. Ševčenkos 31, LT- 
2009, Vilnius, Lietuva. Reda
guoja redakcinė kolegija — 
docentas dr. Eugenijus Jo
vaiša, pirmininkas. Specialu
sis redaktorius — docentas 
dr. Libertas Klimka.

Leidinyje šešiolika straips
nių, penkios recenzijos, ketu
rios kronikos žinios ir du nek
rologai. Straipsniai sugrupuo
ti pagal temas. Pirmuoju eina 
Stasio Bačkio memuarai: 
„Lietuvos diplomatinė tarny
ba”. Toliau eina šeši straips
niai „Iš tautos praeities”. Ma
no dėmesį pagavo Aldonos 
Gaigalaitės „Penkios dienos 
Lietuvos istorijoje”, kuriame 
autorė vaizdžiai prikelia, jau 
beveik užmirštas, 1938 metų 
lenkų ultimatumo dienas. Ta 
pati autorė, tarytm papildy
dama Bačkio memuarus, „Is
torijos šaltinių” skyriuje po 
antrašte „Lietuvos diploma
tinė tarnyba okupacinėse iš
vakarėse” publikuoja Lietu
vos pasiuntinybių ir konsu
latų bei tarnautojų adresus ir 
telefonus 1938 m. liepos 15 d. 
Toji informacija, nedidelės 
knygutės pavidalu, buvo iš
siuntinėta pasiuntinybėms ir 
konsulatams. „Istorijos šal
tinių” skyriuje iš viso yra trys 
straipsniai. Istoriografijos du, 
kiti po vieną.

Mane labiausiai domina dr. 
Stasio Bačkio memuarai apie 
Lietuvos diplomatinę veiklą Kaune. Antrasis^ šefo pava- 
sovietų okupacijos metais. 
Neaiškumo čia įneša kone

identiškos dvi antraštės: „Lie
tuvos diplomatinė tarnyba” ir 
„Lietuvos diplomatijos šefo ir 
Lietuvos pasiuntinių veikla”. 
Neaiškumą padidina aprė
piamas labai skirtingas jų vei
kimo laikotarpis. Po pirmąja 
antrašte įrašyta 1940.06.15- 
1990.03.11. Po antrąja — 
1940.06.15-1940.08.31. Pirmo
ji data prie šių antraščių nu
rodo sovietinės okupacijos 
pradžią. Į ką nurodo antroji 
data šioje antraštėje straips
nyje neužtikau, bet ji turėtų 
nurodyti diplomatinės tarny
bos pabaigą, o tai nurodoma 
teksto p. 5: „kurias baigė eiti 
1991.09.06. Ir apie tai pra
nešė Užsienio reikalų mi
nistrui A. Saudargui bei Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
nariams užsienyje”. Man ro
dos,-jog ir prie antrosios an
traštės ši data būtų teisinga, 
nes 1940.08.31 rodytų, kad 
ten būtų kalbama tik apie 
dviejų su puse mėnesių veik
lą, ko iš teksto nematyti.

Lietuvos pasiuntinybės Ber
lyne, Paryžiuje, Romoje, Lon
done, Stockholm’e, Washing- 
tone ir Buenos Aires 1940 m. 
birželio mėn. 1 d. gavo Lietu
vos Užsienio reikalų ministro 
Juozo Urbšio šifruotą tele
gramą Nr. 288 šitokio turinio: 
„Jeigu čia mus ištiktų katas
trofa, tai užsieniuose likusios 
mūsų diplomatijos šefu lai
kykite Lozoraitį, pirmu pava
duotoju Klimą, antru — 
Šaulį”. Tačiau pirmasis šefo 
pavaduotojas Petras Klimas 
suimtas 1943 m. rugsėjo 18 d. 
ir mirė 1969 m. sausio 16 d.

Lietuvos pasiuntinybes JAV tarnautojai Washington’e lb’i'J uju dešiir 
mėtį: kairėje — dr. Stasys Bačkis, dešinėje — Cezaris SurdOkas

rio išėjo 148 numeriai. 198,2- 
1983 metais tie biuleteiliai 
buvo įrišti į keturis tomus. 
Lietuvos nepaprastu pąsiūrifi- 

galiotu ministru liuo 
liepos 1 d. Washirig- 

ivo Povilas Zadeikis. 
įgūžės 11d. 
laisvės by-

ir aktuali. Jis 
Ižius ryšius su 
avių visuomeni- 

nizacijomis, o taip 
aidžia ir Kpngre-

niu
1931 
ton’e
Jis mirė 1957 m. gt
Jo laikais Lietuvos 
la buvo gyva 
palaikė glaud 
Amerikos lietu 
nėmis orgs 
pat su JAV

II

su. Po Zadeikio nn rties
siuntinio pareigas ėjo Juozas
Rajeckas. Jis taip pa t palaikė
gerus sntykius su iVfiėrikbs
lietuvių organizacijtimis bei
JAV valdžia, bet jo 1Alkais is-
ryškėjo dvi Lietuvos diploma-
tinei tarnybai gręsiaiičfos pro-
blemos: Rajeckas pr;įdėjo rū-
pintis,kad jo mirties atveju
pasiuntinybėje nebtjS parei-
gūno, kuris galėtų biįti Lietu-
vos atstovu (Chargfj d Affai-
res) ir kad Lietuvit>s fondų
New York’o federalinio banko
sąskaitoje yra belikę 
riems metams.

tik kele-

Pirmąją problemą pavyko
išspręsti gana iengvai, nes
JAV Vąlstybės dep;irtanieA-
tas sutiko į pasiunti 
tarėju pakviesti di
Bačkį iš Paryžiaus. Antroji

l‘t
problem 
kūmų, 
partami 
buvo

lįst1I1

vo išleista dr. Bačkio para
šyta brošiūra Peuples Op- 
primes. La Tragedie dės Etats 
Baltes. Šiuos leidinius leisti 
padėjo Jurgis Baltrušaitis.

Į Lietuvos pasiuntinybę 
Washingtone 1940 metų ru-

denį iš Berlyno atvyko pa
siuntinybės patarėjas Juozas 
Rajeckas, kuris labai stengėsi 
supažindinti kitataučius su 
Lietuvos laisvės byla. Pasiun
tinybė tada leido biuletenį 
The Lithuania Situation, ku-

išspręsta. 
Washington’ą pe 
m. birželio 2< 
tapo atstovo 
Bačkienė •— 
raštvede. Ku 
ėjo normalia v:

1997 m. gruodžio 8 d. ap
linkraštis, kurį parašė buvusi 
valdyba — Paulius Jurkus, 
Leonardas Andriekus ir Algir
das Landsbergis, baigiamas 
šiais žodžiais: „Susijunkime 
kūrybos rankom ir širdim ir 
pratęskime 1932 metais įkur
tos Lietuvių rašytojų draugi
jos tradicijas. Išlaikykime ją!”. 
Tai įpareigojimas mums vi
siems, Tokie yra mūsų veiklos 
metmenys, o kad austume 
spalvingą audinį, reikia visų 
sujungtų rankų.

Stasė Petersonienė
Lietuvių rašytojų 

draugijos pirmininkė

Lietuvių rašytojų draugijos 
adresas yra:

2534 West 40 Street 
Chicago IL 60632 
Tel: 1-773-847-1693

Šiame numeryje:
Naujos LRD valdybos pirmininkės žodis • Apie Lietu
vos diplomatinę tarnybą • Dailininką Telesforą Valių 
prisimenant • Eseistikos premijos Lietuvoje • Iš anti
kinės egiptiečių poezijos • Baltas audeklas su juodo
mis dėmėmis • Amerikos lietuvių dailininkių draugi
jos paroda „Meno gija”

duotojas dr. J. Šaulys mirė 
1948 m. spalio 18 d. Luga- 
noje, Šveicarijoje. Dr. Stasys 
Bačkis diplomatijos šefo Sta
sio Lozoraičio buvo paskirtas 
šefo pavaduotoju tik 1978 m. 
rugpjūčio 20 d., o Stasiui Lo
zoraičiui mirus, 1983 m. 
gruodžio 24 d. perėmė Lietu
vos diplomatijos šefo parei
gas. Jas užbaigė jau minėtu 
pranešimu ministrui Algirdui 
Saudargui.

Lietuvos diplomatinės tar
nybos veikla normaliais lai
kais yra krašto ir vyriausybės 
interesų gynimas ir reprezen
tacija, bet kraštui netekus ne
priklausomybės diplomatinės 
veiklos ruožai apėmė visas 
gyvybines krašto egzisten
cines sritis: tarptautinę teisę, 
laisvės kovos organizaciją ir 
reikalą derinti tautos valią ir 
troškimus su diplomatinės 
tarnybos struktūra bei veikla 
atstatyti suvereninę teisę ir 
demokratiškai svarstyti, ko
kia turėtų būti valstybinė ir 
socialinė krašto struktūra. Vi
sai veiklai formuoti ir nuo
mones derinti buvo labai 
svarbu skleisti informaciją, 
kuri dokumentaliai rodytų 
esamą padėtį. Taip dr. Stasys 
Bačkis 1943 metais Paryžiaus 
savaitraštyje Voix Francaises 
išspausdino devynis straip
snius „Lietuva po sovietų jun
gu”, Jo rūpesčiu 1947-1949 
metais išleisti 33 numeriai 
(įuestions Lithuanienes, Doc- 
umentation. 1952 metais bu-

e ir
rbai 

t 1975

2 psl J

!^io raižinys, 6* x 6**Telesforas Valius Belaukiančio) 1912
Ii ciklo „Tr: < Iii Baltijos pajui .v”
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Pasaulio lietuvių dainų šventės atgarsiai

Apdovanoti nusipelniusieji
Lietuvos kultūros žmonės

Į „Draugo” korespondento Lietuvoje 
Algimanto Antano Naujokaičio 

klausimus atsako Lietuvos liaudies 
kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventės direktorius Juozas Mikutavičius

Pasaulio lietuvių dainų 
šventės dieną Vilniaus Vingio 
parke, trisdešimties tūkstan
čių dainininkų ir keletą kartų 
didesnės klausytojų bei žiūro
vų minios akivaizdoje, Lietu
vos Kultūros’ ministras Sau
lius Šaltenis, pakilęs į diri
gentų pakylą, paskelbė Lietu
vai ir jos kultūrai nusipelniu
sių žmonių apdovanojimus 
Karaliaus Mindaugo atmini
mo medaliais. Juos nukalė žy
mus dailininkas, tautinės pre
mijos laureatas Petras Rep
šys.

Dainų šventės dalyvių ir mi
nios katutėmis buvo sutiktas 
ministro pranešimas, kad Ka
raliaus Mindaugo medaliu ap
dovanojamas visiems žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Mini
stras pasakė, kad išeivijoje jo 
parašyti elėraščiai, įvairiais 
keliais patekę į Lietuvą, tvirti
no tautiečių meilę pavergtai 
Tėvynei, pagarbą kovotojams 
už jos laisvę, žadino taurius 
jausmus. Priėmęs apdovano
jimą ir nuoširdžiai už jį pa
dėkojęs, Kazys Bradūnas pa
skaitė minios šiltai priimtą 
savo eilėraštį.

Tokį pat garbės žymenį — 
Karaliaus Mindaugo medalį 
— ministras įteikė vilniečiui 
profesoriui Povilui Čibirui. 
Lenkų okupuotame krašte lie
tuviškais vakarais, paskaito-

mis, spausdintu žodžiu jis ža
dino ir puoselėjo lietuvybę.

Medalis buvo įteiktas ir 
Punsko krašto lietuviui Juo
zui Vainai, įkūrusiam ir da
bar, sulaukusiam 82 metų, 
vadovaujančiam lietuviškam 
Punsko etnografiniam muzie
jui.

Už ilgametį ir kruopštų dar
bą rengiant didįjį akademinį 
lietuvių kalbos žodyną medalį 
taip pat pelnė lituanistė Kle- 
mentina Vosylytė.

Apdovanojimas paskirtas ir 
buvusiam Sibiro tremtiniui 
Stasiui Ankevičiui, dar anais, 
sovietiniais laikais Vinco Ku
dirkos gimtinėje — Paežeriuo
se (Vilkaviškio rąjonas) išsau
gojusiam senąją tos istorinės 
sodybos klėtelę, joje įsteigęs ir 
puoselėjęs Lietuvos himno — 
Tautiškos giesmės autoriaus 
muziejų. Stasys Ankevičius 
išsaugojo taip pat Vinco Ku
dirkos asmeninį smuiką, kurio 
vertė neįkainuojama, ypač da
bar, artėjant Lietuvos himno 
(Tautiškos giesmės) sukūrimo 
šimtmečiui. Kadangi pats Sta
sys Ankevičius dėl senyvo am
žiaus ir negalios pats negalėjo 
atvažiuoti į sostinę, medalį 
priėmėjo duktė.

Algimantas Antanas
Naujokaitis

Padėka ir atsisveikinimas
Kiekvienerių metų vasarą 

viena jos mėnesį Draugo kul
tūrinis priedas neišeina — kar
tais tai būna liepa, kartais' 
rugpjūtis. Šiais metais šis, 
rugpjūčio 1 dienos Draugo kul
tūrinio priedo numeris yra pa
skutinis prieš vasaros per
trauką. Tačiau jis taip pat yra 
paskutinis šios redaktorės su
dėtas, todėl šia proga reikia 
turbūt parašyti keletą žodžių.

Po šešiolikos metų pasitrauk
dama iš šio darbo, noriu nuo
širdžiai padėkoti visiems Drau
go priedo bendradarbiams, ra
šytojams, poetams, literatūros, 
meno ir muzikos kritikams, 
knygų recenzentams ir žur
nalistams, kurių dėka visą tą 
laiką Draugo priedas gyvavo, o 
kartais ir suklestėdavo, pa
vyzdžiui, tuo vieną kartą per 
gyvenimą duotu Lietuvos atgi
mimo ir nepriklausomybės at
kūrimo laiku („Bliss was it at 
that dawn to be alive...”). Ne
mažiau svarbūs buvo ir „Drau-

go” darbuotojai — redaktorės, 
rinkėjos, korektorės, admini
stratorės, spaustuvės žmonės. 
Tik jų pasiaukojimu, darbu ir 
rūpesčiu ši keturių puslapių 
Draugo dienraščio savaitinė da
lis galėjo stengtis padaryti nors 
ir kuklų įnašą to, ką mes my
lime ir galbūt už visą ką pasau
lyje labiausiai branginame, dė
lei — Lietuvos gerovei, Lietuvos 
kultūrai, Lietuvos ateičiai. No
rėtųsi pradėti juos vardinti, nes 
jų tarpe yra tiek brangių 
žmonių, su kuriais teko per 
tuos šešiolika metų bendrauti, 
bet reikia nuo to susilaikyti — 
sąrašas pasidarytų labai ilgas, 
ir nenoromis, kas nors būtų 
praleistas. Bendradarbiai ir 
Draugo pagalbininkai žino, kas 
jie yra, tepriima jie nuošir
džiausią padėką ir šilčiausius 
jiems jausmus. Draugo kul
tūrinis priedas vėl pradės eiti 
šių metų rugsėjo mėnesį, po 
Darbo šventės Amerikoje sa
vaitgalio.

Aušra Liulevičienė

Šiame numeryje

1998 metų Pasaulio lietuvių dainų 
šventės ženklas

— Kuo skyrėsi ši praėjusį an
troji Pasaulio lietuvių dainų 
šventė nuo pirmosios? Repertua- . konkursas 
ru, jo atlikimo kokybe, šalių, da
lyvių skaičiumi ir panašiai?

— Daug kuo skyrėsi, bet toli 
gražu ne visi tuos skirtumus 
galėjo pastebėti.

Pirmiausia, po ketverių metų, 
mes patys gerokai pasikeitėme, 
užsienio šalyse gyvenantys lie
tuviai labiau pasitikėjo mūsų 
tarnybomis. Šioje šventėje, kaip 
ir 1994-ųjų metų, dalyvavo 
JAV, Kanados, Argentinos, Aus
tralijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Latvijos, Ukrainos, Rusijos Gu
dijos meniniai vienetai. Lygi
nant su 1994 metų šių šventę 
papildė Didžiosios Britanijos, 
Brazilijos, Gruzijos šokėjai ir 
dainininkai.

Manyčiau, kad menines pro
gramas lyginti yra gana sunku. 
Ir tuometinės, ir šių metų dainų 
šventės programos turėjo vieno
kių ar kitokių privalumų. Iš es
mės tai naujos programos su 
kitokiais užmanymais ir spren
dimais. Pavyzdžiui, Šokių die
nas palyginti neįmanoma visiš
kai lyginti su 1994-ųjų metų 
programa. Tai buvo visiškai 
nauja teatralizuota programa, 
kokios Lietuvoje dar nebuvo. 
Ansamblių vakaras visa savo 
išraiška skyrėsi nuo praėjusios 
Dainų šventės. Tradiciškiausia, 
mano supratimu, buvo Dainų 
dienos programa, bet ir čia gali
ma surasti daug naujų dalykų. 
Nudžiugino jaunimo dalies pro
grama, jos repertuaras ir labai 
kūrybiškas dirigentų darbas, 
gebėjimas uždegti vaikus, jau
nius, įsiskverbti į jų pasaulį.

Lietuvos kultūrininkų apdovanojimai • Pasaulio lietu
vių dainų šventė • Nuomonės ir pastabos • Jurgio 
Jankaus „Auksinis vabaliukas” • Nijolės Jankutės 
eilėraščiai • AABS konferencija • Knygos

—Kultūros istorikai teigia, 
kad kanklės — bene archaiš
kiausias (seniausias) baltų mu
zikos instrumentas. Ką galėtu
mėte pasakyti apie pirmąjį Dai
nų šventės renginį — kanklių 
muzikos vakarą? ■

— Taip, kad kanklės — vie
nas seniausiu muzikos instru
mentų tiesos daug, bet kad ar
chaiškiausias, nenorėčiau sutik
ti, nes dabartinės kanklės nuo 
tradicinių kanklių skiriasi kaip 
diena ir naktis. Jos ganėtinai 
ištobulintos ir jomis galima at
likti sudėtingą ‘ muziką. Kita 
vertus, ir pati muzika (su ma
žomis išimtimis) “Skambėkite, 
kanklės” vakare buvo kompozi
torių profesionalų sukurta. Ma
nyčiau, kad tai buvo įsimintinas 
vakaras, kuriame kankliavo 
mokslus baigusios kanklinin
kės, suburtos Linos Naikelie- 
nės. Ji ir buvo šio vakaro su
manytoja.

— Ar ne naujiena buvo dainų 
„Muzikinis viešbu

tis”? Kurios daiiiininkų grupės 
tapo šio konkurso laureatais? 
Nepamirškite ir chorų konkurso 
nugalėtojų. Ką galite pasakyti 
apie užsienio lietuvių chorus?

Dainų šventė, dainų konkur
sas „Muzikinis viešbutis” tarpu
savyje labai gražiai dera. Vi
siškai nesvarbu, į kokią formą 
daina yra įvelkama. Daina vi
suomet išliks daina, nes ji yra 
aukštesnė vertybė.

„Muzikinio viebučio” atsiradi
mas Pasaulio lietuvių dainų 
šventės programoje buvo ir ne
tikėtai naujas dalykas, ir visais 
atžvilgiais prasmingas.

Dainų šventės rengėjai visuo
met turi galvoti ne tik apie šios 
puikios tradicijos išlaikymą, bet 
ir jos dėka daromą didžiulę įta
ką žmonėms. Šie abu renginiai 
skirti dainos išaukštinimui, jos 
populiarinimui — jie yra skirti 
žmonėms. Tėvams, vaikams, 
anūkams, močiutėms. Daina pa
deda žmogui gyventi. Tai puiku!

Man, kaip Pasaulio lietuvių 
dainų šventės direktoriui, malo
nu, kad jauni, talentingi dainos 
kūrėjai buvo apdovanoti Dainų 
šventės medaliu, skirtu Val
stybės atkūrimo 80-mečio jubi
liejui, Dainų švenčių istorijai 
bei Vinco Kudirkos tautiškos 
giesmės sukūrimo 100-mečio ju
biliejui.

Kitas ne mažiau svarbus — 
Chorų konkursas, kuris baigėsi 
kamerinio choro „Brevis”, gie
dančio Šv. Kazimiero bažny
čioje, pergale (vadovas Gintau
tas Venislovas). Antrajame ture 
dar varžėsi Panevėžio moterų 
choras „Volungė” (vadovė Gra
žina Viržonienė) ir Klaipėdos 
mišrus choras „Aukuras” (vado
vas Alfonsas Vildžiūnas).

Kalbėti apie išeivijos chori
nius reikalus, o tuo labiau ver
tinti chorus, yra ganą sunku. 
Tuo labiau, kad į šią Pasaulio 
lietuvių dainų šventę atvažiavo 
maža dalis dainininkų. Gal tik 
Australijos choras buvo pilnos 
sudėties. Manyčiau, kad chorai

Pasaulio lietuvių dainų Šventės direktorius Juozas Mikutavičius

išeivijoje išgyvena tam tikrą 
krizę.

— Folkloro dieną nuo muzi
kos ir dainų skambėjo visas Se
reikiškių parkas, mūsų senųjų 
pilių aplinka. Bent trumpai 
apibūdinkite folkloro dieną. Ar 
joje dalyvavo lietuviai išeiviai? 
Koks jų įspūdis?

— Folkloro dienoje buvo pris
tatyta Lietuvos sričių etninės 
(tradicinės) kultūros mozaika 
su audimo, pynimo kalvystės, 
mezgimo ir kitais amatais. Bu
vo parodyta regionų tautinė vir
tuvė. Nacionaliniame muziejuje 
buvo atidaryta taikomojo liau
dies meno paroda.

Pažintine, bendravimo pras
me, ši diena buvo pati nuošir
džiausia. Manyčiau, kad ir val
stybės prezidentas Valdas Ad
amkus liko patenkintas, apsi
lankęs Sereikiškių parke. Tai 
buvo labai nuoširdus, pagarbus 
jo susitikimas su Folkloro die
nos dalyviais, lankytojais.

Šioje dienoje dalyvavo dai-

droš Lintakienės), Melbourne, 
Australijos “Gintaro” (vadovau
jamo Dalios Antanaitienės) bei 
kitų, gerai paruošusių Šokių 
dienos programą.

Pati Šokių dienos programa 
buvo gana įspūdinga. Tai nau
jas reiškinys Pasaulio dainų 
švenčių istorijoje. Suprantama, 
vertinimų bus gana įvairių, bet 
tai, kad tokia sudėtinga tema 
buvo įprasminta šokio muzikos 
ir scenografijos pagalba, kad 
buvo išlaikyta stilinga forma — 
tai puiku. Tik analizuodami šią 
Šokių šventę galime surasti 
būsimos ar būsimų Šokių die
nos programų kryptį.

— Įspūdingai skambėjo dai
nos, pučiamųjų orkestrai Vingio 
parke. Girdėjosi nauji, jaunų 
kompozitorių, dirigentų vardai, 
tarp jų ir čikagietis Darius Poli- 
kaitis. Ką galėtumėte pasakyti 
apie Dainų dieną?

— Buvo labai spalvinga diena 
su Valstybės dienos renginiais, 
eitynėmis ir programa Vingio 
parko estradoje. Vienokių ar ki
tokių trūkumų buvo, bet svarbi
ausia — ir atlikėjų estradoje, ir 
žiūrovų sektoriuose, visame 
parke tvyrojo gera, pakili nuo
taika. Daina valdo žmonių jaus
mus, veda savais keliais. Dau
gybė dainų su puikiomis me
lodijomis, gerais tekstais kie
kvieną mintyse apvedžiojo kelis 
kartus per mūsų mažytę Lie
tuvą. O vaikams, jaunimui koks 
įspūdis! Visose Dainų šventės 
programose jie susitinka su 
menininkais, iškiliais kultūros 
žmonėmis.

Suprantama, kad Dainų die
nos programa turėjo ir savų 
trūkumų. Dabar jau aišku, kad 
ne visi kūriniai pasiteisino. 
Ateityje to turime išvengti.

ninkai iš Latvijos,. Gruzijos ir 
Australijos. Sunkoka spręsti 
apie kitų žmonių patirtus įspū
džius, bet manau, kad ši diena 
jų atmintyje išliks ilgai. Kaip ir 
pati Dainų šventė.

— Kokius užsienio lietuvių 
ansamblius išskirtumėte Kalnų 
parke vykusiame koncerte ir 
šokėjus — šokių dienoje? Kaip 
įvertintumėt Šokių dienos pro
gramą?

— Kalnų parko programoje — Ar lietingos dienos neat- 
dalyvavo tik Lietuvoje veikian
tys dainų ir šokių ansambliai. 
Kiek žinau, kituose šis mūsuose 
gana populiarus žanras ne- 
puoselėjamas. Žinoma, išskyrus 
kažkada išeivijoje garsėjusį Mi- 
kulskių vadovaujamą Čiurlionio 
ansamblį.

Šokių dienos programa ne
galėjo apsieiti be tokių puikių 
išeivijos ansamblių, kaip Toron
to „Gintaras” (vadovaujamo Ri
tos ir Jono Karasiejų), Lemont, 
Iilinois, „Spindulio” (vadovauja
mo Rasos Paskočimienės ir Au-

baidė vilniečių lankytis Dainų 
šventės renginiuose? Kiek bilietų 
parduota? Ar šventėje paste
bėjote daug užsieniečių, turistų? 
Ar jau gavote iš užsienio kokių 
žinių, atsiliepimų apie Pasaulio 
Lietuvių Dainų šventę?

— Manyčiau, kad kiekvienam 
žmogui daug reikšmės turi nu
siteikimas, kitaip tariant, pasi
ruošimas. Kai esi geros, paki
lios nuotaikos, tuomet ir lie
tingas oras nėra toks baisus. Tą

(Nukelta į 2 psl.)

Taip prasidėjo Dainų diena sostinėje, Vingio parke. Ramūno Vilkučio nuotrauka
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Antano Lipskio 
kūrybos diena

PAULIUS JURKUS

ANTANAS LIPSKIS

Tikrai retas įvykis, kad tuo 
pačiu metu vyktų dailės paro
da ir poezijos knygos sutiki
mas, ir kad abiejų kūrėjas bū
tų tas pats asmuo — šiuo at
veju — dr. Antanas Lipskis. Ir 
tai vyksta š.m. rugsėjo 19 d. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le- 
monte.

Taip ir kyla klausimas: kaip 
tai pasidarė — medicinos dak
taras, dailininkas ir poetas?

Kas daugiau dėmesio skyrė 
lietuviškojo meno raidai, tam 
dr. Antanas Lipskis jau pažįs
tamas. Jo tapybos parodos Či
kagoje buvo: Balzeko muzie
juje 1979 ir 1989 metais, pas
kui Čiurlionio galerijoje. Flori
doje Juno Beach miesto valdy
bos rūmuose jo paroda vyko 
nuo 1996.11.18 iki 1997.01.15. 
Pirmąją poezijos knygą išleido 
1983 m. Ji vadinosi „Kai saulė 
liepė”. Šiais, 1998 metais pasi
rodė jo antroji poezijos knyga 
„Rausvo dagio žiedas”, 160 
puslapių, jo paties iliustruota.

Šios vasaros pradžioje dr. A. 
Lipskio bičiuliai kalbėjo, kad 
reikia surengti jo naujos kny
gos sutiktuves. Kalbėti apie 
poeziją t- reiškia kalbėti apie 
gyvenimo prasmę, apie žmo
gaus egzistenciją, apie tėvynės 
ilgesį.

Tada bičiulių tarpe susifor
mavo papildoma mintis — 
drauge surengti ir jo tapybos 
darbų parodą. Tuo bus labiau 
išryškinta plačiašakė A. Lips
kio kūryba.

Iniciatyvos ėmėsi JAV LB 
Krašto valdybos kultūros tary
bos pirmininkė Marija Reinie
nė. Ji ir suorganizavo rengimo 
darbus.

Kaip jis susitiko 
su tapyba?

Dr. Antanas Lipskis yra 
žemaitis, kilęs iš Viekšnių 
apylinkės. Šis miestas pasižy
mėjo savo šviesuoliais ir daili
ninkais. Iš Viekšnių buvo kilę 
trys broliai Biržiškos: Myko
las, Vaclovas, Viktoras. Visi 
trys profesoriai, lietuvybės 
puoselėtojai. Iš čia kilę daili
ninkai: skulptorius Bronius 
Pundžius, tapytojas Antanas 
Gudaitis. Čia lankėsi ir muzi
kas Jeronimas Kačinskas, jo 
brolis aktorius Henrikas Ka
činskas. (Jų tėvas buvo var
gonininkas Viekšniuose).

A. Lipskis Viekšniuose pra
dėjo mokytis, gimnaziją baigė 
Mažeikiuose. Mediciną 4 me
tus studijavo Kaune, ją baigė 
Heidelbergo universitete, Vo
kietijoje. I Ameriką atvyko 
1948 m., įsikūrė Čikagos artu
moje. 1983 m. pasitraukė į 
pensiją ir taip savo laiką su
tvarkė, kad galėjo atsidėti 
mėgstamai tapybai ir poezįjai. 
Vasaras praleidžia Wood- 
dale, IL, prie Čikagos, o žie
mas — Jupiter, FL. Abiejose 
vietose turi savo namus, dai
lės studiją. Turi daug paveiks
lų ir kitokio meno.

Pats sako, kad nuo mažens 
jį traukė tapyba. Norėjosi ta
pyti ir tapyti. Tačiau karas ir 
okupacijos padiktavo praktiš
kesnį sprendimą — studijuoti 
mediciną.

Pamažu pabudo ir poezįja — 
mintys virto žodžiais, vaizdais 
ir ėmė belstis į pasąmonę, kad 
rašytų.

Ir būdamas gydytojo parei
gose, jis neužmetė abiejų „pa
gundų”, — kai tik turėjo laiko, 
tapė, kaupė medžiagą nau
jiems paveikslams, rašė poe
ziją.

Su tapyba būna kiek sun
kiau. Nėra taip paprasta ap
valdyti sudėtingą ir nelengvą 
jos techniką. Paprastai mano
ma, kad to reikia mokytis me
no mokykloje. Tačiau tikrovė 
liudija ką kitą. Senovėje nebu
vo jokių meno mokyklų. No
rintieji pasidaryti dailinin
kais, stodavo gizeliu pas žino
mus meistrus. Pradėdavo nuo 
grindų šlavimo. Meno mokyk
los atsirado kur kas vėliau, 
daugiausia 18 amžiuje. Ir be 
jų buvo sukurtas didelis me
nas su daugybe garsių daili
ninkų.

Bet buvo dailininkų, kurie 
niekur nesimokė, o sugebėjo 
reikštis mene. Juos iškėlė jų 
talentas ir kūrybinis nerimas.

Visi žinome impresionizmą, 
kuris praeito amžiaus antroje 
pusėje atnaujino meną. Impre
sionizmo dailininkai beveik vi
si buvo nemokyti arba tik tru
putį lankę meno mokyklą. Tik 
Augustinas Renuaras buvo 
baigęs meno mokyklą. Toks 
van Gogh buvo savamokslis, o 
koks puikus dailininkas.

Yra dailininkų, kurie reiš- įkvėpimą gali daug ką pasaky 
kėši keliose meno šakose. New 
Yorke gyvenęs dailininkas V. 
K. Jonynas buvo grafikas, 
skulptorius, vidaus dekorato
rius, vitražų meistras. Ir vi
sose šiose šakose labai sėk
mingai reiškėsi. Prancūzų 
Jean Cocteau buvo tiesiog uni
versalus menininkas: poetas,
rašytojas, keramikas, tapyto
jas, režisierius, kompozitorius.

Į šią eilę rikiuojasi ir Anta
nas Lipskis. Jis tapytojas ir 
poetas.

Dail. A. Lipskio 
tapybos pobūdis

Dail. A. Lipskio menas susi
formavo, kai realizmas jau 
buvo praeityje, kai žydėjo ir 
klestėjo kiti stiliai.

Impresionizmas prasidėjo 
1870 m., kai buvo paskelbtas 
jo manifestas, kuriame sako
ma, kad tikrovė yra tokia, 
kurią aš matau. Nieko nėra 
pastovaus ir tvirto. Yra tik 
mano žvilgsnis, mano įspūdis. 
Tokia žalia spalva yra sudary
ta iš geltonos ir mėlynos spal
vos. Kai spalvos sudedamos 
taškeliais viena šalia kitos, iš 
arti žiūrėdamas, matysi abi 
spalvas: geltoną ir mėlyną. 
Žiūrėdamas iš toli, matysi tik 
vieną spalvą — žalią. Tai kuri 
čia tikra spalva?

Įneštas į hieną individualiz
mas: aš matau, aš jaučiu, aš 
sprendžiu — pakeitė visą toli
mesnio meno raidą. Kai im
presionizmas tenkinosi tik 
įspūdžiu, kurį sudaro daiktų 
paviršius, tai ekspresionistai 
nužengė dar toliau — jie 
skverbėsi į vaizduojamų ob
jektų vidų. Šie vaizdavo vi-

Dr. Antanas Lipskis.

daus gyvenimo turinį, kurį iš
reiškė įmanomomis meno 
priemonėmis. Jie paneigė se
nas tradicijas, gamtos tikslų 
vaizdavimą,, stengėsi ryškinti 
esminę mintį, prastino formų 
kontūrus iki ryškios linijos, 
atsisakė perspektyvinės erd
vės, palietė daiktų dydžius, 
kad jie labiau ryškintų Ve
damąją mintį. Taip tapyba su
silietė su filosofija.

Taip atsivėrė platus tapybos 
pasaulis, kuriame pagal savo 
7 ėpimą gali daug ką pasaky
ti. Sis ekspresionizmas siekė 
ir simbolizmą. Simbolius ran
da gamtoje ir moka juos įjung
ti į savo kūrybą. Palietė ir sur- 
realizmą, kur tikrovė dar la
biau keičiama į vadinamąją 
sapno formą. Jungėsi ir su ku
bizmu.

Dail. A. Lipskio tapyba ir
susiformavo iš ekspresionistų 
tradicijų, palietė simbolizmą, 
surrealizmą, kubizmą. Pagal 
ekspresionizmo polėkius jis ir 
organizuoja savo kūrybą — 
vaizduoja ne patį objektą, bet 
to objekto idėją, jo vidų. Jo pa
veiksluose žmonės įstatomi į 
kompoziciją taip, kad labiau 
tarnautų idėjai išryškinti.

Paveikslas organizuojamas 
spontaniškai, be jokio pasiren
gimo. Iš pasąmonės ateina 
matyti vaizdai, kyla idėjos. 
Taip kyla ir didelis noras ta
pyti. Teptuku ant drobės už
deda spalvotą liniją ar kitą 
formą. Šalia vėl kįtas brūkš- 
nis ar forma. Taip pradeda pa
veikslą organizuoti. Taip vis
kas susiklosto pagal dailinin
ko įkvėpimą, išryškėja veda
moji mintis. Toje ir vėl naujos 
drobės, naujos svajonės, maty
ti vaizdai, pergyventi įspū
džiai. Jo tapybos tematika la
bai plati: žmonės, angelai, ap
linkos daiktai. Viskas sulenk
ta, susukta, įglausta į erdvę, 
kurią dailininkas ir kuria.

Bet ir per tuos judesius; 
įvairias formas matai žmones. 
Jie kažką sako apie savo būtį, 
apie gyvenimo prasmę, kančią 
ir džiaugsmo akimirką.

Tai didelis, sudėtingas pa
saulis, kuris nutapomas švie
siom spalvom, pasaulis pilnas 
judesio dinamikos.

Dr. Lipskis tapo aliejiniais 
dažais ir tempra.

Kas ta jo poezija?

Visė tai, ką pasakėme apie 
tapybą, tinka ir jo poezijai, ir 
ji sukurta ekspresionistiniu 
stiliumi.

Poetas skverbiasi’ į būties 
gelmes, į daiktus, žmones, 
kasdieninį jų gyvenimą. Poezi
jos paskirtis ir yra atskleisti 
tikrovę, jos ryšį su žmogumi, 
su žmogaus emocijomis: Poe^ 
tas registruoja gyvenimo at
spindžius, kurie susikrauna jo 
viduje. Todėl čia vyrauja žmo
gaus santykiai su gamta, ap
linka. A. Lipskis tą tikrovę su
vokia kiek intelektualiai ir 
vaizduoja jos mintį, kaip ji pa
sikeičia jo asmenyje. Vaizduo
ja originaliai, nes tai, ką jis 
aprašo, jis tik vienas matė, iš
gyveno. Vaizdas pinasi su kitu 
vaizdu, atsiskleidžia vidinis 
pasaulis, susikuria dideli jo 
poezijos plotai. Čia turi savo 
vietą karai, negandos, kelio
nės, laimės ir nelaimės. Žmo
gus tame pasaulyje kuria savo 
gyvenimą, ieškodamas pras
mės.

„Poetry in Art”

Jo paroda, surengta Juno 
Beach, FL, buvo pavadinta 
„Poetry in Art”. Pavadinta la
bai tiksliai, nes jo tapybos pa
veikslai suprantami kaip poe
zijos kūriniai, ir jo eilėraščiai 
organizuojami kaip jo tapybos

SPALVŲ POEZIJA

Įkyriai prašau užtarimo medžių, 
kad jie spalvas visas išduotų: 
pavasario, vasaros, rudens, 
ir ant raguotų žemės skruostų, 
suvertų man raides skiemens...

O aš tada sukursiu posmą
iš violetinių spalvų
ir, per visą dangų nusibrėžęs juostą, 
įrašysiu vardus spindulių, 
kuriais maitinsiu sielą...

Į žemę kris tuomet jausmai, 
kaip lietus pro vaivorykštės sparną. 
Dažysis eilės, kaip žolė žaliai, 
ir vilties spalva skambės ten varpas — 
žalvariniais aidais...

MES

Visų mūsų laikrodžiai tie patys.
Ašys rūdija...
Ar senolių kalvėje būtų kalti, 
ar miesto turguje pirkti — 
visi laikrodžiai tie patys...

Iš plieno.
Iš aukso.
Iš byrančio smėlio.
Esame tik sukami laiko rateliai, 
mušanti ritmą širdis.
Esame laikrodžiai mes patys — 
nauji,
dovanoti motinos skausmo išlieto, 
ar nunešioti...
Tiksėjimą laiko žemėje girdi.

kūriniai. Tai vienas bendras jo 
kūrybos pasaulis.

Jo poezįjos knyga pavadinta 
„Raudono dagio žiedas”. Čia ir 
spalva, ir išraiška, ir vardas 
simbolizuoja ekspresionistinį 
pasaulį.

Knyga didoka, turi 160 pus
lapių, sudėta 87 eilėraščiai, 
suskirstyti į 6 skyrius. Prie 
skyrių pavadinimų ir šiaip 
knygoje įdėjo savo sukurtas 
ekspresionistines iliustracįjas. 
Jų yra 14. Iliustracįjos ryški
na vedamąją mintį.

Žmogaus nerime, liūdesy 
suskamba optimistinė gaida:

Mano dangaus vidury
Paslaptinga akis pasirodė.
Žinau, nepaklysiu 
didingam nakties sūkury.

(Lunatiko sapnas, 72 psl.)

Eilėdara, nors moderni, bet 
nevirsta chaosu; autorius ne
sidžiaugia, kad rašo taip, kad 
niekas nesuprastų.

Skaitai ir pasidžiaugi, kad ir 
šiose sąlygose yra poezijos 
knyga, susieta su mūsų buiti
mi. Gal kam atrodys per sun
ki, apkrauta vaizdais, bet juk 
toks ir mūsų gyvenimas. Ir čia 
yra tas gerasis žmogus, kuris 
sako:

Nenoriu dabar to 
akimirksnio prarasti.

Eik ir apkrauk vėl stalą, 
mūsų pečius.

Žodžiais, sūriais, malda.
Briskim kartu vėl į

paventės brastą.
Smiltynuose rasim 

išsiskleidusį žiedą
balto jurgino ir motinos

< kapą...
(Elegįja seseriai, 65 psl.)

Išlęido lietuviškos knygos 
klubas 1998 m. Spaudė „Drau
go” spaustuvė. Tiražas 700 
egz. Aplankas ir iliustracįjos 
autoriaus, įrišta į kietus vir
šelius.

VAIKYSTĖS AIDAI
*

Kai buvau mažas, 
lipdžiau džiaugsmo paukščiukus 
iš mėlyno tėviškės molio.
Kaimo puodžius išdegino juos 
plytų krosnyje karštoj 
su paukščiais kitais, 
dideliais ir mažais...
Nežinau, ąr kančioje 
gražiai sugyveno, 
ar pešėsi jie, 
kaip daro priešai visi, 
ar švilpė
laimingai kiekvienas jų sau? 
Dabar,
kai laikas pasikeitė jau, 
prisiminimų vėjai 
juos pučia ir pučia smagiai, 
ir iš molinių jų lūpų 
sklinda vaikystės aidai.

GINKLAS

Seni, apiplyšę filosofai 
užsuka į aptemusį požemių miestą, 
ieškodami ginklo 
ir kraujo dėmių
nužudyto pasaulio, 
gerumu gynusio tiesą.

Akmuo!
Visur tik sukrešėjęs akmuo!
Tai numestas ginklas, 
perkirtęs tiesą 
į Abelio mirtį.

Dr. Antano Lipskio dailės darbai.
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KULTŪRINĖ POILSIO SAVAITE 
KENNEBUNKPORTE

PILYPAS NARUTIS

Pagal seną tradiciją, ir šie
met ateitininkai bei jų svečiai 
susirinko Amerikos rytuose, 
gražioje pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte prie 
Atlanto. Žolinių šventėje su 
poezijos diena prasidėjusi sa
vaitė, papuošta koncertais, 
profesinėmis apžvalgomis, su
sikaupimais, ateitininkijos ir 
Lietuvos klausimų svarsty
mais, greit prabėgo. Programų 
sudarytojai, komendantu va
dinamas dr. Alf. Stankaitis ir 
ruošėjas dipl. inž. Juozas Ry- 
gelis su žmona Aldona, talkino 
dr. Česlovui Masaičiui, suge
bėjo labai sklandžiai viską su
rikiuoti ir pravesti, o nuotaiką 
taisė prie vėsių Atlanto potvy
nių ir atoslūgių Dievo duotas 
gražus oras.

„Po 1863 metų sukilimo į 
Paryžių pabėgęs poetas Micke
vičius poezijos vakare iš
kviestas kalbėti, ilgokai pa
tylėjęs pasakė: Šiandien mano 
mūza tyli!., ir pasitraukė nuo 
scenos”, — taip pradėjo poezi
jos ir literatūros vakarą Pau
lius Jurkus, .JDarbininko” re
daktorius, rašytojas, poetas ir 
menininkas. Turbūt mūsų 
poetas Ad. Mickevičius tada 
norėjo pažymėti padėtį Lietu
voje su lotynų patarle — „Kai 
ginklai žvanga, mūzos tyli!” — 
tada juk Lietuvoje žvangėjo 
ginklai ir buvo caro žiauriai 
malšinamas sukilimas Lietu
voje, prie kurio buvo prisidėjęs 
ir Adomas Mickevičius.

Šis vakaras buvo skirtas fi
losofui prof. Ant. Maceinai, as
tronomui poetui dr. Č. Ma
saičiui, poetui tėvui Leonardui 
Andriekui ir vysk. Motiejui 
Valančiui. Visi labai skirtin
gos apimties kūrėjai, bet P. 
Jurkus mokėjo juos visus 
vaizdžiai apjungti darnioje 
literatūrinėje kūryboje, su
teikė klausytojams pasigė
rėjimą ir dvasinį atsigaivi
nimą. (Pateikiu Pauliaus Jur
kaus interpretacijų santrau
ką).

Prof. Ant. Maceina mums 
žinomas, kaip pedagogas, filo
sofas, garsus savo nauju, 
drąsiu, krikščionišku mintiji
mu ir naujo gyvenimo pro
gramomis, bet mažiau kas jį 
žino kaip poetą. O jis yra

parašęs dvi poezijos knygas: 
„Gruodįg” ir „Niekada namo
lei”, kuriose jis nagrinėja 
žmogaus santykių su Dievu 
kompleksą. (Pagal P. Jurkų, 
A. Maceina atvyko į Kauną 
studijuoti filosofiją, literatūrą 
ir susirasti poetę žmoną. Pir
mus du dalykus įvykdė, o 
trečias nepilnai pavyko...). 
Pirmasis jo kūrinys VDU buvo 
eilėraštis. Tą Maceinos eilė
raštį paskaitė pats P. Jurkus. 
Tada VD.U klausytojai šiuo 
eilėraščiu susižavėjo ir pra
našavo Maceiną būsiantį di
džiuoju Lietuvos poetu.

A. Maceinos poeziją labai gy
vai pristatė Aldona Rygelytė, 
paskaitydama jo eilėrdščius: 
„Ruduo”, „Ir man”, „Naktis”, 
„Verbų sekmadienis”, „Nak
tinis” ir „Dievo Avinėlis”.

Primindamas savo gerą 
draugą poetą Vytautą Mačer
nį, Paulius pristatė astro
nomą, matematiką ir poetą 
Česlovą Masaitį (kuris čia 
pat salėje buvojo), atkreipda
mas dėmesį, kaip poetas moka 
iš širdies kalbėti apie grožį. 
Stasė Cibienė labai jausmih- 
gai paskaitė keturis Č. Ma- 
saičio eilėraščius.

Vertingiausia klausytojams 
poetinė dovana yra, kai savo 
eilėraščius skaito pats poetas. 
Paulius Jurkus pakvietė tėvą 
Leonardą Andrieką ir jis 
pats skaitė savo kūrybą. Labai 
įspūdingai perskaitė 14 eilė
raščių, kuriuose atsispindėjo 
gilus susimąstymas, klausy
toją keliantis iš kasdienybės į 
dvasines aukštumas. Paulius 
Jurkus ir palinkėjo tėvui An
driekui, kad jis toliau sektų 
šv. Pranciškų, kuriam gamta 
buvo pilna dieviško atspin
džio.

Su vysk. Motiejaus Va
lančiaus kūryba ir su jo ypa
tingomis pastangomis Lietuvą 
ginti nuo nuolat grasinančių 
caro užmačių, supažindino 
pats Paulius Jurkus... Vysk. 
M. Valančius Lietuvos atgai
vintojas. Su dideliu taktu ir 
diplomatija M. Valančiaus as
menybė iškilo, kaip ir caro 
statomas į vyskupus kandida
tas J. Gintila, (kuris labai pa
taikavo carui), bet vysk. M. 
Valančius sugebėjo išlaikyti

su juo draugystę, jo nesupy
kindamas. Tai bene buvo pir
masis vyskupas iš „mužikų” 
gretų. Vyskupavimas tuo 
metu buvo ypač sunkus, kai 
caro valdžia įsakė kunigams 
dėstyti religiją rusų kalba, 
įvedė lietuvių raštams rusų 
raides, niokojo Lietuvą mate
rialiai ir dvasiškai. M. Va
lančiaus rašyti raštai buvo la
bai artimi liaudžiai, žmonių 
piėgstami ir įtakingi. Vysk. M. 
Valančių labai verta šiandieną 
prisiminti, kai Lietuva reika
linga nublaivinimo ir nusikra
tymo iš bolševikinės Rusijos 
pasisavinto mintijimo ir laiky
senos.

Kiekvieną rytą tėvas An- 
driekus lietuviškų Mišių pa
mokslus skyrė aktualiems 
svarstymams, prisimenant atei
tininkų pirmtakus, ateitinin
kijos įtaką ir paskirtį, kuri 
nuolat tarnavo dvasiniam Lie
tuvos atgimimui, priešinosi 
negerovėms ir prievartai, siek
dama laisvės ir pažangos ir 
dabar tarnauja kūrybai bei at
sinaujinimui.

Prof. dr. Andrius Kazlauskas skai
to paskaitą „Kodėl žmogus sensta” 
ateitininkų poilsio savaitėje, Ken
nebunkporte.

Dr. Andrius Kazlauskas, 
jaunas Hovvard u-teto profe
sorius, pateikė įdomius, pa
skutinių modernių tyrinėjamų 
bandymų rezultatus apie „Žmo
gaus senėjimo procesą” ir 
supažindino su statistiniais 
duomenimis — „Kaip galima 
prailginti amžių”. Bandymai 
buvo daromi su pelėmis ir mu
selėmis. Išvada padaryta, kad 
ilgiau gyveno tos pelės ir mu
selės, kurioms buvo duodama

Kennebunkporte ateitininkų poilsio savaitėje po koncerto. Iš kairės: pianistė Esther Frances, ruošėjas dr. 
Česlovas Masaitis, stovyklos kapelionas t. Leonardas Andriekus, pianistas dr. Saulius E. Cibas, t. Gabrielis, 
sol. Angelė Kiaušaitė, komendantas dr. Alfonsas Stankaitis, sol. Gina Cepkauskienė, ruošėja Aldona Rygelienė.

mažiau maisto. Išvada tų ty
rimų tokia, kad ilgiau gyvena 
ne tie, kurie daug ar specialiu 
maistu maitinasi ir sočiai val
go, bet tie, kurie mažiau val
go, atseit, daugiau badauja. 
Dr. Andrius yra mūsų jaunos 
kartos mokslininkas, ateiti
ninkas, pasišventęs biologi
niams moderniems tyrinė
jimams, ir dabartinis jo dar
bas — tyrinėjimas.

Antradienis buvo skirtas 
prof. Zenonui Ivinskiui. Su 
prof. Zenonu Ivinskiu supa
žindino istorikas kun. Rapolas 
Krasauskas, kuris gyvena 
Putname, globoja ir rūpinasi 
archyviniu Alkos muziejumi. 
Putnamo Alka tai bene di
džiausias ir geriausias sutvar
kytas istorinis muziejus už 
Lietuvos ribų.

Kun. R. Krasauskas atsivežė 
ir išstatė parodai prof. Zenono 
Ivinskio raštus: „Žemaičių 
(Medininkų) vyskupijos įkū
rimas (1417) ir jos reikšmė 
Lietuvai”, „Lietuvos ir Apaš
talų sosto santykiai amžių 
bėgyje”, „Lietuvos istorija nau
jų šaltinių ir pokarinių ty
rinėjimų šviesoje”, „Lietuvos 
istorija iki Vytauto Didžiojo 
mirties” (1978), „Šventas Ka
zimieras (1456-1484)”, „Rink
tiniai raštai”, IV tomai.

Jau pradėjęs gimnaziją, įsi
jungęs į ateitininkų veiklą 
Plungėje, prof. Z. Ivinskis pa
rašė pirmąjį referatą: ,Ąr 
lenkus galima laikyti Lietuvos 
krikštytojais?” Taigi, istorija 
buvo prof. Zenono siekis nuo 
jaunų dienų. Jis, pagal kun. 
Krasauską, yra labiausiai su
sipažinęs ir daugiausia doku
mentų peržiūrėjęs Vatikano 
archyvuose. Sudėjus ant len
tynų sukrautus visus raštus, 
kuriuos Z. Ivinskis peržiūrėjo, 
į vieną eilę, jie sudarytų 14 
km. ilgio.

Vokietija profesorių Ivinskį 
labai vertino. Jis buvo pa
kviestas dėstyti istoriją į Bon- 
nos universitetą. Jis nepatai
kavo, šnekėjo tiesiai, doku
mentuotai, drąsiai savo pa
žiūras skelbdamas. Pvz., dėsty
damas viduramžių istoriją, 
supažindino vokiečių studen
tus su Lietuva. Z. Ivinskis vo
kiečius supažindino, kaip kry
žiuočių ordinas sustabdė kata
likybę Lietuvai priimti keletą 
šimtmečių. Jo dėstymas uni
versiteto buvo priimtas.

Prof. Zenoną mes matėme 
visur. Jis sukūrė Romoje isto
rikų draugijos būrelį ir kas 
mėnesį pas jį susirinkdavo 
kun. prof. dr. Paulius Rabi
kauskas, kun. dr. Steponas 
Matulis, kun. dr. Juozas 
Vaišnora, kun. Rapolas Kra
sauskas istoriškųjų temų 
svarstymui. Zenonas Ivinskis 
buvo nuo gimnazijos laikų 
įsijungęs į ateitininkus, juos 
pats organizavo ir padėjo ki
tiems ateitininkiškoje vei
kloje. Jį matome įsijungusį į 
1941 m. sukilimo organiza
vimą, o už Lietuvos kovojo su 
Maskva, įsijungdamas į 
VLIKą'. Išvengė Gestapo areš
to ir išvežimo su Lietuvos 
įkaitų grupe į Stutthofo ka- 
cetą, nes tuo metu, apsinuodi
jęs smalkėmis, gulėjo ligo
ninėje.

Trečiadienį, dipl. teis. Juo
zas Giedraitis, Tautos fondo 
tarybos pirmininkas, tik ką 
grižęs iš Lietuvos, supažin
dino su dabartine Lietuvos,

PASLAPTINGOJI FLEITA\

Gal ši fleita jau paskutinį kartą klykia 
Kur nors Bengalijoj ar mano sieloje, 
Lyg, rodos, iš gyvenimo tebūtų likę 
Tik vakaras ir ta melodija.

Bet juk tai sulauktos pilnatvės laikas,
Tagorės pranašauto derliaus metas, 
Kurio brandėjimą besaikį
Pajusti gali tik poetas

Ir pasakyti, kas tą fleitą pučia, 
Kieno širdy skambės ji amžinai;
Kaip su rudens javu palinkti Dievo pjūčiai, 
Kai derliui veriasi svirnai...

Tai jau tikrai — ne vakarinis vėjas,
Ne išdaigusis Panas, ne žmogus
Bus lūpomis šią paslaptingą fleitą palytėjęs 
Jei aidi žemė ir dangus;

Jei net ir kobros nuodingiausios, 
Ir akmenys, saulėlydy nušvitę, 
Tos muzikos maloniai klausos, 
Kaip Vedos knygoj parašyta.

Dabar žinau, kodėl taip žvaigždės juokias, 
Kai fleitos nerimas į dangų tiesiai kyla. — 
Šį vakarą visi jau esame prinokę 
Didžiajai amžinybės tylai.

SUSITIKIMAS SU KRISTUMI

Laikei Tu muitininkus broliais, 
Magdalenas — seserimis.
Štai ir dabar prekyvietėj ant vieno suolo 
Dar tebesėdi su mumis.

Sakai mums, jog Tave tik muitininkai vaišinę, 
Geros Naujienos žodis į jų širdis smigęs, 
Ir Tu jiems maloningai aiškinęs,
Kaip kertamos bevaisės figos.

Tik magdalenos ašarom Tau kojas laisčiusios,
Tik jos maldavusios atleist kaltes,
Ir Tu jau amžių amžiais vaikščiosiąs
Po mūsų didmiesčių gatves.

0 Kaip miela, kad Tave čia susitikome 
Prie kryžkelės žibintų balzganos šviesos, 
Atėjusį per oazes ir dykumas p Vėl įsikūnyt mumyse visuos.
Tu pats susodinai mus ant šio suolo ’ z Ir leidi galvas prie peties priglaust — 
Mes tavo seserys, mes tavo broliai — 0 Kur glaudėmės lig šiol — neklausk!

kaip valstybės, padėtimi ir su 
Ateitininkijos dabartine veik
la Lietuvoje. Pažanga matyti 
visur, visi turi labai gražių
planų, bet visi savo planams 
vykdyti laukia pinigų iš už 
Lietuvos ribų esančiųjų.

Ateitininkijos veiklai per
žvelgti buvo atskiras pasitari
mas, kuriame svarstymams 
pagrindą davė J. Giedraičio ir 
dr. Vyt. Vyganto pranešimai.

LEONARDAS ANDRIEKUS

OI, DAR LIKO DAUG KO PASAKYT

Mano audros gal neatsibus, 
Sielvartinga Baltija nurims. 
Jau su vęju ir vilnim kalbu, 
Kaip su broliu ir su seserim.

Nenųtraukit, nenutraukit susimildami 
Mūsų dar neužbaigtos kalbos. — 
Aš tada kartočiau net ir mirdamas 
Jų kiekvieną žodį vietoje maldos.

Oi, dar liko daug ko pasakyt — 
Reikia širdžiai iki galo atsivert. 
Kai užmerksim amžinai akis, 
Nebejausim jau,
Kaip vėjas ūš, 
Vilnys verks...

Abu pranešimai supažindino 
su esama veikla ir svarstė 
esamą padėtį, kurioje jau 
džiaugsmą kelia moksleivių

visų namų atgavimo pastan
goms.

Ketvirtadienio vakaras buvo 
skirtas dvasiniam susikaupi-

ateitininkų gausa (4,000 orga
nizuotų moksleivių), bet kelia 
ir rūpesčių, kaip geriausiai 
galima jiems padėti.

Ateitininkų namų Kaune at
gavimo reikalais buvo pasisa
kyta, kad reiktų pastangas 
kreipti ne tam tikros dalies, o

mui, kuriam įvadą, padarė P., 
Narutis — „Malda Stutthofo 
kacete”, kuriame kalinių dva
siniais vadais buvo kun. Al
fonsas Lipniūnas ir kun. Sta
sys Yla. Šių Lietuvos kankinių 
maldomis buvo palydėti visi 
Stutthofo kacete nukankintie

Dr. Alfonsas Stankaitis (kairėje) ir dipl. inž. Juozas Rygelis ateitininkų 
poilsio savaitėje, vykusioje š.m. liepos 15-21 d. Kennebunkporte.

ji ir žuvusieji. Jų malda skelbė 
pergalę ir bejėgiškumą šėto
niško genocido siautėjime. Jie 
yra Dievo pergalės šventieji — 
liudytojai. Tą vakarą tėvas 
Andriekus pravedė įspūdingą 
rožinio maldą, tamsią salę 
nušviečiant degančiomis žva
kutėmis.

Ateitininkų savaitė Kene- 
bunkporte buvo papuošta 
dviem koncertais.

Sekmadienį klausėmės pia
nistės Francis Kavaliauskai
tės koncerto. Ji atliko Maurice 
Ravel (1875-1937) Sonatą — I. 
Moder, II Mouvi de Menue, III 
Anime ir Ludviko Van Beetho- 
veno Sonatą opus 31 — I. Ada
gio, II. Adagio, III. Allegreto, 
Franc Lisz (1810-1949) Lie- ■ 
berman (Noktiurną N. 3).,

(Nukelta į 2 psl.)
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Sunkiausia pasakyti 
tiesą apie save

JŪRATĖ LAUCIŪTĖ
Į laisvę fondo studijų savaitės atgarsiai

laikė šių eilučių autorė (habil. 
dr. Jūratė Lauciūtė gyvena 
Sankt Peterburge, yra Rusijos 
Mokslų akademijos narė, dir
ba Lituanistikos skyriuje).

Į tribūną kilo daugiau nei 
pusšimtis kalbėtojų, tad keblu 
būtų vien visų ir jų vardus, pa
vardes suminėti, o ką jau be
sakyti apie kokią nors jų pa
sisakymų analizę!

Studijų savaitė prasidėjo 
ekskursija po Dzūkijos parti
zanų atmintinas vietas bei 
fondo vadovų dr. Kazimiero 
Ambrozaičio, Arūno Dragūne- 
vičiaus, Jono Kairevičiaus, 
1941 m. birželio 23 d. sukilimo 
dalyvio ir Laikinosios Lietu
vos vyriausybės ministro Adol
fo Damušio, Druskininkų me
ro A. Maknio pasveikinimais, 
kun. Volerto palaiminimu, o 
baigėsi Šv. Mišiomis Druski
ninkų bažnyčioje bei Lietuvos 
himnu, kurį giedojo visi stu- 

Tik penkias šių metų die
nas, liepos 8-12 d., tetruko 
Druskininkuose vykusi Į lais
vę fondo studijų savaitė, bet 
tokios prisodrintos programos 
būtų užtekę net porai sa
vaičių, o įspūdžiai neišblės iki 
pat kito panašaus renginio.

Pagrindinė studijų tema bu
vo „Rezistencija ir kultūra — 
dvi istorinės atminties gaivini
mo gairės”, kuri organizatorių 
— fondo Lietuvos skyriaus 
valdybos pirmininko Ariman
to Dragūnevičiaus, „Dienovi
džio” redaktorės Aldonos Že
maitytės ir jų talkininkų rū
pesčiu, buvo gvildenama ne 
tik nuodugniai, bet ir labai vi
sapusiškai. Moksliniai prane
šimai bei svarstybos buvo pa
pildomi susitikimais su gyvai
siais rezistencijos dalyviais ir 
liudininkais bei aplankant žy
mesnes, vaizdingesnes Dzūki
jos vietas, menančias tiek se- 
nąįą ir seniausią (pvz. Liškia- dijų savaitės dalyviai ir sve- 
va, Perloja), "tiek ir naujausią 
(pvz., Kasčiūnų kaimas, kur 
atstatyta buvusi partizanų 
slėptuvė „bunkeris”, Merkinės 
„Kryžių kalnelis”, kur buvo 
pakišti po velėna šimtai to 
krašto partizanų — „miško 
brolių”) istoriją, apie kurią pa
sakojo jaunas istorikas, Seimo 
narys Algis Kašėta bei buvęs 
partizanas, tremtinys Norils- 
ko kalinių sukilimo dalyvis 
Vytautas Kazilionis, Dzūkijos 
nacionalinio parko darbuotoja 
Onutė Drobelienė. O visi šie 
rimti pasakojimai ir liūdnoki 
prisiminimai buvo perpinti 
liaudies dainomis ir šokiais, 
profesionalios muzikos ir poe
zijos vakarais, kurių metu stu
dijų savaitės dalyviai bendra
vo su šiandieninės Lietuvos 

istorijos kūrėjais — Lietuvos 
visuomene... Kaip į vieną laik
raščio straipsnį sudėti visa, 
kas per tas dienas ir vakarus 
išgirsta ir pamatyta, kas pra
džiugino, ir kas nuliūdino? 
Kaip perteikti skaitytojams 
viltį, kurią iš Druskininkų iš
sivežė ne tik šių eilučių au
torė: viltį, kad Lietuva atlai
kys šiandien ją siaubiančią ni
hilistinio liberalizmo bangą, 
kuri niekina ir neigia istorinę 
atmintį ir tautinės kultūros 
tradicijas?!...

Rūpestingasis studijų savai
tės vadovas ir organizatorius 
A. Dragūnevičius suskaičiavo, 
jog posėdžiuose kasdien daly
vaudavo nuo 150 iki 200 žmo
nių -n druskininkiečių ir sve
čių iš kitų miestų, kitų šalių. 
Beveik 40 dalyvių atvyko iš 
užsienio kraštų: JAV, Kana
dos, Argentinos, Kolumbijos, 
Venezuelos, Švedijos, Lenki
jos, Rusijos. Tiesa, kai ku
riems kraštams atstovavo po 
vieną - du lietuvius, bet užtat 
—.kokius! Pvz., Venezuelai at
stovavo ambasadorius Vytau
tas Dambrava, apie Australiją 
priminė, tiesa, trumpai teda
lyvavę dabartinis PLB atsto
vas Vilniuje Gabrielius Žem
kalnis su žmona, Švedijai — J. 
Pąjaujis, na, o Rytų kraštų lie
tuvių bloką ant savo pečių

čiai. O tarp viso to*— kalbos ir 
svarstymai apie rezistenciją 
bei kultūrą šiapus ir anapus, ir 
jų reikšmę Lietuvos visuo
menės istorinės atminties iš
saugojimui.

Rezistencija: „Tad, vyrai, 
pąjudinkim žemę!”

Šitos temos svarstymas pra
sidėjo dar tebevažiuojant iš 
Vilniaus ir Druskininkus ir be
lankant Dzūkijos miestelius, 
kaimus ir miškelius, kur kas 
kilometras mena kovų su viso
kio plauko okupantais laikus, 
o baigėsi svarstybomis tema: 
„Patriotinė mintis ir krikš
čioniškoji dorovė kaip vals
tybės tradicijų tąsa”.

Pirmasis stabtelėjimas .—. 
Merkinėje, kur įsikūręs Dzū
kijos valstybinio parko infor
macijos centras, vadovauja
mas Algio Černiausko. Tai jis 
taip gražiai suformulavo vals
tybinio parko paskirtį: parkas 
— pakaitalas kosmopolitinei 
kultūrai bei mokykla, kaip 
mylėti ir gerbti gamtą, kurioje 
gyvename!

Merkinė ir jos apylinkės 
gražios ne vien unikalia gam
ta ir lietuviškos etnografijos 
reliktais (Zervynų kaimu su 
prijuostėlėmis papuoštais kry
žiais, ilgiausią — 4 km! — gat
vę turinčiu Marcinkonių kai
mu, Margionių klojimo teatru 
ir t.t.), bet ir to krašto žmonių 
meile Lietuvai! Pačioje Mer
kinėje, kur ant paskubom po 
šiukšlėmis pakastų partizanų 
kaulų sovietmečiu buvo įreng
tas stadionas, šiandien kyla 
įspūdingas atminimo komp
leksas, vietinių vadinamas 
„Kryžių kalneliu”. Jo centre — 
koplyčia su vietos meistro, mo
kyklos direktoriaus Bilevi- 
čiaus išdrožinėtomis skulptū
romis; Šalia jų gulinčios plokš
tės tebelaukia, kol jose bus 
iškaldinti 270-ties čia palai
dotų partizanų vardai.

Po partizanų kovų ir žūties 
vietas vedžiojęs Vytautas Ka
zilionis, stulbinančios energi
jos ir nuotaikingumo žmogus, 
pasakojo, jog Lietuvos valdžia 
tų visų darbų neremia. Viską 
savo rankomis daro likę gyvi 
„seneliai” — taip savo bend
ražygius pavadino pavydėtinai 
jaunatviškas V. Kazilionis, — 
o šelpia juos JAV, Kanados, 
Švedijos lietuviai. „Seneliai” 
patys atkasinėja šulinius su 
savo žuvusių brolių — parti
zanų palaikais, nešioja akme
nis paminklams. Pasakotojas 
prisiminė epizodą, kai jiems 
taip sunkiai betriūsiant, pro 
šalį ėjo jauni vyrai su kastu
vais, tvarkyti vokiečių okupa
cijos metu nužudytųjų žydų 
kapų. Pakviesti į talką, anieji 
vyrai atsakė: „O mums už žy
dų kapų tvarkymą užmoka...”

Gal kaip tik šis epizodas 
paaitrino jau įsisenėjusią po
nios Jadvygos Damušienės 
žaizdą, kai ji jau iš posėdžio 
tribūnos karčiai užmetė: „At- 
vykstantieji iš šiapus (iš Lie
tuvos — J.L.) į anapus jau ne
beturi aukos dvasios lietuviš
kam darbui. Jie reikalauja už
mokesčio”...

Ir tai, deja, tikrai karti rea
lybė...

Daug įvairių emocijų suža
dino studijų savaitės daly
viams susitikimai garbingos 
istorįjos kaime Perlojoje, kur 
dar karo su lenkais dėl Vil
niaus krašto laikais, kunigui 
Petkeliui vadovaujant, buvo 
įkurta nepriklausoma (nuo 
lenkų) „Perlojos respublika”. 
O per visą sovietmetį perlo- 
jiečiai išsaugojo vieną iš trijų 
Lietuvoje išlikusių paminklų 
Vytautui Didžiajam (kiti du — 
Baisogaloje ir Veliuonoje). O 
dabar netpli Vytauto įsikūrė 
naujas paminklas partiza
nams, kurie, kaip skelbia už
rašas, žuvo „už Perloją ir visą 
Lietuvą”. Iš Perlojos kaimo 
partizanauti patraukė virš 
150 žmonių, ir 48 ir jų — žu
vo... Paminklo iniciatoriai ir 
autoriai irgi perlojiečiai: buvęs 
partizanas ir tremtinys, vyras 
iš stuomens ir liemens Juozas 
Siūnys ir Alfonsas Lukšys, o 
lėšas surinko vietos verslinin
kai.

Kasčiūnų kaime keliaunin
kus pasitiko žvakutė, deganti 
prie kryžiaus, kuris stovi prie 
įvažiavimo į Juozo Jakavonio 
sodybą, pasislėpusią miškuose 
ant aukšto Merkio kranto. Ki
tos dvi degė prie ūkinio pasta
to, ten kur dabartinio šeimi
ninko tėvai, Kotryna ir Julius 
Jakavoniai padėjo iškasti 
slaptą partizanų vado Alfonso 
Ramanausko-Vanago vadavie
tę. Beje, stribai jos taip ir ne
surado. Šiandien ji — sutvar
kyta ir laukia lankytojų, ku
riuos mielai pasitinka vaišingi 
šeimininkai. Buvo pasakyta 
daug jaudinančių žodžių, gar
džios buvo dzūkiškos vaišės, 
bet didžiausią įspūdį padarė 
dainos. Dainavo vietinės mo
terys, tautiniais rūbais pasi
dabinusios, dainavo ir svečiai, 
o už vis gražiau dainavo Juo
zas Jakavonis su dviem pui
kiais 10-12 metų anūkėliais. 
Galbūt bent jau tiems vai
kams ir jų kartai rezistencijos 
istorija nebeatrodys vien be
reikalingas „kapstymasis pra
eityje” — kaip kad šiandien 
mėgsta dažnai kartoti kai ku
rie liberalūs, arba save tokiais 
laikantys,inteligentai.

Įspūdingi susitikimai su re
zistentais ir jų palikuonimis 
vyko ir Druskininkuose. Bu
vusio partizano J. Dulaičio 

gražiai pristatomi, vienas po 
kito kilo į tribūną dr. K. Amb- 
rozaitis, A. Ramanausko-Va
nago duktė Auksė Ramanaus- 
kaitė-Skokauskienė, legendi
nio Juozo Lukšos-Daumahto 
brolis Antanas Lukša, Julija 
Geležauskaitė, Juozas Jakavo- 
nis ir kiti. Jie priminė pradžių 
pradžią: nesavanaudišką mei
lę Tėvynei, kuri įdiegiama šei
moje. „Viskas prasidėjo nuo 
šeimos. Augau tautiškoje šei
moje. Už Smetonos pavardę 
meldėmės. Dariaus ir Girėno 
žūtį apverkėmė ištisomis šei
momis. O paskui prieš sovie
tų okupantus išėjo kovoti ir 
tėvelis, ir jo brolis. Išėjau ir 
aš. Priesaiką daviau Punios 
miške. Pirmąsias partizanų 
dainas užtraukėme Žėkų so
dyboj: „Tad, vyrai, pąjudinkim 
žemę!...” — pasakojo tarp tų 
„vyrų” savo vietą radusi Julija 
Geležauskaitė.

J. Jakavonis ypač šiltai mi
nėjo kunigus Ciliešių ir Ne- 
ciunską, kurie rėmė partizanų 
kovą — iki pat kalėjimo ir 
tremties, vis kartodamas, jog 
ginkluotai kovai partizanus 
įkvėpė ne valdžia, ne kokios 
nors organizacijos, o pavieniai 
patriotai, ypač — kunigai.

Kunigų vaidmuo Lietuvos 
tautinio ir pilietinio atgimimo 
sąjūdžiuose ir kovose buvo dar 
ne kartą prisimintas studijų 
savaitės dienomis. Apie tai 
kalbėjo K. Ambrozaitis, Z. 
Brinkis ir kt. Apie religijos 
vietą šiuolaikinėje Lietuvos 
valstybėje kalbėjo LR Seimo 
krikščionių demokratų frakci
jos narys Arimantas Raškinis. 
Šiek tiek tą temą savo pasisa
kyme paliečiau ir aš. Iš salės 
reakcijos, reiškiančios prita
rimą, galima spręsti, jog Baž
nyčios nušalinimas (ar nusiša
linimas?) nuo visai visuome
nei ir valstybei svarbių pilieti- 
nių-moralinių problemų kelia 
susirūpinimą daugeliui vietos 
ir užsienio lietuvių.

Gal ne visai atitiko oficia
liąją programą, bet užtat labai 
pritiko svarstomai temai 
Druskininkų 4-sios vidurinės 
mokyklos moksleivių „Tėviš
kės pažinimo” būrelio narių 
pasirodymas. Moksleiviai, va
dovaujami mokytojos Jonušie
nės, ieško likusių gyvų laisvės 
gynėjų, renka jų prisimini
mus, dokumentus. O su kai 
kuriais prikeltais iš užmirš
ties partizanais moksleiviai

Kultūra: „Mes stengėmės 
būti Lietuvos laisvės 

knygnešiais”

dalyvavo ir Studijų savaitės 
posėdžiuose.

Daug naujų, nežinomų faktų 
apie rezistenciją apskritai ir 
apie jos atšaką Pietų Lietu
voje, pereinančią į Lenkijai 
priklausantį Punsko kraštą, 
buvo paskelbta (vilniečių) Da
lios Kuodytės ir Algio Kašėtos 
bei svečio iš Varšuvos Bro
niaus Makausko pranešimuo
se. Klausantis jų, tapo aišku, 
kodėl studijų savaitės organi
zatoriai aptarti rezistencijos 
temą nutarė būtent Druski
ninkuose.

Bložės, N. Miliauskaitės, D. 
Bozytės, K. Platelio (Švietimo 
ir mokslo ministro) eilės, 

■ skambant įkvėptai M. K.
Čiurlionio muzikai, kurią, 
kaip visada, be galo jautriai 
atliko Seimo pirmininkas, pro
fesorius Vytautas Landsber
gis. (Poezijos srovė buvo tokia 
pagauli, kad jai neatsispyrė ir 
pianistas, perskaitęs savo kū
rybos ketureilį, kurį įkvėpė 
daugiau kaip prieš 20 metų 
valdžios įvykdytas susidoroji
mas su kunigu Laurinavičiu
mi...).

Šiuo poetišku akordu ir čiur
lioniškuoju „tiltu tiltu” (pasak 
A. Nedzelskio) užsibaigė 
svarstytose nagrinėta tema 
„Kultūros tiltas tarp Lietuvos 
šiapus ir anapus”, ir buvo iš
grįstas tiltas iš rezistencinės 
kultūros istorinės praeities į 
tautinę-patriotinę ateities kul- 

, turą.
Nebuvo pamiršta ir taikioji- 

kultūrinė — vakarų išeivijos 
rezistencija, kurios užmiršti 
neleido Juozas Kojelis (JAV). 
Patikslinęs, jog Į laisvę fondo 
pavadinimas turėjęs tęsinį: 
„lietuviškai kultūrai ugdyti”, 
J. Kojelis priminė, jog patrio
tiškai nusiteikę fondo nariai ir 
bičiuliai ruošė „kraitį Lietu
vai”: stengėsi būti Lietuvos 
laisvės knygnešiais^..:,, .,

Kultūros vaidmenį, atgau
nant nepriklausomybę, savo 
pasisakyme akcentavo LR Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Ozolas. Kultūri
nės rezistencijos neužmiršo ir 
vienas aktyviausių studijų sa
vaitės dalyvių vilnietis profe
sorius Vytautas Kubilius.

Žvelgiant į rezistenciją ir 
kultūrą per istorinės atmin
ties ir pilietinio-tautinio pat
riotizmo prizmę, ne visada 
lengva nubrėžti ribą, skirian
čią rezistenciją nuo kultūros. 
Nes kovoti galima ir su ginklu 

rankose, ir su kryžiumi, ir su 
įkvėpta žodžio pagalba, ir, 
pagaliau, derinant ir viena, ir 
antra, ir trečia — apie ką by
loja ir perlojiečio kunigo, įkū
rusio „Perlojos respubliką” pa
vyzdys, ir partizano — poeto 
Broniaus Krivicko likimas, ir 
daug daug kitų pavyzdžių... 
Beje, paskutinį studijų savai
tės vakarą Druskininkų M. K. 
Čiurlionio memorialiniame 
name-muziejuje žinomas išei
vijos mecenatas dr. Juozas 
Kazickas įteikė Į laisvę fondo 
premiją literatui Virginijui 
Gasiliūnui už B. Krivicko poe
tinio palikimo prikėlimą ir 
užmiršties. Tą patį vakarą ša
lia B. Krivicko eilių skambėjo

(Bus daugiau)

Prie Mažvydo bibliotekos Vilniuje Į laisvę fondo studijų dalyviai (iš 
kairės) amb. Vytautas Dambrava, dr. Kazys ir Marytė Ambrazaičiai.

J laisvę fondo studijų savaitės dalyviai prie Pirčiupiu Motinos paminklo klausosi istoriko Algio Kašėtos pasakoji
mo apie nacių-bolševikų suruoštas skerdynes Pirčiupiuose. Visos nuotraukos šiame puslapyje Vidos Kairevičienės.
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PELENĖ — KARALIŪNĖ
AUDINGA PELURITYTĖ

Svarbiausioji Birutės Pūke- 
levičiūtės knyga yra Metūgės. 
Nors pirmosios savo knygos li
kimą pati autorė yra palyginu
si su Pelenės, „aižinčios žir- , 
nius užkrosnyje”, likimu, iš i 
tikrųjų ši knyga, kaip pastebi 
ir B. Ciplijauskaitė (Naujasis 
židinys. — 1995), nusipelno 
rimtesnio dėmesio, nes tai vie
na reikšmingiausių knygų ir 
šiuolaikinėje lietuvių (ir gal 
ne tik lietuvių) poezijoje.

Žvelgiant į visą B. Pū- , 
kelevičiūtės kūrybą iš šios die- 
nos laiko perspektyvos, yra 
akivaizdu, kad visų autorės ( 
romanų, dramų, eilėraščių , 
vaizdai, kalba ir problematika 
savo šaknimis siekia Metūgių , 
vaizdų, kalbos ir problemati- > 
kos tarsi pasaulėjautinio, pa- j 
saulėvokinio B. Pūkelevičiūtės 
kūrybos branduolio. Tai iš ; 
sodrių ir tirštų Metūgių vaiz- 
dų išsivystė ypatingo paveiku- | 
mo, vienas dramatiškiausių , 
kūrinių visoje lietuvių lite
ratūroje — romanas Aštuoni 
lapai (šalia M. Katiliškio ro
mano Išėjusiems negrįžti, B. 
Krivicko eilėraščių ciklo Žiau- 
rųsįs dievas, Salomėjos Nėries 
rinkinio Prie didelio kelio), liu
dijantis ne tik karčią išgy
ventos istorijos tiesą, bet ir šią 
tiesą grindžiančią ypatingą 
meninę lietuvių literatūros 
brandą. O juk ta meninė ir 
dvasinė vaizdo koncentracija, 
kurią sukaupė Metūgių kny
gelės 69 puslapiai, ir kuri kaip 
tik ir lėmė Aštuonių lapų 
dramatizmą, B. Pūkelevičiū
tės kūryboje niekada nebuvo 
išbarstyta — vidiniu savo turi
niu Metūgės patikimai laiko 
kiekvieną šios autorės kūry
bos fragmentą. Tad, mėginant 
B. Pūkelevičiūtės kūrybą 
šiuolaikinės lietuvių literatū
ros žemėlapyje kuo^ tiksliau 
apibrėžti, o literatūros istori
joje kuo teisingiau įvertinti, 
būtina atsigręžti į Metūges — 
tarsi į kokią kūrybos pra- 
džiaknygę, sukaupusią savyje 
svarbiausias šios autorės 
mums išsakomų vertybių tie
sas.

Tačiau šio atsigręžimo ne
derėtų laikyti kokiais nors 
pavėluotai išmokomais pri
pažinimo dividendais — Me
tūgės nepriklauso praeičiai. 
Mėginant įvertinti meninį 
šios knygos tekstą šiuo
laikinės lietuvių poezįjos ir 
šiuolaikinių modernių lite
ratūros teorijų masteliais, ten
ka konstatuoti, kad Metūgės 
vis dar pralenkia laiką (jos 
dar galėtų būti tik rašomos, 
jos dar gali būti tik lei
džiamos, jos gali pradėti ti
kėtis pripažinimo, kurio ne
išvengiamai ateityje sulauks). 
O juk tai reiškia, kad vis dar 
pralenkia įvertinimo gali
mybes. Ir tai yra ypatinga, tu
rint galvoje, kad nuo pat Mai
ronio Pavasario balsų lietuvių 
poezija laiką tik vejasi, 
idėjomis ar forma vis mė
gindama pataikyti į žingsnį su 
kitų kraštų poezijos istori
jomis. Aišku, negalima tvirtin
ti, kad taip vis mėgina ir ne
pataiko. Anaiptol. Savo ruož
tu, lietuvių literatūros istorija 
pati savaime — savita ir ver
tinga, ką byloja ir šiandieną 
jau įspūdingas lietuviškųjų

poezijos dievų panteonas. Vis 
dėlto, kaip mažai tame lietu
viškajame panteone moteriš
kųjų pavidalų, kokia neap
čiuopiama istorijoje šių pavi
dalų paskirtis. Tad turbūt 
svarbiausiuoju atskąitos taš
ku, vertinant Metūgės, dera 
laikyti šiuose 69 puslapiuose 
sukurtos moteriškosios pan
teono dalies sukūrimą. Dalies, 
kurioje kaip jaunos lietuvių 
poezijos ar prozos infantės, 
taip ir garbingos poezįjos ar 
prozos damos gali tikėtis at
pažinti jų plunksnas val
dančių deivių ir pusdeivių 
bruožus. Metūgėse šie bruožai 
ir išgryninti, ir sukoncentruo
ti. Beveik kaip šventraštyje. 
Tik aišku, nereikia norėti, kad 
kaip šventraštyje jie būtų ir 
išvardinti. Pirma vertus, mote
riškojo panteono šventraščio 
pavyzdžių, į kuriuos autorė 
būtų galėjusi orientuotis, mes 
niekur nerasime, kita vertus, 
skelbti kitų paskelbtas tiesas 
prieštarauja pats šios poezijos 
kodas.

Žvelgiant į Metūgių prieš
istorę ir poistorę iš jau Dili
nėtųjų šios dienos poezįjų gali
ma pastebėti, kad kito tokio 
ryškaus ir tuo pačiu tokio 
hermetiško bei neatrakinamo 
lietuvių lyrikos teksto nėra. 
Metūgės tiesiog spinduliuoja 
ypatingąja moteriškosios gy
venimo patirties paslaptim, at
siverdamos gyvam jausminiam 
santykiui, bet nepasiduoda
mos loginei interpretacįjai. 
Tiesa, paslapties raktas glūdi 
kone kiekviename eilėraštyje, 
ir jį galima būtų įvardinti for
mule „aš esu...”, kuri šioje 
knygoje tiesiogine įvardžio 
„aš” forma pasikartoja 50 
kartų, o netiesiogine (mano, 
manęs) — antrątiek. Taigi šia
me „aš esu”... į vieningą „esu” 
idėjos kamieną susisieja visi 
per „aš” prizmę patiriamojo 
pasaulio fragmentai — šviesa 
ir tamsa, dumblas ir sniegas, 
palaima ir prakeikimas. Ir per 
šį „aš” pasaulis iš atskirų jį 
sudarančių fragmentų susisie
ja į harmoningą gyvenimo 
ritmą, atsikartojantį nesiliau
jančia „esu” patirtim: „Aš esu 
aukštupio srovė — aš sukuosi 
verpe-/ tais...” (psl. 31), „aš esu 
amaras...” (psl. 36), „aš esu 
balų vijoklis...” (psl. 38), „aš 
esu vilkė...” (psl. 47), „aš esu 
vėtra!” (psl. 63). Tad formulė 
„aš esu” Metūgėse, iš anksto 
neprimesdama jokio ideologi
nio šąblono, į neskaidomą bu
vimo idėją sukoncentruoja 
visą B. Pūkelevičiūtės poezijos 
mintį. Nes formulė „aš esu” 
yra pati pirmoji, svarbiausioji 
ir paprasčiausioji gyvenimo, 
sutampančio su kūryba, sąly
ga.

Štai šią sąlygą B. Pūke
levičiūtė ir pakylėja į mote
riškosios patirties aukštumą 
— juk visų tokių „esu” vari
antų suma Metūgėse gali būti 
laikoma tiesiog moteriškąja 
„esu”
Senąjį ir Naująjį Testamentą 
tik paryškina veiksmažodžiu 
„esu” skelbiamos patirties tu
rinį — gyvenimo religiją, ku
rios kontekste atsiveria visų 
moteriškųjų „aš” formų ir pa
vidalų esmė:

Nuotr. A. ŽižiūnoBirutė Pūkelevičiūtė tarp jos kūrybos gerbėjų.
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Tu pagarbinsi moteriškę ir 
pagarbinsi jos 

ženklą — auksinį mėnesio 
pjautuvą ant jos 

kaktos, nes aš esu pašven
tinta kaip derlinga 

žemė sėjos rytą.

Pavasarėjant / Dvi balandžio pil
natve/ Antroji dalis 

Jei šioje esmėje mes pamė
ginsime apčiuopti kažkokį 
struktūrinį centrą, tai šiuo 
centru bus pamatinis ir nesu
traukomas tokių formų ir pa
vidalų ryšys, kurį centriniu 
gyvenimo vaizdu, didžiulėmis 
religijų elipsėmis atsispindin
čiu visų žmonių ir tautų 
sąmonėje, yra įvardinęs J. 
Campbell, vienas įdomiausių 
XX amžiaus mitologų ir mąs
tytojų. Pasak J. Campbell, mo
teriškoji visos gyvybės esmė šį 
centrinį gyvenimo vaizdą ir 
reprezentuoja. Šventraščiai 
tik užfiksuoja naratyvinį jų 
paviršių — vyriškąją herojiką, 
įkūnijančią atspindžių elipses, 
kurių istorinėse išklotinėse, 
pasitelkę M. Bachtiną ir V. 
Propą, arba C. Levy-Strauss ir 
A. J. Greimą, galėtume atkur
ti vyriškųjų iniciacijų ir mir
ties išgyvenimų ciklus, centri
nio —moteriškojo — gyvenimo 
vaizdo vienijamus į amžinybės 
idėja alsuojančią laiko spiralę. 
Vyriškieji herojai šią spiralę 
užpildo, vaikščiodami nesibai
giančiomis laiko įvijomis, mo
teriškosios herojės — likda- 
mos ašyje. Vyriškojo herojaus 
literatūra atvira laikui. Mote
riškoji herojė tokios lite
ratūros tarsi ir pasmerkta ne
turėti, likdama amžinąją vy
riškojo herojaus šakti (mote
riškosios energijos manifesta
cija).

B. Pūkelevičiūtės Metūgės 
meta iššūkį tokiam pasmerki
mui, savąjai šakti įteikdama 
plunksną ir stumteldama ją į 
istoriją („Žodis buvo ištarta./ 
Grūdas buvo mestas negerą 
valandą” (psl. 31). Jausdama 
save nesiskaidančioje gyvybės 
vertikalėje, moteriškoji herojė 
savąja gyvybės esme šioje is
torijoje mėgina aprėpti visą 
pasaulį. Ir ne tik aprėpti, bet 
ir suvienyti laike besi
keičiančias — gimstančias ir 
mirštančias — to pasaulio for
mas. Būtent, iš šių antlai- 
kiškų pastangų iš Metūgės iš- 

misterija. Aliuzijos .į' nYra tokios netikėtos ir tokios 
įtikinančios eilutės. „Antka
piai plyšta pusiau. Žemė — 
jauna pą-/ mišėlė suklumpa po 
saldžia našta./ Mes esame tik 
vynuogynai. Pilni nuolan-/ku- 
mo7 Ir pagiežos.” (psl. 35) — 
bylojančios šventraščiuose ne

ILGIAUSIŲ METŲ.

užfiksuotą, tačiau nesunkiai 
nuvokiamą išmintį. Tokia iš
mintis Metūgėse supulsuoja ne 
kartą, tačiau visada — tarsi 
po pilkuoju Pelenės apdaru, 
nes B. Pūkelevičiūtės herojė 
gyvybės idėją skelbia vien ne
siliaujančio „esu” turiniu, ap
rėpiančiu visas buvimo gali
mybes, o ne dekalogu, kuris 
žmogaus gyvenimą verčia he
rojaus taisyklėmis. Ogi Pelenė 
yra pasislėpusi
mokėt ją atpažinti. Gal kaip 
tik dėl tokio paslapties 
įvairiaprasmiškumo šioje poe
zijoje tampa įmanoma visi mo
teriškojo apsireiškimo varian
tai — motinos, seserys ir 
mylimosios, meilužės, heteros 
ir vergės, laumės, raganos. At
virai remdamasi į vyriškųjų 
šventraščių herojiškus pavi
dalus, kuriuos J. Campbell 
yra sugrupavęs apibendrinto
mis herojaus — pirmapradžio 
žmogaus, herojaus-vaiko, he- 
rojaus-kario, heroj aus-myli- 
mojo, herojaus-valdovo, hero- 
jaus-Gelbėtojo, herojaus-šven- 
tojo ir herojaus-mirštančiojo 
figūromis, atspindinčiomis ir 
svarbiausiųjų gyvybės spiralės 
įvijų ritmiką, B. Pūkelevi
čiūtės herojė atitinkamai įsi
kūnija ir šioms figūroms ek
vivalentiškais savosios šakti 
pavidalais — heroje-pirma- 
prade moterimi, heroje-mer- 
gaite , heroj e-laidojančia kare 
žuvusiuosius (tarsi savotiška 
Antigone), heroje-mylinčiąja, 
heroje-valdančiąja ir valdo
mąja, heroje-Gelbėtoja, heroje- 
šventąja ir prakeiktąja, heroje
- atgimstančiąja. Tačiau skir
tingai nuo vyriškųjų herojaus 
figūrų, moteriškiesiems B. 
Pūkelevičiūtės herojės pavida
lams nebūdingas griežtas api
brėžtumas — ji lengvai iš vie
no jų pereina į kitą, visiems 
kartu jiems suteikdama nepa
kartojamų ir niekur daugiau 
nesutiktų atspalvių ir niuan
sų: „Aš esu vėtra / Tegu dejuo
dami susiglaudžia išdidūs kal
nai/ kaip susitaikę nelaimėje 
priešai.” Arba — „Aš esu pra
rajos angelas —/ Mano spar
nai laša derva. / Aš geriu iš 
karčių šulinių. Todėl trokštu
— / kaip nusekusios jūros dug
nas./ Nes aš esu angelas, var
du Abbadon.” (psl. 63). O šių 
persipinančių niuansų tėk
mėje B. Pūkelevičiūtės „aš” 
išsiskleidžia tokiais veiksma
žodžio „esu” variantais, kurie 
savo formomis — „būk”, 
„būsiu”, „būsim” — simboli
zuoja šventraštiškąją tokio 
„esu” dimensiją.

Visa Metūgių kalbos ir 
vaizdų struktūra yra grįsta

šios dimensijos išaiškinimui ir 
išryškinimui. Tad jei mote
riškiesiems B. Pūkelevičiūtės 
herojės pavidalams mėgin
tume suteikti istorinius šakti 
pavidalus — Dėvės ir Džagan- 
matos, Urnos ir Parvatės, Dur- 
gos ir Kalės, arba — Žemynos 
ir Gabijos, Medeinos ir Aušri
nės, Laimos ir Raganos, vi
suose 69 Metūgių puslapiuose 
mes juos visus neišvengiamai

reikia rastume. Ir ne šiaip sau ras
tume, bet formule „aš esu” ir 
atpažintume — kaip svarbiau
siuosius moteriškosios patir
ties pasaulyje dėsnius. Metū
gių tekstas yra konstruo
jamas persipinančiomis šių 
dėsnių konstrukcijomis, ku
rios srūvančių vaizdų tėk
mėje atsiskleidžia kaip poezijos 
principai — mito ir poezijos 
„figūratyvumas” (A. J. Grei
mas, R. Bartas, N. Vėlius). B. 
Pūkelevičiūtės eilėraščiuose 
pasireiškia kaip niekur dau
giau, moteriškosios herojės lū
pomis skelbiama ir mito, ir 
poezijos tiesa. „Šviesiosios As
tartės” figūra ši tiesa Me
tūgėse yra raiškiai apibendri
nama — o juk reiškia, kad api
bendrinama ne kuo kitu, o 
moteriškosios meilės, skel
biančios kūno ir sielos vieny
bę, idėja, nes „šviesioji As
tartė” yra būtent tokios meilės 
deivė. Ir būtent šiai Astartei 
B. Pūkelevičiūtė skiria savo 
pirmąją knygą palydintį (nors 
pirmajame rinkinyje ir nu
byrėjusiu) W. Whitmano mot- 
to: „Jeigu kūnas nėra siela, 
kas yra siela?” Nes būtent šis 
motto lydi kiekvieną sekančią 
B. Pūkelevičiūtės knygą, kon
centruodamas visą šios au
torės skelbiamos gyvenimo re
ligijos turinį. Metūgėse toks 
turinys yra ne tik vaizdų 
tėkmėje išnyrančių moteriš
kųjų figūrų plėtojamas, bet ir 
ypatinga kalbos tėkme, nešan
čia šiuos vaizdus, sustiprina
mas; formulė „aš esu” yra gy
venimo religijos formule tik 
meilės laiku — pasaulis, kuris 
būtų kūno ir sielos vienybė, be 
šio laiko iš viso neegzistuoja. 
Formulė „aš nebuvau” (tiks
liau — „Aš nebuvau dar nie
kad mylėjusi”.) įrėmina visą 
„aš” priešistorę, kurioje mote
riškasis „esu” išsiskleidęs. Tai
gi, Metūgių skelbiama gyveni
mo religija „šviesiosios Astar
tės” figūra ir pasiteisina — 
stumtelta į istoriją moteriškoji 
B. Pūkelevičiūtės poezijos he
rojė visa ją laikančia kalbos ir 
vaizdų sistema neigia nebu
vimą, negyvenimą, aukščiau
siame savo buvimo pasaulyje 
taške visomis „esu” formomis

Kone visą vasarą Lietuvoje 
viešėjusi poetė, 
dar galima pridurti — ir dra- 
maturgė, Birutė Pūkelevičiūtė 
turėjo daug nuoširdžių susiti
kimų su kolegomis rašytojais, 
skaitytojais, jos knygų ger
bėjais. Visur ji buvo šiltai ir 
dėmesingai sutikta. Populia
rumą Lietuvoje ji pelnė, čia, 
Lietuvoje, išleistu romanu De
vintas lapas , vaikų knygomis 
ir spektakliais. O „Baltų lan
kų” leidyklos pernai išleista B. 
Pūkelevičiūtės knyga Metūgės 
greitai dingo iš knygynų len
tynų. Net jos poeziją tyrinė
janti literatūrologė Audinga 
Peluritytė man pasiguodė, 
kad pavėlavusi nusipirkti, šios 
knygos jau neradusi knygy
nuose — teko pačiai darytis 
kopiją...

Tad nenuostabu, kad į B. 
Pūkelevičiūtės sukaktuvinį 
vakarą prigužėjo kupina Ra
šytojų klubo salė. Mat viešna
gės Lietuvoje metu — rug
pjūčio 12 d. — B. Pukelevičiū- 
tei suėjo trys ketvirčiai am
žiaus. O Rašytojų sąjungoje 
jau seniai susiklosčiusi graži 
tradicija — tokiomis progomis 
pagerbti plunksnos seseris ir 
brolius, nesvarbu, kur jie gy
ventų — čia, Lietuvoje, ar 
išeivijoje.

Apžvelgusi svarbiausias B. 
Pūkelevičiūtės knygas, šiuo
laikinės lietuvių lyrikos tradi
cijas nagrinėjanti literatūro
logė Audinga Peluritytė ap-

sistojo prie poetės knygos Me- 
prozininkė, , tūgės. Literatūrologė pripaži

no, kad tai viena iš reikšmin
giausių knygų šiuolaikinėje 
lietuvių poezijoje (prelegentei

personifikuodama meilę.
Metūgių laikomą pasaulį 

galima laikyti šios personifi
kacijos tapatumu — veiksmo 
ir veiksmažodžio tapatumu, 
nes B. Pūkelevičiūtės poezijos 
sandara grįsta veiksmažodžio, 
kuriuo moteriškosios herojės 
„aš” pasaulyje yra, paslaptimi. 
(Tai labai apgalvoto, labai tau
paus ir labai iškalbaus veiks
mažodžio poezija). Tik at
skleisdama šią paslaptį, he
rojė atsiskleidžia pati. Ir ne 
tik atsiskleidžia. Aliuzijomis į 
vyriškąją herojiką, ji at
skleidžia ir istorinę jos pati
riamojo pasaulio išklotinę. 
Tad galimas dalykas, kad jei
gu karaliūnas, kurio Metūgė
mis personifikuota B. Pūkele
vičiūtės Pelenė vis dar laukia, 
pagaliau pasirodys kelio vin
gyje, jis šią Pelenę tikrai 
atpažins. Reikia tik dar tru
putį palaukti, nes šiandien 
šis karaliūnas vis dar labai 
susirūpinęs pats savimi — ne
mirštamais savo žygdarbiais.

sutikus, A. Peluritytės žodį 
apie šią knygą čia spausdina
me).

Susirinkusiųjų šiltai sutikta 
B. Pūkelevičiūtė paskaitė ke
letą eilėraščių iš Metūgių. 
Poezijos žodžius paryškino ir- 
praskaidrino muzikanto A. 
Pauliukevičiaus gitaros gar
sai. Gitaristas padėjo paįvai
rinti ir išraiškingai B. Pūke- 
lėvičiūtės paskaitytas ištrau
kas iš jos romano AštUotli la
pai, kitų savo knygų. Tas 
ištraukas, įsiterpiant A. Pau
liukevičiaus gitarai, B. Pūke
levičiūtė skaitė pridėdama 
savo įdomius, į mielas pasa
kas ar į poetinius krislus 
panašius intarpus, tarp kurių 
ypač įtaigiai nuskambėjo pa
sakojimas apie jos knygų, sce
nos veikalų kelius čia; jatj at
gimstančioje, iš sovietinio koš
maro išsivaduojančioje Lietu
voje. Savo knygas ji gražiai, 
lyriškai palygino su vaikais, 
jos išlydimais į gyvenimo ke
lią (ši „Draugui” skirta Br. Pū
kelevičiūtės Vilniuje parašyta 
pasakojimo dalis, be abejo, su
domins ir šeštadieninio priedo 
skaitytojus).

Neprailgo gražiai, išraiškin
gai, su jaunatvišku polėkiu, 
įsijautimu skaityta jubiliatės 
kūryba. Ne tik aš, bet ir greta 
sėdėję klausytojai, prisipaži
no, kad vakaro programa buvo 
panaši į įdomų, išraiškingai 
surežisuotą spektaklį. Mano 
kėdės kaimynas pastebėjo, 
kad neveltui B. Pūkelevičiūtę 
greta poetės, prozininkės dar 
vadina ir dramaturge. Beje, 
taip ji buvo apibūdinta ir 
prezidentūroje, kur preziden
tas Valdas Adamkus jai įteikė 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino ordiną.

Pagarbą Birutei Pūkelevi- 
čiūtei išreiškė ir Rašytojų są
junga — jos sekretorius J. 
Liniauskas, pagal seną lietu
višką tradiciją, jubiliatę ap
juosė gražiai išausta tautine 
lino juosta, o jos kūrybos ger
bėjai apipylė gėlių puokštė
mis.

Birutė Pūkelevičiūtė nuošir-. 
džiai padėkojo vakaro rengė
jams už dėmesį jai ir jos kūry
bai. O salė tradicine daina jai 
vieningai palinkėjo ilgiausių 
metų, ilgiausių...’

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Rašytojų sąjungos sekretorius B. Pūkelevičiūtę apjuosia tautine pagarbos 
juosta. Nuotr. Algimanto Žižiūno
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Knygas norėčiau grąžinti 
tėvynei...

Rugsėjo mėnesį Alei Rūtai 
viešint Lietuvoje, leidykla 
Klaipėdos rytas išleido jos tri
jų romanų serijos (trilogijos) 
Išstumtųjų dalia trečiąją kny
gą Skamba tolumoj. Savo au
tobiografijoje, išspausdintoje 
knygoje Egzodo rašytojai, Alė 
Rūta rašė, kad knygas, kurias 
svetur rašė saviesiems, ji no
rėtų grąžinti tėvynei. Rašy
tojos svajonės pildosi. Be 1992 
metais Vilniaus „Vagos” lei
dyklos išleistų trijų romanų, 
Lietuvoje štai pasirodė dar 
vienas.

Ta proga Vilniuje, Rašytojų 
klube, susirinko geras būrys 
autorės plunksnos brolių bei 
seserų ne tik iš Vilniaus, bet 
ir iš išeivijos. Naujosios kny
gos Skamba tolumoj pristaty
mas išsivystė į Alės Rūtos -vi
sos kūrybos apžvalgą, apta
rimą.

Savo žodyje Lietuvos Ra
šytojų sąjungos pirmininkas, 
literatūros kritikas Valentinas 
Sventickas paminėjo kone vi
sas Alės Rūtos išeivijoje ir čia, 
Lietuvoje, išleistas knygas-ro- 
manus, apysakas, noveles, ei
lėraščius / priskaičiuojama 
Virš' dVidešinW jos knygų/

— Po tokio įspūdingo sąrašo 
tinka pakartoti Čikagoje iš
leisto veikalo Lietuvių egzodo 
literatūra. 1945-1990 šiuos žo
džius apie Alę Rūtą: „Labai 
produktyvi realistinio braižo 
rašytoja, pasirodžiusi keliuose 
žanruose”, — kalbėjo V. Sven
tickas. — Pati rašytoja savo 
kūrybos paskatas apibrėžia 
taip: „Gimtoji žemė, mūsų tau
tos istorija, nostalgiją, vienu
mos jausmas svetimame kraš
te”.

V. Sventickas taip pat pa
minėjo Henriko Nagio žodžius, 
kad Alė Rūta „ištikima jai 
pažįstamos ir išgyventos- 
buities vaizdavimui, ir atsisa
ko pasaldinimo tendencijos”. 
Taip jis rašė, perskaitęs ro
maną Trumpa diena. Kitas

Alė Rūta

SKAMBA IOIVMO.I

geru kritikos žodžiu palydėtas 
romanas buvo Kelias į kairę. 
A. Titus — Antanaitis, apsi
metęs Kęstu Reikalu, 1965 
metais rašė: „Alė Rūta suvedė 
dvi emigracijos bangas, tris 
generacįjas, kraštutinių pa
saulėžiūrų ir socialinių grupių 
personažus ir išėjo spalvingas 
kūrinys”.

Literatūros mokslininko V. 
Kubiliaus veikale XX amžiaus 
literatūra radau vieną sakinį 
apie Alės Rūtos kūrybą, tęsė 
V. Sventickas. Tebus tai vie
nintelis čia pacituotas saki
nys, juoba, kad jam gal niekas 
nieko negalėtų prikišti: „Alės 
Rūtos romane Trumpa diena 
(1955) skamba tarmiškai nu
spalvinti Rytų Aukštaitijos 
ūkininkų dialogai, o šiokia
dieninė buitis-pabaigtuvių pa
pročiai, gegužinės — kupina 
žmogiško gerumo ir poetišku
mo”.

O pačiam V. Sventickui ypač 
patraukli Alės Rūtos psicholo
ginė įžvalga. Charakteriai ta
pomi jautriais, atsargiais po
tėpiais, tarsi skatinant suvok
ti visų atspalvių svarbą. Įsi
dėmėtina, kad šis vaizdavimo 
būdas Alei Rūtai reikalingas 
net tuomet, kai personažo 
poelgis ar bruožas iš pirmo 
žvilgsnio atrodo visiškai aiš

kus. V. Sventicko nuomone, 
tai įžvalgi prieštara žmogaus 
supaprastinimui. Atsargus įsi- 
žiūrėjimas, ištarmių atsargu
mas nulėmė Alės Rūtos indėlį 
į mūsų prozą, — tokiu jautriu 
žodžiu ji sukūrė išties savitus 
moterų paveikslus.

— Ten, už Atlanto, pa
sigėrėjimas gimtuoju kraštu, 
jo gyvenimo sankloda ir 
žmonėmis įsismelkė į Alės 
Rūtos romanus kartu su porei
kiu visaip stiprinti lietu
viškumą, — pabrėžė V. Sven
tickas. Be kita ko, tai buvo 
tvirta politinė nuostata- 
rūpestis dėl savo tautos iš
likimo okupuotoje tėvynėje ir 
svetimybėse (egzodas, trem
tis). Ši siekimybė įvairiais pa
vidalais užlieja visų Alės 
Rūtos romanų margus plotus.

V. Sventickas taip pat 
pažymėjo, kad Alė Rūta po 
Lietuvos atgimimo viena iš 
pirmųjų-kartu su H. Nagiu, A. 
Landsbergiu, E. Cinzu įstojo į 
Lietuvos rašytojų Sąjungos 
narius, tarsi pabrėždama, kad 
nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje mes esame kartu, 
kad yra viena, neskaidoma lie
tuvių literatūra.

Kalbėjusi Alė Rūta pasakė, 
kad ji yra laiminga, būdama 
Lietuvių rašytojų draugijos 
nare ir jau šešeri metai — Lie
tuvos rašytojų sąjungos nare. 
Su Lietuvių rašytojų draugįja, 
kurios ne tik nare, bet tris ka
dencijas ir valdybos nare teko 
būti, gana sklandžiai bendra
vom vienas kitą atjausdami / 
žinoma, neskaitant aštriųjų 
kritikų/ bruzdėjome literatū
ros pasaulyje, leidome kny
gas, kuriose atsispindėjo mū
sų, išstumtųjų iš tėvynės 
išgyvenimai, — kalbėjo Alė 
Rūta. — Mes, būdami sveti
mame pasaulyje, deja, nedaug 
tegalėjome įsisavinti didžio
sios Vakarų kultūros, nes 
reikėjo rūpintis kasdiene bui
timi. Bet svetur mes kūrėme 
savo — lietuvišką — pasaulį, 
kad nenutoltume nuo Lietuvos, 
ir kad savo vaikus prie lietu
vių kalbos ir kultūros priartin
tume.

Kreipdamasi į susirinku
sius, į savo kolegas — Lietu
vos rašytojus, Alė Rūta tęsė:

— Jūsų buvo kita patirtis, 
didžiai skaudi ir sunki, ir tai 
atsispindėjo jūsų kūryboje. 
Taigi, dvasiniai mūsų pasau
liai skirtingi, ir tik dabar esu 
laiminga, kad mes kiek labiau 
suartėjome... Tikiuosi, kad ir 
tie rašytojų sambūriai, jų 

draugija užjūryje ir čia, Lietu
voje, veikianti Rašytojų są
junga suartės, o gal kada nors 
taps viena ta pati, kaip viena 
yra lietuvių literatūra. O aš 
laiminga, kad esu abiejų nare, 
ir esu dėkinga, kad mus, 
išeivijos rašytojus, svetingai 
sutinkate.

Alė Rūta susirinkusius su
pažindino su savo romanų tri
logija, skirta pavaizduoti 
išeivių dalią. Ji plačiau apsis
tojo ties savo paskutiniuoju, 
Klaipėdoje išleistu šios trilogi

jos romanu Skamba tolumoj, 
paskaitė ištrauką. Alės Rūtos 
kalba apie tai spausdinama 
atskirai.

Vakare kalbėjo į klubą susi
rinkę rašytojai ir skaitytojai. 
Prozininkas V. Dautartas pa
sidalino įspūdžiais perskaičius 
Alės Rūtos romaną Trumpa 
diena. Rašytojų sąjungos na-

Romanai apie išstumtųjų dalią
ALĖ RŪTA

Poetas
Beveik du dešimtmečiai, kai 

sumaniau ir pradėjau rašyti 
romanų trilogiją apie lietu
vius ir kitus ateivius į Ame
riką.

Pirmoji dalis buvo pavadin
ta Pirmieji svetur — apie 19 ir 
20 šimtmečio pradžios atei
vius, daugiausiai tapusius an- 
§liakasiais, įvairių fabrikų 
darbininkais, siuvėjais, žem
dirbiais, saliūnų (arba karčia- 
mų) vedėjais ir darbininkais.

Idėją ir fabulos pradžią tai 
knygai, laimei, suteikė India
nos valstijoje gyvenančio gy
dytojo jau miręs senelis, apie 
kurį man tas gydytojas, labai 
nuoširdus žemaitis, papasako
jo. Visa kita medžiaga — iš 
mano skaitybos ir fantazijos. 
Romaną Pirmieji svetur iš
leido dienraštis Draugas , ir 
gavau 2,000 premiją, kaip ne
va geriausią tų metų išei- 
vįjoje išleistą beletristinę 
knygą. Per knygos pristatymą 
visuomenei ir per premijos 
įteikimą Los Angeles mieste 
buvo iš Čikagos atvežtos 125 
knygos. Jos losangeliečių tuoj 

riai A. Laurinčiukas ir P. Kei- 
došius geru žodžiu paminėjo 
dar prieš karą Kaune pasta
tytą ir dar dabar mūsų 
teatruose tebeeinančią vaikų 
operetę Žiogas ir skruzdė, ku
riai libretą jaunystėje parašė 
Elena Nakaitė Alė Rūta. P. 
Keidošius su pasididžiavimu 
pasakė, kad tos operetės artis
tu buvęs ir jis — šoko grybą.

Alė Rūta atsakė į skaitytojų 
klausimus. Štai keli iš jų:

Literatūros kritikas A. 
Gusčius: — Kokia tautinė 
mažuma, Jūsų nuomone, JAV 
ilgiausiai išsilaikys nenutau- 
tėjusi?

Alė Rūta: — Lietuviai. 
Mūsų išeivijos lietuvių veikla 
ir dabar labai didelė.

Balsas iš salės: — Kokios 
Jūsų knygos dar yra rank
raščiuose?

Alė Rūta: — Iš tiesų, 
nemažai savo rankraščių esu 
atidavus archyvams, biblio
tekoms. Kas nori — teskaito. 
O iš tų rankraščių parengti ir 
išleisti knygas dabar neturiu 
nei tiek dolerių, nei laiko...

Balsas iš salės: — Ar Jūsų 
čia nagrinėtos trilogijos Iš
stumtųjų dalia veikėjai turi 
konkrečius, iš gyvenimo paim
tus prototipus?

Alė Rūta: — Galbūt yra vie
nas, labiausiai iš gyvenimo 
įstrigęs prototipas. Kiti vei
kėjai „išgalvoti”, bet jie sukasi 
apie tą vieną, svarbiausiąjį 
prototipą.

Balsas iš salės: — Ką
reiškia žodis „egzodas”?

Alė Rūta: — Venkime šito 
nelietuviško žodžio, sakykime 
paprastai — išeivija. Bet mus, 
nuo bolševikų teroro iš Lietu
vos pasitraukusius lietuvius, 
nedera vadinti išeiviais, nes 
mes ne savo noru išėjome. 
Prisimenu Draugo kultūrinia
me priede išspausdintus A. 
Nykos-Niliūno žodžius, kai 
jam čia, šiame klube, kažkas 
adresavo šį žodį. A. Nyka- 
Niliūnas tuomet atsakė trum
pai drūtai — „Aš nesu išeivis!”

Algimantas Antanas 
Naujokaitis 

buvo išgrobstytos: 123 parduo
tos ir dvi pavogtos... (gal tik 
pirkėjai užmiršo užsimokėti). 
Pinigai, žinoma, teko leidė
jams...

Po ketverių metų pasirodė 
antroji trilogijos dalis — Dai
gynas — irgi Draugo dienraš
čio išleistas (nereikėjo tada 
autorei dar mokėti už spausdi
nimą, ir gavau 100 autorinių 
knygų veltui). Už tą romaną 
premijos negavau, bet skaity
tojams esu dėkinga, nes pirko, 
skaitė, diskutavo.

Ši knyga — tai jau apie DP 
ateivių kartą, apie naują atei
vių po karo bangą, didžiumą 
išsimokslinusių žmonių, bet 
netikėtai okupacijų išstumtų 
dėl Lietuvos nelaisvės ir prie- 
spaudų. Tai buvo liūdnas eg
zodas,ir, taip pat, sunkus mū
sų prigijimas svetimuose 
šalyse — bet kurioje šalyje, o 
mūsų atveju — Amerikoje.

Daigynas turėjo atskirą fa
bulą, tačiau romano veikėjai 
— dar ano’ daktaro senelio 
palikuonys, taip pat ir naujieji 
atvykėliai, pilni negalių dėl 
anglų — lietuvių kalbos bar
jerų, dėl vargų, nepriteklių, 
emocinių audrų ir, taip pat, 
„naujųjų lietuvių” su senai- 
sias ateiviais konfliktų, nors 
visi lankė tas pačias bažny
čias, nors auklėjo vaikus lietu
viškoj dvasioj ir visi dirbo dėl 
Lietuvos, kaip kiekvienas sa
kydavo — išlaisvinti Lietuvą 
iš okupantų, grąžinti jai ne
priklausomybę. Knyga sėk
mingai išsibarstė tarp skaity
tojų. Autorė jokių honorarų 
negavo, — tik džiaugėsi, kad 
knyga išleista.

Ir tada rūpėjo dar parašyti 
ir išleisti kitą knygą — jau 
apie mūsų vaikus ir anūkus, 
jų likimą, pažvelgiant, ~ kiek 
išlieka jiems mūsų lietuviškos 
įtakos svetimųjų jūroje... Išlie
ka nedaug. Ir mano anūkės — 
Audra ir Alija, kurioms dedi
kuoju savo naująjį romaną 
Skamba tolumoj, bemoka gal 
tik keliolika lietuviškų žodžių; 
jų motina amerikietė, bet 
mūsų sūnus gerai mokėjo lie
tuvių kalbą ir buvo sąmonėj ir 
nusiteikime — lietuvis.

Ši paskutinė trilogijos dalis, 
mano pavadinta Skamba to
lumoj, yra jau mūsų kartos 
saulėlydis, mūsų vaikų likimi- 
nis plūduriavimas virš sve
timųjų vandėhs. Lietuvos at
gimimas, jaunimo sąlytis su 
tėvų gimtinės žeme, kai ku
riuos jų atgaivino, prikėlė tė
vų įdiegtą sąmoningumą ir 
meilę.

Šioje knygoje pagrindinė ro
mano veikėja, ar viena iš pa
grindinių, miršta gal taip, 
kaip realybėje mirė ir mirs 
tūkstančiai, ypač moterų. O 
jaunimo vaizduojami charak
teriai — gal tokie, gal pana
šūs, o gal tik autorės, ang
liškai tariant „wishful thin- 
king”, tai yra troškimas, kad 
tokie būtų... Amerikinį gyve
nimą čia kiek parodijuoju, o 
lietuviškos salelės žmonių bui
tį vaizduoju su meile.

Vytautas Mačernis
1921—1944

*

Jų buvo daug. Geri draugai. Visi jauni ir drąsūs, 
ir greit per ankšta liko jiems tėvų namuos.
Tai vieną rytmetį, kai pievų plotuose žvilgėjo deimančiukais 

rasos 
Išėjo į pasaulį jie Jaunystės Nuotykio ieškot.

Dangus toks mėlynas. Krūtinėj jausmas tyras.
O akyse ugnis, o lūpose — daina!
Skambėjo vieškeliai, keliai, skambėjo girios,
Ir ten toli žydėjo laimė svetima.

Ir ėjo jie. Į priekį akys smigo.
Ir veržės jie, lyg upės, nesulaikomai pirmyn,
Vienur ten stiepėsi kalnai, kitur ten buvo lygu, —
Ak, nesvarbu,.visais keliais keliaujam ateitin.

Keliavo jie per dykumas, kur vėjai smėlį ginė, 
Išvargo, bet nerado nei oazių, nei pavėsių malonių,
Tik kai prie laužo vakare susėdę jie prisiminė taip tolimą

' tėvynę, 
Keistai sužiuro į liepsnas kartu.

*

Aš nežinau, ar jie dabar tebekeliauja toliais,
O gal jų nė seniai gyvų nėra.

Tačiau vis tiek paduok man savo ranką, broli,
Jeigu ne laimės, tai prasmės ieškot ir mes eime!

Tai kas, kad jie galbūt priėjo tik mirties bedugnę,
Tai kas, kad nepalaidotus jų kūnus draskė sakalai.
Čia niekas neįstengs mums užgesint širdy troškimų ugnį, 
Čia visada kančios bus per mažai.

' Eime! Juokies, sakai: ir nes nerasim nieko,
Ir, kai išvargsim, mus priglaus tiktai nakties tamsa.
Eime vis tiek! Tu klysti! Visados kažkas dar lieka:
Tai mirti savo mirtimi! Tai ne kitų! Tai mirtimi sava!

„Žmogaus apnuoginta širdis”, Vilnius, 1972 m.

• Niekas nėra toks turtin
gas, kad galėtų gyventi be 
šypsenos, ir niekas nėra toks 
skurdžius, kad negalėtų dova
noti bent šypsenos.

1944 m. spalio 7 d. netoli savo tėviškės, pamiltosios 
Šamelės (Žemaitijoje) nuo sprogusio patrankos sviedinio 
žuvo jaunas ir daug žadantis poetas Vytautas Mačernis 
(gimęs 1921 m. birželio 5 d.).
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Tarpusavio supratimo 
link

Birželio 6 dieną į atstato
mos Tilžės Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčioje įruoštą Vy
dūno draugijos biblioteką rin
kosi srities lietuvių organiza
cijų vadovai, lietuvių kalbos 
mokytojai. Šį pasitarimą ini- 
ciavo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis, atvykęs 
į susitikimą kartu su žmona 
Danute. Pasitarime dalyvavo 
Lietuvos Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mento direktorius dr. R. Motu
zas, šio departamento ryšių su 
užsienio lietuviais skyriaus 
viršininkas S. Kulbauskas ir 
dar vienas labai mums bran
gus svečias — Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijos Čika
goje pirmininkas Vilius Algir
das Trumpjonas.

Tą dieną buvo numatytas 
iškilmingas M. Mažvydo bi
bliotekos atidarymas, į kurį 
buvo kviestas Lietuvos Respu
blikos prezidentas V. Adam- 

. kus, Seimo pirmininkas prof. 
V. Landsbergis, prof. D. Kau
nas, Karaliaučiaus srities ofi
cialūs asmenys, bet dėl baž

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priima Karaliaučiaus krašto lietuvių sveikinimus ir dova
nas. Greta prezidento žmona Alma priėmusi gražią rožių puokštę.

nyčios atstatymo darbų ne
užbaigtumo vietos valdžios in
stitucijos neleido organizuoti 
numatyto renginio. Bet nėra 
to blogo, kas neišeitų į gera. 
Būtent šį kartą ši patarlė pa
sitvirtino. Mat mes turėjome 
pakankamai laiko apsvarstyti 
aktualias tolimesnio bendra
darbiavimo galimybes.

Pasitarime dalyvavo beveik 
visų krašto lietuvių Bendruo
menės, miestų ir rajonų lietu
vių draugijų pirmininkai, lie
tuvių kalbos mokytojai, dir
bantys su Karaliaučiaus sri
ties vaikais, Įsručio Pedagogi
nio koledžo dėstytojai bei stu
dentai, kultūros draugijos 
„Birutė” atstovės, katalikų ku
nigai A. Gauronskas bei A. Ei

dintas.
Pirmiausia buvo apžiūrėta 

naujoji Vydūno lietuvių kul
tūros draugijos Martyno Maž
vydo biblioteka, kurią už Lie
tuvos biudžeto lėšas sukom
plektavo Vilniaus Micke
vičiaus viešoji biblioteka, pa
dedant M. Mažvydo bibliote
kai bei prof. D. Kaunui. At
statomoje Sovetsko Tilžės ka

talikų bažnyčios antrajame 
aukšte prisiglaudė ne tik kele
tas tūkstančių naujų knygų, 
bet ir kompiuteris, vaikiški 
žaislai, moderni įranga.

Šiltais įžangos žodžiais 
gerą pradžią padarė Gabrie
lius Žemkalnis, vėliau pasi
sakė Remigijus Motuzas, ku
rio pagrindinė mintis buvo — 
lietuviškų pradinių mokyklų 
kūrimas Karaliaučiaus srityje 
— pirmiausia Ragainėje, Til
žėje ir Karaliaučiuje. Šiuo 
klausimu pasisakė ir dalyvau
jantys mokytojai. Pirmiausia, 
jau trečius metus lietuvių kal
bą Ragainės 2-sios vidurinės 
mokyklos vaikų pradinėse 
klasėse dėstantis mokytojas 
Jonas Glinskis, mūsų krašto 
lietuvių vaikus Panemunės 
pagrindinėje mokykloje mo
kanti direktorė Brigita Nor
kienė, šios mokyklos mokyto
jos Evelina bei Virginija, 
„Birutės” draugijos pirmi
ninkė Danutė Norušaitė, kuri, 
beje, šiais metais . vienoje 
Tilžės miesto mokyklų ketina 
suorganizuoti lietuvišką pra
dinę klasę. Šiuo aktualiu klau
simu pasisakė Tilžės Vydūno 
lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkas Teodoras Budrys, 
kurio vadovaujama draugija 
prieš kelerius metus jau yra 

rinkusi parašus dėl lietuviš
kos mokyklos atidarymo Til
žės mieste, bet iki šiol vy- 
dūniečiams yra pavykę suor
ganizuoti tik lietuvišką grupę 
vaikų darželyje, kur darbuoja
si Regina Kopkova ir Nijolė 
Krasnikova. Apie tai, kaip se
kasi surinkti vaikus į pirmąją 

lietuvišką klasę Karaliaučiaus 
mieste, dalyviams sužinoti 
nepavyko, kadangi neatvyko 
mokytojų atstovai iš pačios 
mūsų krašto sostinės. Apie 
pradinių klasių mokytojų su 
lietuvių kalbos mokymo spe
cializacija kalbėjo Įsručio Pe
dagoginio koledžo direktorius 
Aleksas Bartnikas, šio kole- 
džio dėstytojai, pasisakė Ir lie
tuvių kalbos mokytojos iš kitų 
vietovių, rąjonų lietuvių drau
gijų pirmininkai.

Kita svarbi susirinkimo po
kalbio tema buvo santarvės 
idėja. Gal dėl bendrų sąlyčio 
taškų ir buvo organizuotas šis 
susitikimas. Jau pernelyg il
gai mūsų veikloje vyravo kal
tinimai ir priešpriešos vieni 
kitiems, kartais netgi pamirš
tant, dėl ko įsisteigė lietu
viškos organizacijos. Blogiau
sia, kai užnugario pradėta 
ieškoti svetimųjų tarpe, suve
dinėjamos asmeninės sąskai
tos., Karštų minučių buvo ir šį 
kartą, bet pbkalbis vis labiau 
krypo į klausimus — kaip re
formuoti krašto lietuvių Ben
druomenės struktūrą, kad ji 
būtų priimtina visiems krašte 
gyvenantiems lietuviams, ne
priklausomai nuo to, kokioje 
organizacijoje ar politinėje 
partijoje jie dalyvauja, kaip re
vizuoti buvusius ir esamus bei 
būsimus vadovybių veiksmus, 
kaip toliau dirbti bendrus lie
tuvybės išsaugojimo ir puo
selėjimo darbus. Mūsų tarpu
savio supratimo kibirkštėlę 
įskelti padėjo Gabrielius Žem
kalnis, o dar labiau ją, įpūtė 
iki mažos ugnelės mūsų sve
čias iš Čikagos Vilius Trump
jonas, kuris atvežė gerą nau
jieną apie garbiųjų Mažlie- 
tuvių šiemetinę paramą kraš
to lietuviškosioms mokyklė-

Tilžės „Panemunėlio” dainininkai šią vasarą vykusioje Dainų šventėje.

Karaliaučiaus lietuviai Pasaulio 
lietuvių šokių šventėje

Liepos 2-7 dienomis Vil
niuje įvyko Pasaulio lietuvių 
Dainų ir šokių šventė, kurioje 
Karaliaučiaus kraštui atstova
vo net septyni kolektyvai. Tai: 
Tilžės Vydūno lietuvių kultū
ros draugijos choras „Birutė” 
(vad. Danutė Saudargienė); 
Stalupėnų lietuvių kultūros 
draugijos folkloro ansamblis 
„Žiedas” (vad. Anatolijus Gal- 
čevskis); Gumbinės lietuvių 
kultūros draugijos folkloro an- 

lėms — 30 kelialapių į 
„Lietuvos vaiko” draugijos sto
vyklą Kačerginėje. Dėl šios 
paramos paskirstymo tarp or
ganizacijų vadovų nesantaikos 
jau nebuvo. Atvirkščiai — prie 
Janinos Budrienės paruošto 
stalo ranka įsikibo į ranką ir 
toli nuvilnijo „Ąžuolai žaliuos 
žemėj Lietuvos”.

Sigitas Šamborskis,
Karaliaučiaus srities

lietuvių 
bendruomenės pirmininkas 

samblis „Nadruva” (vad.Elena 
Galdikienė); Gastų lietuvių 
kultūros draugijos folkloro an
samblis „Beržynas” (vad. Lore
ta Makaraitė); Tilžės lietuvių 
vaikų ansamblis „Panemu
nėlis” (vad. Evelina Norkienė 
ir Virginija Bartkienė) ir dalis 
Karaliaučiaus L. Rėzos-lietu
vių kultūros draugijos ansam
blio (vad. Juozas Kiaulakis).

Mūsų folkloristai buvo apgy
vendinti Vilniaus universiteto 
profilaktoriume kartu su Sei
nų — Punsko ansambliečiais. 
Choristai gyveno netoliese 
esančiame Meno akademijos 
bendrabutyje.

Liepos 3 dieną mūsų folklo
ro kolektyvai pasirodė Dainų 
šventės folkloro dienoje „Ulio- 
kim broliukai”. Netoli pamink
lo didžiajam Lietuvos kuni
gaikščiui Gediminui koncerta
vo ne tik mūsų, bet ir Len
kijos, Gudijos, Latvijos, Gruzi
jos folkloro kolektyvai. An
kstesnėje Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje dalyvavusio 

Gumbinės lietuvių kultūros 
draugijos ansamblio „Nadru
va” dalyvės sutiko seniai ma
tytus savo bičiulius. Šventėje 
veikė mugė, kurioje galėjai 
įsigyti ko tik širdis geidžia — 
nuo šaukšto iki verpimo rate
lio.

Šokių dieną mūsų kolekty
vai nedalyvavo, bet.pabuvome 
žiūrovais nepakartojamo regi
nio.

Dainų dieną smaragdo spal
vos skraistėmis ir ilgais sijo
nais bei šviečiančiais ž'a'lVario 
papuošalais Tilžės „BlHitės” 
dainininkės kartu su folkloro an
sambliais — viso iš mūsų 
krašto buvo arti 70 žmonių — 
lydimi vilniečių ovacijų žy
giavo per sostinę, vėliau, nors 
ir pylė lietus, penkiolikos 
tūkstančių žmonių choras dai
navo iki pat vidurnakčio.

Tilžės „Birutės” chorą pa
puošė kaunietės tautodaili
ninkės Audronės Sasnovs- 
kienės sukurti drabužiai ir po
nios Stasės papuošalai, o au
dinį su didele nuolaida mums 
pardavė Kauno akcinė ben
drovė „Drobė”.

Nuo amžių lietuvių žemė
JONAS DAINAUSKAS

mokslininkų parašytų, ne- muno žemupio vakariniai lie- 
ginčijamai įrodė, kad pietryčių tuviai.
Pabaltija nuo amžių esanti
Lietuvių žemė.

Tos knygos skyrių pavadini
mai tai irgi liudija:

Paskaita skaityta Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio tarp
tautiniame suvažiavime Toronte, 
Kanadoje 1998-9-26.

II Pasaulio karo metu, 1942- 
1944 m., Maskvos radijo lietu
vių kalba pranešėjai vis kar
tojo, kad Teutonų užgrobta 
Mažosios Lietuvos žemė — 
Rytprūsiai — bus išlaisvinta 
iš Germanų jungo ir sujungta 
su Lietuva. 1944 m. lapkričio 
mėn. gale LTSR Mokslo aka
demija 'Vilniuje buvo gavusi 
parėdymą skubiai parengti 
Rytprūsių etnografinį žemė
lapį. Tada Stalinas buvo kėlęs 
klausimą Rytprūsių šiaurinę 
dalį prijungti prie Lietuvos 
TSR.

1951 m. TSRS Mokslų aka
demija (N.N. Miklucho Makla- 
jaus vardo Etnografijos Insti
tuto darbai, Naujoji serija, 
tom. 15) Maskvoje išleido 
veikalą Etninės teritorijos ir 
etninės sienos, kurios autorius 
prof. P.I. Knyšev, pasiremda
mas istoriniais šaltiniais ir 
šimtais veikalų, įvairių tautų

1. Apie istorinius etninių te
ritorijų tyrinėjimo metodus.

2. Archeologiniai šaltiniai 
liečią pietryčių Pabaltijos se
niausių gyventojų istoriją.

3. Seniausios istorijos žinios 
apie pietryčių Pabaltijo tau
tas.

4. Istorinė pietryčių Pabalti
jo toponimika.

5. Apie medinius antkapius 
ir kai kuriuos kitus laidojimo 
paminklus pietryčių Pabaltijo 
teritorijoje.

6. Etninė pietryčių Pabaltijo 
gyventojų sudėtis prieš įsi
braunant vokiečių ritieriams 
ir laike jų įsibrovimo.

7. Lietuvių tautybės susifor
mavimas pietryčių Pabaltijyje 
tarp prūsų — lietuvių gyven
tojų.

8. „Skalviai-Saluviai” ir Ne-

9. Vokiečių gyventojų sura
šymo duomenys ir kalbiniai 
žemėlapiai, kaip šaltinis Ryt
prūsių gyventojų sudėčiai nu
statyti.

10. Geografinis pasiskirsty
mas ir lietuvių skaičius Ryt
prūsiuose XX-jo a. pradžioje 
pagal bažnytinės statistikos 
duomenis.

11. Rytprūsių Vakarinių lie
tuvių kalbinė riba XX-jo a. 
pradžioje.

12. Geografinis vakarinių 
lietuvių namų, tautiškų rūbų 
ir ornamentų paplitimas XX-jo 
a. pradžioje Rytprūsiuose.

1989 m. gruodžio 21 d. 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio taryba vieną tos 
knygos egzempliorių, su žinių 
santrauka ir lydraščiu buvo 
pasiuntusi į Maskvą, Kremlių 
M. Gorbačiovui. Lydraštyje 
sakoma, kad „Ne tik kryžiuočiai, 
septynių šimtų metų bėgyje; 
bet ir Bismarkas bei Hitleris 

nepajėgė Pietryčių Baltijos au
tochtonų — Lietuvių visiškai 
suvokietininti”.

Atsakymo iš Kremliaus ne
gauta gal todėl, jog didž. Ta
rybų enciklopedijoje skelbia
ma, kad „Kaliningrado (t.y. 
Karaliaučiaus) srities žemė 
esanti rusų žemė”. Iš esmės 
Stalinas 1945 m. Karaliau
čiaus sritį prie RSFRS pri
skyrė sauvaliai, prieš Vakarų 
sąjungininkų nutarimą.

Maskva šiandien tikina pa
saulį, kad „Kaliningrado sri
ties” klausimas esąs Rusijos 
vidaus reikalas, bet tai tėra 
sena rusų imperialistinė prie
monė įjungti į Rusijos sudėtį 
užgrobtą svetimą žemę. O Lie
tuvos valstybės ateičiai tai ne
gali būti vis viena! Juk be lie
tuviškos Mažosios Lietuvos 
nebūtų lietuviškos Didžiosios 
Lietuvos.

Nors Mažoji Lietuva septy
nis šimtmečius buvo vokieti
nama, bet lietuviškumas joje 
reiškėsi ir Hitlerio laikais. 
Keturis šimtus metų Mažojoje 
Lietuvoje formavosi ir gyvavo 
lietuvių raštijos bei kultūros 
lobynas, kuris Didžiajai Lietu
vai padėjo išlaikyti lietuvybę.

Mažosios Lietuvos lietuviai 

niekad nenustojo dėti pa
stangų susijungti į vieną vie
netą su Didžiąja Lietuva. 
Vokietijai pralaimėjus I Pasau
linį karą ir 1918.XI.11 d. pasi
rašius paliaubas, sukruto ir 
Mažosios Lietuvos lietuviai, 
Tilžėje sudarydami „Lietuvių 
komisiją”, kurį lapkričio 16 d., 
100,000 egz. tiražu, lietuvių ir 
vokiečių kalba, paskelbė atsi
šaukimą: „Lietuviai, ’pabus- 
kim”. Tas pats atsišaukimas 
buvo paskelbtas Klaipėdos 
laikraštyje Lietuviška Ceitun- 
ga ir Priekulėje leidž. Konser
vatyvų draugystės laiške. Ta
me atsišaukime buvo skelbia
ma: „...Ten, kur Labguva, Vė
luva, Įsrutis, Darkiemis, Gold- 
apė, tai vis lietuviški kraštai... 
Dabar valanda parėjo pasau
liui pasakyti, kad... mes su 
Didžiąja Lietuva esame vienos 
motinėlės vaikai... Balsuokit... 
tiktai už prisiglaudimą prie 
Didžiosios Lietuvos”.

Tą pačią dieną, 1918.XI.16 
d., Tilžėje susirinkę 53, dau
giausia „Birutės” draugijos (ją 
1885.11.15 d. įkūrė M. Jankus,
J. Mikšas, K. Voska, E. Veje- 
ris ir dar keli) nariai^ s.udarė 
Mažosios (Prūsų) Lietuvos Ta
rybą, kuri 1918.XI.30 d. pa

skelbė šitokį aktą:
„Mažosios Lietuvos- Tau

tinės Tarybos Aktas. Atsi
žvelgdami į tai, kad viskas, 
kas yra, turi teisę gyvuoti, ir į 
tai, kad mes lietuviai, čionai 
Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, 
sudarome šito krašto gyven
tojų dauguomenę, reikalau
jame mes, remdamies ant Vil- 
sono Tautų paties apsispren
dimo teisės, priglaudimą Ma
žosios Lietuvos prie Di
džiosios Lietuvos. Visi savo 
parašu šitą pareiškimą priim
tieji pasižada, visas savo jėgas 
už įvykdinimą minėtojo siekio 
pašvęsti. Tilžėje, lapkričio 30 
d. 1918 m. Prūsų Lietuvos 
Tautinė Taryba”. Tą Tilžės 
aktą pasirašė 24 Mažosios Lie
tuvos veikėjai, kurių tarpe 
buvo: Jonas Vanagaitis, 1905 
m. dalyvavęs Vilniaus Seime; 
Viktoras Gailius (Nepriklau
somos Lietuvos laikais buv. 
Klaipėdos gubernatorius); Jur
gis Lėbartas; Martynas Jan
kus ir kiti.

Kai sąjunginės valstybės 
1919 m. susirinko į Paryžiaus 
(Versalio) Taikos konferenciją 
diktuoti savo valią Pirmajame 
pasauliniame kare (1914-1918 
m.) nugalėtai Vokietijai, Lie

tuvos vyriausybė.į Paryžių pa
siuntė savo delegaciją, kuri 
1919.03.24 d. raštu kreipėsi į 
Taikos konferencijos pirminin
ką G. Clemenceau, Prancū
zijos ministrą pirmininką, pri
pažinti „de jure” Lietuvos val
stybę ir leisti jos delegacijai 
dalyvauti konferencijoje. Šia
me rašte buvo iškeltas, ir 
Mažosios Lietuvos lietuvįškų 
sričių klausimas. Lietuvos, de
legacija į konferenciją nebuvo 
įleista. Lietuvių delegacija, 
pasilikusi Paryžiuje, kad sek
tų konferencijos eigą, tos kon
ferencijos vadovybei siuntinėjo 
raštus. Tada Mažosios Lietu
vos Tautinė taryba 1919.04.08 
d. raštu konferencijos pirmi
ninkui pateikė reikalavimą, 
kad Rytprūsių lietuviškos sri
tys yra iki Labguvos Įsručio, 
Gumbinės, Darkiemio ir Gold- 
apės — būtų priskirtos prie 
Lietuvos, nes ji jau esanti ne
priklausoma valstybė.

Vakarų valstybės laikėsi 
nuomonės, kad Lietuva „esan
ti dar nepribrendusi savaran
kiškam valstybiniam gyveni
mui”. Šitokią pažiūrą ypač 
puoselėjo Prancūzija, tada vai
dinusi vadovaujantį vaidmenį 
Antantėje. (Nukelta į 2 psl.)

t
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Neįvykdytas noras
Kazimiero Graužinio šimtmetis

VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA

Dr. Kazimieras Graužinis.

Atsikūrusi Lietuva turi ga
lybę pareigų ir rūpesčių. Į tau
tos pareigų sąrašą įeina prisi
minimas ir pagerbimas tų, ku
rie savo gyvenimą, ar net gy
vybę, paaukojo tėvynei. At- 
versdami praeities lapus, ne
galime užmiršti ir savo anks
tyvosios diplomatijos, kuri vi
suomet buvo ištikima valsty
bės interesų gynėja.

Lietuva, 1918 metais paskel
busi pasauliui atstatanti savo 
valstybę, skubėjo parinkti ir 
skubiai ugdyti profesionalius 
užsienio tarnybos kadrus, su
gebėjusius santūriai, bet pro
tingai atstovauti valstybei Eu
ropoje, JAV, Pietų Amerikoje 
ne tik nepriklausomybės lai
kotarpiu, bet ir okupacijų 
metu.

Nekalbant apie eilę Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministrų, prieš akis iškyla 
Petras Klimas, Bronius Balu
tis, Jurgis Baltrušaitis, Povi
las Žadeikis, Stasys Bačkis ir 
kiti. J jų tarpą įsirikiuoja ir 
Lietuvos nepaprastasis pa
siuntinys ir įgaliotasis mini
stras Kazimieras Graužinis, 
kurio gimimo šimtmetis suka
ko šių metų rugsėjo mėnesio 
14 dieną.

Graužinių giminės 
šaknys

Kokia garbinga ir giliai su
sipratusi visa Graužinių gi
minė, kurios aktyvi lietu
viškoji veikla siekia .Aušros” 
ir knygnešių gadynę. Tėvai 
Kazimieras ir Marcijona Lu- 
kaševičiūtė Graužiniai buvo 
turtingi ūkininkai. Devynio
liktojo amžiaus pabaigoje nu
sipirko Marciniškių dvarą prie 
Giedraičių ir sukūrė didelę, 
septynių dukterų ir dviejų 
sūnų, šeimą. Uteniškis tėvas 
puoselėjo lietuvybę savo 
šeimoje ir apylinkėje, kovoda
mas už tautinę savimonę, lie
tuvišką žodį ir raštą.

Graužinių dvare dirbo tiktai 
lietuviai, daugiausia nuo Ute
nos. Kilus sumanymui steig
ti Giedraičiuose mergaitėms 
ūkio mokyklą, dvarininkai 
tuojau sutiko paaukoti namus 
mokyklai, tris dešimtines že
mės ir sodą prie mokyklos.

Kadangi Giedraičių bažny
čioje buvo panaikintos lietu
viškos pamaldos, o miestelic 

jaunimas kaskart daugiau 
žargonavo lenkiškai, Grauži
niai stojo kovon su iš Vilniaus 
plaukiančia stipria lenkinimo 
banga. Dvare suorganizuotas 
choras mokėsi lietuviškų dai
nų ir giesmių, o jo dalyviai ėjo 
bažnyčion ir drąsiai giedojo 
lietuviškas giesmes lenkiškų 
pamaldų metu. Ne kartą kilo 
riaušės, kurias paprastai len
kai pralaimėdavo. įpykęs vys
kupas Roppas kelis kartus 
Giedraičių bažnyčią uždarė, 
norėdamas susigrąžinti len
kišką tvarką, tačiau Grau
žiniai nenusileido ir, naudoda
mi savo įtaką ir visas išmones, 
po poros metų išsikovojo lietu
viškas pamaldas, lygiomis tei
sėmis su lenkais.

Tokie buvo jubiliato Kazi
miero Graužinio tėvai.

Tėvų pavyzdžio įkvėpta 
dukra

Kovoje prieš rusišką įtaką 
ypač išskirtinai pasižymėjo 
1883 metais gimusi duktė Do
micėlė. Meilė savo kalbai, tau
tai ir kultūrai liepsnote įsi
liepsnojo jaunutėje mergaitės 
širdyje. Sekdama tėvų pa
vyzdžiu, ji mokėsi ir kitus 
mokė vertinti ir mylėti visa 
tai, kas yra sava ir lietuviška.

Rusų carui uždraudus lietu
višką spaudą, Domicėlė plati
no iš Prūsų slapta knygnešių 
gabenamas knygas. Pakliuvus 
į žandarų rankas ir paaiš
kėjus, kad jai tik penkiolika 
metų, paskirtoji vienerių metų 
bausmė buvo pakeista į namų 
areštą tėvų priežiūroje, ši 
nuoskauda dar labiau užgrū
dino mergaitę kovai už lietu
vybę.

Devyniolikmetė Domicėlė iš
tekėjo ir persikėlė gyventi į 
Vilnių, kur irgi palaikė nuola
tinį ryšį su knygnešiais. Jos 
vyras Julijonas Palevičius, 
stambios daržininkystės savi
ninkas, turėjo daugelį pa
statų. Tai sudarė jai geresnes 
sąlygas, nei kitiems vilnie
čiams, suslėpti platinamas 
knygas. Geriausios šios knyg
nešės talkininkės buvo Vil
niaus ponų tarnaitės, ne
pabūgusius išnešioti gautą 
slaptąją spaudą po miestą ir 
apylinkes. Domicėlės pavyz
dys ir pastangos pasiekė ir tai, 
kad Paievičių šeimoje dingo 

1947 m. kovo 10 d. Lietuvos ministras dr. Kazimieras Graužinis badavi
mo metu su EI Dia redaktorium. G. Vildal, Rambia viešbutyje, Montevi- 
deo, Urugvajuje.

lenkiškas raugas, grįžo lietu
viškoji dvasia, o su ja ir lietu
vių kalba.

Vilniuje Domicėlė irgi pa
kliuvo į caro žandarų rankas, 
buvo suimta, tardoma ir me
tams ištremta — laimei, tiktai 
į Smolenską.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu ji atsidūrė Voroneže kar
tu su trimis seserimis, penkio
lika metų už ją jaunesniu bro
liu Kazimieru ir keturiais 
savo vaikais. Ji sugebėjo visus 
leisti į lietuvišką Martyno Yčo 
gimnaziją. Voroneže brolis 
Kazimieras baigė gimnaziją 
aukso medaliu. Tuo pačiu 
metu Domicėlė dalyvavo jau
nimo globos ir savišalpos sam
būriuose, natsisakydama lie
tuviškos politikos ir visur pa
likdama savo tautinį įspaudą.

Karo pabaigoje Domicėlė 
grįžo Vilniun ir vadovavo lie
tuvių moterų sudarytam karo 
belaisvių globos komitetui. 

Tuo metu JoT brolis Kazimie
ras, sekdamas*garbingu šei
mos pavyzdžiu, 1919 m. stojo į 
Lietuvos savanorių kūrėjų 
eiles. Po to baigė karo aviaci
jos mokyklą, tarnavo Vilniaus 
komendatūroje ir generali
niame štabe.

Lenkams klastingai okupa
vus Vilniaus sritį, 1922 m. 
Kazimieras Graužinis priima
mas tarnauti Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijoje, gau
damas diplomatinius sekreto
riaus paskyrimus į Kopen
hagą, Berlyną, Paryžių ir Ry
gą-

Tuo metu Domicėlė tęsė lie
tuvišką veiklą Vilniuje. Ji 
buvo Šv. Kazimiero draugijos 
jaunimui auklėti ir globoti 
steigėjų eilėse. Dirbdama Cen
tro valdyboje, iki gyvenimo pa
baigos pionieriškai kovojo len
kų okupuotoje Lietuvos dalyje.

Brolio diplomato Kazimiero 
dalia buvo lengvesnė: jis siekė 
aukštojo mokslo ir ėjo pirmyn 
Lietuvos diplomatijoje. 1926 
metais Kazimieras Graužinis 
Paryžiaus Akademijoje baigė 
viešąją teisę ir politinę ekono
miką, o 1927 metais gavo 
teisės mokslų daktaro laipsnį. 
Žinant Graužinių giminės tau
tinę misiją, netenka stebėtis, 
kad jis pasirinko disertacijos 
temą „Vilniaus klausimas”. 
Disertacijos vertimas į lietu
vių kalbą, papildytas Sovietų

Ministro dr. Kazimiero Graužinio kredencialų įteikimo iškilmės 1939 m. spalio 21 d. Buenos Aires, Argentina.

Sąjungos okupacijos Lietuvoje 
įvykiais, buvo išspausdintas 
1980 metais istorinių bei et
nografinių studijų rinkinyje 
„Rytų Lietuva”, kurią išleido 
Vilniaus krašto Lietuvių są
junga. 1981 metais JAV-ose 
pasirodė vertimas į anglų kal
bą: „Eastem Lithuania: a col- 
fection of historical and etno- 
graphic studies”. Vėliau Pary
žiaus politinių mokslų mokyk
loje jis papildomai baigė di
plomatijos skyrių. Grįžęs į 
Lietuvą, Graužinis buvo pas
kirtas Užsienio reikalų mi
nisterijos politinio skyriaus re
ferentu ryšiams su Vakarų 
šalimis. 1930 metais jo 
žinybon įstojo tik ką užsienio 
tarnybon priimtas jaunas di
plomatas Stasys Bačkis, vė
liau nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotasis ministras, ga
liausiai Lietuvos Respublikos 
diplomatijos šefas ir Charge 
d’affaires (laikinasis reikalų 
patikėtinis) Vašingtone. Jo 
kvietimu bei paskyrimu ir aš 
įsijungiau diplomatinę tarny
bą dar sovietinės okupacijos 
metais.

1931 metais Kazimiero 
Graužinio nuopelnus Trijų 
žvaigždžių ordinu pažymėjo 
Latvija. 1932 m. jis buvo pa
skirtas Charge d’affaires prie 
Šventojo Sosto. Iš Vatikano ir 
Romos jis stebėjo Domicėlės ir 
kitų šeimos narių tolimesnį 
gyvenimą.

Šv. Kazimiero moterų 
draugijos veikla ir vargai

Domicėlė Vilniuje herojiškai 
tęsė tautinę misiją Šv. Kazi
miero moterų draugijoje, iš
siplėtusioje į 476 skyrius su 
18,000 veiklių narių. Vien 
Švenčionių rajone draugija 
įsteigė 152 skyrius, suorgani
zavo 190 tautinio turinio pa
skaitų, surengė 165 vaidini
mus. Švenčionių miesto lietu
viška skaitykla pasinaudojo 
per 17,000 tautiečių. Domi
cėlės suorganizuotos moterys 
išsiskyrė žaliomis uniforminė
mis kepuraitėmis su Gedimi
no stulpais.

Lenkų valdžia niršo, įžiūrė
dama sau pavojų. Ji ėmėsi 
brutalių priemonių draugijos 
veiklai stabdyti, iškeldama 
lietuviams 1819 politinio po
būdžio bylų. Domicėlė buvo 
suimta ir tardoma. Jos kaltė 

— jaunimo kurstymas prieš 
lenkų valdžią. Lenkai nutarė 
ją iš Vilniaus ištremti, bet dėl 
sunkios ligos Domicėlę paliko. 
Sekančiais metais liga negai
lestingai pakirto šios hero
jiškos asmenybės žemiškąjį 
gyvenimą —ji mirė, sulaukusi 
vos 45 metų. Persunkta meile 
Lietuvai, jos širdis amžinai ru
sens ant Tėvynės laisvės au
kuro.

Ši žinia giliai sukrėtė brolį 
Kazimierą ir visą giminę. Gi
musi ir augusi patogiam gyve
nimui ir prabangai gražiame 
tėvų dvare, ji pasirinko aukos 
Lietuvai ir lietuviams kelią.

Brolis Kazimieras sėkmin
gai tęsė diplomatinę karjerą. 
Romoje jam talkininkavo 1929 
m. už jo ištekėjusi vilnietė 
Laimutė Elena Šlapelytė — 
Graužinienė. Tai irgi kilni as
menybė, 1924 metais baigusi 
Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje, o 1929 m. — Vilniaus 
universiteto teisės fakultetą ir 
aktyviai pasireiškusi vilniečių 
visuomeninėje veikloje, būda
ma viena iš Lietuvių studentų 
draugijos steigėjų. Gyvenda
ma Romoje, pirmininkavo Ita
lijos lietuvių draugijai.

Atostogų metu Graužiniai 
lankydavo žymesnes vietas 
Italijoje ir kitose Europos 
šalyse. Kartą jiedu aplankė 
Jeruzalę, o joje — „Pater Nos- 
ter” bažnyčią, kurioje yra pa
daryti „Tėve Mūsų” įrašai 
įvairiomis pasaulio kalbomis. 
Nesuradęs lietuviško šios mal
dos įrašo, tuojau jį užsakė ir 
apmokėjo visas įrašymo lietu
vių kalba išlaidas.

Neužmiršo ministras Grau
žinis ir savo tėvų, užsakyda
mas jiems pas žinomą italų 
skulptorių Piraino gražią an
gelo skulptūrą su paminkline 
lentele. Negalėdamas jos 
pasiųsti į Giedraičių kapines 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
jis patalpino skulptūrą Tėvų 
marijonų „Campo Verano” ko
plyčioje, taip įamžindamas 
savo tėvų atmintį Romoje.

Ministras Graužinis buvo 
popiežiaus Pijaus XI apdova
notas „Kryžiaus už nuopel
nus” pirmos klasės ordinu. Jo 
apdovanojimų tarpe, be jau 
minėto Latvijos Respublikos 
„Trijų žvaigždžių” ordino, taip 
pat yra Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ordinas ir 
to ordino garbės ženklas, Sa

vanorio — kūrėjo bei Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtme
čio medaliai bei kiti žymenys.

1939 metais Kazimieras 
Graužinis buvo paskirtas Ne
paprastuoju pasiuntiniu ir 
įgaliotuoju ministru Pietų 
Amerikai su rezidencija Bue
nos Aires. Čia jis išgyveno di
dįjį tautos ir valstybės su
krėtimą: ginklu įvykdytą Lie
tuvos Respublikos okupaciją ir 
jos anekciją prie Sovietų Są
jungos.

Rūpindamasis Lietuvos liki
mu, jis jautriai išgyveno kai 
kurių lietuvių „sukairėjimą”, o 
tą išnaudojo Sovietų Sąjunga 
per savo ambasadą, infiltruo
tus agentus sugyveno su dva
sininkija, juos gerai priimdavo 
ir vaišindavo. Argentinoje pa
laikė artimus ryšius su daili
ninku Jonu Rimša, nutapiusiu 
didelius jo ir žmonos portre
tus. Lankydavosi pas jį pianis
tas Andrius Kuprevičius. Taip 
pat jį buvo aplankęs ir dabar
tinis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, atvykęs su 
sportininkų ekskursija iš Či
kagos.

Cordobos apylinkėse mi
nistras Graužinis nusipirko 
dvarą ir jį pavadino „Dai
nava”. Ten nuolat skambė
davo lietuviškos dainos.

Diplomatinio darbo sąlygos 
tolydžio sunkėjo. Sovietų Są
junga didino spaudimą Argen
tinos diktatoriui Peronui, rei
kalaudama nutraukti Baltijos 
valstybių diplomatinį atstova
vimą Argentinoje. Tai įvyko 
1947 m., ir Lietuvos pasiunti
nybė iš Buenos Aires buvo 
perkelta į Urugvajaus sostinę 
Montevideo. Ten ministras 
Kazimieras Graužinis ėmėsi 
rezistencinio pobūdžio diplo
matinės veiklos kovoje prieš 
Sovietų Sąjungą, už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Norėdamas atkreipti urugva
jiečių ir užsienio diplomatinių 
atstovų dėmesį į Lietuvai pa
darytą skriaudą, ministras 
Kazimieras Graužinis rengė 
bado streiką viename iš ži
nomiausių Montevideo resto
ranų, gerdamas tik vandenį. 
Spauda tą įvykį plačiai ap
rašė, iškeldama Lietuvą 
ištikusią tragediją bei genoci
dinį tautos naikinimą. Supras
damas, kad viešoji diplomatija 
yra mažne vienintelis likęs ko
vos ginklas, jis dirbo išvien su 

pasiuntinybės spaudos atašė 
Kazimieru Čibiru ir padėjo 
jam parengti knygą ispanų 
kalba „Entre Fuego Cruzado” 
(Kryžminėje ugnyje). Pagal iš
gales naudodama visas priei
namas informacijos priemo
nes, pasiuntinybė leido bro
šiūras apie Lietuvos istoriją, 
plačiai nušviečiant jos padėtį 
okupacijoje. Jam buvo nepa
prastai svarbu, kad Argenti
nos ir Urugvajaus spaudoje 
būtų teisinga informacija apie 
lietuvių tautos ryžtingą kovą 
už laisvę ir nepriklausomybės 
atstatymą.

Kazimiero ir Laimutės Grau
žinių šeima išaugino ir iš
mokslino tris dukras: Laimutę 
Oną, Reginą Nijolę ir Mildą 
Eleną. Ministro Graužinio 
žmona Laimutė Elena, dar 
1947 metais suorganizavo 
Urugvajuje Lietuvaičių trem
tinių draugiją ir jai pirminin
kavo. Aktyviai bnedradarbia- 
vo spaudoje. Duktė Laimutė 
Ona baigė Montevideo univer
siteto istorijos fakultetą.

Paskutinis 
pasivaikščiojimas

1962 metų birželio mėnesio 
penktąją dieną, kaip įprasta, 
rytmetį, ministras išėjo pasi
vaikščioti ligi jūros, kad susti
printų jau anksčiau' kVėlkatą 
pakritusias jėgas. Grįždamas 
netoli namų, jis šaligatvyje su
smuko. Jį pastebėjo kiekvieną 
rytą pro ten mėgęs prava
žiuoti nuncijus, kuris visuo
met sutikdavo jį vaikščiojantį 
ir sveikindavo. Tuojau nusku
bėjo prie ministro Graužinio ir 
suteikėjam paskutinį palaimi
nimą. Skubiai atvažiavusi grei
toji pagalba padėti jam jau ne
galėjo: ministras Kazimieras 
Graužinis buvo miręs.

Nors Urugvajus jau buvo 
pripažinęs Sovietų Sąjungą, 
tačiau vyriausybė leido veikti 
Lietuvos pasiuntinybei. Mi
nistras Kazimieras Graužinis 
buvo iškilmingai palaidotas 
didžiosios sostinės kapinėse.

Tą Lietuvai ir lietuviams 
liūdną bei skaudų įvykį man 
papasakojo labai veiklus il
gametis lietuvių parapijos kle
bonas tėvas Jonas Giedrys, 
SJ. Jis prisiminė ministrą, 
kaip išsilavinusį, uolų ir drau
gišką Lietuvos atstovą, kuris 
nuoširdžiai rūpinosi savo tė
vynės reikalais ir maloniai 
priimdavo lietuvius. Ministras 
jam buvo pareiškęs savo di
džiausią norą — būti palaido
tas Lietuvoje. Šis jo prašymas 
ligi šiol dar neišpildytas.

Buvęs Lietuvos diplomatijos 
šefas Stasys Bačkis turėjo 
nuoširdžių įvertinimo žodžių 
ministrui Graužiniui. Jo įsiti
kinimu, tai buvęs doras, ener
gingas, kultūringas, pavyzdin
gas, o drauge ir kuklus Lietu
vos Respublikos diplomatas. 
Jis priklausęs ateitininkams 
ir nuoširdžiai, be kompromisų 
rėmęs Lietuvos Respublikos 
prezidentą Antaną Smetoną.

Nepaprastai šiltai ir jautriai 
apie savo tėvą — idealistą at
siliepia jauniausioji duktė Mil
da Elena, 1968 metais Urug- 
vąjuje baigusi Montevideo 
universiteto Architektūros ir 
urbanizacijos fakultetą. Ji 
man rašo: „1945 tėvelio svei
kata pradėjo šlubuoti, bet at
sigavęs jis toliau tęsė savo 
kovą už Lietuvos laisvę.

(Nukelta į 2 psl.)
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Apie tarptautines 
baltistikos studijas

Doc. dr. DANUTĖ PETRAUSKAITĖ

Klaipėdos universiteto mok
slininkams, besidarbuojan
tiems baltistikos baruose, vi
sada įdomu sužinoti, ką veikia 
jų kolegos kituose miestuose 
ar kraštuose. Tačiau reikia 
prisipažinti, kad apie trisde
šimt metų JAV gyvuojančią 
draugiją — T/ie Association of 
the Advancement of Baltic 
Studies (AABS), labai mažai 
žinome. Pasirodo, ši draugija
— tai tarptautinė mokomoji ir 
mokslinė pelno nesiekianti or
ganizacija, kurios pagrindinis 
uždavinys yra remti bei ska
tinti tyrimus ir studijas baltis
tikos srityje. Šiai draugijai 
vadovavo iškilūs lietuvių išei
vijos mokslininkai: 1973-1974 
m. — Rimvydas Šilbajoris, 
1980-1982 m. — Marija Gim
butienė, 1990-1992 m. — To
mas Venclova, 1996-1998 m.
— Violeta Kelertienė, jos gar
bės nariais yra Czeslawas Mi- 
loszas ir jau iš mūsų pasitrau
kęs Algirdas J. Greimas. No
rėdama daugiau sužinoti apie 
AABS, nutariau pakalbinti V. 
Kelertienę.

t

— Prašau plačiau papa
sakoti apie save — kada 
Jūs atsidūrėte JAV, kaip 
įsitraukėte į mokslinę 
veiklą ir tapote AABS pir
mininke?

— Esu antros imigrantų 
bangos vaikas, Lietuvą paliku
si beveik kūdikystėje: tėvai 
mane žvejų laivu su kitais 

pabėgėliais labai dramatiško
mis aplinkybėmis nusigabeno 
į Švediją. Visada mėgau kny
gas ir literatūrą. Lietuvių kū
ryba sudomino dramaturgas 
Kostas Ostrauskas, man dės
tęs išsamų lietuvių romano 
kursą. Gimtoji literatūra tada 
pasirodė taip pat sudėtinga ir 
reikšminga, kaip ir kitų kraš
tų literatūros. Ji verta pasau
lio dėmesio ir sugeba užimti 
savo, kad ir kuklią, vietą greta 
kitų. Ruošiant doktoratą iš ly
ginamosios literatūros, lietu
vių kalbos ir literatūros ana
lizė JAV profesoriams pasiro
dė egzotiška ir patraukli. 
AABS veikloje dalyvauju nuo 
pirmo pranešimo 1976 m., ne
esu praleidusi nė vieno suva
žiavimo. Man atrodė visai na
tūralu praplėsti savo akiratį, 
susirasti daug bendraminčių 
ir bičiulių, sužinoti apie kai
mynus. Mus juk vienija pana
ši istorija ir likimas, panašios 
problemos ir jų sprendimas. O 
kaip tapau pirmininke, net 
nežinau, niekad apie tai net 
nesvajojau, tiesiog dirbau savo 
darbą (paskutiniuoju metu — 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Lituanistikos katedros ve
dėja Illinojaus universitete). 
AABS organizacijai padėjau 
kur galėjau, gal neliko nepa
stebėtos mano mokslinės pas
tangos — straipsniai, recenzi
jos ir knygos — propaguoti lie
tuvių literatūrą Vakaruose... 
Pagaliau AABS prezidentai, 
renkami rotaciniu principu, 
kaskart kilę iš kito Pabaltijo 
krašto, o protarpiais išren

kamas ne baltas, bet nusipel
nęs baltistikai asmuo, kaip, 
sakysime, JAV kalbininkas 
prof. Williams Schmalstiegas.

— Kam ir kodėl kilo min
tis suburti tokią organiza
ciją, kokia jos struktūra, 
kur yra pagrindinė būsti
nė, kaip reiškiasi jos veik
la?

— AABS, kurią lietuviškai 
verčiame „Baltų studijų puo
selėjimo draugija”, proistorės 
nedaug žinau. Kaip ir visada, 
iš pradžių buvo mažas entu
ziastų būrelis, kuris nutarė: 
jei visi kiti turi tokias draugi
jas, tai kodėl mes negalime? 
Labai trūko forumo skleisti in
formaciją apie Baltįjos tautas, 
mūsų mokslinius tyrimus pa
daryti lygiaverčius su kitų pa
našaus pobūdžio organizacįjų 
darbais, įtvirtinti Baltų studi
jas, kaip rimtus tyrinėjimo ob
jektus pasauliniame interdis- 
ciplinariniame kontekste ir 
Šiaurės Amerikos universite
tuose. Tuo metu (nuo 1968 m.) 
dar buvo svarbu atstatyti so
vietinės propagandos iškrai
pymus. AABS turi Direktorių 
tarybą, valdybą, leidžia infor
macinį biuletenį AABS Neivs- 
letter, kurį gauna dauguma 
humanitarinių mokslinių 
įstaigų Baltuos kraštuose bei 
Journal of Baltic Studies, ku
ris irgi 4 kartus per metus 
siuntinėjamas bibliotekoms 
nemokamai. AABS būstinės 
veikla gali keistis, nes jokių 
pastatų neturime, o raštinės 
darbus 30 metų atliko sava
noriai, dabar samdome firmas, 
kad prižiūrėtų raštvedybą, ad
ministruotų kasdieninę orga
nizacinę veiklą. Bet mokslinį 
toną duoda nariai-mokslinin- 
kai, kurių veiklos barai labai 
platūs. AABS kas antri metai 
rengia mokslines konferenci
jas įvairuose JAV ir Kanados 
universitetuose, kuriuose pra
nešimus skaito nuo 120 iki 
200 ar daugiau mokslininkų, 
pradedant antropologais, bai

giant politologais, apimant vi
sas humanitarines disciplinas. 
Be to, Rygoje yra AABS įstai
ga, Baltic Center, kuri teikia 
informaciją apie AABS veiklą 
Pabaltijo regionui bei bando 
kooptuoti kuo daugiau narių 
iš Pabaltijo, nes mes esame 
tarptautinė organizacija, tu
rime narių visuose kontinen
tuose. Tačiau kažkodėl Pabal
tijo mokslininkai dar nepratę 
prie interdisciplinariškumo, 
labiau domisi tik savo specia
lybe (ir tai gana siaurai) ir ig
noruoja progas sužinoti apie 
kitas disciplinas, ir net, saky
čiau, kaimyninius kraštus. 
Suvažiavimų metu jie „nešoki- 
nėja” po įvairias auditorijas 
išgirsti ką naujo, galbūt pri
taikytino ir jų tyrinėjimams, o 
gal tik praturtinančio jų pačių 
žinias. Pvz., man beveik vis
kas įdomu, ir mes sėdime kaip 
prikalti, klausydami ezoteriš- 
kiausių dalykų, kurie vyksta 
kitose mokslo šakose. Mums 
savotiška šventė išgirsti, ką 
mūsų kolegos kitose srityse (o

Prof. Violeta

jos dažnai giminingos) daro, 
kartais užsikrečiame nuo jų.

— Jei neklystu, 1997 m, 
AABS priklausė 806 nariai. 
Norėčiau sužinoti, kiek na
rių draugijoje yra šiandien, 
ir ar visi jie aktyviai reiš
kiasi?

— Dabar dar vis tebėra apie 
800 narių. Nors daug jų jau 
iškeliavo ir paliko mums tik 
savo idėjas, knygas, kartais 
premįjas (yra Vytauto Vardžio 
premija, Marijos Gimbutienės 
premįja) ir sektiną pavyzdį. 
Šiuo metu organizacijoje jau
čiasi didelis pakilimas, kadan
gi atsiranda nemažai jaunes
nių mokslininkų, dažnai net 
ne baltų kilmės, kurie domisi 
mūsų kraštais ir kultūra. Ma
nau, Vakaruose netrukus jie 
sudarys AABS branduolį, to 
paties tikimės iš sparčiai pasi
tempiančių mokslininkų Balti
jos kraštuose. Su laiku jie 
užims savo teisėtas vietas šio
je organizacijoje. Anksčiau ar 
vėliau mokslininkai iš Vakarų 
taps mažuma. Taip ir turėtų 
būti.

— Ką galėtumėte pami
nėti iš aktyviausiai besi
darbuojančių AABS narių? 
Ar Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai atstovaujančių narių 
skaičius yra proporcingas, 
ar jie sutartinai dirba?

— Negalėčiau suminėti ak
tyviausių AABS narių, nes jų 
sąrašas būtų per ilgas. Vaka
ruose AABS organizacijoje do
minuoja latviai, jie ir suaukoję 
daugiausia lėšų. Tačiau pa
čiuose Baltijos kraštuose 
AABS narių yra apgailėtinai 
mažai (nors buvo padarytos 
lengvatos dėl nario mokesčio), 
apie 20-25 kiekvienam krašte. 
Visi dirba kolegiškai, niekada 
nemačiau ir negirdėjau apie 

Nuotr. Algimanto Kezio

Kelertienė.

kokį „tautinį” konfliktą. Mes 
net užmirštame, kokiam kraš
tui kas priklauso. Tik galiu 
pasakyti, kad tokiam intelek
tualiniame lygyje visi seni ste
reotipai pasirodo klaidingi ir 
netenka jokios reikšmės. Per 
AABS įsigijau daugybę bičiu
lių iš visų trijų kraštų ir gal 
per tai neužsidariau vien lie
tuviškame išeivijos geto men- 

it&litete. Lietuviai proporcin
gai mažiausiai atstovaujami, 
aiškinama, kad jie turi labai 
daug savo organizacijų ir fon
dų. Kartais metamas kaltini
mas, kad lietuviai (kurių pa
gal demografiją turėtų būti 
daugiausia) neaukoja pinigų 
AABS, nes to jų kaimynai 
nežinos, ir jie negalės pasigirti 
savo dosnumu. Tuo noriu pa
sakyti, kad lietuviams moksli
ninkams gal ir tinkamai atsto- 
vaujam, bet lietuvių aukotojų 
sąrašuose mažiau. Man gaila 
tų, kurie nepatyrė AABS duo
damo šilto santykio su brolių 
tautomis — jie daug prarado. 
Tikimės, kad ateinantis šimt
metis AABS priklausys moks
lininkams iš laisvų Baltijos 
kraštų, kad jie nebegalės tei
sintis oficialių AABS kalbų — 
anglų ir vokiečių — nemokė
jimu, ir įsijungs į bendrą veik
lą. Beje, kiek teko girdėti, da
bar jūsų mokslinės įstaigos 
pradėjo reikalauti dalyvavimo 
tarptautiniuose forumuose, o 
mes, turėdami tokią draugiją, 
stovime rankas išskėtę ir jūsų 
laukiame, tik kol kas nesulau
kiame...

— Kokia mokslo šaka lau- 
biausiai domisi AABS na
riai? Ar neiškyla problemų, 
norint tolygiai atspindėti 
visus baltistikos barus?

— Visos humanitarinių ir 
visuomeninių mokslų šakos

bei menai vienodai traktuoja
mi ir gali būti tyrimo objektu. 
Vienintelė problema, kad kai 
kurios disciplinos bent lig šiol 
buvo silpniau reprezentuoja
mos (pvz. menotyra), o šiaip 
suvažiavimas — tai „švediš
kas” stalas, tik gaila, kad kon
ferencijos dienų mažai. Intri
guojančių paskaitų daug, bet 
negalima visur suspėti, kaip 
senais laikais, kai nereikė
davo paralelinių sesįjų, kai 
AABS buvo jaunesnė.

— AABS veikla sukon
centruota JAV. Kas dvęji 
metai įvairiuose šios šalies 
miestuose vyksta konferen
cijos. Prašau plačiau pa
pasakoti apie jas: koks 
konferencįją tikslas, kokį 
poveikį jos turi tolesnei 
draugijos raidai, apie ką 
buvo diskutuojama pasku-
tintajame renginyje?

— Tikslas — išgirsti vieni 
kitus, pabendrauti, susirasti 
nauju kontaktų, kartais pasi
ginčyti savo disciplinos rė
muose. Dažnai gimsta naujos 
perspektyvos, žiūros kampai, 
nauji bendri projektai. Mes, 
literatai, šiuo metu rengiame 
bendrą antologiją apie pokolo- 
nializmo apraiškas Baltijos 
kraštuose. Aš buvau iniciato
rė, pažinojau estų ir lietuvių, 
kurie tuo klausimu jau domė
josi, mintyse ieškojau latvio ar 
latvių, žinoma suradau juos 
AABS. Dar negreit mūsų pro
jektas išvys dienos šviesą, bet 
be AABS jis būtų taip ir likęs 
mano smegeninėje — nereali
zuotas. Tai tik mažas pavyz
dėlis, ką bendrai galime pa
siekti.

— Ar nesijaučia atotrū
kio tarp AABS ir Baltijos 
kraštuose gyvenančių mok
slininkų? Ar JAV moksli
ninkai domisi, kas vyksta 
naujo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos mokslo pasaulyje, 
ar bando savo mokslinę 
mintį paskleisti šiose šaly
se? Ar tų šalių mokslinin
kai gali integruotis į AABS 
veiklą?

— AABS mokslininkai jau 
30 metų stebi ir įvairiais as
pektais tyrinėja Baltįjos kraš
tų savitumus. Jūsų kraštų 
mokslininkai vangiai dalyvau
ja suvažiavimuose, nes dar ne
pratę (taip man atrodo) patys 
siūlyti temas, laukia asmeniš
ko pakvietimo, net ir tada, kai 
suvažiavimai vyksta pas jus 
(vienas jau buvo Rygoje, kitas 
Vilniuje, 1999 m. renginys 
vyks Stockholme) Baltic Stu
dies Conference in Europe for

ma. O jeigu ir pasirodo, tai po 
savo pranešimo pabėga, žo
džiu, nerodo dėmesio kolegų
darbams. Mes sunkiai supran
tame — kodėl. Dabar nauja 
mūsų sugalvota iniciatyva — 
tai mažos teminės konferenci
jos (berods, jau buvo apie de
mografiją Tartu) ir tikimės, 
kad šie mokslininkai po tru
putį „užsikrės” AABS bendra 
idėja. AABS Neuisletter pasku- 
tiniąjame puslapyje yra kvieti
mas įstoti į AABS ir kur rašy
ti. O Journal of Baltic Studies 
irgi laukia jūsų straipsnių, ku
rie mums labai įdomūs, nes 
mes sau jau truputį nusibodo- 
me. Labai norime išgirsti jus 
ir tuo pačiu atverti jums langą 
į Vakarus, į tarptautinę moks
linę bendrįją.

PRANAS VISVYDAS
RUDENS KELIONĖJ

Kuo maitinies, širdie: ar reginiais? 
Ar šimtmečio garsais, Tinitus ūžesiu 
atklydusias iš kaitrai pasmerktos 
planetos Žemės? Ar mintimis nakčia? 
Štai žingsniai laiptuos. Girgždesys. 
Per karą žuvusių klasiokų kuždesiai. 
Remigijaus ir Kosto, Vytauto ir Algio 
šauksmai sniege. Laukuose raudantys 
laiškai su Zimmermano meile žmonai. 
Ir niekada neminimi vietouardžiai — 
Ar tuo, širdie, rudens kelionėj?

Ant vandenyno skardžio stovint mintys 
lyg kantrios plūdės vakarėjant grimzta 
su Azijos salų piratų vėliavom juodom. 
Pasaulio scena rodos vis nepasikeitus — 
vaiduoliškai gūdi. Ne sykį juk ir tu 
kraupiom istorijomis gąsdinai vaikus, 
ir jiems patiko. Ir nūdien žavisjie 
siaubingais filmais, ne liūdesiu, o ne. 
Vaikystės siela šitaip grūdina save 
grubiam, pavojų sklidinam terenui.

Kai pasižiūri į save, matai per daug 
emocinio balasto, per daug neatliktų 
darbų ir daugtaškių, ir velnias žino ko 
Esi metropolio apkurtintas, sugniaužtas, 
ne svetimųjų, bet savųjų tarpe keistas, 
nes visada pamišęs dėl tikslios kalbos, 
kuri tau tebėra šventoji gairė. O gal 
tiesiog nepajėgi pajust kitokio gėrio.

Yra kiti, mes sakome, kad jie yra kiti. 
Ir jiems mes irgi esame kiti ir svetimi. 
Ir tas kitoniškumas kai kada pasaulyje 
nesuprastas didėja ir šmėkliškai pakimba 
grėsme teroro virš mūsų įprasto buvimo. 
Ir jei keliaudamas stebėti sugebėjai ir 
prisimeni ne vien šio amžiaus buvusias 
ir esamas piktybes, bet ir akis, ir ranką 
tiesiančią vandens kaušelį bėgliui — tau, 
troškinamam ir sužeistam po pralaimėjimo, 
suprasi, kad riba nelaimėje išnyksta.

Taip — pralaimėjimo kelionė buvo tau pati 
našiausia, išmokiusi šiek tiek kantrybės 
ir įsijautimo, taip reikalingų daug vėliau 
aplinkoje, kurioj turėjai ir turi gyventi

Jau apsipratęs su Tinitus bildesio galvoj 
garsais. It traukinys į ateitį jis lekia. 
Aure, nutils — Širdies stoty sustojęs.

Nuotr. Ričardo Šileikos
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Vaizdeliai iš poetinio 
rudens
Su poetų kupinu autobusu 

penktadienio ryte (spalio 16 
d.) važiuodamas į Druskinin
kus, galvojau: kadangi šio 
renginio pradininkas ir vado
vas poetas Kornelijus Platelis 
dabar sėdi ministro kėdėje ir 
turi aibes svarbių darbų, tai į 
poetinį rudenį, geriausiu atve
ju, atvyks tik pasibaigus dar
bo savaitei — šeštadienį ar 
sekmadienį.

Nustebau, kai atvykėlius iš 
Vilniaus prie Mauritanikos vi
los, kurioje apsigyveno poetai, 
kaip šeimininkas brangius 
svečius be jokios ministeriškos 
pozos sutiko... pats Platelis! 
Visus maloniai pakvietė už
eiti, apsigyventi.

Kiekvienam buvo įteiktas į 
dolerį panašus linksmai, va
liūkiškai apipavidalintas pi
niginis ženklas su Kornelijaus 
Platelio atvaizdu. Įrašai to
kie: „Poetinis Druskininkų ru
duo. Pinigai padengti poe
tiškais žodžiais”. Poetinio 
rudens dalyviai tą „piniginį” 
ženklą Kornelijaus Platelio 
garbei tuoj praminė komelių.

— Už jį „Širdelės” kavinės 
* bufete galima gauti dvi taures 
vyno arba porą bokalų alaus,
— paaiškino man K. Platelis.

Aš atsakiau, kad nuo vyno ir 
alaus susilaikysiu, o verčiau 
tą „kornelį” pasiųsiu Draugui. 
Gal įdės prie poetinio rudens 
aprašymo, kad skaitytojai 
pamatytų kaip poetų valia ir 
išmone Druskininkuose dole
ris pavirto komelių.

Poetai suvažiavo iš šen ir 
ten

Kupinas autobusas iš Vil

niaus — tai tik lašas iš visos 
Lietuvos suvažiavusių poetų 
jūroje. Geras būrys atvažiavo 
iš Kauno, Klaipėdos, Pane
vėžio. Buvęs radviliškietis, te
nykščio laisvos minties klubo 
„Zabiegalovka” (Užbėgtuvė) 
įkūrėjas, dabar vilnietis — 
jaunas poetas ( ir išradingas 
fotografas, kurio nuotraukos 
puošia šį aprašymą) Ričardas 
Šileika iš šio Lietuvos pas
viečio išsikvietė tris šio poeti
nio klubo narius — M. Pa- 
chalką, V.Krivicką ir V.But- 
vilą, vadinamą Mažyliu.

Kai visi susirinko — žiūriu
— vien jaunimas. Anot Liudvi
ko Jakimavičiaus — suvažiavo 
matyti ir nematyti, skaityti ir 
neskaityti, su vaikais, drau
gais, žmonomis ir jaunomis 

gerbėjomis. Tame sambūryje
— tik vienas kitas žilstelėjęs.

Pagalvojau: Lietuvos poezija 
atsinaujins, pašviežės, išsi- 
verž iš provincializmo rato.

Linksma pradžia

Pirmosios dienos vakare ka
vinėje „Širdelė” — naktiniai 
poezijos skaitymai, užsitęsę 
iki paryčių.

Ūžia pilna kavinė jaunimo, 
vedantysis — taip pat jaunas, 
literatūros tyrinėjimuose jau 
garsėjantis, šiemet pirmąją 
poezijos knygelę išleidęs Min
daugas Kvietkauskas vos su
laiko prie mikrofono besi
veržiančius poetus ir eiliakal- 
bius. O iš Kauno atvykęs nie
kieno nekviestas Agnis Rūšys, 
paėmęs gitarą padainavo pa
ties sukurtas dainas, kurioms 
tuoj pritarė į „Širdelę” sugu
žėję poetai, ypač kauniečių 
stalas. Taigi ir naktinis jau
nųjų poetų skaitymas susi
šaukė su poetinių rudens tema 
„Poezija ir muzika”.

Už paskaitytus, išrėktus, pa
dainuotus eilėraščius daug 
kas gavo prizus, bet svarbiau
siąjį — dzūkiško (jotvingiško) 
medaus stiklainį — pelnė 
žurnale Metai dirbantis jau
nas poetas Gintaras Bleizgys.

'7 141 • ' *
Ne tik poetai, bet ir jų 

knygos

Nuo praėjusio iki šio Druski
ninkų poetinio rudens išleis
tas knygas poilsio namų cen
tro „Dainava” didžiojoje salėje 
pristatė Rašytojų sąjungos pir
mininkas Valentinas Sven
tickas. Vien Rašytojų sąjungos 
leidykla per tą laiką išleido 
per 30 knygų, iš jų kas trečia
— poezįjos rinktinė. Svarus 
taip pat „Vagos”, „Baltų lan
kų”, „Kauno Nemuno”, kitų 
leidyklų derlius.

Įsidėmėtina, kad išleista 
ypač daug jaunų poetų knygų. 
Į Druskininkus su šviežia pir
mąja poezijos knyga atva
žiavo Mindaugas Kvietkaus
kas, su antrąja — Ričardas Ši
leika. Išleistos naujos pane
vėžiečio Arūno Spraunio, kau
niečių Violetos Soblinskaitės, 
Erikos Drungytės, vilniečių 
Aido Marčėno, Dariaus Šimo
nio knygos.

Dar kitas knygų leidybos 
bruožas — daugėja dvikalbių 
poezijos rinktinių, kas rodo, 
jog lietuvių poezija tampa la
biau prieinama kitų šalių skai

tytojams. V. Sventickas .dė
mesį atkreipė į Brooklyne gy
venančio poeto J. Kelero Ra
šytojų sąjungos leidyklos nese
niai išleistą Poeziją lietuvių ir 
anglų kalbomis. Šio poeto 
eilėraščius į anglų kalbą iš
vertė New Yorke gyvenantis 
ir anglų kalba eilėraščius 
rašantis Vyt. Bakaitis. V. 
Sventicko nuomone, šis gabus 
vertėjas turi didelias ir realias 
galimybes savo vertimais lie
tuvių poeziją garsinti JAV ir 
kitose angliškai skaitančiose 
Vakarų šalyse.

Čia pat, „Dainavos” centre, 
leidyklos pardavinėjo naujas 
savo knygas. Geriausiai pirko 
„Baltų lankų” leidyklos tik ką 
išleistą Jono Meko knygą Trys 
draugai.

Jotvingių premijos 
laureatai

Sugužėję į „Dainavos” cen
tro didžiąją salę, visi laukė 
šiemetinio svarbiausio Drus
kininkų poetinio rudens — 
Jotvingių premijos laureato 
paskelbimo. Juo labiau, kad ją 
įteikti atvyko pats Kultūros 
ministras Saulius Šaltenis. Ši 
premija įteikiama ne bet kam 
ir ne bet už ką. Juk tarp 13 
laureatų yra A. Nyka-Niliū
nas, Henrikas Nagys, Kazys 
Bradūnas...

Ir štai skelbiam: Jotvingių 
premija — Marcelijui Marti
naičiui už stambią poezijos 
knygą Sugrįžimai!. Naujasis 
laureatas pasakė, kad su šia 
knygos premija jam suteikia
mi ne tik pinigai (vis tik 7,000 
litų), bet ir garbė. Pinigai 
greit ištirpsta, o garbę jis no
rėtų išlaikyti ilgai, tuos pini
gus investavęs į tolimesnę kū
rybą. Lyg patvirtindamas tuos 
žodžius, M. Martinaitis pas
kaitė kelis savo naujus, dar 
niekur nespausdintus eilėraš
čius, kurių tris perdavė Drau
go kultūriniam priedui (čia 
juos ir spausdiname).

Mane (o taip pat ir jaunus 
poetus) nudžiugino ministro
S. Šaltenio pranešimas, kad iš 
ministerijos kišenės šiemet 
pirmą kartą skiriama taip pat 
apčiuopiama 2,000 litų premi
ja už geriausią jaunųjų poetų 
debiutą. Ta premija — už 
Rašytojų sąjungos leidyklos 
neseniai išleistą poezijos kny
gą — Spiečius teko vilniečiui 
Dariui Šimoniui. Nuoširdžiai 
paplojau ir jam, ir žiniai, kad 
nuo šiol Druskininkuose kas
met bus premijuojami ne tik 

žilagalviai, bet ir gausiausi bei 
aktyviausi poezijos rudens 
dalyviai —jaunieji poetai. Pri
tariau ir vyresnės kartos poe
to Algimanto Baltakio Kul
tūros ministrui išsakytam pa

Poetas Algimantas Baltakis (kairėje) ir muzikologas Donatas 
Katkus įrodinėja vienas kitam, kuris protingesnis...

siūlymui — prie premijos 
pradedantiesiems skirti pre
miją ir baigiantiesiems poe
tams su sąlyga, kad pastarieji 
pažadėtų, jog daugiau nič nie
ko nerašys.

Paskutinis akordas

Paskutinis, kone visą naktį 
trukęs poetinio rudens akor
das — vėl naktiniai skaitymai 
—„Makabriškoji poezija”. 
Vykstant poetinei puotai, poe
tai, muzikai, aktoriai diskuta
vo įvairiomis temomis, šoko, 
dainavo, skaitė savo ir kitų 
poeziją, dargi tolimame New 
Yorke gyvenančio Jono Meko 
Laiškus iš niekur.

O prizų, prizų! Už maka- 
briškiausią, spalvingiausią, 
pagaliau ir „kiauliškiausią” 
eilėraštį. Prizą — rūkytą par
šiuką — už kiauliškiausią ei
lėraštį pelnė poetas ir lite
ratūros kritikas Liudvikas 
Jakimavičius. Jei smalsu — 

galiu čia pridėti, parodyti kaip 
skamba autoriui paršelį lai
mėjęs tas kiauliškasis eilė
raštis:

lui Marti'
Nuotr. Ričardo Šileikos

Kultūros ministras Saulius Šaltenis (kairėje) įteikia Jotvingių premiją poetui Marcei 
naičiui.

Vabalėlis grįžo namo
Iš Rūdiškių
Ir nieko nesakęs
Kiauru auliniu batu
Spyrė karvei į tešmenį
Toji neteko sąmonės ir

užtrūko
Apšvirkštusi
Kiaurą Vabalėlio batą
Krekenom
Kai Rūdiškėse
Rūdijo
Kanalizacijos komunikaci

jos.

Laimi jaunieji poetai

Tą pačią dieną vertinimo ko
misijos pirmininkas Bronius 
Savukynas paskelbė svarbes
niųjų konkursų nugalėtojus. 
Atplėšus numeriais pažymė
tus vokus, paaiškėjo anonimi
nio eilėraščio konkurso nuga
lėtojai — tai vėlgi jauni poetai 
Gintaras Grąjauskas (pirmoji 
vieta), Laurynas Katkus ( diri
gento ir muzikologo Donato 
Katkaus sūnus), o tarp šių 
dviejų — vyresniosios kartos 
poetas Kornelijus Platelis. 
Artėjančio 200 metų Adomo 
Mickevičiaus jubiliejaus proga 
surengtą konkursą laimėjo 
čia dalyvavęs lenkų poetas 
Zbigniev Dominiak (jo eilėraš
tį — poeto įsivaizduojamą Ma
rilės laišką Adomui Micke
vičiui — išvertė ir čia pat per
skaitė Vytautas Bložė). Kitas 
premijas už eilėraščius A. 
Mickevičiaus tema pelnė drus- 
kininkietė Dalia Bozytė ir vil
nietis Mindaugas Kvietkaus
kas.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

PAUKŠČIŲ TAKAS

Laukai pakeitė šukuosenas.
Už miškų, kareivinėse 
graudžios naujokų dainos 
apie brangią tėvynę ir mylimą.

Po žvaigždėmis 
trumpai pakirptose ražienose 
stoviu kaip užmirštas dalgis — 
po rugiapjūtės.

Lyg turėčiau kažkur išvykti, 
būti apkaltintas ar ištremtas.

Tas atsisveikinimas rudenį su tuo, 
kur esi ir kur visada liksi, 
kai tokie gervių verksmai naktį 
Paukščių take — 
palieka mus Lietuva, 
sparnuota.

Jie žiemą praleis dausose, 
prie šiltų vandenų.
Paukščiai —jie dar prisimena 
iš kur kažkada atkeliavom: 
į ten juos kas rudenį išveda Paukščių taku 
mūsų protėvių vėlės.

O likti per daug man, 
per daug spalio naktį žvaigždžių.
Kas metai po jom esi vis mažesnis, 
lyg užmirštas ant kažkieno didelio delno — 
kad tiktai nesugniaužtų.

................... b
MARCELIJUS MARTINAITIS

Jotvingių premijos laureatas

NUORAŠAI

Eilėraščius nusirašinėju nuo anksčiau parašytų, 
nuo fotografijų, nuo savo gyvenimo, 
nusirašinėju nuo vandenų, nuo dangaus, 
nuo medžio lapų.

Nusirašinėju nuo bokštų, šventovių, 
nuo giesmynų, nuo mirusiųjų, 
nuo iškelto Viešpaties piršto.

Nusirašinėju nuo to, ką liečiau, 
nuo lūpų, krūtų, nuo prisiminimų, 
laiškų, gražių užmirštų niekniekių, 
nuo segių, apyrankių.

Nusirašinėju nuo paukščių, nuo gyvulių, 
kuriuos glosčiau, šėriau, mušiau, 
nuo peilio kriaunų, nuo kraujo, 
pasiliejusio asloj.

Nusirašinėju nuo automatų, kulkosvaidžio rankenų, 
nuo žaizdų, nuo gaisraviečių, 
nuo tuščių puslapių, nuo to, 
kas buvo neparašyta.

DAINA
neparašytam eilėraščiui

Bėki, eilute, 
galan gyvenimo, 
galan gyvenimo — 
per visą knygą.

Bėki per knygą 
lapas po lapo, 
lapas po lapo — 
galan gyvenimo.

Palaidi žodžiai 
vejas per knygą, 
veja mažąsias 
didžiosios raidės.

Bėki nuo žodžių — 
neatsisukus: 
tie žodžiai žvanga 
pikti kaip dalgiai.

Bėki, eilute, 
lapas po lapo, 
o pabėgėjus — 
dar palūkėki.

Žodžių užvyta 
sustok pabėgus — 
mes dar pabūsim 
vidury knygos.

Mes dar pabūsim 
vidury knygos, 
vidury knygos 
susimąstysim.

Po to pabėgsi 
mane palikus 
galan gyvenimo — 
nepalūkėjus.

RŪDIM
1991
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Ad multos annos 
didžiam lietuviui!

Pokalbis su kun. Vytautu Bagdanavičium, MIC
90-ojo gimtadienio proga

Po fantastiškų svajonių ir, 
rodos, nerealių vilčių — lais
vos Lietuvos — išsipildymo, 
po džiaugsmingo svaigulio, 
išeivijoje ėmė rodytis menka
vertiškumo ženklai, ypač 
kultūrinėje srityje, deja, mes 
tik mėgėjai, deja, ne profesio
nalai, deja, tik saviveikla, 
deja... Taip besikuklindami, 
pamirštame, kad išeivija tu
rėjo ir tebeturi žymių asmenų 
įvairiose meno bei mokslo sri
tyse, kurie tamsiausiose pa
vergtos Lietuvos dienose jai 
kaupė, jai skyrė savo šviesią 
kūrybą. Pamirštam, kad ir 
mums, gyvenantiems sveti
muose kraštuose, jie kurstė 
atkaklią lietuviškumo ugnelę. 
Galbūt pamirštam todėl, kad 
tautos kultūros avilin gausius 
įnašus sutelkę asmenys daž
nai vaikšto tyliais žingsniais 
ir, kaip bitės, dėvi pilkais 
švarkeliais...

Vienas tokių „bitinėlių” išei
vijoje, kruopščiai, giliai ir 
plačiai prisidėjęs prie lietu
viškos kultūros medonešio, 

.yra kun. tąol. lic. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC. su ku
riuo jo kūrybingo 90-mečio 
proga norime pasikalbėti ir 
„Draugo” skaitytojus artimiau 
supažindinti.

— Gerbiamas Kunige, kas 
lėmė pasirinkti ir apsi
spręst už dvasininko luo
mą? Kunigystė — daugiau, 
negu profesija, ir atsako
mybė jai didesnė.

— Galima sakyti, kad apsi
sprendimas įvyko paprastai, 
gyvenimiškai. Buvau jaunas 
pradžios mokyklos mokytojas 
Triduoniuose, Vilkaviškio ap
skrityje, kai pašaukė kariuo
menėn. Tada man reikėjo 
rinktis, apsisprendžiau už ku
nigystę. Tai, žinoma, tik iš

porinę aplinkybė. Tikroji prie
žastis — mano šeima. Nuo 
vaikystės buvau auklėjamas 
katalikiškai įvestas į katali
kiško gyvenimo formą.

— Esate pirmojo Lietuvos 

Pieš. kun. V. Bagdanavičiaus

nepriklausomybės laiko
tarpio augintinis, nes aukš
tuosius mokslus baigėte 
bei teologijos licencijatą 
įsigijote Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Žvel
giant į tuos nutolusius 
laikus, kokius neblėstan
čius prisiminimus sukelia 
Jums VDU?'Kuris profeso
rius padarė įtakos Jūsų gy
venimui, kūrybai?

— Kaunas man darė didelės 
įtakos ir kaip universitetinis 
miestas, ir kaip Lietuvos sos
tinė, nors ir laikinoji. Iš profe
sorių Stasys Šalkauskis man 
padarė daug įtakos. Tai buvo 
ypatingas žmogus, sugebėjęs 
rasti darnų ryšį tarp moks
linės ir religinės srities. Tuo 
metu Lietuvos, visuomenėje 
šios dvi sritys buvo nutolusios 
viena nuo kitos. Lietuvoje be
veik kildavo klausimas: arba 
tikėjimas, arba mokslas. Prof. 
Šalkauskis rado esminį derinį 
tarp šių dvasinių žmogaus gy
venimo sričių.

— Neseniai lankėtės Lie
tuvoje. Ar teko nors trum
pam sugrįžti į Alma Mater? 
Kaip Jums dabar atrodo 
VDU veikla. Lietuvai pra
dedant antrąjį nepriklau
somybės laikotarpį?

— Viešėdamas Lietuvoje, 
formalaus ryšio su universite
to žmonėmis neturėjau, bet 
teko sutikti asmenis, gyvai be
sireiškiančius akademinėje ir 
visuomeninėje srityje. Jie visi 
reiškiasi daug žadančiu būdu. 
Tokių žmonių Lietuvoje yra ne 
tik centruose, bet ir mažes
nėse vietovėse. Taip pat pa
stebėjau Lietuvoje labai ryš
kiai kultūros baruose besi
reiškiančias moteris.

— Žvelgiant į „Draugo” 
knygyno sąrašus, Jūsų pa
rašytos knygos sudaro ga
na ilgą eilę. Temos, kurias 
gvildenate savo raštuose, 
labai įvairios: nuo Indijos 
religijų iki lietuvių tautos

Kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC

-praeities; nuo teologijos iki 
tautosakos ir net visos 
žmonijos likimo svarsty
mų. Kuri tų temų Jums 
pačiam buvo svarbiausia 
knygos ar studijos forma 
išgvildenti ir skaitytojui 
išsakyti? Kurį savo darbą 
laikote vertingiausiu, žiū
rint iš religinės veiklos 
taško?

— Sunku būtų šiandien at
sakyti, kuri nagrinėtų temų 
man buvo svarbiausia, nes 
įvairiais laikotarpiais mane 
domino įvairios temos. Žiūrint 
tačiau iš religinės veiklos 
taško, svarbiausiu laikyčiau 
įsteigimą, leidimą ir redaga
vimą Vokietijoje dvisavaitinio 
žurnalo Naujasis gyvenimas. 
Po karo lietuviai Vokietijoje 
sudarė tokią visuomenę, kuri 
domėjos giliaisiais žmogaus 
egzistencijos klausimais, į ku
riuos aš bandžiau rasti atsa
kymą. Komunizmo ir nacio- 
nalsocializmo žiaurumus iš
gyvenę, žmonės ieškojo atsa
kymo, kaip į visa tai turi 
žiūrėt krikščionis. Tada lai
kiau savo uždaviniu padėti lie
tuviams susiorientuoti, kad 
nebūtų prarastas katalikiškas 
tikėjimas.

— Kaip Jums atrodo, ar 
dabar Lietuvoje yra žur
nalų panašių į Naująjį 
gyvenimą? Ar pvz. Kata
liką pasaulis, Logos eina 
Naujojo gyvenimo pėdo
mis?

— Sunku būtų siūlyti šiems 
žurnalams Naujojo gyvenimo 
pavyzdį, nes dabartinės Lietu
vos religinės spaudos skaityto
jai labai skiriasi nuo ano meto 
skaitytojų Vokietijoje, po karo. 
Jei kas domėtųsi, saugiai 
įrišti NG komplektai yra Tel
šių kunigų seminarijoje ir Vil
niaus valstybinėje biblioteko
je.

Apskritai, manau, kad kata
likiškos spaudos uždavinys po
komunistiniame pasaulyje, 
kur iškyla klausimai apie 
žmogaus vertę, yra dvilypis. 
Viena: išlaisvinti žmogų iš 
vien tik mokslų hegemonijos, 
pripažįstant jam teisę būti ti
kinčiu į viršgamtines verty
bes; antra: apginti jo teisę būti 
pirmaeiliu valdytoju savo tur
to, kurį apribotų artimo mei
lės uždaviniai.

— Kokią savo veiklą la
biausiai vertinate kultū
riniu požiūriu?

— Tai būtų „Lietūviškos 
knygos klubo” išlaikymas 
išeivijoje. Jo įsteigėjas buvo 

kun. dr. Kazimieras Matulai
tis, MIC. Jis teisingai numatė, 
kad knygų leidykla išeivijos 
visuomenėje gali išsilaikyti 
skaitytojų lėšomis, jei jie tap
tų nuolatiniais išleidžiamų 
knygų rėmėjais. Šiuo pagrin
du ir buvo įsteigtas klubas. 
Tiesa, kun. Matulaitis išleido 
tik vieną knygą. Toliau jo 
darbą teko tęsti man. Kurį 
laiką tam klubui vadovavo ir 
kun. Pranas Garšva, MIC. 
Reikia pripažinti, kad tam 
tikrą garantiją šiai knygų lei
dyklai sudarė tėvai marijonai 
Čikagoje ir Draugo dienraštis. 
Klubas, išsilaikęs net keletą 
dešimtmečių, liudijo lietuvių 
išeivijos kultūringumą.

— Jūs ilgus metus buvote 
to klubo vedėjas ir spiritus 
movens. Vien tik pažvelgus 
į klubo leidinių sąrašą, api
mantį 160 pavadinimų, gali 
matyt, kaip gąjus lietu
viškas žodis išeivijoje. Už 
jo puoselėjimą per knygų 
klubą ir rašytojai, ir skai
tytojai Jums tebėra dė
kingi. O kurį iš savo filoso
finių veikalų laikote ver
tingiausiu? Su kuriuo lie
tuviams čia ir Lietuvoje 
būtų naudinga susipažinti?

— Šv. Tomo Akviniečio stu
dijos Summa contra gentiles 
atpasakojimą lietuviškai. Šv. 
Tomo galvosena mane domino 
jau nuo seminarijos laikų. 
Studijuojant teko girdėti prof. 
Praną Kuraitį, kuris komenta
vo šį šv. Tomo veikalą. Tas 
mane ir paskatino lietuviškai 
atpasakoti tą knygą.

— Lietuviškai šį atpasa
kojimą Jūs pavadinote Tomo 
Akviniečio dorovės filosofija. 
Išleista 1997 m. Vilniuje Lo
gos leidyklos. Tai labai gražiai 
apipavidalinta plona knygelė, 
kuri talpina didžiulį religinį- 
filosofmį kraitį kiekvieną žmo
gų dominančių esminių klau
simų apsvarstymai, atsakymų 
galimybės. Ypač malonu pa
stebėti, kad Jūs komplikuotas 
religines-filosofines temas per
duodate skaitytojui gražia lie
tuvių kalba, neperkrauta tarp
tautinių žodžių gausybe ir 
nesupančiota ilgiausiais sa
kiniais.

— Ne kartą teko pa
stebėti, kad esate didelis 
optimistas žmogaus, to „Je- 
dermann” — žmonijos at
stovo — atžvilgiu, nepai
sant jo vis didėjančių pra
sižengimų. Argi iš tikrųjų 
Blogis reikalauja pastan

gų, o Gėris lengvai pasie
kiamas, kaip skelbia Paul 
Claudel, kurio gerbėjas ir 
raštų vertėjas esate? Ar 
matote žmonijos akiratyje 
pragiedrulių? Platesnio 
masto žingsnių į Gėrį?

— Sutinku, kad esu optimis
tas, tačiau nepaneigiu fakto, 
kad žmogaus gyvenimas nėra 
laisvas nuo tragikos. Paul 
Claudel labai optimistiškai 
žvelgė į žmogaus dorovin
gumą. Gal todėl ir ėmiau ver
sti jo misteriją Šilkinis bate
lis. Čia garsusis autorius pa
brėžia mintį, kad ne viskas 
taip bloga, kaip atrodo. Iš 
tiesų, žmonijoje yra gerumo 
apraiškų. Galbūt viena vertin- 
giausiųjų — mažų būrelių tel
kiniai, kurių tikslas vienaip ar 
kitaip padėti artimui. Iš jų 
kyla ir plačios apimties labda
ros organizacįjų. Net ir religi
nio pamaldumo srityje pagal
ba vienų kitiems yra vertybė. 
Ir lietuvių visuomenėje man 
teko sutikti tokių pamaldumo 
telkinių.

— Grįžtant prie Jūsų 
kūrybos, tame ilgame kny
gų sąraše vienas pavadini
mas ypač krinta į akį — 
Venecijos kvepalai. Skam
ba labai pikantiškai. Lyg 
ne to autoriaus, kuris pa
rašė Vienuolinis gyveni
mas. Būtų įdomu išgirst 
apie šį kūrinį ir jo genezę.

— Venecijos kvepalai tai ra
dijo vaidinimų rinkinys, ir 
vardas jam atsitiktinis. Aš pa
ėmiau jį iš vieno Oskaro 
Milašiaus prasitarimo. O radi
jo vaidinimų istorija yra ši: 
1954-1955 m. Draugas turėjo 
savo radijo programą. Jai va
dovavo Jonas Soliūnas. Šiai 
programai aš ir parašiau 
trumpų, 10 min. trunkančių, 
vaidinimų. Viename tų vaidi
nimų aš „pakviečiau” Veneci
jon „pasikalbėjimui” du ari
stokratus: Adomą Mickevičių 
ir Oskarą Milašių. Tema: gar
bingo žmogaus problema šiais 
laikais.

— Esate pasižymėjęs ver
tėjas. Iš kurių kalbų ir ku
rių rašytojų kūrybą esate 
vertęs?

— Šalia Gabriel Marcei ir 
Paul Claudel, iš prancūzų kal
bos esu vertęs Albert Camus 
ir J. A. Gabienau: iš vokiečių 
kalbos — daugiausia teologi
nius raštus: Maties Scheben, 
Edita Stein, Wilhelm Koopers. 
Anglų kalboje mane labai 
domino T. S. Eliot, poetas ir 
dramaturgas, taip pat airis 
rašytojas ir filosofas James 
Joyce. Turiu taip pat paminėt 
Austrijos autorius — Wilhelm 
Schmidt ir kardinolą Koenig.

— Draugo patalpų sienas 
puošia vienas kitas Jūsų 
pieštas paveikslas. Atrodo, 
kad abi Jūsų rankos visa
da užimtos: viena laiko 
plunksną, kita — teptuką. 
Kokią vietą Jūsų gyvenime 
užima vaizdinis menas?

— Draugo patalpose yra 
daugelio žinomų dailininkų 
kūrinių. Mano paveikslai gal
būt nelabai tinka į šią gale
riją. Mano piešinių technika 
savotiška: naudoju spalvotus 
pieštukus, bet jų spalvas pra- 
skiedžiu vandeniu. Anksčiau 
esu tapęs ir aliejiniais dažais, 
bandžiau ir akvarėle.

— Ką planuojate ateičiai?
— Mano amžius nebeleidžia

Kun. Vytautui
Bagdanavičiui — 90

ANATOLIJUS KAIRYS

Rašyti apie kun. Vyt. Bag- 
danavičių yra tas pats, kas 
įeiti į didelį mišką be kelio at
gal. Gimęs tartum simbolis 
šv. Kalėdų antrą dieną, iš 
anksto Dievui pašvęstas dar
buotis Jo vynuogyne, kunigas 
V. Bagdanavičius yra gyvojo 
Dievo gyvasis žmogus, kilnus 
ir tolerantiškas, savo darbais 
ir kūryba tiksliai atsakęs į 
žmogaus prasmės klausimą.

Kurią gi kunigo Bagdana
vičiaus kūrybos ar veiklos sri
tį laikyti pagrindine? Tokios 
nėra. Jis ir mokytojas, ir ku
nigas vienuolis, ir beletristas, 
ir kritikas, ir vertėjas, ir filo
sofas, psichologas, visuome
nės veikėjas, redaktorius, ad
ministratorius, žurnalistas, 
pamokslininkas; jo intelek
tualinė veikla taip plati ir gi
li, kaip patsai gyvenimas.

Tačiau man arčiau širdies 
Bagdanavičius teatrologas. 
Ne todėl, kad jis parašė ar iš
vertė keletą dramų bei vaidi
nimų, o todėl, kad kūryba, 
kiek jos esu skaitęs, yra dra
matiška ir intriguojanti. 1938 
m. studįjuodamas prancūzų 
kalbą ;r literatūrą Prancū
zijoje, Grenoblio universitete, 
jis susipažino su žymiais 
prancūzų katalikų rašytojais 
ir juos pamėgo, ypač Paul 
Claudel. Jo stambią, per 400 
psl., misteriją Šilkinis batelis 
išvertė į lietuvių kalbą (1965) 
ir kiek vėliau Marijonų na
muose suruošė šio veikalo se
minarą, kurį pastoviai lankė 
apie 20-25 teatru besidomin
tieji Čikagos teatralai. Menu, 
kartą į savaitę susirinkdavo
me, skaitydavome ir aptarda
vome paslaptingas P. Claudel 
dramines scenas, o mūsų va
dovas V. Bagdanavičius prie 
kiekvienos scenos pridėdavo 
savo komentarą.

Maždaug 1955 m. dienraštis 
Draugas turėjo savo radijo lai
das, jų programai kun. V. 
Bagdanavičius parašė 10 mi
nučių trukmės 16 vienveiks- 
mių vaidinimų, kuriuos išlei
do rotatoriumi ir visą rinkinį 
pavadino Venecijos kvepalai. 
Taip pat yra parašęs plates
nės apimties dramą nusikalti
mo ir atgailos klausimais. 
Dianiros švarkas; nors ši dra
ma nebuvo išleista, nei staty
ta, bet ji vertingas įnašas į Ju
biliato kūrybos lobyną.

Be Šilkinio batelio, kun. 
Bagdanavičius išvertė iš 16 
šimtmečio olandų misteriją 
Nimeegeno Marytę, ją pasiūlė 
tuo metu Čikagoje veikian
čiam Jaunimo teatrui, kuris 
ją pastatė. Režisavo tuo laiku 
kylanti režisierė Živilė Num- 
gaudaitė. Čikagos lietuviai 
buvo vieninteliai Amerikoje, 
pamatę šią prieš 400-500 
parašytą misterįją, o Jaunimo 
teatrui tai buvo atmintina 
diena.

projektuot nauju darbų. Ta
čiau planuoju perrašyti vieną 
senesnį darbą apie Marijos 
teologįją.

— Draugo skaitytojų vardu 
ačiū Jums, kun. Bagdanavi- 
čiau, už įdomų pokalbį. Lin
kime sveikų, kūrybingų dienų 
ir — Ad multos annos!

Kalbėjosi Nijolė Jankutė

Po dramaturgijos kun. Bag
danavičius perėjo į beletris
tiką. Pirmas jo romanas vadi
nosi Laiškas Antijochijai. 
Jam, paskatą davė noras tau
tinę kultūrą suderinti su kri
kščioniškuoju apreiškimu. Ro
manas pasirašytas slapyvar
džiu.

Antras romanas pavadintas 
Vilniaus vyskupo užrašai. Šia
me romane autorius dėsto, 
kaip paslaptingas vyskupas 
patiria žemiško gyvenimo 
džiaugsmus ir kančias, miršta 
ir prisikelia. Tai lyg pasaka, 
kuriai ištikimai tarnauja tau
tosaka bei įvairios kultūrinės 
apraiškos, įskaitant tikėjimą 
antgamtinėmis būtybėmis. 
Abu romanai buvo spausdina
mi Drauge 1970 ir 1971 m. 
Šalia jau minėtų darbų, kun. 
V. Bagdanavičius dar išvertė 
kard. Newmann Mano gyveni
mo apologija, Kard. Franz Ko
enig ir kitų trumpesnių vei
kalų.

Mokytojo pašaukimas labai 
ryškus V. Bagdanavičiaus gy
venime ir kūryboje. Savo pir
mąsias jaunuolio dienas jis 
pradėjo mokytojavimu Kudir
kos Naumiesčio vidurinėje 
mokykloje. Įėjęs į Viešpaties 
vynuogyną Vilkaviškio ku
nigų seminarijoje 1936 me
tais, jis kapelionavo progim
nazijoje ir gimnazijose, peda
gogo spalva žymi visą jo gy
venimo eigą. Pvz. vos atvykęs 
į Čikagą, tuoj įsijungė į mo
kytojo eiles — buvo Pedagogi
nio lituanistikos instituto 
rektorius ir įvairių kursų dės
tytojas.

Iš mūsų kultūrinės istorijos 
žinome, kad mokytojai ir ku
nigai buvo visuomeninio bei 
tautinio judėjimo varikliai; tai 
tinka ir kun. V. Bagdanavi
čiui. Gyvendamas tremtyje, 
konkrečiai Miunchene, jis stu
dijavo filosofiją ir psichologiją 
vietos universitete, o tuo pa
čiu laiku buvo ir visuomenės 
veikėjas: Miuncheno lietuvių 
sąjungos pirmininkas, lietu
vių kunigų s-gos steigėjas, 
žurnalistų s-gos centro valdy
bos pirmininkas Naujojo gyve
nimo redaktorius, atvykęs į 
Čikagą, tapo Draugo dien
raščio moderatorius, Laivo re
daktorius ir lietuviškos kny
gos klubo vedėjas. Tai vis 
pareigos, reikalaujančios su
manumo, energijos ir pasiau
kojimo.

Kun. V. Bagdanavičius ga
na dažnai atsiliepia į kitų ra
šytojų kūrybą daugiau ar 
mažiau palankia kritika. Jis 
yra rašęs apie B. Brazdžionį, 
K Bradūną, J. Jankų, L. An- 
driekų, A. Landsbergį ir dau
gelį kitų. Jis suredagavo prel. 
M. Krupavičiaus atsiminimus 
(1972m.), parašė įvadą. M. 
Reinio biografijai (1977), per 
„Margučio” radiją davė sek
madieninių skaitymų komen
tarus, vedė religines valan
dėles, kurios buvo vienos įdo
miausių. Parašė keliolika stu- 
dįjų, kurių svarbesnės yra 
Laikraštininkas išeivijoje, Lie
tuviškos žegnonės kilmė, Lie
tuviška materialistinė raštija 
iki nepriklausomybės paskel
bimo, Marija lietuviškoj pasa
koj, Indijos religinė išimtis, 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ateities savaitgalį prisimenant
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Literatūros vakaras

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkai per praėjusius 18 metų 
įprato laukti ir lankyti jau 
tradicija tapusius Ateities sa
vaitgalius. Nors kiekvienais 
metais savaitgalių programi
nių punktų apipavidalinimas 
skyrėsi, bet visi pasižymėjo ir 
pasižymi savo dvasiniu bei 
kultūriniu pobūdžiu.

Kaip ir anksčiau, šiemetinis 
Ateities savaitgalis prasidėjo 
literatūros vakarų penkta
dienį, spalio 30 d., Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaro daly
vius sukvietė Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininkė Sta
sė Petersonienė: Daivą Karu- goję. Jau prieš 5 metus sugal- 
žaitę, Kornelijų Jazbutį, Au
drą Kubiliūtę Daulienę, Ričar
dą Spitrį, Vainį Aleksą. Vaka
ro programos vadovė Audrė 
Budrytė parinko įvairių poetų 
žodžius kaip įvadus prieš 
kiekvieno dalyvio pristatymą: 
Antano Jonyno, Juliaus Kele
ro, Nijolės Smieliauskaitės, 
Joni) Meko... Žodžiai mums 
priminė, kad dabar ruduo. 
Vedėjos žodžiai taip pat pri
minė, kad šis vakaras ypatin
gas: „Mano liežuvis neiš
mankštintas gimtos kalbos 
gimnastikoje”. 'Nors tik du va
karo dalyviai gimė Lietuvoje, 
visi kaip tik ta gimtąja kalba 
mėgino sudaryti gražių žodžių 
audinių vaizdą.

Daiva Karužaitė, meninin
kė, dirbanti socialinės psicho
logijos srityje, („counseling”), 
rašė „motulei, močiutei, tau”, 
apie ilgesį ir įvykį. Žodžių py
nė lieka atmintyje: „saulė 
dužo ant vandens...”, „įmesk į 
laužą sapnus ir neužbaigtus 
eilėraščius”...

Ateities savaitgalio dalyviai. Iš kairės: poetas Vainis Aleksa ir sa
vaitgalio koordinatorius Jonas Pabedinskas. Nuotr. Jono Kuprio

Ateities savaitgalyje kalbasi sės. Daiva Kuzmickaitė ir Ramunė 
Kubiliūtė. Nuotr. Jono Kuprio

Ateities literatūros vakaro dalyviai Jaunimo centro kavinėje spalio 30 d. Iš kairės: Ričardas Spitrys, 
Vainis Aleksa, Audra Kubiliūtė Daulienė, Kornelijus Jazbutis ir Daiva Karužaitė. Nuotr. J. Kuprio

Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros vedėjas dr. To
mas Sadauskas (kairėje) ir dr. Vytas Narutis, susitikę Ateities sa
vaitgalyje. Nuotr. Jono Kuprio

Kornelijus Jazbutis šiuo me
tu dažnai turi progos aplanky
ti Lietuvoje gyvenančią mo
tiną. Jis yra dalyvavęs poezi
jos šventėse ir vakaruose, ir, 
atrodo, ten ypač pakutenama 
jo kūrybinė gyslelė. Girdėjome 
vieną eilėraštuką apie žibutę 
žemaičių tarme, girdėjome 
apie Naująją Romuvą, pušis, 
išklausėme eilėraščius „Ru
duo” ir „Saulelė raudona”. O 
poeto motinai turbūt labiau
siai patinka jo eilėraštis, kuris 
vis mini „kai tu grįši namo”.

Audra Kubiliūtė Daulienė — 
dviejų detektyvinių apysakų 
jaunimui autorė. Su vyru au
gina dukrelę ir dirba nekilno
jamo turto pardavimo įstai- 

vojo rašyti apie Antrąjį pasau
linį karą išgyvenusių ir jų 
vaikų pergyvenimus abipus 
Atlanto. Tai įvykiai, apie ku
riuos jai teko skaityti ir gir
dėti. Aprašymai buvo pradėti 
anglų kalba, bet dabar kai ku
rie jau išversti į lietuvių kal
bą. Girdėjome apie Amerikoje 
užaugusią Rasą, kuri sėdi Ko
penhagos oro uoste pakeliui į 
motinos gimnazijos alumnų 
suvažiavimą Mažeikiuose. Gir
dėjome apie Lietuvoje gy
venančių Vilijos ir Prano gra
žią, vėliau liūdną, gyvenimo 
istoriją apysakoje „Bitės”. Gir
dėjome apie išeivijoj užau
gusių išgyvenimus „Kokia kal
ba sapnuoji”.

Ričardas Spitrys į Ameriką 
atvyko tik prieš porą metų. 
Įdomu, kad šiam vakarui 
eilėraščius padėjo atrinkti jo 
žmona. Eilėraščiai dalyviams 
kėlė vaizdus: „nepamenu, ka
da augo man sparnai”, „iš kur 
aš atėjau”, „kas vyksta mano 
viduje”, „viduje keliai vinguo- 

ti, visi keliai kreivi”, „šaltiniai 
mūsų vaikai, pasidalinkime 
upes”...

Vainis Aleksa dėsto Univer
sity of Illinois ir dirba su stu
dentais universiteto rašymo 
centre. Jis ir žmona Laima au
gina keturis vaikus. Kūrybiš
kai pats reiškiasi poezijoj. Jį 
paveikė Algimantas Mackus, 
Jonas Mekas, kompz. Bachas, 
istorikė Sruogienė. Girdėjome 
„Prieš naują gyvenimą”, „Pen
ki iš Sruogienės”. Bacho kan
tata iškėlė vaizdus ,Adomo 
duona, kaip rojaus, tai ir že
mės jau gana”.

Vakarą užbaigė Stasė Peter
sonienė, pasidžiaugusi visais 
vakaro dalyviais, jaunaisiais 
kūrėjais. Ji paminėjo, kad va
kare dalyvauja dvi Lietuvių 
rašytojų draugijos narės — 
Audra Kubiliūtė Daulienė ir 
Daiva Karužaitė, taip pat Ba
lio Gaižiūno patriotinės poezi
jos konkurso laimėtojas Ri
čardas Spitrys.

Literatūros vakaro kūrėjai 
ir dalyviai dar pabuvo ka
vinėje, šnekučiavosi, gardžia
vosi Izabelės Stončienės pa
ruošta kava ir skaniais vaisi
niais pyragais.

Sekmadienis

Ateities savaitgalio dalyviai 
dalyvavo šv. Mišiose dviem 
pamainom. Jaunų šeimų tėvai 
su savo prieaugliu buvo šv. 
Mišiose 9 v.r., o iš ten nuvyko 
į Ateitininkų namus, kur vyko 
jaunučių ateitininkų susirin
kimas. Kiti Ateities savaitga
lio dalyviai dalyvavo šv. 
šiose 11 v.r. Per abejas 
Mišias prisiminėme a.a. 
Vytautą Vygantą ir kitus
laiminto Jurgio Matulaičio 
Misijos mirusius bei šeimos 
narius.

Mi- 
šv. 
dr. 
Pa-

Tomas Sodeika susitinka 
su jaunų šeimų tėvais

Ateitininkų namai buvo 
kaip bičių avilys. Visi jau
nučiai rinkosi kartu, pagiedojo 
ateitininkų himną, išgirdo 
pranešimą apie straipsnių ra
šymą į ateitininkų skyrių 
Drauge, apie artėjančią čiuo
žimo (išvyką. Tada jie pasi

skirstė su savo globėjais į 
būrelius pagal amžių, kur 
vyko atskiri užsiėmimai ir 
pašnekėsiai. Jauniausius, dar 
ne visai jaunučių ateitininkų 
amžiaus, vaikus prižiūrėjo tė
vai, o likusieji tėvai (kurie ne
dirbo kaip globėjai ir ne
prižiūrėjo mažųjų) rinkosi po
kalbiui. Jolita ir Vytas Na
ručiai koordinuoja šiuos mė
nesinius pokalbius ir paskai
tas. Spalio mėn. kalbėjo dr. 
Arvydas Žygas, o lapkričio 1 d. 
kalbėjo svečias iš Lietuvos, 
Ateities savaitgalio pranešėjas 
dr. Tomas Sodeika, Vytauto 
Didžiojo u-teto fakulteto filo
sofijos katedros vedėjas.

Bendra tema buvo „Ką 
krikščionis katalikas gali ir 
turi daryti šių dienų pasau
lyje”. Prelegentas priminė, 
kad pasaulis darosi neskai
drus. Šie pokyčiai vyksta jau 
dešimt metų. Mes turime pri
siminti, kad kelias, kuris veda 
į anapus, bene svarbiausias. 
Esame vaidmenų atlikėjai, 
reikia tapti tikrais krikščio
niais. Buvo duotas pavyzdys: 
matai elgetą gatvėje. Kaip į jį 
reikia žiūrėti? Jį pamačius,yra 
iššūkis, kyla neturto klausi
mai, kyla pasaulietiško santy
kio klausimas. Aplink mus su
kasi nekrikščioniškos sektos, 
rytų religijos. Reikia ieškoti 
santykių ir juos palaikyti, ne
galima atskirti religiją nuo 
kitų pasaulietiškų klausimų.

Pokalbis gilus, kažkaip tin
kantis sekmadienio rytui. Ta
čiau sunku per tokį trumpą 
laiką (mažiau kaip valandą) 
įsigilinti į filosofines temas. 
Netrukus atėjo laikas jaunu-

Ateitininkų šalpos fondo vakarienės svečiai spalio 31 d. Ateitininkų namuose, Lemonte. Iš kairės: 
Juozas Polikaitis, Aušrelė Liulevičienė, dr. Arūnas Liulevičius ir Ramunė Kubiliūtė.

, Nuotr. Valerijos Žadeikienės

čiams ateitininkams paminėti 
Vėlines, suaugusiųjų pokalbis 
turėjo nutrūkti. Prelegentas 
turėjo išvykti į šv. Mišias, o 
jaunųjų ateitininkų tėvai jau 
organizavo vaikus užkan- 
džiams ir kelionei po susirin
kimo į namus.

AtA Vytauto Vyganto 
prisiminimas

su-Ateitininkų namai vėl 
judėjo, išvykus jaunučiams. 
Atvyko kiti Ateities savaitga
lio dalyviai, ir po pietų rin
komės į didįjį kambarį pa
minėti tik prieš 3 savaites 
mirusį, a.a. dr. Vytautą Vy
gantą. Paminėjimą pradėjo ir 
vedė dr. Audrius Polikaitis. 
Jis priminė Vytauto Petro Vy
ganto gyvenimo bruožus nuo 
gimimo, 1930 m., ligi vėžio li
gos pradžios, 1989 m., ir mir
ties 1998 m. rudenį. Velionis 
su Audrium dirbo ir projekta
vo, kaip ateitininkijos vadova
vimo struktūras grąžinti į Lie
tuvą. Ateitininkų konferen
cijos metu Palangoje velioniui 
buvo suteiktas Ateitininkų 
Garbės pirmininko vardas.

Paminėjimo- metu ir po jo 
teko prisiminti, kad kiekvie
nas turime daug gyvenimo 
etapų, vaidiname daug rolių. 
Susidarė toks vaizdas ir apie 
velionį. Girdėjome pasakoji
mus jaunų profesionalų, kurie 
su juo dirbo ateitininkiškoj 
veikloj, toje pačioje „American 
Airlines” bendrovėje, buvo jo 
studentavimo laikų draugai, 
jo šeimos nariai. Girdėjome 
apie a.a. dr. Vytautą Vygantą 
— keliautoją, teatro mėgėją, 
brolį, tėvą, vyrą, katalikiško 
judėjimo veikėją ateitinin
kuose ir Pax Romana, matėme 
skaidrių iš įvairių jo gyvenimo 
momentų.

Girdėjome jo paties žodžius, 
įrašytus (ir spausdintus pro
gramėlėje), kalbėtus Ateiti
ninkų studijų savaitgalio me
tu Dainavoje 1996 metais. Ve
lionis buvo žmogus, kuris sir
go rimta liga. Jis turėjo progos 
su mumis atsisveikinti ne 
kartą, kai jam teko pažiūrėti į 
savo gyvenimo kelio pabaigą.

Ateitininkų federacijos pir
mininkas Vygantas Malinaus
kas buvo atsiuntęs laišką, ku
ris skaitytas per a.a. dr. 
Vytauto Vyganto laidotuves 
Putname, spausdintas Drauge 
ir vėl perskaitytas šiame pa
minėjime.

Juozas Baužys pacitavo ve
lionio seniai siųstų laiškų žo
džius ir papasakojo epizodų iš 
jų pirmų pažinties dienų, ką 
tik po karo atvykus į New 
Yorką. „Grįžta į mūsų širdis 
akimirkos”, — sakė Juozas 
Baužys. Velionis J. Baužiui 
rašė, kalbindamas dirbti Li- 
tuanus techninio redaktoriu
mi, taip pat kvietė į teatrą, 
rašė apie studijas, apie reali
zavimą, kad laikas ieškoti 
žmonos...

Antano Sabalio prisimini
mus apie velionį skaitė dr. 
Arūnas Linlevičius.

Tarp kitko, buvo prisiminti 
Alpių kalnuose įvykę ateiti
ninkų kursai po karo, apie ve
lionio suorkestruotą „pavyz
dinį” ateitininkų valdybos po
sėdį. Jau tada A. Sabaliui ir 
kitiems buvo aišku, kad tai 
būsimas psichologas ar teatro 
žmogus.

Birutė Bublienė su a.a. Vy
tautu Vygantu susipažino tais 
laikais, kai jis buvo paskaiti
ninkas moksleivių ateitininkų 
žiemos kursuose, o ji — da
lyvė. Po kiek metų jie kartu 
dirbo Ateitininkų tarybos pre
zidiume. Jos prisiminimai bu
vo surašyti laiško forma. Ar
vydas Barzdukas B. Bublienei 
sakė (naudojant Mačernio ei
lėraščio žodžius-rk), kad Vy
tauto Vyganto gyvenimas 
buvo kaip graži kelionė. B. 
Bublienės nuomone, ne veltui 
velioniui buvo duotas Lietuvos 
tautos didvyrio vardas, nes jis 
buvo ateitininkijos didvyris.

Saulius Čyvas dirbo su ve
lioniu tuo metu, kai Saulius 
buvo moksleivių ateitininkų 
centro valdybos pirmininkas, 
ir vėliau, kai teko pažinti ve
lionio profesinę pusę „Ame
rican Airlines”, kur abu dirbo 
— Velionis kaip industrijos 
psichologas, viceprezidentas. 
Anot S. Čyvo, dr. Vygantas pa

siekė daug profesiniame gyve
nime, bet jam nerūpėjo nei 
uždarbis, nei titulas, nei darbo 
vieta. Amerikos poetas Ralph 
Waldo Emerson mums pri
minė — juoktis daug ir palikti 
pasaulį geresnį, negu radome. 
Tai velionis ir padarė — jis 
kilo ir kitus kėlė.

Dr. Mindaugo Vyganto dėka, 
teko pažinti velionį taip, kaip 
tik brolis ir jo $eimos nariai 
galėjo jį pažinti. Sužinojome, 
kad jie užaugo dvikalbėje 
šeimoje Klaipėdoje: su tėvu 
lietuviškai kalbėjo, su motina 
vokiškai. Iš jūreivio motinos 
brolio pamėgo keliauti. Iš per
keltų žmonių („displaced per- 
sons”) stovykloje gyvenančio 
vieno lietuvio jėzuito, velio
nis sužinojo apie ateitininkų 
veiklą. Buvo stipendininkas 
Brooklyn College, baigė 27- 
asis iš 800-ųjų baigiančių. Pax 
Romana bičiuliai jį ilgai prisi
minė, net po daugelio metų 
priimdami jo brolio sūnų Tan
zanijoje. Rėmė ir rūpinosi sa
vo šeima. Net ligos metu su 
žmona Dalias mieste globojo iš 
Lietuvos medicininei prie
žiūrai atvykusias dvynes sese
ris ir jų motiną. Labiausiai 
mylėjo ir didžiavosi savo 
žmona Mara, dukromis Kristi
na ir Monika.

Baisios ligos metu, jis pri
ėmė Dievo valią. Sakė, kad ne
galima pabėgti nuo sunkių gy
venimo užduočių. Jis mokė 
mus, kaip gyventi. Jis buvo 
optimistas; buvo inspiruotas ir 
inspiruojantis. Jam rūpėjo pa
sauliečio rolė kataliko gyve
nime. Tokį prisiminsime a.a. 
dr. Vytautą Vygantą iš šios 
popietės dalyvių pasisakymų.

Paminėjimo pabaigoje velio
nio brolio sūnus Marius vio- 
lančele pagriežė G. Faure 
„Elegiją”, I-Vie Lin akompa
nuojant, o Monikos Vygan- 
taitės ir jos motinos Maros 
atrinktos skaidrės iš velionio 
gyvenimo buvo rodomos ek
rane.

Ateitininkijos ateitis

Jonas Pabedinskas sukvietė 
kelis asmenis, kurie pasidali
no mintimis tema .Ateiti
ninkų atskaitomybė praeičiai 
ir atsakomybė ateičiai”.

Buvęs Ateitininkų federaci
jos vadas Juozas Polikaitis 
minėjo, kad a.a. Vytauto Vy
ganto dėka, jis pats įsijungė į 
ateitininkų veiklą. J. Polikai- 
čio nuomone, gal per daug de
juojame, pasiteisindami ne
veiklumu. (Nukelta į 2 psl.)
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Jau devintą kartą Druski
ninkuose įvyko kasmetinis po
etinis ruduo, tapęs reikšmin- ' 
gu visos Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo įvykiu. Į šį gražų ir 
ramų rudens spalvomis mir
gantį kurortinį miestelį susi
renka daugiausia naujų poeti
nių dirvonų, modernistinių, 
nesustabarėjusių išraiškos 
priemonių ieškantys Lietuvos 
poetai ir jų pasikviesti kolegos 
iš užsienio. Ne iš vieno už
sieniečio girdėjau, kad tai iš 
tiesų patrauklus, įdomus ir 
naudingas literatūrinis ren
ginys, kokių nėra nei Angli
joje, nei Danijoje arba Skan
dinavijos kraštuose. Tad ne
nustebau, kai praėjusią vasa
rą Anykščiuose, Santaros — 
Šviesos konferencijoje sutiktas 
čikagietis literatas Kornelijus 
Jazbutis man pasakė, kad pa
našius poezijos rudenius už
simota rengti ir Čikagoje. Kad 
šis sumanymas iš tiesų kilęs, 
patvirtino ir į Druskininkų poe
tinį rudenį iš Čikagos atvyku
si poetė Eglė Juodvalkė. Ją 
nustebino į šį poezijos renginį 
suvažiavusių poetų gausu
mas. Tokio didelio poetų būrio 
— gerokai per šimtą — Drus
kininkų ruduo dar neregėjo. 
Privažiavo svečių iš Lenkijos, 
Čekijos, Danijos, Anglijos, 
JAV, Baltarusijos, net iš Mek
sikos. , t
į Be~poezijos' ikaitymiį, kiek

viename poetinio rudens ren
ginyje aptariamos poezijos 
sąsajos su kuria kita meno sri
timi. Šiemetinio Druskininkų 
poetinio rudens svarbiausia ’ 
t6ma — poezija ir muzika. 
Tad svarstymuose dalyvavo 
ne tik poetai, literatūros ty
rinėtojai, bet ir muzikai, tarp 
kurių „pirmu smuiku” grojo 
dirigentas ir muzikologijos 
profesorius Donatas Katkus.

Diskusiją „Poezija ir muzi
ka. Laikinės poezijos formos” 
savo žodžiu įžiebė poetinio 
Druskininkų rudens pradinin
kas ir, nepaisant svarbaus 
Švietimo ir mokslo ministro 
vietos, dabartinis šio renginio 
vadovas Kornelijus Platelis. 
Štai visa jo kalba:

„Ėmęsi galvoti apie poeziją 
ir muziką, pirmiausia prisi
mename senus, kaip pasaulis, 
ir natūralius šių menų sin
tezės pavyzdžius — ritualą, 
dainą, operą ir pan. Iš pažiū
ros atrodo, kad šie du menai 
nesunkiai suderinami ir net 
vienas kitą praturtina. Iš tie
sų, galima surasti nemažai 
sėkmingų jų derinimo pavyz
džių. Tačiau jie abu visiškai 
savarankiški, abu turi ilgą 
raidos istoriją. Akyliau įsižiū
rėję pastebime, kad , juos abu 
derinant, kažkuris visada turi 
nukentėti, t.y. tenkintis an
traeiliu, pagalbiniu vaidme
niu. Nenoriu gilintis į šią 
temą, sutikčiau, kad šie deri
nimo sunkumai slypi ne pa
čiuose menuose, o yra sąly
gojami ribotų mūsų kūrybos 
ir suvokimo galimybių. Mane 
labai domina, ką poezija turi 
bendra su muzika ir kuo ski
riasi.

Pirmiausia, žinoma — lai
kas. Kalba, kaip ir muzika, 
skleidžiasi laike ir turi. savo 
garsinę išraišką. Nebūtinai 
fizinę. Man teksto garsia- 
raštis net įdomesnis ir pa
trauklesnis, bent jau tiksles
nis ir asmeniškesnis, kai 
skaitant skamba mano są

Poezija ir muzika
monėje. Estetiškai orientuota 
poetinė kalba turi dar dvi es
mines, ją apsprendžiančias ir 
labiausiai su muzika suarti
nančias, savybes: ritmą ir in
tonaciją. Pagaliau esama dar 
dviejų artimesnių muzikai, 
bet, mano požiūriu, jau ne 
tokių būtinų poezijai savybių: 
sąskambių ir melodikos. Pas
tarosios dvi savybės jokiu bū
du nesvetimos poezijai, tačiau 
jos neretai būdavo ir tebėra 
pervertinamos, ypač tada, kai 
poetinį tekstą bandome suvok
ti, kaip tam tikrą muziką. Poe
zijos skambesys nėra laisvas 
nuo prasmės, todėl, lyginant 
su muzika, gana primityvus, o 
menamai teksto melodijai gali
ma sukurti aibę muzikinių. 
Čia išvardintos išorinės sa
vybės dažniausia ir skatina 
poeziją jungti su muzika ar 
daryti skubotas išvadas apie 
šių menų panašumą.

Žodis turi prasmę, poeti
niuose tekstuose „įdarbinami” 
ištisi žodžių semantiniai lai
kai, o garsas prasmės neturi. 
Bandymai poezijoje žodį atsie
ti nuo prasmės, o muzikoje 
įprasminti garsus man neatro
do rimti. Poetui nevalia nu
sidėti žodžių prasmėms; visos 
teksto sklaidą laike tvarkan
čios priemonės turi būti pa
jungtos prasmei — tiesioginei 
ar galutinei (t.y. tokiai, kuri 
netiesiogiai kyla iš teksto 
prasmės). Su tam tikromis 
išlygomis, t.y. išskyrus ritmą 
ir intonaciją, minėtas priemo
nes galėtume pavadinti an
traeilėmis. Muzikoje — atvir
kščiai — visos jos būtų pagrin
dinės ir esminės. Siekdamas 
kuo didesnio muzikinio efek
to, poetas vis labiau prievar
tauja žodžių semantiką ir pri- 
mityvina tekstą. Esama ge- 
nealių minčių, bet jos negriau
na taisyklės.

O ar turi prasmę muzikos 
kūrinys? Be abejo, tokios 
prasmės, kaip poezija, jis netu
ri. Tačiau poezijos, tiek muzi
kos kūrinys turi savo statišką 
erdvinę formą. Erdvinė poeti
nio kūrinio forma — tai jo ga
lutinė prasmė, kurioje susilie
ja visos jo jutiminės medžia
gos sąlygojamų prasmių ir 
emocijų judesiai laike. Erdvi
nė muzikos kūrinio forma — 
tai jo konkrečiai juntama ab
strakti proporcija, kurioje taip 
pat susilieja visos jo jutiminės 
medžiagos judesiai laike. 
Abiems menams vienodai 
svarbios jų laikinės formos: 
jutiminė-emocinė dinamika, 
kurią poezijoje sudaro pras
mių judėjimas ir prasmės 
sklaida, intonacija, ritmas, 
eufonija, o muzikoje — tie pa
tys dalykai, išskyrus tai, kad 
vietoj sudėtingų ir daugialy
pių prasmių, joje „veikia” 
konkretūs garsai. Abiejų me
nų kuriama jutiminė-emo
cinė dinamika tarsi susting
sta galutinės prasmės ar pro
porcijos išgyvenime. Abu me
nai yra išsaugoję šitokio 
statiškumo trauką. Tačiau, 
manau, būtų beprasmiška 
įrodinėti, kuris iš kurio ko 
nors pasimokė ar pasisavino, 
nors atskiri kūrėjai neretai 
nurodo kitus menus, kaip 
savo įkvėpimo ar formavimo 
priemonių šaltinį.

Tiek poezija, tiek muzika, 
mano manymu, yra kilusi iš 
ritualo. Ritualo tikslas nebu
vo estetinis išgyvenimas. Ri

tualas turėjo paveikti gamtos 
jėgas, kažką pakeisti žmoguje 
ar bendruomenėje. Jame taip 
pat buvo derinama veiksmo 
dinamika ir galutinio poveikio 
statika. Ritualo poveikį, ži
noma, žmogus tikrindavosi 
pagal poveikį sau, apeigų kū
rimui pasitelkdamas ir savo 
estetinius pojūčius. Vadinasi, 
šių menų atsiradimo metu on
tologinė jų prasmė buvo svar
besnė už estetinę, bet be pas
tarosios neapsieita. Laikyda
miesi tokios nuostatos, kūrė
jai neapsigauna ir šiandien.

Visiems žinoma, kad nei tik
ro poezijos, nei muzikos kūri
nio neįmanoma sugalvoti, su
dėlioti iš žodžių ar garsų, net 
ir pasitelkus pačius subtiliau
sius kanonus. Tiesa ir tai, kad 
ne vienas ir ne kartą šio ži
nojimo nepaisome. Kūrinio at
siradimui reikalinga kūrybinė 
potencija — paslaptingas ga
lios šaltinis kūrėjo psichikoje, 
kūrybos metu besiveržiantis į 
prasmę bei formą. Ta juti
minė-emocinė dinamika — tai 
tarsi vidinė muzika, kurią 
jaučia menų kūrėjas ir kurios 
neįmanoma suvaidinti. Neįsik
lausydamas į savo vidinę mu
ziką, poetas taip pat firievar- 
tauja žodžių semantiką, nesu
teikdamas jai būtinumo ir ku
ria negyvą teks p Muzika ir 
poezija trykšta iš to paties ga
lios šaltinio kūrėjo psichikoje, 
skleidžiasi laike ir statišku 
savo erdvinės formos išgyve
nimu siekia atkurti tą pačią 
kūrybinės potencijos pajautą.

Kaip matome, poezija ir mu
zika labai artimos, tiek savo 
išoriniais požymiais, tiek vi
dine kūrybos ir atlikimo psi
chologija. Būdingos poezijai 
prasmės gali net judėti ir 
skambėti, kaip muzika. Tačiau 
prasmės vienetas, žodis ar jų 
junginys, kaip jau minėjau, 
turi savo pastovią garsinę- 
ritminę sandarą. Žodis gretin- 
tinas ne su garsu, o su labai 
įvairių garsų grupe, sudėliota 
jau ne pagal muzikos taisyk
les. Žodžiai į poezijos kūrinį 
gula pagal kitą (prasmės) 
priežastingumą negu garsai į 
muzikos kūrinį. Muzikos 
nebūtų įmanoma komponuoti 
iš tokių įvairių ir sudėtingų 
garsų grupių, kaip prasminių 
vienetų skambesys. Todėl, 
mano požiūriu, šie du tokie 
panašūs menai egzistuoja tar
si lygiagrečiai ir taip sunkiai 
(be nuostolių kuriam nors vie
nam) gali būti derinami vie- 
natne kūrinyje”.

Pritardamas K. Plateliui, 
kad poezija ir muzika yra 
arti viena kitos ir veikia mū
sų „giluminius” centrus, poe
tas .Sigitas Geda, be kita ko, 
pasakė, jog tikroji arba vidinė 
poezijos muzika nėra gar- 
siškai išreikšta. Tai, kad au
torius arba skaitovas ją per
duoda balsu — tėra viena iš 
galimų versijų. Muzika lieka 
teksto gelmėje, mes ją tik 
„numanome”. Tai paradoksa
lioji muzika — ta, kuri negir
dima, bet skamba, gali plėstis 
vis labiau ir labiau. S. Geda 
priminė, o gal ir naujai sufor
mulavo tiesą, jog poezija yra 
muzikos šaltinis.

Remdamasis savo patirtimi, 
Anglijos poetas Richard Cad- 
del papasakojo, kaip jis suvo
kia poezijos ir muzikos san
tykį.

(Nukelta į 2 psl.)
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9 NERYŠKUS PORTRETAS SU PEIZAŽU
Grūstis prie senato salės: -
tik poliarinės lapės Šilta.
taip moka nujausti Žalias pievelės šilkas.
sklindančią požemių šviesą. Baltas Marilės šalikas. 

Ten, už tilto,
— Kur tu, mieloji Ketchen, rūko šleifas iš lėto kylantis —
noriu tau tučtuojau duoti pačiupinėti 
magistro laurus,

Lituio...

per kuriuos nuplikau. Dievo pašvęstas 
šitas paveikslas, kurį nešu savo vyzdžiuose

— Aš tau atnešiau dvilypę giliukų kekę — didesnę pusę gyvenimo,
ją bailiai lyžtelėjo gluodenas, apreiškiu mokantiems ir nemokantiems rašto.
susimąstęs apie lazdyno uogas. Vienatvėj su juo kalbuosi.

Siūlau moterims, dvelkiančioms tuberozomis
— Ar matai tuos gramatikus 
prie Germanijos vandenų:

ir vyrams, duriantiems avį.

vienas jų ■■— aš, kitą geniai išskaptavo Svetimų vieškelių dulkės išgraužė mano akis.
ant suolų auditorijoj. „Eikš, vaikei, sukalbėk rožinį...”

Tuoj, motule.
— Ar užuodi, gailestingoji Ketchen, 
balzamą ant mano pirštų — Uogos medyje
tai pelėsiai inkunabulų rūsiuose. dar ne juodos, bet jau ne raudonos.
Jais svaiginuos įvairiomis progomis. Laimingi, kurie šioje žemėje 

gali gerti iš šulinio ir valgyti vyšnių.
— Maistą sugromuluoju Neturiu nieko, bet turiu per daug šiam gyvenimui.
skirtingais kalbos padarais. 
Alveolių troškulį malšinu Mano krūtinėje sūkuriuoja giesmė,
keisčiausiomis likvidinėmis balsėmis. trunkanti iki prašvintant 

ir moteris mano dešinėje
— Jei tyliu ir rūkau, puikesnė už sužeistą žvaigždę.
susigarankščiavęs į kedro kankorėžį — 1
tai koridoriaus galo kampe ar kišenėj Koumo ir Wilno —
jau mėtos kokia grakšti hipotezė. kaip tai būtų žemaitiškai? 

Tie pusiau priešai,
— Kartais nubudęs verkiu — lietuviškai
tai sapnuose kiaurai smilkinį reiktų kautis ir viltis.
prasikalė mirusios kalbos 
augmentas.

Vėlu — 
mirtis karaliauja many, 
atimdama buvimą ir balsą.

—Viską, ką iš tikro žinau,
galėčiau užrašyti Vėlek lieku mažutėlis:
ant vieno čiobrelio andai pro langą
lapo. matyti kelias — pareina, 

pargrįžta kažkas nuo Seinų,
Bet to nedarau — o kam — ar netgi nuo Varšuvos —
kam tas mokslas, virstantis pelenu, padėkdie, lauke dirbantiems!
jei negali atgaivint Parneša blogą naujieną.
Aistmarėj nuskendusių luotų. Ruduo. Rundantys lapai
Baisus yra supratimas gramatikos: toli nuo tėvynės
darkantys ritmą enklitikai limpa prie kryžiaus,
idealiai sutampa su pačiom liūdniausiom užkloja užrašą:
sinoptikų pranašystėmis. ADAM MICKIEWICZ.

Laimėjęs Kultūros ministerijos premiją už geriausią Eilėraštis, premijuotas konkurse Adomo Mickevičiaus
jaunųjų poetų debiutą tema

I

Jotvingių premijos laureatas Marcelijus Martinaitis. Poetė Eglė Juodvalkė Druskininkuose.
Nuotr. Ričardo Šileikos Nuotr. R. Šileikos
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Susitikimas su
rašytoju Jurgiu Jankum

Š.m. lapkričio 15 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtono LB apylinkės valdyba suruošė 
popietę su šiuo metu apylinkėje gyvenančiu rašytoju Jurgiu Jankum.

Antanas Dundzila kalbėjo apie skaitytojo augimą bei santykį su J. Jankaus kūryba, 
o taip pat paskaitė J. Jankaus prisiminimų ištrauką ir supažindino su naujausia Lie
tuvoje išleista jo pasakų knyga Auksinis vabaliukas.

Jurgis Blekaitis perskaitė J. Jankaus apysaką Žemaičio laikrodis.
Pats autorius skaitė ištraukas iš Auksinio vabaliuko ir pasidalino savais įspūdžiais.
Susitikimo su J. Jankum popietės metu buvo suruošta jo knygų parodėlė ir parody

ta kūrybos raida, prasidėjusi prieš 75 metus (1923 m.).

Savąsias mintis aš sudėlio
jau į visuomeninio — kul
tūrinio pobūdžio pabendravi
mą su mūsų tarpe gyvenančiu 
rašytoju. Ryškindamas labiau 
visuomeninį šio pobūvio bruo
žą, čia atsiroboju nuo Jurgio 
Jankaus kūrybos literatūrinės 
analizės. Savo dėmesį kaupsiu 
skaitytojo bendravimui su 
šiuo rašytoju, bendravimu net 
ir šioje salėje, bet ne smulk
meniškai išnagrinėtuose jo 
tekstuose. Šią popietę kreip
kime dėmesį į Jankaus, jau net 
septyniasdešimt penkerius me
tus mums bertą — panašiai, 
kaip pranašo Mozės tautai 
iš dangaus — beletristikos 
!maną. Jankaus kūrybos verti
nimą galime surasti di
džiuliame „Lietuvos egzodo li
teratūros 1945-1990” leidi
nyje, Lietuvių Enciklopedijoje 
bei kitur.

Toks bendravimas nėra sve
timas nei rašytojui, nei mums. 
Jis kartosis ir šią popietę, kai 
Jankaus kūrybą skaitys Jur
gis Blekaitis. Tą šiandieninį 
„Blekaitis su Jankumi” aš ma
tau „Jankus su Blekaičiu” at
spindyje, nes praeityje Jankus 
Draugo kultūriniame priede 

"skelbdavo savo įspūdžius apie 
vašingtoniečių Jurgio Ble- 
kaičio, Kazio Almeno bei kitų 
kultūrininkų susitikimus su 
Rochester lietuvių visuomene. 
Tokie kartu praleistų valandų 
reportažai, šalia išleistų gro
žinės literatūros raštų bei lai
mėtų premijų, rašytoją Jankų 
rodo ne tik mums įprastu lite
ratūros menininku, bet ir vi
suomenininku. Čia glūdi ma
no pasirinktosios krypties pa
teisinimas.

Man pačiam šiai popietei 
dėliojant savąsias mintis, pa
rūpo skaitytojo ryšys su Jan
kaus kūryba. Kodėl Jankaus 

Jurgis Blekaitis.

beletristika man patiko ir, te
bepatinka, kas joje ypatinga, 
kad ji mane beveik hipnoti
zuoja?

Iš Prano Mašioto vaikiškų 
knygelių aš pats išsilukš
tenau, būdamas maždaug 
10-ties metų amžiaus, Jan
kaus rašymo kaijeros jau
nystėje. Tai buvo gal 1942-ji 
metai. Jo dar nepriklauso
mybės metais parašytų dviejų 
romanų Lietuvoje neįkandau, 
tačiau Jankaus, kaip rašytojo, 
pavardę atsimenu dar iš vo
kiečių okupacijos laikų. Esu 
tikras, kad ką nors iš jo trum
pesnių veikalų esu skaitęs 
anuometinėje periodikoje, nes 
atsiradus Vokietijoj pabėgėlių 
stovyklose, Jankaus pavardė 
man jau nebuvo svetima. Iš 
dalies, dėl to man išryškėjo vi
sai logiška išvada, kad Jankus 
— kaip rašytojas — ir aš, ma
no karta — kaip skaitytojai — 
augome ir brendome (ir dabar, 
galima sakyti, senstame) be
veik kartu, lygiagrečiai. Vi
suomet grožine literatūra be
sidomintis skaitytojas ir pa
stoviai rašantis rašytojas — 
esame kone vienmečiai! Taigi 
jo knygas skaičiau, jomis gė
rėjausi, džiaugiausi, kad savo 
bibliotekoje turiu Jurgio Jan
kaus net 13 leidinių — šian
dieną jie sudaro Jankaus kny
gų žymią dalį.

Šią savo išvadą dar pa
ryškinsiu keliais kitais skaity
tojo su rašytoju sąlyčio pa
vyzdžiais. Kai pradėjau skai
tyti, tai Tumas, Žemaitė bei 
į juos panašūs beletristai 
man buvo lyg istoriniai pa
minklai — literatūrinės statu
los. Mūsų bendraamžiai žy
miausieji beletristai savo raš
tais nebuvo panašūs į tą ma
nąjį skaitytojo su rašytoju čia 
ryškinamą modelį. Tie kiti 

sušvito ar švietė, bet savo vis 
pasirodančiais raštais, kaip ką 
tik prisirpdintomis, nuraško
momis uogomis, manęs bei 
mūsų nemaitino. Aišku, čia jo
kiu būdu ne jų kaltė. Čia glūdi 
ir sutapimas laiko būvyje — 
tai dėkingas bendro, rašytoją 
ir skaitytoją rišančio, likimo 

atsitiktinumas. Tuo pačiu tai 
ir skaitytojo savotiškas daly
vavimas rašytojo kūrybos 
procese! Juk skaitytojui yra 
malonu ir įdomu imti į ran
kas naują, jau pažįstamo 
rašytojo knygą, vėliau sekti 
— ir savuosius įspūdžius ly
ginti su literatūros kritikų 
pasisakymais — tuo būdu 
mūsų kultūriniu kunkuliavi- 
mu kvėpuoti. Todėl teigiu, kad 
esame savo vietą lietuvių lite
ratūroje turinčios, gausios 
Jankaus kūrybos bendraam
žiai skaitytojai ir jo kūrybos 
dalyviai, nes kiekvienas rašy
tojas visų pirma rašo savo lai
ko skaitytojams.

Žinia, Jankus išeivijos visuo
menei net siūlėsi nuolat 
rašyti. Seniai kažkur yra pa
reiškęs, kad parašys po vieną 
romaną per metus, bet tokiam 
užmojui jam reikia 3,000 dol. 
metinės stipendijos. Tokios 
stipendijos neatsirado. Per
žvelgus jo išleistų knygų da
tas, galima teigti, kad nors 
ir jo knygos nepasirodydavo 
kiekvienais metais, bet jo 
išleistų raštų derlius beveik 
pastovus ir nepaprastai gau
sus. Štai ir šiuo metu jo roma

nas spausdinamas Draugo at
karpoje. Prieš kelis metus ki
tas romanas panašiai išvydo 
šviesą. Kai išeivijoje knygų 
leidyba praktiškai suparaly- 
žuota, Jankus pats kruopščiai 
renka Draugo atkarpose pa
sirodančią savo kūrybą, tuo 
būdu ją perkeldamas iš rank
raščio į spausdintą žodį.

Jankui rašymas yra beveik 
įgimtas, natūralus procesas, 
beveik kaip žmogiškai būtybei 
kvėpavimas. Paklausykime, ką 
jis pats, savais žodžiais pasa
koja apie savo pačias pir
mąsias pastangas, kurių lite
ratūros chrestomatijos nedo
kumentuoja. Šias mintis jis 
paruošė anksčiau, sutiko su 
mumis čia pasidalinti:

„Dabar čia man tiesiai prieš 
akis devynių mėnesių provai- 
kaitė. Ropoja, radusi į bet ką 
įsikibti,. stojasi, įsikibusi jau 
eina. Bet tik įsikibusi. Nebėra 
už ko kibtis, sėdasi ir vėl ropo
ja. Greitai lakstys, žinome. 
Bet kodėl? Ar kad atsirado no
ras, ar būtinybė, ar tik pa
prasčiausias galėjimas. Tą 
patį tegaliu pasakyti ir apie 
rašymą. Bent apie savo. Ne
atsimenu, kad kada būčiau 
troškęs rašyti ar jautęs tokią 
būtinybę, kad būčiau metęs 
kitus darbus į šalį ir sėdęs 
rašyti. Rašymas man buvo 
laisvo laiko darbas. Galiu atsi
minti daugybę atvejų, kai vi
dury sakinio^ mečiau rašęs ir 
lėkiau kokio kito darbo ar dar
belio padaryti, bet negalėčiau 
pasakyti nė vieno atvejo, kai 
būčiau metęs kokį darbą ir 
bėgęs rašyti. Rašymas vis 
galėjo palaukti. Vis galvojau, 
kad kas jau sėdi galvoje, tas 
nepabėgs. O pabėgo. Daug kas 
pabėgo, bet dėl to kažin kodėl 
nekentėjau. Gal todėl, kad 
taip iš kartos į kartą įgimta, 
gal todėl, kad taip iš mažens 
išauklėtas. Buitiniai reikalai 
yra būtini, neatidėliojami. Jie 
būtiniausia būtinybė, o visa 
kita, visos puošmenos, nors ir 
geros, nors ir reikalingos, gali 

palaukti .laisvos valandėles. 
Taip ir buvo.

Bet kam rašiau (ir dar ra
šau)? Turbūt tik tam, kad 
galėjau. Kaip vaikas vaikš
čioti. Šiomis dienomis rašyti 
jau beveik visi moka, bet ne 
visi gali. Tas galėjimas gal ir 
stumia.

Žinau, kad skaityti išmokau 
(pagal anuos laikus) labai 
anksti, bet kada išmokau ra
šyti — nežinau. Nežinau, net 
kas pamokė. Jeigu elemento
riuje buvo rašto pavyzdžiai, 
tai iš ten ir būsiu pramokęs. 
Daugiau gal dar pamokė kai
mynas, tas pats Imbotas (ar 
Ambotas), kuris išmokė ru
siškai skaityti iš saldainių po
pierėlių. Kaip ten bebuvo, bet 
jau prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, 1911 ar 1912 metais, 
abu su mama rašėme laišką į 
Rygą. Rygoje buvo jos sesuo 
Domincė, ir mama galvojo nu
važiuoti aplankyti. Tai reikėjo 
parašyti. Atsimenu, mama iš 
žąsies plunksnos išdrožė ra
šomąją plunksną, iš „lazurko” 
(toks mėlynas dažas, kurio 
dėdavo į skalbimą, kad skalbi
niai būtų baltesni) padarė ra
šalo (tada jį atramentji vadi
nom) ir abu sėdom rašyti. Ji 
sakė, aš rašiau. Tėvas net er
zino, kad mudviejų laiškas at
sidurs kokio žydo šiukšlyne. 
Neatsidūrė, ir aš nebežinau, 
kaip ir kas buvo toliau, bet at
simenu, kai tapau apylinkės 
laiškų rašytoju. Laiškas turė
davo prasidėti: „Tegul bus pa
garbintas Jėzus Kristus, o su 
Tamstų atsakymu: „Ant am
žių amžinųjų amen”. Po tokios 
įžangos ■- reikėdavo susakyti 
visą kitą. Spėju, kad tą „visą 
kitą” man diktuodavo, bet net 
pats nežinau, ar ilgai, nes vėl 
ateina atsiminimas, kai kai
mynė, atvedusi vyrą aiškino: 
„Tu jam nediktavok. Pasakyk 
tik, ką nori, kad parašytų, jis 
surašys, kaip niekas kitas. Pa
matysi”. Turbūt ir surašiau, 
kad daug kas ateidavo. Tik, 
kai prasidėjo karas ir užėjo vo
kiečiai, nebeatsimenu, kad 
kam būčiau rašęs. Gal tada nė 
pašto nebebuvo, o gal žmo
nėms nebebuvo kur rašyti. 
Pirma rašydavo daugiausia į 
Rusijos miestus ir į Ameriką. Į 
tuos kraštus iš vokiečių už
imtų žemių laiškai tikriausiai 
nėjo.

Tai čia ir būtų lyg ir atsaky
mas, kokia forma buvo iš
reikšti mano pirmieji lite
ratūriniai bandymai”. Atro
dytų, lyg būtų buvę epistoli
niai, kurių įsibėgėjimą su
stabdė okupacija. Tai paminiu 
tik tam, kad rimti žmonės tu- (Nukelta į 2 psl.)

Popietės su rašyt. Jurgiu Jankum dalyviai Lietuvos ambasadoje Vašingtone lapkričio 15 d. Iš 
kairės: Antanas Dundzila, rašyt. J. Jankus, Vašingtono LB apylinkės pirm. Viktoras Nakas ir Jurgis 
Blekaitis.

Jurgis Jankus Vytauto Maželio nuotrauka

rėtų iš ko nusišypsoti, o labai 
rimti atkvėpai nusispjauti. 
Šiaip karo metas nukreipė vi
są dėmesį kitur. Praeidamas 
frontas paliko visur primėtytų 
daugybę šaudmenų, o su jais 
ir daugybę darbų. Reikėjo juos 
susirinkti, ardyti, tyrinėti. 
Reikėjo iš jų dirbti „puš- 
talietus”, rankines granatas, 
iš1 kulkų reikėjo išleisti šviną, 
iš jo lieti mergaitėms žiedus, 
medžiotojams šratus. Dabar 
sako, kad švinas dideli nuo
dai, o tada nuo švino mūsų 
rankos buvo pajuodusios kaip 
kurmių. Bent taip mama ne 
sykį sakydavo, kai nuo stalo 
varydavo nors kiek apsiplauti.

Paskum atėjo bandas gany
mas, vyžų pynimas, šiaudinių 
skrybėlių dirbimas ir daugybė 
okupacijos metų nepriteklių 
pakištų darbų darbelių. Ir taip 
ligi 1919 metų, kai Baisoga
loje atsidarė mokykla. Tada 
kažin kaip vėl raštas išlindo į 
priekį. Turbūt atsirado paš
tas, nes žmonės vėl ateidavo, 
kad parašyčiau laiškų; bū
damas ketvirtame (o gal jau ir 
trečiame) skyriuje, rašiau vie
ną kitą korespondenciją į laik
raščius. Matyt, redaktoriai 
kentė rašančiųjų badą, kad 
mano korespondencijas spaus
dino.

Nebeatsimenu nė į kokius 
laikraščius rašiau, nes iš to 
meto laikraščių kažin kodėl JX V | ~ i •
teatsimenu tiktai Trimitą, Gal 
ko gera tik į Trimitą ir 
terašiau. Viena tegaliu pasaky
ti, kad rašiau niekieno neska
tinamas, nei įtaigojamas. Bu
vo grynai slapuko darbas. Net 
išspausdintais niekam nesigy- 
riau. Ir ne todėl, kad bučiau 
ko bijojęs, bet taip sau, iš vi
daus. Pasirašydavau slapy- 
vardėmis, kuriu irgi nebeatsi
menu. Pakaušy šmėkšo, lyg 
viena buvo Papjaunietis. Bi
liūnų laukuose buvo didoka 
bala Papjaunys. Jeigu Papjau- 
niečiu kada rašiausi, tai buvo 
nuo to Papjaunis.

Būnant ketvirtame skyriuje, 
į mokyklą pradėjo eiti vaikų 
žurnaliukas Žiburėlis. Jo re
daktorius kvietė vaikus su
sirašinėti, to kvietimo sugun
dytas parašiau laiškutį moki
nukei į Darsuniškius. Rodosi, 
jame kažin ką pasakojau apie 
Baisogalos apylinkes, bet tais 
metais jo išspausdinant nesu
laukiau. Vėliau girdėjau, kad 
buvo išspausdintas ir jis, bet 
aš turbūt jau buvau Šeduvos 
progimnazijoj, o joje Žiburėlio 
nebebuvo.

Antanas Dundzila.
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Balzeko Lietuvių kultūros
muziejus

DANAS LAPKUS, KURATORIUS
Prieš 33 metus Stasys Balze- 

kas, jaun., nedideliame dviejų 
butų name šalia jo tėvo 
„Balzekas Motor Sales” Chrys- 
ler ir Plymouth automobilių 
parduotuvės (4012 S. Archer 
Avė.) įkūrė lietuvišką muziejų. 
Šiandien Čikagoje netrūksta 
etniškų muziejų — veikia 
meksikiečių, lenkų, Afrikos 
juodųjų, ukrainiečių, žydų, šve
dų, graikų ir čekų-slovakų cen
trai, tačiau tuomet, 1966- 
aisiais Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus buvo vienas 
pirmųjų ne tik Čikagoje, bet 
visoje Amerikoje. Tautos ar 
išeiviškos bendruomenės kul
tūrą propaguoti buvo neįp
rasta, vyravo „bendrojo ame
rikietiškojo katilo” nuotaika. 
Muziejaus kolekcijų pagrindu 
tapo Stasio Balzeko asmeni
niai retų žemėlapių, ginklų ir 
numizmatikos rinkiniai. Rin
kiniai augo, perkant mūsų 
meno ar istorįjos vertybes iš 
kolekcionierių, Amerikos ir 
Europos varžytinių, daugėjo 
kvalifikuotų darbuotojų.

1986 m. muziejus nupirko 
dabartinį pastatą (6500 S. Pu- 
laski Rd.). Po pagrindinio re
monto buvysi ligoninė pavirto 
modernia muziejine erdve su 
nuolatinės ekspozicijos sale, 
biblioteka ir tyrimų centru, 
dailės galerijomis, puotų me
nėmis, vaikų muziejumi, ar
chyvų saugyklomis, dirbtu
vėmis, raštinėmis. Muziejus 
yra Amerikos muziejų sąjun
gos, Illinois valstijos muziejų 
draugijos, kitų Illinois ir Či
kagos miesto kultūros organi
zacijų narys. Šiuo metu mu
ziejų remia 2,700 aktyvių 
narių, Čia kasmet apsilanko 
apie 25,000 žmonių iš Ameri
kos, Lietuvos ir kitų kraštų.

Muziejų valdo Direktorių ta
ryba: prezidentas Stasys Bal
zekas, jaun.; iždininkas Joseph 
Katauskas; tarybos sekreto
rius Stasys Balzekas, III; Frank 
Zapolis; Carde Balzekas; Da- 
vid Mackievvich; dr. Petras V. 
Kisielius ir Robertas Balzekas. 
Muziejuje dirba 8 darbuotojai 
bei nuolat talkininkauja 15 
savanorių. Šių metų muziejaus 
biudžetas — 320,000 dol.

Muziejaus misija oficialiai 
apibrėžta taip:

„Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus tikslas — saugoti ir 
vystyti lietuvių kultūrą, meną, 
istoriją ir kalbą Amerikoje, o 
taip pat stiprinti ryšius tarp 
Lietuvos ir Amerikos kultū
rinių įstaigų. Siekiame, kad 
muziejaus parodos, kultūrinės 
ir visuomeninės programos 

skatintų susidomėjimą įvairio
mis lietuviškos kultūros formo
mis. Tikime, kad vienos kul
tūros pažinimas padeda suvok
ti ir įvertinti kitų tautų kultū
ras. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus yra pelno nesiekianti 
organizacija, įkurta 1966 m. 
Muziejus vienija glaudų būrį 
amerikiečių ir lietuvių, besido
minčių lietuviška kultūra ir 
savo praeitimi”.

Šią misįją įgyvendina 12 mu
ziejaus skyrių: Dailės, Biblio
tekos, Genealogijos, Kartogra
fijos, Kalbos ir Švietimo, Nu
mizmatikos, Liaudies meno, 
Moterų gildijos, Edvardo Man- 
kaus audio-video, dovanų par
duotuvės, Vaikų muziejaus ir 
Lietuvybės išlaikymo fondo.

Nuolatinė ekspozicija
Muziejaus lankytojai prade

da pažintį su muziejumi isto
rinėje parodoje „Lietuva am
žių bėgyje”. Parodą, paruoštą 
buvusio ilgamečio muziejaus 
direktoriaus Valentino Ramo- b ' . - •
nio, sudaro 6 dalys: Priešisto
rinė Lietuva (iki 1100m.); Di
džioji Lietuva(1100-1795); Lie
tuva, valdoma carinės Rusijos 
(1795-1918); Nepriklausoma 
Lietuva (1918.-1940); Lietuvos 
holokaustas (1940-1990); ir 
lietuviai Amerikoje (1865 iki 
dabar). Tarp įdomesnių ekspo
natų pagrindinėje salėje — 
trįjų tūkstančių senumo ginta
ro papuošalai ir Romos mone
tos, žyminčios priešistorinį 
gintaro prekybos kelią; XVII 
šimtmečio riterio šarvai; ale
bardos, ietys, Žalgirio mūšio 
lauke rastas kardas ir lietuvių 
pulko vėliavos rekonstrukcija; 
ankstyvųjų Amerikos lietuvių 
organizacijų žymenys, doku
mentai ir nuotraukos — įdo
mybės iš visų Lietuvos istori
jos etapų. Po „Jurassic Park” 
filmo amerikiečių tarpe išpo
puliarėjo muziejaus gintaro in
kliuzų kolekcija.

Tik nedidelė kolekcijų dalis 
rodoma pagrindinėse muzie
jaus parodų salėse.

Saugyklose saugomus ekspo
natus kataloguoja ir prižiūri 
įvairių skyrių darbuotojai.

Biblioteka ir archyvai
Didžiausius turtus tvarko 

bibliotekininkė Danutė Vikto- 
rienė, Valentinas Martis bei 
archyvistai Edvardas Pocius 
ir Irena Norbutienė. Bibliote
ka nuolat papildo fondus, įsi- 
gydama reikšmingiausias da
barties ir retas senovines kny
gas, susijusias su Lietuva ir 
jos kultūra. Tai įmanoma Li- 

brary Memorials arba „Įam
žinimo knygose” aukų progra
mos dėka. Programos dalyviai 
paaukoja pinigų, už juos per
kamos ypač vertingos knygos, į 
kurias įklijuojamas exlibris su 
aukotojo ar jo nurodyto as
mens vardu; knyga saugoma 
bibliotekoje ir prieinama vi
siems žmonėms. Dauguma 
tokių knygų patenka į Retų 
spaudinių kolekciją, kuri di
džiuojasi maždaug 300 tomų, 
išleistų nuo XV iki XIX šimt
mečio. Iš viso muziejaus biblio
tekoje yra per 40,000 pavadi
nimų knygų, 1,800 periodinių 
pavadinimų leidinių.

Muziejaus rankraščių archy
ve saugomos 84 stambios ir 
dar apie 200 smulkesnių ko
lekcijų, tarp kurių būtų galima 
paminėti garsiojo XIX amžiaus 
knygnešio Petro Mikolainio 
dokumentus ir laiškus, biblio
grafo Aleksandro Ružancevo 
rankraščius.

Muziejus ne tik saugo kny
gas ir eksponatus, bet ir ty
rinėja. Buvęs ilgametis biblio
tekos vedėjas dr. Dovydas Fai- 
nhauzas pradėjo, o dabar tę
siama serija paskaitų istorijos, 
politikos, ekonomikos ir kt. 
klausimais. Muziejus leidžia 
dvimėnesinį žurnalą Lithuani
an Museum Revieiv ir pusme
tinį Genealogija. Tarp populia
rių muziejaus išleistų knygų 
— Danos Račiūnas, Antano 
Saulaičio ir Marijos Stankus- 
Saulaitis The Lithuanian Heri- 
tage: The Many Vietos of 
Youth, Antano Adomėno Lith
uanian Diaspora: Konigsberg 
to Chicago, lietuviškų patie
kalų receptų knyga.

Nuotraukų kolekcija
Kolekciją sudaro per 50,000 

nuotraukų, pradedant XIX 
šimtmečio pabaigos „dagueu- 
rotipais”, baigiant šiuolaikiniu 
Lietuvos meninės fotografijos 
rinkiniu. Didžiausia kolekci
jos dalis — Amerikos, ypač 
Čikagos, lietuvių gyvenimas: 
šeimų portretai, vestuvės, lai
dotuvės, pokyliai, renginiai, 
gyvenamos vietos, mokyklos. 
Daugumos fotografijų turinyą 
indeksuotas Irenos Šerelienės, 
Šį darbą dabar tęsia Karilė 
Vaitkutė.

Dailės kolekcija
Muziejaus nuolatinė dailės 

kolekcija tebeformuojama. Bū
tų galima paminėti įsigytus 
Dalios Kasčiūnaitės, Prano 
Gailiaus, Mikalojaus Vilučio, 
Prano Domšaičio, Prano La
pės, Giedriaus Jonaičio ir kitų

Balzeko lietuvių kultūros muziejus, esantis 6500 S. Pulaski Rd. Čikagoje.

XX amžiaus lietuvių daili
ninkų kūrinius. Muziejaus tik
slas yra tapti reprezentacine 
užsienio lietuvių ar su Lietuva 
susijusių dailininkų kūrybos 
galerija, sukaupiant tokių me
nininkų kaip Jurgis Mačiūnas, 
Elena Gaputytė, Kazys Varne
lis, Kęstutis Zapkus, Viktoras 
Petravičius, Chaim Soutine, 
Jacųue Lipchitz, Victor Bren- 
ner, Jonas Mekas, Alex Sep- 
kus, Romona Keveza ir kitų, 
darbus.

Kol kolekcija kaupiama, mu
ziejus daugiausia energijos 
skiria laikinoms dailės paro
doms. Šių parodų tikslas dve
jopas — supažindinti ameri
kiečius su šiuolaikiniu menu 
iš Lietuvos bei suteikti Ameri
kos lietuviams galimybę maty
ti šiuolaikinį Čikagos ir Ame
rikos dailininkų meną. Būtų 
galima paminėti stambesnes 
grupines parodas: „Perfection 
in Exile:Chicago Immigrant 
Art”, kurioje dalyvavo meni
ninkai kilę iš Kanados, Peru, 
Braziluos, Lenkijos ir Lietu
vos. „Šmuggled Art” — sovie
tiniais laikais iš Lietuvos atga
bentų nekonjunktūrinių kūri
nių iš privačių Amerikos ko
lekcijų parodą, Čikagos univer
sitetų meno profesorių paro
dą, „Recent Documents” mo
dernaus meno parodą iš Vil
niaus Šiuolaikinio Meno cen
tro ir individualias žymių lie
tuvių dailininkų Dalios Kas
čiūnaitės, Giedriaus Jonaičio, 
Liucįjos Kryževičienės, Stasio 
Eidrigevičiaus, Rimo Čiur
lionio, Audriaus Plioplio paro
das.

Muziejus stengiasi išplėsti 
lietuviško meno propagavimo 
geografiją. Taip „Karalių ran
kraščių” paroda keliavo į Ot- 
tawą, St. Petersburg, Wash- 

ington, Lietuvių liaudies meno 
paroda — St. Charles (Illinois) 
Istorijos muziejų , Freeport (II- 
linois) Arts Center, „Meilės vi
zijų” gobelenų paroda ekspo
nuota prestižinėje Čikagos 
Kultūros centro ekspozicijų sa
lėje bei keliaus į Palm Beach, 
Floridoje, nuolat rengiamos 
keliaujančios parodos Čikagos 
visuomeniniuose pastatuose, 
korporacijų centruose. Malonu 
ir prasminga, kad, rengiant 
parodas, muziejus vaisingai 
bendradarbiaujama su Lietu
vių dailės muziejumi Lemonte 
ir Čiurlionio dailės galerija, o 
taip pat Čikagos susigiminia
vusių miestų programa, Čika
gos miesto Kultūros skyriumi 
ir kitomis organizacijomis. Juk 
sutelktomis jėgomis pasiektas 
rezultatas įspūdingesnis.

Imigracijos istorijos ir 
Amerikos Lietuvių 
geneologijos skyrius

Imigracįjos istorijos ir gene
ologijos skyrius muziejuje bu
vo įkurtas 1987 m. Jam vado
vauti ėmėsi Jessie Daraska ir 
Mollie Kletz. Pagrindinis sky
riaus projektas — „Lietuvos 
pionieriai”, tyrinėjantys pir
mųjų lietuvių Amerikoje isto
riją, susilaukė plataus atgarsio. 
Žmonės siunčia žinias apie 
savo šeimas ir bendruomenes 
iš netikėčiausių Amerikos 
kampelių. Surinkta medžiaga 
virs fotografijomis iliustruota 
knyga.

„Lietuvos pionierių” projek
tas paskatino individualius 
entuziastus pasidalinti savo 
sukaupta medžiaga. Taip Har- 
ry «-Woodworth iš Elizabeth, 
New Jersey, surinko per 1,000 
lietuviškų mirties pranešimų 
iš senų rytinės Amerikos pa

krantės laikraščių: Joe Mills 
aprašė Wisconsin valstijos lie
tuvių istoriją; George Rodgers 
nurašė lietuviškus antkapi
nius užrašus Michigan valsti
jos kapinėse.

Kitas projektas — „Lietuviai 
Antrojo pasaulinio karo Ame
rikos armijos veteranai” — 
susilaukė ne mažesnio dėme
sio. Veteranai ir jų šeimos jau 
atsiuntė šimtus karo laikų 
nuotraukų ir istorijų, kurios 
spausdinamos muziejaus žur
nale Lithuanian Museum Re- 
view.

Geneologijos draugija kas du 
mėnesiai rengia seminarus ir 
paskaitas lietuvių geneologijos 
klausimais, pvz., „Mūsų pro
tėvių pinigai”, „Lietuvos didi
kai”, „Amerikos lietuvių gene- 
ologijos šaltiniai”, „Lietuvos 
archyvai”, „Kaip sudaryti šei
mos medį” ir kt. Draugįja' 
didžiuojasi per daugelį metų 
surinktais archyvais, kuriuose 
daugiau nei 50,000 lietuviškų 
mirties pranešimų, tvarkomų 
Lillian Gedwill, amžiaus pra
džios laivų keleivių sąrašai, 
ypač smulkūs Amerikos ir Ru
sijos armijų Lietuvos žemė
lapiai labai parankūs, ieškant 
protėvių kaimų ir miestelių, 
skirtingai vadinamų įvairio-

Vaikų muziejuje mažųjų lankytojų laukia įvairiausi žaidimai.

Stasys Balzekas, jaunesnysis, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus įkūrėjas ir prezidentas.

mis kalbomis. Draugija glau
džiai bendradarbiauja su Vil
niaus, Kauno, Minsko, Mask
vos, Varšuvos, Seinų ir Kroku
vos archyvais, į kuriuos pateko 
XIX amžiaus Lietuvos gyven
tojų dokumentai.

Žemėlapių kolekcija

Muziejus turi surinkęs per 
200 antikvarinių ir 700 šiuo
laikinių Lietuvos žemėlapių 
kolekciją, kurią prižiūri Ed- 
wardas Pocius. Šie žemėlapiai 
vaizdžiai iliustruoja Lietuvos 
valstybės vystymąsi nuo Di
džiosios Kunigaikštystės lai
kų. Prancūzįjoje, Olandijoje ir 
Vokietijoje spausdinti sąjun
gos su Lenkija, bendros Lenki
jos ir Lietuvos valstybės pada
linimo ir XX šimtmečio pra
džios žemėlapiai ne tik parodo, 
kaip kitų kraštų kartografai 
įsivaizdavo Lietuvą, bet ir yra 
vertingi kūriniai — puikiai de
koruoti, spalvinti ranka grafi
kos lakštai.

(Nukelta į 2 psl.)

, Balzeko lietuviu kultūros muziejaus direktorių taryba. Iš kairės: dr. Petras V. Kisielius, Karolė Bal- 
zekaitė, Robertas Balzekas, Dovydas Mackevičius, Stasys Balzekas, III, Pranas Zapolis, Stasys Bal
zekas, jaunesn., Joseph Katakauskas.

Ilgametė Balzeko kultūros muziejaus liaudies meno programų di
rektorė Uršulė Astrienė.

Jessie Daraska ir Edwardas Pocius padeda šimtams, kurie domisi 
lietuviška geneologija.
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Lietuvos diplomatija 
trys šio šimtmečio bangos

VYTAUTAS DAMBRAVA

Pirmoji diplomatinės vei
klos banga prasidėjo 1918 me
tais, Nepriklausomybės aktu 
atkūrus Lietuvos valstybę. Rei
kia stebėtis, kad per palyginti 
trumpą laiką į šią tarnybą 
buvo surinkta aukštų kvalifi
kacijų ir gilaus patriotinio nu
sistatymo išmokslinti, pasi
šventę, kultūringi tautiečiai. 
Ne vienas jų, pavyzdžiui, mi
nistras Juozas Urbšys, Kazys 
Škirpa, Kazimieras Graužinis, 
tarnybon atėjo iš savanorių- 
kūrėjų gretų. Sunkus buvo 
pirmasis nepriklausomybės 
dešimtmetis, įtvirtinant Lietu
vos valstybę savo geografinėje 
erdvėje ir Tautų Sąjungoje. 
Mūsų diplomatinė tarnyba pa
saulyje buvo gerbiama. Todėl 
vėliau okupacįjos metais ji 
galėjo pratęsti savo darbą, 
žinoma, daug sunkesnėmis 
sąlygomis. Budrios akies, at
sargumo ir išminties reikalavo 
diplomatįjos darbas, atsidūrus 
Lietuvai tarp „kūjo ir prieka
lo” — tarp Stalino Sovietų 
Sąjungos ir Hitlerio Vokieti
jos.

p/rmosios 
nepriklausomybės 

dešimtmečiais

. Dar 1938 metų kovo mėnesį 
Lenkija buvo įteikusi Lietuvai 
48 valandų ultimatumą dip
lomatiniams' santykiams už
megzti — be jokių diskusijų. 
Lietuva ultimatumą priėmė. 
Kyla klausimas: ar Lietuva 
buvo tam pasirengusi?

Metams nepraėjus, Hitleris 
pareikalavo Klaipėdos krašto 
teritorijos. Lietuva Klaipėdą 
„grąžino”. Ar turėjo ji kokią 
nors kitą išeitį?

1939 metų rugsėjį Hitleris ir 
Stalinas pasirašė slaptuosius 
protokolus, žinomus Ribben
tropo-Molotovo susitarimų var
du, kuriais buvo užantspau
duotas Baltijos valstybių ir 
Rytų Europos likimas, o spalio 
mėnesį Sovietų Sąjunga parei
kalavo įsileisti stambius Rau
donosios armijos dalinius. 
Spalio 10 d. ministras Urbšys 
reikalavimą priėmė. Kai ryto
jaus dieną Stalinas Lietuvos 
delegacijai Kremliuje iškėlė 
puotą — tą patį vakarą 
aukštas NKVD pareigūnas 
Ivan Serov baigė parengti „vi
siškai slaptą” antisovietinio 
elemento deportavimo iš Bal
tijos valstybių instrukciją.

1940 m. birželio 14 d. mini
stras Urbšys susilaukė dar 
vieno ultimatumo, o rytojaus 
dieną Sovietų Sąjungos tankai 
sudrebino Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Šitaip dūmais nuėjo 55 
Sovietų Sąjungos pasirašytos 
taikos, nepuolimo, savitarpio 
pagalbos sutartys su įvai
riomis Europos valstybėmis.

Lietuvos diplomatijos turė
tieji ir naudotieji ginklai — 
teisė ir tesingumas — agreso
riui įspūdžio nedarė. Vyriau
sybė taip pat buvo neapsi- 
sprendusi kritišku momentu. 
Diplomatijos būklė buvo des
peratiška: kaip rinktis ma
žesnį blogį išteities netu
rinčioje situacijoje? Hitleris 
vedė savo „Machtpolitik”, kai 
Stalinas buvo pasišovęs melu 

ir smurtu suproletarinti pa
saulį.

Atrodytų, kad apie diploma
tiją tarti pašaipūs De Gaulle 
žodžiai turėjo racijos. O jis 
sakė: „Diplomatai naudingi 
tada, kai yra geras oras. Bet, 
prasidėjus lietui, jie skęsta 
kiekviename laše”. Tai, žino
ma, cinizmu dažytas komenta

ras, bet jis verčia mus galvoti.
Kalbant apie asmenines al

ternatyvas, nepaisant pada
rytų klaidų, aiškiai išsiskiria 
Vincas Krėvė Mickevičius. Ne
žinau, ar kas beprisimena, 
kad 1919 metais Krėvė buvo 
paskirtas konsulu Baku mies
te, Azerbaidžane. 1940 metais 
jam teko nedalia eiti ministro 
pirmininko ir Užsienio reikalų 
ministro pareigas. Jusdamas 
artėjančią audrą, jis pareika
lavo ir nelengvai gavo pasima
tymą su Molotovu. Krėvės vi
zito tikslas — gelbėti Lietuvą. 
Tai įvyko 1940 m. birželio 24 
d. Krėvė spaudė Molotovą 
kalbėti atvirai. Molotovas jo 
norą patenkino: šaltai pasakė, 
kad nuo caro Ivano Žiauriojo 
laikų Rusija norėjo pasiekti 
Baltijos jūrą. Dabar ji turinti 
progą, kuri ateityje gali nepa
sikartoti: Sovietų Sąjunga jau 
yra nutarusi inkorporuoti Lie
tuvą į savo sudėtį.

Apstulbęs Krėvė Molotovui 
atsakė: „Suklydau, pasitikė
damas Tarybinės vyriausybės 
pažadais, kad jos ginkluotos 
jėgos atėjo tik apsaugoti Lie
tuvos neutraliteto... Turiu pa
daryti iš to tinkamas išvadas. 
Be to, nenoriu dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės pa
kasynose”.

Molotovas patarė jam gerai 
apsigalvoti.

Grįžęs Krėvė Mickevičius 
dar bandė atidėti rinkimus, 
atsisakė įtraukti į darbotvar
kę rinkimų įstatymą, kurį pa
teikė teisingumo ministras 
Pakarklis. Deja, jau buvo per 
vėlu.

Paskutinį kartą prezidiumo 
tribūnoje Krėvė pasirodė rug
pjūčio mėnesį Kaune vyku
siame Didžiąjame mokytojų su
važiavime. Krėvė savo trumpą 
ir santūrią kalbą baigė žo
džiais: „Iš šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi”. Į jo žodžius 
atsiliepė Lietuvos mokytojai, 
paskutinį kartą viešai ir galin
gai giedoję tautos himną. Pre
zidiumas nežinojo, ką daryti. 
Žinojo tik Vincas Krėvė Micke
vičius: jis įsijungė į tautos 
giesmę. Jis jau buvo atsistaty
dinęs.

Diplomatinės ministro Juozo 
Urbšio valstybės gelbėjimo pa
stangos susilaukė tipiško so
vietų įvertinimo: jis ir žmona 
trylika metų iškentėjo Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose.

Taip tragiškai baigėsi pir
moji Lietuvos diplomatinių 
pastangų banga.

Lietuvos diplomatijos 
veikla okupacijos metais

Antrasis ir labai ilgas dip
lomatinės veiklos etapas tę
sėsi nuo Lietuvos okupacijos 
pradžios iki nepriklausomybės 
1990 metais. Tuo laikotarpiu 
Lietuvos diplomatai buvo tapę

Vilniaus un-to teatro salėje, kur vyko dvieju dienų konfe-

savotiškais „karo našlaičiais”. 
Jie turėjo kovoti už sovietinės 
okupacijos nepripažinimą, pa
siuntinybių išlaikymą bei gal
voti apie savo egzistencijos to
limesnį užtikrinimą. Sovietų 
Sąjunga siekė ne tik pasiunti
nybių uždarymo, bet ir nuosa
vybės bei finansinių valstybės 
rezervų pasisavinimo. JAV 
kietai laikėsi Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo politikos, 
leisdama veikti pasiuntinybei, 
o taip pat „atšildydama” Lie
tuvos valiutinius rezervus, 
kad ir kitur galėtų išsilaikyti 
lietuviškoji diplomatįja.

Iš karto kilo diplomatinės 
hierarchijos klausimas. Dar 
1940 m. birželio 1 d. ministras 
Juozas Urbšys informavo vi
sas pasiuntinybes šifruota te
legrama, kurioje sakoma: „Jei
gu mus čia ištiktų katastrofa, 
tai užsieniuose likusios diplo
matijos šefu laikykite Lozo
raitį, pirmuoju pavaduotoju — 
Klimą, antruoju — Šaulį”.

Po penkiolikos dienų atsira
do vadinamieji Kybartų aktai, 
pasirašyti Lietuvą paliekančio 
prezidento Antano Smetonos. 
Jais Stanislovas Lozoraitis 
buvo paskirtas ministru pir
mininku ir jam pavesta pa
vaduoti prezidentą. Taigi, dip
lomatinė tarnyba savo šefu 
laikė Stasį Lozoraitį, o vėliau, 
jo paties pavedimu, įgaliotą 
ministrą dr. Stasį Bačkį.

Sunkiau buvo su Lietuvos 
interesų gynimo politikos or
ganizavimu Vakaruose. Atsi
rado kryžminės situacijos dėl 
politinio vadovavimo.

Kilo reali mintis tęsti 1941 
metais sudarytos Laikinosios 
vyriausybės egzistenciją Va
karuose.

1945 metų liepos mėnesį 
Wiurzburge formaliai įgalio
tas prof. Brazaitis, ėjęs sukili- 
minės vyriausybės premjero ir 
jos švietimo ministro pareigas 
siūlė, kad 1941 m. birželį su
darytoji Laikinoji vyriausybė
būtų oficialiai paskelbta. Ge- ,dama tautinį — rezistencinį 
nerolas Stasys Raštikis savo 
atsiminimuose reiškė nuomo
nę, kad „Laikinosios vyriau
sybės pasirodymas laisvajame 
pasaulyje būtų buvęs labai 
naudingas Lietuvai ir tolesnei 
lietuvių kovai už savo tautos 
nepriklausomybės atstatymą”.

Išeivijoje atsirado dar vienas 
pirmumo teisių reikalaujantis 
laisvinimo veiksnys. Tai dar 
1943 metų pabaigoje Lietuvoje 
sudarytas vyriausias rezišten- 
cijos centras, pasivadinęs Vy
riausiuoju Lietuvos išlaisvi
nimo komitetu — VLIKu. Ši 
partinių ir rezistencinių orga
nizacijų koalicija laikė save 
vienintele ir pačia aukščiausia 
institucija tautos teisėms gin
ti.

Ministras Lozoraitis atsisa
kė dalyvauti VLIKo sudėtyje, 
nors sutiko bendradarbiauti. 
Kelios partinės grupės ulti
matyviai reikalavo atmesti 
Laikinosios vyriausybės pre
tenzijas vienu ar kitu būdu 
dalyvauti Lietuvos valstybinio 
gyvenimo tvarkyme.

Ieškota kompromisų. 1946 
metais Berno konferencijoje 
VLIKo delegatai kartu su Dip
lomatijos ir Laikinosios vy-

Lietuvos politikai, diplomatai, istorikai
rencija „Lietuvos diplomatija XX a.”, skirta diplomatijos 80 metų sukakčiai ir buv. Užsienio reikalų 
ministro bei diplomatuos šefo Stasio Lozoraičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Nuotr. Eltos

riausybės atstovais sutarė 
steigti VLIKo Vykdomąją ta
rybą. Jos vadovavimas buvo 
patikėtas buvusiam Lietuvos 
premjerui Ernestui Galva
nauskui, užsienio reikalai — 
Stasiui Lozoraičiui, informaci
jos reikalai — Juozui Brazai
čiui.

Lygiagrečiai dygo kiti veiks
niai: be Amerikos Lietuvių ta
rybos ir Lietuvos Vyčių, veikė 
į VLIKo sudėtį įėjęs Lietuvių 
frontas, Lietuvos laisvės komi
tetas, Baltų laisvės lyga, Švie
sa — santara, susikūrė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė.

Taigi veiksnių netrūko, so
listų užteko, tačiau išeivija po
litinio choro nesudarė. Parti
nio gyvenimo mintis išeivijoje 
apskritai neprigijo.

Diplomatinė tarnyba lavira
vo tarp gausybės veiksnių, in
stitucijų ir organizacijų, pri
pažindama ir vertindama po
zityvų darbą. Papildomų etatų 
neturėdama, ji ilgainiui silpo. 
Silpnėjo ir veiksniai. Kaip ta
me priežodyje: „Kilo kaip arai, 
tūpė daržininkai”. VLIKo koa
licijos partneriai sunyko, Vyk
domoji Taryba irgi nebeveikė. 
O Sovietų Sąjunga per savo 
agentus „crescendo” forma 
skverbėsi į išeiviją, subotuo- 

darbą.
Šalia bendro veiksnių darbo 

Lietuvos laisvinime stipriai 
reiškėsi ir privačios rezisten
cinės iniciatyvos. Korėjos karo 
metu Jungtinių Tautų Saugu
mo taryboje Kinijos delegaci
jos pirmininkas Ting Fu Tsi- 
ang ir kiti priminė Lietuvos 
bylą (kas nežmoniškai suerzi
no Sovietų Sąjungos delega
ciją) — tai buvo grynai pri
vačios iniciatyvos rezultatas. 
1957 metais NATO viršūnių 
konferencijos proga Paryžiuje 
apie Lietuvą kalbėjo Vokieti
jos kancleris Adenaueris, Už
sienio reikalų ministras Bren- 
tano, Kanados premjeras Die- 
fenbaker, Turkijos premjeras 
Menderez ir net neutralios 
Austrijos kancleris Figl, o jų 
žodžiai radijo bangomis nusk
riejo per Europą ir pasaulį. 
Tai irgi buvo iniciatyva — toli 
už lietuviškojo horizonto. Kon
taktai, spauda, leidiniai, tele
vizija ir radijas tapo vieninte
liai prieinami kovos ginklai. 
Neužmirštamos yra JAV 
Kongreso Atstovų Rūmų rezo
liucijos Nr. 346 ir Nr. 438 
komunistinei agresijai tyrinėti 
(žinoma Kersteno komiteto 

vardu) ir Nr. 416, iškelta 
Kongrese privačios rezisten
cinės iniciatyvos dėka „Rezo
liucijoms remti komiteto”, rei
kalaujanti JAV vyriausybę 
kelti Baltijos valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose. Ne
užmirštinas 200 baltų atstovų 
sukvietimas į Baltuosius rū
mus ir prezidento Reagan’o 
nusistatymas užsienio politi
koje pradėti lošti baltų korta. 
Lietuvių informacijos centras 
New Yorke lietuvių ir anglų 
kalbomis informavo apie esa
mą padėtį Lietuvoje ir apie 
laisvinimo akciją Vakaruose. 
Visos šios iniciatyvos buvo 
vertinga talka diplomatijai.

Politinis reikalas vertė ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę kreipti dėmesį į šią darbo 
sritį, juoba kad veiksniai 
neugdė politinio darbo dvasios 
kraštų bendruomenėse. Jos 
pastangos išryškėjo labai ge
rai, parengiant ir pasauliniu 
mastu pravedant prieš pen
kiasdešimt metų pasirašytų 
Ribbentropo-Molotovo sandė
rių pasmerkimo kampaniją. 
Paaiškėjo tai, ką jau žinojome: 
didžiuma kraštų bendruome
nių politiniam darbui nebuvo 
pasirengusios, išskyrus pavie
nius asmenis.

Diplomatinė tarnyba šias 
pastangas stebėjo ir vertino. 
Ir mano atveju, dar sovietinės 
okupacijos metais dr. Stasys 
Bačkis pakvietė mane įsi
jungti į Lietuvos užsienio tar
nybą.

Specialaus dėmesio nusipel
no Lietuvai gyvenimą pasky
ręs šveicaras prof. Juozas Ere
tas, nepriklausomos Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje 
dar 1919-1920 metais orga
nizavęs ir vadovavęs spaudos 
tarnybai bei įkūręs ELTĄ. Šis 
Lietuvos kariuomenės sa
vanoris okupacijos metais bu
vo neoficialus mūsų ambasa
dorius, iki paskutinio atodūsio 
savo nepaprasta iškalba, žo
džiu, raštais ir knygomis gy
nęs Lietuvos bylą ir tautos 
garbę užsienyje. Jam priklau
so aukščiausias mūsų val
stybės įvertinimas!

Vėl laisvos Lietuvos 
diplomatinė tarnyba

1990 metų Kovo vienuo
liktąją sujaudinti klausėmės 
vienbalsio tautos atstovų pa
reiškimo — atkurti nepriklau
somą Lietuvos Respubliką. Tai 
buvo herojiškas sprendimas, 

nustebinęs pasaulį. Pirmuose 
svarbiausių JAV dienraščių 
puslapiuose spindėjo, mirgėjo 
Lietuvos nutarimas, taip pat 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
vardas. Tai buvo vienintelis 
kartas, kai pasaulio spauda ir 
televizija kasdien intensyviai 
sekė ir raportavo įvykius Lie
tuvoje.

Prasidėjo trečiasis, dabarti
nis diplomatinės tarnybos dar
bo laikotarpis.

Reikia pasakyti, kad Lietu
vos vyriausybės pastangos bu
vo sėkmingos. Lietuva buvo 
pirmoji teritorija, iš kurios so
vietai atitraukė savo karines 
pąjėgas. Jungtinės Tautos Lie
tuvą vienbalsiai priėmė savo 
nare. Lietuva ryžtingai tvarkė 
mažumų problemas, stiprino 
santykius su kaimynais, stū
mė pirmyn nuteriotą krašto ūkį.

Vienas iš pirminių neati
dėliojamų uždavinių buvo ir 
savo diplomatinės tarnybos 
atkūrimas. Vėl reikėjo pradėti 
nuo pirmojo žmogaus, nuo pir
mojo memorandumo, nuo pir
mojo projekto. Laimei, buvo 
daug išsimokslinusių ir akade
miškų žmonių, nors ne visi 
buvo pašaukti diplomatijai. 
Ne visi pajėgė suprasti, kad 
diplomatinė scena yra visas 
pasaulis, o diplomatinė mo
kykla — pats gyvenimas.

Šiandien diplomatija yra toli 
pasistūmėjusi. Sienų su kai
mynais klausimas yra prak
tiškai išspręstas. Gana sėk
mingai vykdoma šalies ekono
minė politika — ekonominė 
diplomatija jau visur tampa 
veiklos prioritetu. Politiniai 
prioritetai — integracija į Eu
ropos ir Atlanto gynybos są
jungas — yra aiškūs ir nuolat 
kartojami. Turime jau pa
ruoštą Diplomatinės tarnybos 
įstatymą. Manau, jog pamažu 
politinius paskyrimus pakeis 
išmintingai planuojama karje
ros diplomatų kadrų politika. 
Aišku, mūsų diplomatijai dar 
ilgai trūks patirties, dar rei
kės laiko brendimui. Bet ko 
nepadaro patirtis, iš diploma
tijos išspaudžia darbo krūvis, 
o sunkios darbo sąlygos diplo
matą greičiau subrandina ir 
užgrūdina.

Lietuvą iš kitų Baltijos val
stybių išskiria ir jos globalinė 
užsienio politikos vizija. Nese
niai lankęsis Venezuelos Už
sienio reikalų ministras Bu- 
relli Rivas čia visiems kartojo, 
kad Venezuelai Baltuos val

stybės yra Lietuva. Prezidento 
Algirdo Brazausko vizito metu 
Brazilijos prezidentas Cardoso 
sakė, kad „Lietuva yra pasau
liui laisvės simbolis, parodęs 
mažos, narsios tautos politinę 
viziją ir dvasinę jėgą.” Pa
našiai kartojo Argentinos, 
Urugvąjaus bei Venezuelos 
prezidentai.

Šiandien Lietuva yra prak
tiškai įkėlusi koją visuose 
žemynuose, ir diplomatinės 
užsienio tarnybos tinklas ple
čiasi. Tai laimėjimai. Jie neša 
garbę visiems, kuriems teko 
vadovauti Lietuvos valstybei 
ir vesti jos užsienio politiką.

Būdama kelyje į Europos 
Sąjungą ir NATO, Lietuva 
turi mokytis iš savo patirties, 
kurią išgyvenome Antrojo pa
saulinio karo išvakarėse. 
Mums būtinas nuolatinis stra
teginis planavimas, alterna
tyvūs planai, įžvalgumas, ne
paprastų, mums grėsmingų si
tuacijų pramatymas ir įver
tinimas. Ne pro šalį ir kritiško 
cinizmo dozė. Viena išeitis — 
ne išeitis. Diplomatija mus 
moko būti pasirengusiems bet 
kokiems netikėtumams ir jų 
atveju rasti šaliai priimtiniau
sią išeitį. Be abejo, mums rei
kalingi sąjungininkai, mums 
reikalingi draugai, o draugai 
ir priešai niekada nebūna maži.

Baigiant, mano linkėjimai 
— visiems ilgainiui tapti idea
liais diplomatais. Yra keli va
riantai.

Pirmasis surašytas Ottavia- 
no Maggi dar XVI amžiaus pa
baigoje išleistoje knygoje De 
legato. Ten nurodoma, koks 
turėtų būti idealus diploma
tas. Ogi štai koks. Ambasado
rius turi žinoti teologiją, su
prasti Aristotelį ir Platoną, 
turi sugebėti išsipainioti iš 
kebliausių situacijų, naudoda
mas teisingą dialektinę formą, 
turi būti ekspertas matemati
koje, architektūroje ir muzi
koje, turi kalbėti ir rašyti loty
niškai, mokėti graikų, ispanų, 
prancūzų, vokiečių ir turkų 
kalbas. Be to, jis turi žinoti is
toriją, nusimanyti geografijoje 
ir aišku, būti politinis eksper
tas. Jis taip pat turi rodyti 
gerą skonį poezijoje.

Tai vienas modelis.
Rusijos carienės Jekaterinos 

II motina princesė von Zerbst 
laiške Friedrichui Didžiajam 
prašė į Sankt Petersburgą pa
siųsti dailios išvaizdos, jauną 
ambasadorių. Pasiuntiniai, ski
riami į Olandiją ar Vokietiją, 
būtinai turėjo būti pąjėgūs la
bai daug išgerti — ir nepasi
gerti. Tai kiti modeliai.

Užmirškim juos. Mūsų die
nų pasaulis turi kitus stan
dartus, kuriems tenka pritar
ti. Pagal britišką formulę 
svarbiausia ambasadoriaus 
kvalifikacija yra moralinis as
mens integralumas. Jis turi 
būti teisingas, sugebėti ramiai 
kontroliuoti nepaprastas si
tuacijas (ir patį save), būti 
preciziškas, kantrus, kuklus, 
laikytis etiketo. Jis jokiu būdu 
neturi būti pasipūtęs ir pom
pastiškas. Ir būtiniausia — lo
jalumas prezidentui ir vyriau
sybei. Laikykimės šios for
mulės.

Ilgiausių metų Lietuvos di
plomatijai!

• Jei galėtume biurokratiją 
padaryti maistinga, galėtume 
išmaitinti pasaulį.

Robert M. Schaeberle
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Kalėdos — džiaugsmo 
šventė

KUN. V. RIMŠELIS, MIC

Kristaus užgimimo minėji
mas liturgijoje pirmiausia 
prasidėjo Šiaurės Amerikoje. 
Išlikusi yra homilija apie 
Kristaus užgimimą, pasakyta 
Optato Numidijoje apie 383 
metus. Kalėdų šventė buvo 
pradėta švęsti Milane šv. Am
braziejaus vyskupavimo me
tais. Vysk. Ambroziejus mirė 
397m. Rytų Bažnyčios tikin
tieji Kalėdas šventė sausio 6 
d. Gregorijus Nazijanzietis 
Kalėdų pamokslą sakė Kons
tantinopolyje gruodžio 25 d. 
380 m. Vėliau jis save laikė 
Kalėdų šventės įkūrėju. Pales
tinoje iki 7 šimtmečio Kalė
dos buvo švenčiamos sausio 6 
d., kai jau visas krikščioniš
kasis pasaulis buvo priėmęs 
Kristaus užgimimą gruodžio 
25 d.

Bažnyčios istorikai nesuta
ria, kokiais metais ir kokią 
dieną Kristus gimęs. Šv. Lu
kas Evangelijoje labai gražiai 
ir aiškiai aprašo Kristaus už
gimimo laiką. „Anomis dieno
mis išėjo ciesoriaus Augusto 
įsakymas surašyti visus vals
tybės gyventojus. Toks pirma
sis surašymas buvo padarytas 
Kvirinui valdant Siriją. Taigi 
visi keliavę užsirašyti kiekvie
nas į savo miestą. Taip pat ir 
Juozapas ėjo iš Galilėjos mies
to Nazareto į Dovydo miestą, 
vadinamą Betliejumi, nes bu
vo kilęs iš Dovydo namų ir gi
minės. Jis turėjo užsirašyti 
kartu su savo sužadėtine Ma
rija, kuri buvo nėščia. Jiems 
tenai esant, prisiartino metas 
gimdyti, ir ji pagimdė savo 
pirmgimį sūnų, suvystė jį vys
tyklais ir paguldė ėdžiose, nes 
jiems nebuvo vietos užeigoje” 
(Lk.2,1-7). Taigi Kristaus už
gimimo metai yra tie patys, 
kuriais ciesorius Augustas iš
leido įsakymą surašyti visus 
valstybės gyventojus.

Kaip ten bebūtų su Kristaus 
užgimimo data, visi krikščio
nys su džiaugsmu priėmė Ka
lėdų šventę. Sąmoningai ar 
nesąmoningai krikščionys 
Kristaus užgimimą riša su 
Dievo Sūnaus Įsikūnijimu. 
Dievo kūrybos Įsikūnijimas 
yra pati didžioji paslaptis. 
Dėl šitos paslapties įvyko an
gelų sukilimas prieš Dievą. 
Jiems buvo apreikšta, kad 
Dievo Sūnus laikų pilnybėje 
taps žmogumi, kurį reikės 
garbinti kaip patį Dievą, nes 
jis bus Dievas su žmogaus 
prigimtimi. Liuciferis, šviesos 
nešėjas, sukurstė didelę dau
gybę savo pasekėjų angelų. Jie 
sukilo prieš tokią Dievo kū
rybą ir atsisakė tokį Dievą 
garbinti. Šv. Mykolas Arkan
gelas ir jo pasekėjai kovojo 
prieš Liuciferį su šūkiu „kas 
kaip Dievas!”. Liuciferis ir jo 
pasekėjai tapo ištremti iš dan
gaus buveinių. Viešpats Jėzus 
trumpai yra išsireiškęs apie 
blogųjų dvasių ištrėmimą: 
„Mačiau šėtoną, kaip žaibą 
krintantį iš dangaus” (Lk. 
10,18).

Taigi ir dvasios, piktosios ir 
gerosios, visi angelai danguj 
laukė įsikūnijusio Dievo atėji
mo. Dangaus angelai garbino 
vaikelį Jėzų kaip patį Dievą, 
gimusį prakartėlėje. „Ūmai 
atsirado gausi dangaus karei- 
vija. Ji garbino Dievą, giedoda

ma ‘Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms!’ ” (Lk. 2,13-14).

Mums sunku įsivaizduoti su 
kokiu piktumu ir pašėlimu 
piktosios dvasios sutiko 
Įsikūnijusio Dievo užgimimą. 
Iš šėtono gundymų mes ga
lime įsivaizduoti, su kokiom 
pinklėm piktosios dvasios Die
vo Sūnui bandė atkeršyti. Jos 
sugundė visą tautą prieš Vieš
patį Jėzų. Jos įkvėpė piktie
siems žmonėms didžiausiomis
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kančiomis Jėzų nukankinti. 
Liuciferis Dievui atkeršijo, kai 
su jo pagalba Kristus mirė ant 
kryžiaus. Bet Dievo išmintis 
yra didesnė už visų angelų ir 
piktųjų dvasių išmintį. Per 
Kristaus mirtį ant kryžiaus 
visa žmonija tapo atpirkta.

Šiandien mes žinome, kas 
mums gimė Betliejuje prieš 
du tūkstančius metų. Tas Jė
zus šaltoje prakartėlėje yra 
nuo amžių Dievo planuose nu
matytas, kai buvo nutarta 
Dievo Sūnui įsikūnyti ir tapti 
žmogumi. Dėl to įsikūnijimo 
visas pasaulis yra sukurtas. 
Kalėdų šventėse garbinamas 
vaikelis yra tas, „per kurį 
viskas atsirado, ir be jo nieko 
neatsirado, kas tik yra atsira
dę” (Jn.1,3). „Jame sutverta 
visa, kas danguje ir žemėje, 
kas regima ir kas neregima, 
ar sostai, ar viešpatystės, ar 
kunigaikštystės, ar valdžios 
— visa sutverta per jį ir jam ” 
(Kol.1,16). Taigi tas bejėgis 
kūdikis yra viso pasaulio su
kūrėjas. Apie tai niekas ne
žinojo, kai Jis gimė Betliejuje, 
išskyrus Jo Motiną ir Šv. Juo
zapą. '

Dievas gyvena neprieina
moje šviesoje. Per Įsikūnijimą 
Jis tapo prieinamas ir arti
mas visiems, kaip ir visi kiti 
vaikai. Tiems, kurie laukė 
Mesijo ateinant iš karalių ar 
kunigaikščių rūmų, Jis ir da
bar nėra žinomas ir yra ne
priimtinas. Jau tik iš Vieš
paties užgimimo matome, kad 
Dievas atėjo į mūsų pasaulį 
patirti vargano žmogaus gyve
nimo. Jis nerodo dieviškos vi
sagalybės. Kai Erodas ieškojo 
Jėzulio nužudyti, tai Jo Moti
na ir Šv. Juozapas iškeliavo 
su Juo į tremtį — į Egiptą.

Ten Jis buvo globojamas be
namių ir vargšų žmonelių. Šv. 
Juozapas gavo staliaus darbą. 
Motina turėjo visą laiką 
prižiūrėti savo Sūnelį. Jėzulis 
laukdavo Juozapo pareinant 
iš darbo, nes jis vis ką nors 
parnešdavo. Vaikelis Jėzus la
bai džiaugėsi, kai gaudavo 
obuolį ar kokį kitą vaisių. Juo
zapas Jam padirbdavo žais
liukų. Turbūt ir angelai ste
bėdavo, ką tas vaikas veikia ir 
kaip žaidžia. Sakoma, kad 
Juozapas padirbo Jam keletą 
avinėlių. Kai Jėzuliui išdygo 
pirmieji dantukai, tai Jis 
tiems avinėliams ausytes ap
graužė. Taigi Jis augo kaip ir 
kiti vaikai, nerodydamas savo 
visagalybės. Tik kai užaugo, 
Jis pradėjo daryti stebuklus, 
nes Jis buvo gailestingumo ir 
meilės Dievas ir Žmogus .

Kalėdų šventė yra džiaugs
mo šventė. Dievo Šūnus atėjo į 
pasaulį jo atnaujinti ir mus 
paruošti amžinam gyvenimui.

............... *M..............* * * * * ** .. . .................* * ™

Iš ciklo „Vilniaus gatvių vaikai”
JULIJA ŠVABAITĖ

PA GLOSTYK DAR KARTĄ iš Amerikos!

Paglostyk dar kartą, Aš jau gavau keturis,
teta Alma, bet neužtenka, —
šašuotą mano galvą mano draugas serga,neateis...
ir veidą,

Tai aš iš kito šono: —
kaip tada 
per Velykas...

Po o o o n a s!.. —

Gal nepažins manęs?Tavo šiltą delną
jaučiu ir šiandien,—

Dar norėčiau paklausti,

sako, pakviesi mus — 
visus gatvių vaikus — 
našlaičius,

kodėl negyja 
mano kojų pirštai, 
kruvini ir nušalę...

pamestinukus, 
ligonius Bet jis jau praėjo, 

nulenkęs galvą

į naujus namus, — ir visai nesijuokdamas...

gal nereikės daugiau miegoti 
sąvartyne, BALTA SESELĖ

arba po tiltu...
Balta seselė

NĖRA TAIP LIŪDNA paėmė už rankos: —
— einam!..

Nėra taip liūdna man 
Vilniuje: — O aš nepaliksiu Murzos, —
važinėja balti Mercedesai, jai pasakiau,
parduotuvių languose norėjau pabėgti,
žaislai, bet jos ranka buvo stipri: —
blizgučiai... —judu abu murziai, — 

juokėsi
Nėra taip liūdna man ir nusivedė.
Vilniuje,

po to, kai teta Alma Didelėje salėje
davė saldainių, prie bažnyčios
dovanėlių, mūsų Kalėdos!
šoko su mumis Žiba eglutė,
ir dainavo... prakartėlė,

BĖKITE, VAIKAI!
aukšti stalai, lėkštės, 
šaukštai, samčiai...
Kvepia karšti lašiniuočiai.

Bėkite greičiau, 
i vaikai, O ji tik juokiasi ir klausia:

dalina Kalėdoms dolerius — kurgi tas Murzius,
daktaras
w y XXAMXX>

ar nepabėgo?..

Amžinas Kalėdų 
priminimas

„Pradžioje buvo Žodis. Tas 
Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas... Tas Žodis tapo 
kūnu ir gyvenimo tarp mūsų” 
(Jono 1:1, 14). Šitie didingi 
Jono Evangelįjos žodžiai su
teikia Betliejui kosminę per
spektyvą ir skelbia svarbiau
sią tiesą apie Dievą. Tiesa yra 
šita: Dievas yra mūsų tarpe 
mirtingame žmoguje.

Dažnai mes klausiame: koks 
yra Dievas? Kas glūdi pasau
lio gelmėje? Kas yra visatos 
širdyje? Mes, aišku, negalime 
žinoti viską apie viską, bet 
šita mums yra žinoma Kalėdų 
įvykyje su užtikrinimu: Die
vas davė mums Save Patį, 
siųsdamas Savo Sūnų Jėzų į 
mūsų pasaulį. Dievas, kuris 
sukūrė dangų ir žemę, tiek 
mylėjo mus, kad atėjo į mūsų 
tarpą tokiu būdu, kokiu mes 
Jį galime iš tikrųjų priimti — 
kaip vienas iš' mūsų. Toks Die
vas mums yra artimas, mumis 
rūpinantis, mus mylintis, mus 
pažįstantis.

Šiose Kalėdose padarykime 
vietos mumyse šitokiam įžval- 
giui: ateidamas pas mus Jė
zaus gimimu, Dievas parodė 
Savo išvaduojantį humarą. Ar 
tai nepaprasta, nuostabu ir 
netikėtina, kad pasaulyje, ku
ris pilnas aukštuomenės pre
tenzijų, ekonominių gėrybių ir 
materialinių patogumų, Die
vas pasirinko ateiti pas mus 
tvarte tarp gyvulių, prie pie
menų, prie Marijos ir Juozapo 
ir viso, giedančių dangaus an
gelų, choro? Lyg Dievas sa
kytų mums: jūs esate prisirišę 
prie netikrų vertybių. Meilin
gai, bet tvirtai Jis kumštelėja į 
mūsų pretenzįjas ir pristato 
mums Savo Didžiausią Dova
ną savitu būdu.

„Žodis tapo kūnu ir gyveno 
tarp mūsų”. Reikšmingas 
skliautas gaubia nuolankų Vieš
paties Jėzaus gimimą: tarpe 
visų gyvenimo pasikeitimų 
pastovi ir nesikeičianti ašis, 
kuria mes galime amžinai 
pasitikėti, yra štai kas — Die
vas yra mums malonus. Jo 
malonė yra nesikeičiantis da
lykas, kuri svaresnė ir didin
gesnė, negu mes ją sugebame 
įsivaizduoti.

Šiandien Betliejus guli ko
vos lauke tarp izraelitų ir pa
lestiniečių. Pasirašyta taikos 
sutartis yra trapi ir nepasto
viai vykdoma. Šalis yra dauge
lio konfliktų kovos, kuri daug 
aukų jau yra pareikalavusi, 
laukas. Bet Kristaus Gimimo 
bažnyčia, seniausia visame pa
sauly, tebestovi kaip nesi
keičiančios, geros ir džiaugs
mingos naujienos simbolis. 
Naujienos, kurią pasaulis pir
mą kartą išgirdo netoli esan
čiuose piemenėlių laukuose. 
Bažnyčios pastatas, kuriame 
man teko prieš keletą metų 
lankytis, yra senoviškas. Po 
šita bažnyčia Kūdikis Jėzus 
užgimė ėdžiose uoloj, prie ku
rios prieiti reikia gerokai pasi
lenkti, tuo išreiškiant pagarbą 
Tam, Kuris čia atėjo pasaulin. 
Metai po metų, šimtmetis po 
šimtmečio šventovė tebestovi. 
Jos varpai gaudžia kiekvienų 
Kalėdų metu, kviesdami žmo
nes ateiti su tikėjimu prie anų 
žemų grotų, prisiminti ir pa
garbinti Taikos Kunigaikštį.

Atėjęs pasaulin, Mesijas 
Kristus kartą sakė: „Aš esu 

kelias, tiesa ir gyvenimas”. 
Pamąstykite, ką tai reiškia 
mūsų bendruomenės proble
moms, kurias vengiame spręs
ti. Šeimų iširimas šiame 
krašte padaro didelę žalą jau
niems ir seniems. Ją visi pa
tiria, ypač švenčių metu. Psi
chologas tvirtina, kad di
džiausia priežastis nusikal
stamumams ir narkotikams 
kyla iš suirusių šeimų vaikų 
pykčio. AIDS epidemįja nu
sineša ne tik vyrus ir moteris, 
bet kartu palieka jų vaikus 
našlaičiais. Gautas laiškas iš 
vienos organizacijos iškėlė rū
pestį apie moralę žiniasklai- 
doje — televizijoj, radįjųj, 
kompaktiniam diske. Laiško 
rūpestis buvo protestuoti prieš 
populiarios dainos žodžius, jau 
puse milijono tiražo išplatin
tus, pilnus šiukšlių, kuriuos 
net nedera viešai paskaityti. 
Tačiau jau pusės milįjono 
jaunuolių sielos maitinamos 
tokiom šiukšlėm.

Jėzus Kristus mums nurodo 
geresnį kelią. Jis Pats yra 
mūsų geresnis kelias, iš
vedantis jaunus ir senus iš 
mūsų aplinkoje siaučiančios 
moralinės dykumos. Jėzus 
Kristus yra Dievo amžinasis 
priminėjas, kad Jo malonė 
„moko mus atsisakyti bedie
vystės ir pasaulio aistrų, ir 
kad mes santūriai, teisingai ir 
maldingai gyventume šiame 
pasaulyje, laukdami palaimin
tos vilties ir mūsų didžiojo 
Dievo bei Gelbėtojo Kristaus 
Jėzaus šlovės apreiškimo, ku
ris atidavė save už mus, kad 
išpirktų mus iš visokių nedo
rybių ir suburtų sau nuskais
tintą tautą, uolią geriems dar
bams” (Titui 2:11-14). Čia 
mums yra tikro džiaugsmo 
priminimas, Žodis tapęs kū
nu, gyvenantis mūsų tarpe ir 
veikiantis už mus.

Šią Kalėdų dieną priimkite 
širdin malonaus Dievo apsi
reiškimą — Žodį, kuris tapo 
žmogum ir gyveno tarpe mū
sų. Užgimęs Kristus mums 
užtikrina, kad nesikeičianti ir 
pastovi Dievo malonė yra tvir
tas inkaras visuose mūsų gy
venimo pasikeitimuose. Jame 
mes žinome, kad pasaulio 
širdies gelmėse glūdi pasigai- 
lintis Dievas, kuris pažįsta 
mus vardu. Su mumis visados 
esantis Kristus yra mūsų kel
rodis per šio besibaigiančio 
šimtmečio moralės džiungles. 
Dėkui Dievui, kad Jis yra pas
kutinis Žodis mūsų triukš
mingame pasaulyje.

Kokią didžiai nuostabią do
vaną Dievas yra mums davęs 
Kristuje! Tai dovana ne vien 
šiai Kalėdų dienai, bet visoms 
mūsų dienoms — ir ypatingai 
mūsų paskutinei dienai. Kada 
per Jo malonę mes išvysime Jį 
veidas į veidą, mes sužinosime 
ne vien tik, kodėl angelai taip 
džiaugsmingai giedojo pačią 
pirmą Kalėdų naktį. Mes tada 
įjungsime savo balsus į aną 
amžiną giesmę, kuri amžinai 
išaukštins Dievo šlovę ir ra
mybę. Ilgėdamiesi tos amžinos 
giesmės, mes galime ją jau 
šiandien pratintis giedoti: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė Jo mylimiems 
žmonėms” (Luko 2:14).

Hansas Dumpys
Lietuvių evangelikų 

liuteronų vyskupas išeivįjai


