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Modernaus meno burtai
Balys Auginąs

Humoreska

Neseniai ir mes išgyvenome 
kelias kultūringas ir pakilaus 
džiaugsmo dienas. Ir beveik 
visi (ligi kūdikių imtinai) su
gužėjo į meno parodą. Pama
tyti ne bet kokį meną, o tą 
neapčiuopiamą. Atsajų, kaip 
dabar įprasta vadinti. Žodžiu 
— paties moderniškiausio.

Kažkada spaudoje buvome 
skaitę apie pustrečių metų 
amžiaus dailininko atsajinę 
parodą. Stebėjomės. Iš kur 
tam, vos tik iš vystyklų išlin
dusiam, margapilviui, talen
tas atsirado? Ir dargi moder
nus: abstraktiems, nekasdie
niams dalykams!

Bėdulis, atsimenu, tada ir 
sako: „Anava, kaip tas tak
tingas geltonsnapis skuba gy
venti. Palauktų, bent kol ūsų 
daigai ims apsireikšti. Kol ta
lentas bent patyrimu apžels. 
O dabar — toks ten ir me
nas...Tikriausiai tik pentar- 
dos kiaušinio lukštas!”

Ir tu man šitaipos pasitai
kyk! Netrukus po to nuos
prendžio atsiranda pas mus 
toks jau barzdotas talentas. Ir 

-čia pat, mūsų panosėje, išs
tato viešumon savo kūrinius.

Anądien man skambina bi
čiulis Bėdulis:

— Ar kartais neketini pa
kelt sparnų į parodą? — Ir 
aiškina , visas jam žinomas 
smulkmenas. — Girdi, rengia 
ją iš kažkur atvykęs praša
laitis menininką^. Žinoma, su 
bendruomeninių organizacijų 
pagalba. O pats, žinotumei, 
toks jau pasišiaušęs ir barzdo
tas — tikrais neeiliniais gabu
mais apžėlęs...

Bėdulis — ne melagis. Kul
tūringas ir šviesus žmogus. Ir 
ne šviečianti plikė, didingai 
nusitiesusi išmintimi į pat pa
kaušį, daro jį kultūringu, bet 
toji maloni dvasios šiluma, 
kuri sruvena iš jo žemaitiškos 
sielos. Pažįstu jį seniai. Dide
lis poezijos gerbėjas-. Kai nus- 
riaubia keletą „pirščiukų” — 
įkvėpimo potvynis prasiver
žia. Tamošių Bekepurį užsi
merkęs visą ištisai išpleškina. 
Ir žmona inteligentė — didelė 
meno ir muzikos mecenatė.

O aš pats — skaitau miste
rijas. Mėgstu paslaptingas žu
dynių istorijas televizijoje. 
Dievinu Edgar Alan Poe. Ko
dėl, manau, sau neleisti turėti 

Iš dail. Juozo Bastiono kūrybos.

malonumą? Užeiti ir man į 
abstraktinio meno parodą pa
dilginti nervų?

Ir atskambinu Bėduliui sa
vo sutikimą.

Mus pasitinka nekasdie
niškai išsipusčiusios sienos, 
mirguliuojančios įvairiaspal
vėm dėmėm. Tarsi kas būtų 
nerūpestingai paliejęs dažus. 
Parodos tvarkytojai sudarė 
kiek gerėlesnį vaizdą. Saky
tume, išauklėtų, orių asme
nybių įspūdį: mandagiai ant 
pirštų galų stypčiodami, jie 
man priminė angliškuose fil
muose matytus kadrus.

Ir kai mano bičiulis neatsar
giai, nors ir labai nuoširdžiai, 
nusičiaudi — visi lankytojai, 
sopulio pilnais veidais, atsisu
ka į jį, neabejotinu papeikimo 
žvilgsniu.

O nuosava žmona, kuri turi 
nepaprastai didelį talentą ne
prašyta viešai reikšti savo 
nuomonę, ir šį kartą nesusi
laiko, nepateikdama šilto pri
tarimo:

— Eik jau, Albinai! Nebūk 
meška. Visi, kaip stabo iš
tikti, žiopso į mus. Nagi, ar tu 
jau atpratai, kaip geroj me
niškoj draugijoj elgtis? Juk 
galėjai bemaž visą meną nuo 
3ienų nupūsti!

Tačiau mano bičiulio taip 
greit nenuginkluosite! Ne iš 
tų silpnučių jisai!

— Va, Inute, tu geriau pa
žiūrėk į tas pakabintas kelnes 
ant sienos...

— Kokias kelnes? — mudu 
su Albino pačiuke budriai 
įtempiame akis.

— Gi, va, aiškiai nupieštos 
kelnės. Ir dar naujai suglais
tytos — durdamas rodomuoju 
į pakabintą meno kūrinį pa
aiškina bičiulis.

Iš tikrųjų — iš pirmo žvilgs- 
nio kažkas panašaus sušmė- mas meno skonio pajautimas.
kščioja akyse. Lyg ir primena 
kelnes.

Betgi Albino žmona suabejo
ja:

— Kažin jau... Tik negali 
būti... — Netiki ji. — Negi 
toks garsus dailininkas pieštų 
paprastas kelnes? Juk čia ne 
realistinė paroda, o abstrakti
nio meno. Vadinasi, nekas
dieniškus dalykus išvysime.

Ir ponia suraukia savo pai- 
šytinius antakius. Stengiasi 
atspėti paveikslo idėją.

O Albinas, užsispyrusio že
maičio kruopštumu, ir šiaip 
galvą kreipia, ir taip. Ir iš 
apačios pasilenkęs į paveikslą 
pasižiūri:

— Gal tos kelnės ir nekas
dieniškos, velns žin. Petnešų 
ir diržo nematau. O gal tai 
golfo kelnės, a? Kaip manai?

Ir apjuosęs nosį akiniais, 
pasineria aiškintis į katalogą. 
Ieško kelnių pavadinimo.

— Kooo-mpoo-ziici-ja, — 
švelniu subtilumu, nudžiugęs 
išslebizavoja.

— Matai, ne kelnės, — pra
džiunga ir mūsų ponia.

— Na, bet sakyk tu man, 
kas gi čia iš tikrųjų būtų? — 
vis dar neatsikvošėdamas Al
binas kreipiasi į mane.

Bet ir aš pats nesuvokiu, 
kaip iš tų meniškų džiunglių 
išbristi.

— Aišku kas, — sakau, — 
gi parašyta: kompozicija.

Tik poniai viskas, atrodo, 
paprasta.

Na, žinoma, čia kompozici
ja. Ek, jūs, neišmanėliai. Ir 
kaip originalu dargi. Kokie 
šešėliai. Ir atšešėliai. Origi-r 
nalus temos pasirinkimas! Sa
vitas formų traktavimas.

O Albino veido išraiška, 
kaip praskydusio kiaušinio.

— Aaa? Negi tau, Inute, aiš
ku? — stebisi jis.

Nustembu ir aš:
— Ponia, meną išguldote 

kaip žinovė! Taip ir jauti me
no kritiko pastabumą! Mums, 
vyrams, čia kelnės vaidenasi, 
o tamstai ir forma, ir atliki
mas, ir tematika pro jas švyti.

Bėdulienės skruostuose 
blyksteli žaros.

— Matote, — ji kukliai pri
sipažįsta, — aš visada skai
tau meno parodų aprašymus 
ir įvertinimus. Taip ir įsigyja-

Slenkame pasieniais toliau. 
Bėdulis jau nebebado pirštais 
paveikslų. Atidavęs katalogą 
žmonai, leidžia pirma jai at
pažinti paveikslus. Pasirodo, 
be katalogo šitame abstrakti
niame atsąjizme žmogus esi 
visiškai be galvos. Prašleivo- 
tum ir pro savo tikro tėvo por
tretą jo neatpažinęs!

O mūsų kritikė, matau, ne 
pėsčia. Pirma žvilgt į katalo
gą, tik paskui, — radusi pa
veikslo numerį ir pavadinimą, 
dėsto savo išmintį.

— Štai, keturiasdešimt pir
mas... Aha, štai šis. „Užbur
tam miške”. Žiūrėkite kokios 
dieviškos, skaidrios spalvos. 
Tai ne paveikslas, sakyčiau, o 
kerai. Meno magija.

Kantriai išklausęs, Albinas 
pūkšdamas kimba už savosios 
žodžių;

— Inute, kad tu irgi. Gi čia 
jokio miško nėra. Tik dėmių 
prišlakstyta. Lyg kas rašalą 
būtų paliejęs. Ir ištaškęs vi
sur. Atsimenu, kartą panašiai 
ir su manim nutiko mokyk
loje. Paliejau ant savo ra
šomojo. Ir žinau, kas išėjo? 
Nagi, kiškis.

Mūsų vadovė užsiliepsnojo 
rūstumu: *

— Aš negaliu suprasti, kokie 
jūs realistai! Ligi pat nuogiau- 
sio stuburkaulio! Jokio poe
tiško nusiteikimo, fantazijos — 
ne kruopelytės! Argi bereikia

- < . 
čia miško, jei pats susidarai gąstingas vaiko klyksmas, 
miško nuotaiką?

Bet Albinas ima kaisti. Jis 
mėgsta nuoširdžiais žodžiais 
pasisvaidyti. Įrodyti savo že
maitišką teisybę.

— Nieko tu, Inute, nežinai. 
Tu gi mieste užaugusi. Jei 
nėra medžių, tai koks tau gali 
būti miškas? Aš čia padoraus 
skynimo nesudaryčiau.

— Dėl to, kad tu ne menin- 
kas — stengiasi priblokšti gy
venimo draugė. — O iš kur tu 
ištraukei, kad jis užburtas, o 
ne degantis? Juk čia pakan
kamai ugnies! Raudonų taškų 
ir rutuliukų iki valiai pripeizo- 
ta. Man tai jau, ponuliuk, 
prašau aiškiai taškyti. Jei nu
piešta antis — tai matau, kad 
antis. O ne koks kralikas, sa
kykim. Ir dar užburtas.

Apie mus suplūsta ir dau
giau liaudies. Matyt, išgirdę 
ponios aiškinimus ir kais
tančius meno debatus. Žinia, 
kiekvienam smalsu išgirsti 
žinovo nuomonę. Glaustis prie 
nusimanančio skverno ir 
įsikibus jo laikytis. Na, o juk 
nedaug dar kas nutuokia apie 
dar visai nežinomą naująjį 
meną.

Matau, Bėdulio žmonelės 
skrybėlaitė virstelėjo ant de
šinio šono. Na, manau sau, 
laikykimės — -bus audra! 

Tačiau ji tebegyvena taikingo 
meno koegzistencija.

Atsidūstu. Kaip gražu, kai 
žmonės meną skaito, kaip at
verstą knygą!

— Ir iš kur tiek vaizduotės 
pas ponią? Atrodo, kad 
tamstai šis atsajusis menas 
nėra per kiečiausias riešutas? 
Ak, meno paslaptys tamstai 
tik gryni niekai! — Šūkteliu, 
entuziazmo bangos užpiltas.

— Ak, ponai, — pakėlė 
mūsų aiškintąja savo rankutę 
su tviskančių deimantų žie
dais, — prie meno reikia eiti 
atvira širdimi, palaipsniui jį 
pažinti, stengtis išgyventi kar
tu su dailininku, pajusti, ką 
kūrėjas jautė kurdamas...

Nuo kūrybinio darbo mus 
šiurkščiausiai nutraukia iš

— Girdi, Albinai? —- Sakau, 
— prisimeni tą pustrečio pa
vasario kūrėją? Gal ir iš čia 
atvestų kūdikių koks genijus 
ant motinos krūtinės klykia, 
keldamas protestą, išvydęs 
kūrybos išniekinimą... Pro 
mus iš kitos pusės praskuba 
Pleškaičiai su kūdikiu ant 
rankų.

— Tai kurgi taip skubiai 
iriatės? — Užkalbina sveikin
damasis Albinas.

— Norim pasiteirauti pa
veikslo kainos.

— Pirkit, pirkit bus aplais
tymo! Kurį? — Albinas smal
sumo paraką padega.

— Anoj salėj — sako Pleš- 
kaitienė, — penkiasdešimt 
pirmuoju numeriu pažymėtas. 
Žinotumėt, vaikas vis toks 
neramus, toks neramus... Ir 
unkštė vis, kaprizingas... Tik 
priėjome prie ano paveikslo... 
Kaip jis pavadintas, Mikuti?

— „Slibinų kova”, — atsakė 
liepsnojančiom akim vyras.

— Nesuprantu, — įsiterpiau 
pokalbin, tokį baisų paveikslą 
ir norite pirkti!

— Tikrai baisus. Ir nepa
prastas. Vaikas iš karto nusto
jo kniurkti. Toks geras pasi
darė, kaip katiniukas. Einam 
prie kito — vėl vargonus palei
do. Grįžtam atgal — tyliai 
man galvą ant krūtinės 
padėjo. Kad nors murkt! Čia 
man ir kilo mintis. Esu gi bu
vęs pedagogas ir žinau, kad 

Gamtos Natiurmortas. Nuotr. Eltos

menas yra — anot Foersterio
— geriausia auklėjimo prie
monė. Taigi ir nutarėm pirkti, 
kad būtų vaiką kuo pagąs
dinti. Gi negali vaiko mušti, 
taigi čia menas bus vietoj 
diržiuko, taip sakant... Bet at
siprašome, skubame, kad kas 
susigundęs pirma mūsų to 
šedevriuko nenupirktų...

Ir pakniopstom linktelėję, 
prasmego minioj.

Mudu su Bėduliu taip ir li
kome bežadžiai. — Ir kūdi
kius, žalčiai, atsigabeno, — at
sikvošėjęs niršta Albinas. Pa
tys nesuprantam to užburto 
meno, tai kam dar mažutėlius 
į nuomarį varyti!

Apsukam dar vieną ratą per 
kupinas meno menes. Sten
giamės pagauti „daiktų dva
sią”. Vėl apžiūrinėjam visus 
paveikslus. Rūpestingai. Visas 
dėmes, figūras, brūkšnius, su
tepimus, apšlakstymus, tep
tukų nuvalymus, vingių vin
gius. Visus tuos paslaptingus 
velniaženklius, anot Albino. 
Ieškome meno, tarsi vidur
amžių alchemikai. Tik jie 
ieškojo to paslaptingojo „filo
sofinio akmens”, o mes 
ieškome ir iš paskutiniųjų 
stengiamės surasti „filosofinę 
meno tiesą”.

Ir keista — juo daugiau 
trokštame perprasti meną, tuo 
labiau jis mums grimsta į 
rnigįas. Pagaliau ir prakaitas 
ima sunktis.

— Jau mano kailis sušlapo 
nuo to akių monijimo, nuo vi
sos tos mistikos, — sudejuoja 
Bėdulis su tokia liūdna iš
raiška veide. Net man jo pa
gailo. Ir dairosi žmonos.

Ją surandam susitaršiusiu 
kuodu. Bemosikuojančią, su
plukusią ir dar tebaiškinančią 
tamsiai liaudžiai. Tokiai pat, 
kaip mudu.

— Ir todėl, kai žiūrime į šį 
naująjį meną, nenorom pakyla 
dvasia. Jis verčia mus kentėti, 
nes tose neatpažintose for
mose gyvena menininko siela, 
negyvos formos tragiškai pra
byla į mus...

Akiniuotas visuomenės vir
šūnių atstovas nemandagiai ir 
karingai stukteli mus alkūne. 
Jis vedasi barzdotą jaunuolį.
— Dėmesio, gerbiamieji. Leis
kite jums pristatyti mūsų ge
nialųjį. Gal maestro malo
nėkite keletą meniškų žodžių?

Dailininkas kukliai barzdoje 
paslepia šypseną.

— Koks mano kūrinys 
tamstoms geriausiai patinka?
— susikišdamas rankas į kiše
nes, prasižergęs klausia.

Mudviejų nuostabai, Albino 
kritikė staiga už visą minią 
pasiaukoja, nelyginant kokia 
solistė, skambančiu varpeliu 
maloniai pakutena menininko 
paširdį:

— Štai, mielas dailininke, 
kūrinys, kuris verčia mane, ir, 

manau, visus čia esančius, 
išgyventi aibę jaudinančių 
minčių. Visą skalę jausmų. 
Sukrečia sielą ir atskleidžia 
kūrėjo turtingą vidaus pa
saulį. Štai jūsų „Vakaras”. 
Rausva deganti žemė. Tamsus 
dangus. Medžių ištiestos ran
kos. Maldaujančios...

Tą akimirką įvyksta kažkas 
šiurpiai nemeniška. Dailinin
kas parausta. Žengia ata
tupstas nuo savo paveikslo. 
„Negi, kaip tam liaudies pa
sakų katinui būtų kopūstlapis 
ant uodegos užkritęs?” — Dū- 
moju sau nesusigaudydamas. 
O dailininkas puola vėl atgal 
prie paveikslo.

— Griūna menas — ne ki
taip, šnibžda man į ausį Albi
nas.

— Kuris asilas pakabino, 
išdrįsęs išniekinti mano kūri
nį? Įžūlumas! Pakabinti ap
verstą?

Mus, paprastus mirtinguo
sius, prislėgė klaiki tyla. Va
dinas, ne juokais menas aukš
tyn kojom sėstelėjo!

Ir atvertęs atgal paveikslą, 
barzdotas kūrėjas piktokai tarė:

— Kas jums sakė, ponia, 
kad žemė dega? Aš čia pavaiz
davau jūrą. Ir ne dangus, bet 
pragaras. Ir ne medžiai, o mi
rusių šešėliai. Kenčiančios 
dvasios, vadinasi.

— Bet... bet, dailininke, — 
mikčiojo suglumusi mūsų 
meno žinove, — kataloge pa
sakyta aiškiai, kad tai „Va
karas”...

Dailininkas plėšte išplėšia iš 
jos rankų katalogą. .

— Melas! Visur klaidos ir 
nerūpestingumas! Aiški klai
da. Korektūros, ponai, šis 
mano kūrinys vadinasi „Vėli
nės pragare”.

Žvilgteriu į akiniuotą visuo
menės viršūnę, kurio neatsa
kinga veikla klaidina liaudį. 
Tai jo čia privelta tiek orga
nizacinių nesusipratimų! O jis 
stovi nejudrus, pilkšvai bal
tas, tarsi nulietas stulpas. Jei
gu būčiau menininkas — pa
sakyčiau — kaip „obeliskas”.

Albino žmona — nebūtų Bė- 
dulienė. Kai reikia — ji geba 
panaudoti tą „moterišką šeš
tąjį jausmą”. Iš kiekvienos 
bėdos ji išsisuka.

— O gal geriau pavadin
tume „Vėlinių vakaras pra
gare”? Kaip manote? Ir skam
ba poetiškiau. Ir čia yra 
užtenkamai vakaro žarų — 
štai, rusva spalva. Ir to vai
duokliško pilkumo. Ir štai, 
dervos tamsumo. Ir kenčiančio 
kontrasto, išsiliejančio gedu
lingu liūdnumu.

Į apstulbusio dailininko 
barzdą ima grįžti gyvybė. Ir 
jis iškilmingai viešai paskel
bia:

— Ponios prašomas, sutinku 
šį kūfinį pavadinti „Vėlinių 
vakaras pragare”...

Tai buvo ištarta tokiu genia
liu balsu, tartum dailininkas 
būtų padaręs didžiausią pa
slaugą visai lietuviškai di
džiajai bendruomenei.

— Įdomu, ką ponia pasa
kytų apie mano paskutinį 
kūrinį .Atomiškąją Madoną”?

Ir pilnas kūrybinio 
veržlumo, dailininkas iš pat 
mirtingos minios panosės pa
veržęs mūsų vienintelį meno 
švyturį, nusiveda Albino mo
terį antrojon pusėn — į kitą 
menę, prie kito savo genialaus 
kūrinio.

O mudu su Bėduliu taip ir 
paliekame už abstraktinio 
meno ribų...
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Santara — Šviesa Lietuvoje
Algimantas A. Naujokaitis

, Daugiau kaip prieš 40 metų 
subūrusi demokratinių, libera
lių pažiūrų išeivijos jaunimą, 
Santaros-Šviesos federacija 
birželio 17-20 d. jau septintą 
kartą savo konferenciją su
rengė Lietuvoje. Pirmąją die
ną pranešimai ir diskusijos 
vyko Vilniaus universiteto 
Teatro salėje, o likusį laiką — 
vidurvasario saulės nutviek
stoje gamtoje, Anykščių Šilelio 
paunksmėse.

Gausėjantis Lietuvos inte
lektualų — santariečių būrys 
susilaukė savo bendraminčių 
iš užjūrio, tarp jų — šio 
sambūrio pradininkų, Šiaurės 
Amerikoje kūrusių ir puo
selėjusių Santarą-Šviesą. Tai 
Vytautas Vepštas, Zenonas 
Rekašius, Algis Mickūnas, Ka
zys Almenas, Liūtas Mockū- 
nas, Rimvydas Šilbajoris, Al
girdas T. Antanaitis. Visas 
dienas konferencijoje dalyva
vo, atidėję savo darbus prezi
dentūroje, Santaros-Šviesos 
senbuviai Raimundas Mieže
lis, Julius Šmulkštys, vienas 
šios sambūrio pradininkų Lie
tuvoje Darius Kuolys. O kiek 
susirinko studentijos, jauni- 

’iriė? Kaip ir kasmet, kiek leido 
laikas, dalyvavo vienas Santa
ros-Šviesos kūrėjų ir vadovų, 
dabar Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus.

Sveikindamas konferenciją, 
V. Adamkus savo kalboje pa
sakė, kad federacijos kadaise 
paskelbtas šūkis „Veidu į Lie
tuvą!” buvo įkūnytas aktyvia 
veikla ir prasmingais darbais, 
kad santariečių indėlis į Lie
tuvos valstybingumo atkū
rimą buvo anaiptol ne simboli
nis. Gyvos ir kūrybingos min
ties sėkla Lietuvoje sudygo ir 
šiandien duoda gražių vaisių. 
Mažėja senųjų federacijos 
narių, tačiau pati organizacija 
tapo įdomi ir patraukli ne vie
nam jaunesniam Lietuvos 
mokslo ir kultūros žmogui, vi- 
suomei^jninkui, studentui, — 
kalbėjo V. Adamkus. Jis pa
sidžiaugė, kad Santara-Šviesa 
tapo įdomi jaunesniajai Lietu
vos kartai, studentijai. „Esu 
tikras, kad jaunatviškas vei
klumas, kartais tiesesnis ir 
veržlesnis žodis ar veiksmas 
visai organizacijai suteiks 
daugiau gyvumo, darys ją di
namišką. O išmintį kau
piančiai ir brandinančiai jau

Poilsio namų „Šilelis” pievelėje santariečiai klausosi K. Ostrausko pjesės Hamletas ir kiti skaitymo.
Nuotr. Algimanto Žižiūno

nuomenei gilios federacijos 
tradicijos — tai ir nepakarto
jama demokratijos mokykla, ir 
rimta akiračio plėtra, ir žinios 
iš įvairių mokslo sričių, įgytos 
neakademinėje, neformalioje 
veikloje”, — sakė prez. V. 
Adamkus.

Pranešimai ir pranešėjai

Platus, įvairus buvo prane
šimuose, ir diskusijose na
grinėtų Lietuvos politinių, is
torinių, kultūrinių ir kitokių 
aktualijų ratas. Net šeši 
pranešimai, karšti svarstymai 
pirmąją konferencijos dieną 
buvo skirti Lietuvos žinia- 
sklaidai. Išeivijoje gyvenantis, 
JAV universitetuose dirbantis 
filosofas Algis Mickūnas 
kalbėjo apie laisvos spaudos 
reikšmę, vilnietis politologas 
Lauras Bielinis — apie politi
nių stereotipų neigiamą įtaką 
žiniasklaidai. Sociologė Inga 
Nausėdienė, remdamasi gy
ventojų apklausomis, pateikė 
duomenis, kaip trys didžiausi 
dienraščiai — Lietuvos rytas, 
Lietuvos aidas ir Respublika 
rašo apie Lietuvos tautines 
mažumas, o Algio Krupa
vičiaus pranešimo tema — 
„Žiniasklaida ir partijų pro
gramos”.

Visa kita diena buvo skirta 
istorijos temoms, atkreipiant 
dėmesį į istorinių duomenų 
tikrumą. Istorikai, filosofai, 
archeologai, kitų sričių specia
listai karštai diskutavo, norė
dami atsakyti į klausimą „Ar 
įmanoma žinoti, kaip buvo iš 
tikrųjų?”

Dar kita diena buvo skirta 
pranešimams, svarstymams ir 
diskusijoms apie pbpuliariąją 
kultūrą. Šios temos akiratyje 
buvo nagrinėjama Lietuvos 
roko muzikos genezė 7-8 
dešimtmetyje, reklamos tradi-. 
cija Lietuvoje, simbolinis mą
stymas ir populiarioji kultūra.

„Teatras ir kiti menai” — 
tokia kitų svarstymų tema. 
Buvo aptarta ir nagrinėta 
egzodo rašytojų Algirdo 
Landsbergio ir Kosto Ostraus
ko dramaturgija, šiandieninio 
Lietuvos teatro ir dailės pro
blemos.

Ar žiniasklaida yra 
objektyvi?

Diskusijose ir svarstymuose 

bene vaisingiausiai dalyvavo 
plačios erudicijos, išskirtinės 
iškalbos filosofas Algis Mic
kūnas. Įstrigo jo žodžiai, at
skleidžiantys Lietuvos žinia- 
sklaidos negeroves, nusakan
tys, kaip jų atsikratyti. Būtina 
sudaryti tokią erdvę, kurioje 
galėtų tarpti viešos, laisvos 
diskusijos, sakė A. Mickūnas. 
Spaudos laisvė dar nereiškia, 
kad galima rašyti viską, ką 
sugalvoji. Žiniasklaida turi ob
jektyviai nušviesti, kas darosi 
visoje valstybės ar pasaulio 
erdvėje. Matyt, turėdamas 
galvoje Lietuvos įstaigose įsi
galėjusį biurokratizmą, valdi
ninkų abejingumą žmonėms, 
A. Mickūnas sakė, kad žinia- 
sklaidai neturi būti jokių ap
ribojimų, jokių draudimų 
prieiti prie valdžios parei
gūnų, parašyti, pranešti, kaip 
jie dirba ir elgiasi. Ži
niasklaida neturi kito tikslo, 
kaip tarnauti savo tautie
čiams.

Intriguojantis, atskleidžian
tis šiandieninės Lietuvos 
skaudulius buvo humanitaro- 
semiotiko Sauliaus Žuko pra
nešimas „Ko bijo Lietuvos 
žmonės?” Beje, prelegentas 
papildė, pratęsė filosofo A. 
Mickūno išsakytas mintis. 
Pranešime, kalbėdamas apie 
nesutramdomus apiplėšimus, 
plėšimus, žmogžudystes, nusi
kalstamumą, S. Žukas įžiūrėjo 
tendenciją laikraščiais mitolo
gizuoti padėtį Lietuvoje. Ži
niasklaida ne tik tirština spal
vas, bet ir netiesiogiai formuo
ja žmonių bejėgiškumo ir 
baimės pojūtį — kaip žmogus 
gali atsilaikyti prieš tokį laik
raščiuose plačiai aprašomą 
nusikalstamumą ir kraujo 
klanų statistiką. Baimė, neviltis 
reiškiasi nepasitikėjimu poli
cija ir teisėsaugos struktū
romis. Ši negatyvi nuostata 
perkeliama ir į kitas gyvenimo 
sritis. Pasak S. Žuko, asmeni
nis saugumas arba baimė 
pačiais įvairiausiais aspektais 
yra Lietuvos gyventojus val
danti ir kaustanti problema. 
Prie jų prelegentas pridūrė ir 
kitus Lietuvos gyventojų pati
riamus sukrėtimus. Štai jie:

— Vienybė išnyko, idealai 
paminti.

— Klesti nusikalstamumas 
ir korupcija.

—Priedo — žiniasklaida dar

Santaros-Šviesos konferencijos dalyviai Anykščiuose. Nuotr. Algimanto Žižiūno

gąsdina žmones.
— Nesi saugus darbe arba 

apskritai neturi darbo.
— Valdžia lengva ranka ta

vimi manipuliuoja, vis labiau 
skurdindama.

— Bankai apgaudinėja.
— Visuomenė persiskirsto į 

neįprastas ir tau svetimas so
cialines grupes. Parodžius ini
ciatyvą, užsiėmimus verslu 
(bizniu), valdžios akyse tarųpi 
potencialiausiu nusikaltėliu.

— Turtinių skirtumų didėji
mas stiprina socialinę polia
rizaciją, didina visuomenės 
įtampą.

„Ar visa tai neatrodo, kad ar
gumentų dideliam optimizmui 
šiandienėje Lietuvoje neleng
va rasti?” klausė S. Žukas. 
Jo nuomone, kaip atsvara lie
ka tik trapūs, pasitikėjimu pa
remti žmonių tarpusavio ry
šiai.

S. Žukas sakė, kad lietu
viams, kaip katalikams, gal
būt artimesnis būtų noras šias 
trapias struktūras apsaugoti 
ne vien savo pastangomis, bet 
ir kviečiantis Bažnyčią (ja 
pasitiki 62 nuošimčiai Lietu
vos gyventojų) arba net prezi
dentą. Jei pasitikėjimas 
Bažnyčia remiasi labiau praei
ties kreditais, tai prezidento 
institucija labiau susijusi su 
žmonių viltimis. Tai ypač iš
ryškėjo, prezidentu tapus Val
dui Adamkui, sakė prelegen
tas. Tiesa, po Valdo Adam
kaus išrinkimo ir iki jo 
inauguracijos išrinktasis pre
zidentas žiniasklaidoje buvo 
tiesiog su žeme maišomas, 
abejojant jo kvalifikacijomis, 
nesitikint, kad jis galės tinka
mai įsijungti į Lietuvos politi
nį gyvenimą. Taigi žinia- 
sklaidos propagandinė kampa
nija buvo nukreipta prieš V. 
Adamkų, bet tuoj po inaugura
cijos, dar neatlikus kažkokių 
svarbesnių žingsnių, gyven
tojų pasitikėjimas juo buvo ne
tikėtai aukštas ir palaipsniui 
kilo. Pirmiausia tai rodo, kad 
žiniasklaidos ir visuomenės 
nuomonės gerokai skiriasi.

Santaros-Šviesos federacijos suvažiavime Anykščiuose. Iš kairės: Zenonas Rekašius, Kazys Almenas, 
Vitalija Borutaitė, Mara Almenienė, Raimondas Mieželis. Nuotr. A Žižiūno

„Kaip paaiškinti aukšto vi
suomenės pasitikėjimo prezi
dentu priežastis?” — klausė S. 
Žukas. Remiantis* įvairaus 
praėjusių metų sociologinių 
tyrimų parametrais, buvo ga
lima konstatuoti, jog ekono
minė ir socialinė padėtis Lie
tuvoje pamažu gerėja, piliečių 
santaupos auga, didėja opti
mizmo dozė apibūdinant savo 
gyvenimo padėtį ir ateities 
perspektyvas. Visuomenė ran
da simbolinį sublimacijos ob-1 
jektą — naują ir naujovišką 
prezidentą, kuris iš karto ėmė 
demonstruoti kitokį elgsenų 
stilių. Kitaip tariant, V. 
Adamkus gavo ne tik pasi
tikėjimo kreditą, bet ir iš
reiškė padidėjusias galimybes 
bei viltingas perspektyvas.

Suprantama, sakė prelegen
tas, be visų kitų įsiparei
gojimų tapdamas dar ir visuo
menės dinamizmo simboliu, V. 
Adamkus užsikrauna dar ir 
papildomą naštą, tačiau pa
starųjų mėnesių įvykiai rodo, 
kad jis tapo gana patenkina
mu simboliu. Tiesa, šiandien, 
visai realioj ekonominės kri
zės akivaizdoje, aktualizuoja
mas dar ir jo, kaip autoriteto 
ir eventualaus užtarėjo bei 
gynėjo, vaidmuo.

Moralė ir politika

„Pora erzinančių reiškinių 
Lietuvos vidaus ir užsienio po
litikoje” — taip vadinosi San
taros-Šviesos senbūvio Zenono 
Rekašiaus pranešimas. Kalbė
damas apie moralės vietą po
litikoje, prelegentas nusi
stebėjo Lietuvos žmonių ne
jautrumu Kosovo albanų tra
gedijai. Ar jie nesusimąstė, ar 
atsakė į klausimą: o kas būtų 
buvę, jei NATO būtų nesi
kišusi į šį reikalą, davę veiks
mų laisvę Miloševič?

Z. Rekašius priminė Santa
ros-Šviesos federacijos kūrėjo 
Vytauto Kavolio žodžius: sąži
ningas, drąsus žmogus visada 
turi būti ne skriaudėjo, bet 
skriaudžiamojo pusėje.

Antrą erzinantį reiškinį pa
stebėjo Z. Rekašius — tai ban
dymas pagražinti praeitį — 
tiek ankstyvesnę, tiek naująją 
Lietuvos istoriją. Antai, visi 
žinome, kad 1991 m. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą 
paskelbė tuometinė aukščiau
sioji Taryba, Bet, siekdamas 
pagražinti šio istorinio akto 
priėmimo aplinkybes, Seimas 
atgaline data nutarė prie 
Aukščiausiosios Tarybos dar 
pridėti — Atkuriamasis Sei
mas. Arba vėl. Pačiu pastaruo
ju metu žuvusiems partiza
nams suteikiami aukšti, net 
generolo kariniai laipsniai. 
Suprantama, prieš okupantus, 
už Lietuvos nepriklausomybę 
kovojusieji ir žuvę partizanai 
nusipelno visokeriopos pagar
bos. Bet kuriam reikalui toks 
tikrovės pagražinimas? Žuvo, 
būdamas vaikinu, eiliniu ko
votoju, o praėjus keliems de
šimtmečiams, jau generolas. 
Klausimas, ar žuvusieji būtų 
norėję tokio pagražinimo? 
Prieškarinėje nepriklausomoje 
Lietuvoje kitaip pagerbdavo 
savanorius, žuvusius nepri
klausomybės kovose. Žuvęs 
pirmasis karininkas A. Juoza
pavičius taip ir liko karininku, 
nei tuometiniams preziden
tams, nei Seimui tuomet nė į 
galvą neatėjo mintis dirbtinai 
sureikšminti, padidinti jo ka
rinį laipsnį. Lietuvių tauta ir 
taip žino ir gerbia šį neprik
lausomybės kovų didvyrį.

Estas mokslininkas 
vertina konferenciją

Kiekvienoje Santaros-Švie
sos konferencijoje dalyvauja 
jaunas, bet garsus moksli
ninkas estas Rein Raud. Jis 
profesoriauja ne tik Estijos, 
bet ir Švedijos, kitų kraštų 
universitetuose, moka bene 20 
užsienio kalbų, tarp jų ir lietu
vių. Kai Rein Raud paklau
siau, kaip būdamas labai už
imtas moksline veikla ir pas
kaitomis, jis randa laiko iš Ta
lino ar Stoholmo kasmet at

vykti į lietuviško sambūrio 
konferencijas, Rein Raud at
sakė, kad nei Estijoje, nei 
Švedijoje ar kitoje Europos 
valstybėje nėra tokių intelek
tualių sambūrių, kur būtų ga
lima ir pačiam pasireikšti su 
naujais, nestandartiniais sam
protavimais. Kas kita disku
tuoti su Lietuvoje susibū
rusiais, iš JAV atvykstančiais 
aukštos prabos santariečiais
— intelektualais.

Šį kartą Rein Raud aktyviai 
dalyvavo Z. Rekašiaus pra
dėtame svarstyme apie praei
ties pagražinimą, istorijos tik
rumą. Visus sudomino šio 
mokslininko pranešimas intri
guojančiu pavadinimu — „Is
torijos dramblys ir penki ak
lieji”. Pasak Rytų pasakos, 
vienas aklasis apie dramblio 
išvaizdą sprendė iš jo apgra- 
baliotų kojų, kitas — iš strau
blio, trečias — vien tik iš ausų 
ir t.t. R. Raud nuomone, tikro, 
neiškreipto istorijos tarpsnio, 
reiškinio ar įvykio, deja, nesu
geba pateikti nemaža dalis is
torikų ir politikų.

Čia vėl galime grįžti prie Z. 
Rekašiaus pateiktų praeities 
gražinimo, iškraipymo pavyz
džių...

Ostrauskas, Landsbergis 
dar šis tas

Svarstymuose „Teatras ir 
kiti menai” pranešime apie 
aktoriaus rolę Kosto Ostraus
ko pjesėse iškilusis literatūros 
tyrinėtojas, kritikas Rimvydas 
Šilbajoris, be kita ko, pasakė, 
kad vienas iš svarbiausių Os
trausko dramos personažų yra 
pats autorius. Jis skiriasi nuo 
kartais dramose veikiančio 
Pasakotojo tuo, kad pastarasis 
veikalo nesukuria, o tik tarpi
ninkauja tarp jo ir publikos; o 
Ostrauskas, kaip veikalo kū
rėjas, pats lipa ant scenos 
jame dalyvauti arba tiesiogiai 
savo vardu, arba prisidengęs 
kitų savo paties personažų 
kaukėmis. Pasak R. Šilbąjorio, 
jei neskubėsime tai pavadinti 
absurdu, galėsim įžvelgti tar
tum antrą veikalo matmenį, 
savyje talpinantį nelyg dvi
gubą jo tekstą, kurio viena 
pusė būtų mūsų įsivaiz
duojamas kaip autoriaus iš 
pradžių sukurtas tekstas, o 
antra — tekstas, kurio dalimi 
jis pats patapo, panašus į 
pirmąjį, bet ne visai.

• Beje, R. Šilbąjorio prane
šimą paryškino, papildė va
kare pievelėje tarp „Šilelio” 
poilsio namų K. Ostrausko 
pjesės Hamletas ir kiti skaity
mas, kurį atliko Kauno dra
mos teatro aktoriai.

Įdomus buvo jauno lituanis
to, magistratūros studijas apie 
lietuvių — egzodų rašytojų- 
modernistų kūrybą universi
tete baigusio Vaido Šeferio 
pranešimas apie pasaulio 
prasmingumą Algirdo Lands
bergio dramose. Prelegentas 
pažymėjo, kad lietuvių kritika 
A. Landsbergį mini ne itin 
dažnai. Negali sakyti, kad šis 
rašytojas pamirštas, tačiau, 
perskaičius jo kūrybą ir per
metus akimis tai, ką kritika 
apie jį rašiusi, prelegentui 
norėjosi pridurti dar šį bei tą.

— Būdamas lituanistas, o 
ne teatrologas, esu iš anksto 
pasmerktas nuslysti į lite
ratūrinę, tekstinę A. Lands
bergio kūrybos interpretaciją,
— tęsė V. Šeferis, — bet tai ir 
gerai.

(Nukelta į 4 psl.)
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Aštuntoji Į Laisvę fondo 
studijų savaitė

I
Į Laisvę fondas lietuviškai 

kultūrai ugdyti buvo įsteigtas 
Čikagoje 1960 metais, kaip ne 
pelno organizacija, skatinusi 
organizuoti ir leisti studijas 
bei veikalus, kurių nebuvo 
galima išleisti Lietuvoje dėl 
okupacijos sąlygų. Apie fondą 
susitelkę žmonės suprato, kad 
Lietuvos okupacija bus ilga, 
kuriai pašalinti greičiausia 
neužteks vienos kartos žmo
nių gyvenimo. Todėl siekė il
galaikių tikslų: ugdyti są
moningo, demokratines tradi
cijas, krikščioniškąsias ir tau
tines vertybes branginančio, 
Lietuvos valstybingumui išti
kimo piliečio dvasią.

Vienas Į Laisvę fondo lietu
viškai kultūrai ugdyti autori
tetų prof. Juozas Brazaitis ka
daise taip formulavo šiuos 
uždavinius: „Esame išaugę 
krikščioniškųjų principų, ta
pusių visuotiniu Vakarų dva
sios lobiu, atmosferoje. Krikš
čioniškoji moralė mums yra 
nepaneigiama norma, kurios 
privalo paisyti visas žmo
giškasis veikimas, taigi ir po
litinis. (...) tebesame liudyto
jai, kaip deifaokratijos prie
šingybė totalfcmas pasaulyje 
ir mūsų tėvynėje žmogų laužo 
ir naikina vardan melagingų 
idealų. Užtat juo labiau sti
prėjame mintyje daryti visa, 
kad žmogui, asmeniui, būtų 
grąžintas respektas ir pri
pažinta jo reikšmė valstybės 
gyvenime. Šitas mumyse pa
čiuose subrendęs siekimas 
brandintas kaip visuotinis be
simosios Lietuvos siekimas: 
pagerbti asmens laisvę ir su
daryti galimybes jo laisvai 
kūrybai, kuria jis prisidėtų 
prie tautos 'gyvenimo pažan- 
gos.

Į Laisvę fondas išeivijoje 
išleido per 30 svarbių veikalų, 
dalis kurių pakartotinai buvo 
išleista Lietuvoje nepriklau
somybę atgavus. Tarp jų — 
Juozo Girniaus filosofijos vei
kalai Žmogus be Dievo, Tauta 
ir tautinė ištikimybė, Idealai 
ir laikas, Kazio Bradūno suda
ryta ir suredaguota knyga Lie
tuvių literatūra svetur 1944- 
1967, Juozo Brazaičio Vienų 
vieni, Juozo Lukšos-Dauman
to Partizanai už geležinės už
dangos, Juozo Keliuočio Dan

Anykščiuose I Laisvę fondo studijų savaitės dalyvių būrelis. Iš kairės: dr. V. Mąjauskienė, dr. A 
Damušis, J. Damušienė, dr. K. Ambrazaitis. Nuotr. Audronės Ambrazaitytės

gus nusidažo raudonai, Vy
tauto Mačernio Poezija ir 
daugelis kitų.

1990 metais Lietuvoje buvo 
įkurtas šio fondo Lietuvos fi
lialas, jau išleidęs keliolika 
knygų bei surengęs aštuonias 
studijų savaites, kurios vyko 
Vilniuje ir Nidoje (1992), Birš
tone (1993), Mastaičiuose 
(1994), Kaune (1995), Jur
barke (1997), Druskininkuose 
(1998). Aštuntoji studijų sa
vaitė praėjusį sekmadienį pa
sibaigė Anykščiuose.

Pasak Į Laisvę fondo Lietu
vos filialo tarybos pirmininko 
advokato Jono Kairevičiaus, 
fondas siekia populiarinti, 
supažindinti plačiąją visuome
nę su pilnutinės demokratijos 
idėjomis, pasiūlyti pagalvoti 
apie jas ir susieti su kon
krečiu nepriklausomos Lietu
vos gyvenimu. Nors fondas ke
lia ir svarsto klausimus, ku
riais domisi ir politinės parti
jos, tačiau ši organizacija nėra 
politinės partijos užuomazga. 
„Pilnutinės demokratijos idė
jos yra visuotinės. Jų įsi
sąmoninimas, skleidimas ir 
taikymas gyvenime yra arti
mai susijęs su žmonių politine 
kultūra, kurią mums aki
vaizdžiai reikia kelti”, sakė 
Jonas Kairevičius. „Šitie daly
kai yra svarbūs ne vien sosti
nei, ne vien didiesiems Lietu
vos miestams, bet ir visai 
Lietuvai. Todėl dabar mūsų 
veiklos kryptis — iš centrų į 

periferiją,” — kalbėjo Į Laisvę 
fondo Lietuvos filialo vadovas.

Aštuntąją studįjų savaitę, 
kurios tema buvo „Bendruo
menė Lietuvoje: istorinė patir
tis ir perspektyvos”, pra
sidėjusią birželio 23 d., pa
sveikino Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Savo laiške studijų savaitės 
dalyviams prezidentas rašė:

„Nuoširdžiai ir pagarbiai 
sveikinu fondo Į Laisvę su
rengtą studijų savaitę, skirtą 
Lietuvos bendruomenės pa
tirčiai įvertinti ir perspekty
voms aptarti.

Gilias ir vertingas tradicijas 
tęsianti fondo veikla, skirta 
lietuviškajai kultūrai ugdyti, 
jau beveik keturias dešimtis 
metų ieško atsakymų į klausi
mus, kylančius besidomin
tiems mūsų istorija, politika, 
kultūra, visuomeniniais proce

sais. Per savo gyvavimo metus 
Jūsų bendruomenė plėtojo lie
tuviškąją mintį išeivijoje, žo
džiais ir darbais įsijungė į Lie
tuvos laisvės bylą.

Džiugu, kad atkūrus nepri
klausomybę fondo Į laisvę tel
kiami bendraminčiai rado 
savąją veiklos sritį ir šiandien 
Jūsų diegiamos idėjos yra ver
tinga Lietuvos demokratėjimo 
dalis, svarbi nuomonių įvai
rovės prielaida. Esu tikras, 
kad tautinių vertybių puo
selėjimas bei Jūsų pastangos 
ieškoti modernių formų toms 
vertybėms skleisti ir ateityje 
duos gražių rezultatų', padės 
mūsų visuomenei tobulėti.

Linkiu Jūsų fondui, visiems 
jo nariams ir bendraminčiams 
geriausios kloties. Telydi stu
dijų savaitę tarpusavio su
pratimas, bendros veiklos visų 
mūsų labui pajauta ir gyva 
mintis”.

Šio fondo Lietuvos filia
lo valdybos pirmininkas Be
nius Mažeika džiaugėsi, kad 
Anykščiuose susilaukta prita
rimo ir visokeriopos pagalbos 
iš savivaldybės. „Anyščių rąjo- 
no meras Saulius Nefas ir sa
vivaldybė ne tik nuoširdžiai 
mums padėjo organizuojant šį 
renginį, bet ir pats meras su 
įdomia bei vertinga paskaita 
apie bendruomeniškumo suvo
kimą Lietuvoje įsijungė į stu
dįjų savaitės programą”, — 
sakė B. Mažeika.

Anykščių meras Saulius Nefas.

Savo atsilankymu ir kalba 
studijų savaitės dalyviams 
renginį pagerbė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Paskaitas skaitė nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius 
Venezueloje Vytautas A. Dam- 
brava, filosofai prof. Romual
das Grigas iš Vilniaus ir prof.

Kęstutis Skrupskelis iš Pietų 
Karolinos, „Laisvosios Euro
pos” radįjo žurnalistas Valen
tinas Mite iš Vilniaus, istorikė 
Nijolė Gaškaitė iš Šiaulių, fon
do pirmininkas Kazys Ambra
zaitis iš Čikagos. Įvyko simpo
ziumas „Žiniasklaida ir jau
nimo vertybės”, buvo pristaty
ta prof. Adolfo Damušio knyga 
anglų kalba Lietuva prieš so
vietų ir nacių agresiją. Me
ninėje studijų savaitės progra
mos dalyje dalyvavo poetas 
Bernardas Brazdžionis ir 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
jaunimo choras. Studijų sa
vaitės dalyviai turėjo progos 
nuvykti prie Vorutos piliakal
nio, aplankyti A. Baranausko 
klėtelę, lankytis Troškūnų 
bendruomenėje,, susitikti su 
vietos žmonėmis, apžiūrėti 
vienuolyną, šv. Trejybės baž
nyčią, paminklą Algimanto 
apygardos partizanams, vykti 
į Niūronis, susipažinti su Ar
klio muziejum, pamatyti kloji
mo teatro spektaklį, vakaroti 
aukštaitiškoje sodyboje. Stu
dįjų savaitė buvo turininga 
pareikštų minčių ir apsti pa
tirtų įspūdžių. Bet plačiau 
apie tai — kituose rašiniuose.

Vidmantas Valiušaitis

II
Anykščiuose tęsiasi fondo Į 

Laisvę aštuntoji studijų sa
vaitė, skirta bendruomenei 
Lietuvoje, jos istorinei pa
tirčiai ir perspektyvoms.

Į Laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti įkurtas Jung
tinėse Valstijose 1961 metais. 
1990 metais fondas įregis
truotas Lietuvos Teisingumo 
ministerijoje. Fondas leidžia 
knygas, tačiau svarbiausias 
renginys — metinė studįjų 
savaitė, šiais metais vykstanti 
Anykščiuose.

Studijų savaitę pradėjo fon
do pirmininkas Kazys Ambro
zaitis pranešimu „Birželio su
kilimo istorinis palikimas”. 
Pranešėjas pabrėžė 1941 m. 
sukilimo reikšmę ir apgailes
tavo, jog Laikinoji vyriausybė 
kol kas tinkamai neįvertinta, 
o jos darbas įstatymų pilnai 
nepripažintas. Kazys Ambro
zaitis pabrėžė, jog birželio 23 
nepriklausomybė buvo pa
skelbta organizuoto masinio 
sukilimo bildu.

Istorikas Kęstutis Skrupske
lis pranešime „Kritinė istorija 
ir 41 metų sukilimas” pa
bandė atsakyti į klausimą, 
kiek pagrįsti Laikinajai vy
riausybei metami kaltinimai 
simpatijomis fašizmui. Jis pa
brėžė, jog naujai lietuvių 
krikščioniškos inteligentijos 
daliai, organizavusiai suki
limą ir formavusiai vyriausy
bę, buvo svetimas fašizmas. 
Tai rodo šių intelektualų 
pažiūros, išlikę prieškari
niuose leidiniuose. Inteligen
tai katalikai iki karo di
džiausia grėsme Lietuvai 
laikė fašistinę Vokietiją bei 
tautinę vokiečių mažumą Lie
tuvoje, tačiau jokiu būdu ne 
lenkus ar žydus. „Nėra jokių 
duomenų apie jaunųjų kata
likų nusiteikimą tarybinės 
okupacijos metais, tačiau ar 
tikėtina, kad iki okupacijos 
buvę nuotaikos galėjo radika
liai pasikeisti?" — klausė Kęs
tutis Skrupskelis. Istorikas 
mano, jog radikaliai galėjo 
pasikeisti tik kai kurių inte
lektualų nuostatos. Istorikas, 
tačiau, savo pranešime nesako 
griežtai „taip” ar „ne”, jis tik

Į Laisvę fondo VIII studijų savaitės Anykščiuose programos lankstinuko viršus.

Dalis I LaisVę fondo studįjų savaitės dalyvių prie vysk. Antano Baranausko paminklo Anykščiuose. 
Nuotr. A. Ambrazaitytės

atkreipia dėmesį, kad Laikino
sios vyriausybės veiklos laiko
tarpis turi būti istorikų rimtai 
tiriamas, norint su oponentais 
diskutuoti moksliniame, o ne 
emocijų lygmenyje.

Profesorius Grigas savo 
pranešimą skyrė bendruome
niškumo Lietuvoje proble
moms. Jis atkreipė dėmesį į 
Lietuvos valstybės subiuro
kratėjimą bei nereikalingą 
centralizaciją. „Tauta suprie
šinama su valstybe, su pačia 
valstybingumo idėja”, — sakė 
profesorius. Atsvarą profeso

Troškūnų (Aukštaitijos) ansamblis, linksminęs 1 Laisvę fondo studijų savaitės dalyvius 
Anykščiuose. Nuotr. K. Ambrazaičio

rius mato bendruomeniškumo 
susiformavime. Tačiau tai 
sunkiai įmanoma Lietuvoje, 
kurią kalbėtojas pavadino 
„monologų” arba individua
listų bei egoistų tauta.

Daugumą diskusijose kalbė
jusių dabartinė žiniasklaida 
netenkina. Jai prikišamas bul- 
variškumas, paviršutinišku
mas ir tik tamsiųjų gyvenimo 
pusių akcentavimas.

Vidmantas Valiušaitis iš 
Kauno tvirtino, jog Jau devin
ti nepriklausomybės metai, o 
mes gyvenam vertybine pras

me dykvietėje, kuri nepra- 
tuftėjo naujais vardais. Per 
devynerius metus neatsirado 
nei vienas naujas leidinys”. 
Anot kalbėtojo, naujų įtakingų 
bei kitokių laikraščių nei da
bar neatsiranda, nes nėra eko
nominių struktūrų, kurios 
juos remtų. Vailiušaičio many
mu, kuriant naują laikraštį 
pinigais galėtų prisidėti iš
eivija, savo laiku įkūrusi 
didžiulius fondus laisvai Lie
tuvai paremti.

(Nukelta į 4 psl.)
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Antanui Vaičiulaičiui atminti
Algimantas A. Naujokaitis

Lietuva palaidojo, pagerbė 
prieš septynerius metus iš
eivijoje, toli nuo tėvynės, mi
rusį lietuvių prozos klasiką 
Antaną Vaičiulaitį. Birželio 20 
d. karstą su rašytojo palaikais 
į Vilniaus oro uostą 'atlydėjo 
velionio žmona Joana Vai
čiulaitienė su dukromis ir vai
kaičiais. Tolimesnius laidoji
mo rūpesčius prisiėmė Lietu
vos Rašytojų sąjunga, lai
dojimo komisija, vadovaujama 
Rašytojų sąjungos pirmininko 
Valentino Sventicko.

Karstas su A. Vaičiulaičio 
palaikais buvo atlydėtas į Ra
šytojų sąjungos salę. Birželio 
21 dienos ryte įvyko velionio 
lankymo pradžios ceremonija. 
Susirinko jo artimieji, rašy
tojai, Antano Vaičiulaičio ta
lento gerbėjai. Prie karsto pa
dėjęs vainiką nuo Rašytojų 
sąjungos, šiltą žodį, skirtą 
rašytojo atminimui, tarė V. 
Sventickas.

Jautrią kalbą pasakė Kazys 
Bradūnas. Štai tos kalbos 
fragmentas: „Bičiuli ir kai
myne Antanai, tai Tavo mūsų 
kultūriniam gyvenime, mūsų 
literatūroje išvarytoji vaga at
virsta šiandien gražiausiais 
tavo knygų puslapiais, kurių 
net mirtis negali pasiglemžti. 
O geraširdiška Tavo veido 
šypsena, įsikūnijusi be galo 
skaidriame ir gražiame žodyje 
ir jo krikščioniškame santy
kyje su kitu žmogumi ir su 
visa būtimi, tepadeda dabar
ties pasauliui if tai mažajai 
mūsų širdžiai tapti geresnei ir 
švaresnei”.

K. Bradūnas paskaitė savo 
eilėraštį „Grįžimas”, parašytą
1992-siais, A. Vaičiulaičio mir
ties metais: .

Išvaikščioję visus kelius,
Sugrįžtame į klasikus tylius. . 
Atskleidę knygą žegnone,

Rauda, nuo kurios nepalengvėja
t

Gal vakaras, bet jau ne die
na. Pušų viršūnėse siaudžia 
vėjas, kurį matau, bet ne
girdžiu. Už sodo tvoros gyvena 
kaimynas. Pasibeldžiu. Kai
mynas plačiai atidaro duris, 
nes ateidamas kartais šį bei tą 
atsinešu.

— Man yra labai blogai, — 
sakau. Ir tai yra ne žodžiai, o 
širdies atvėrimas.

— O man, žinok, yra gerai, 
— saujoje ritinėdamas duonos 
trupinius, sako kaimynas.

Prieš šešerius metus jį pali
ko žmona, paliovė lankyti ir 
dukra. Gyvena kaip vienišius 
vilkas ir pūgų •siautime, ir 
obelų žydėjime.

Ir jam yra gerai.
Manęs dar nepaliko žmona, 

atvažiuoja sūnūs, vienas auto
mobiliu, kitas — dviračiu, 
kurį netrukus kažkokie tipai 
pavogs. Kartais žodžiu, kar
tais reikšmingais nutylėjimais 
paprašo pinigų, kurių kaip 
tyčia neturiu.

Ir man vis tiek yra blogai.
Dar ne rytas, bet jau ne nak

tis. Anapus trobos sienų, 
miško tankmėje, muša spar

Vėl pasišviečiam vakaro ugnia.
Ir paskutinio tomo pabaiga 
Atvirsta tartum juodžemio 

vaga.

Jausmingą, šiltą žodį tarė ir 
Birutė Pūkelevičiūtė. Be kita 
ko, ji pasakė: „Mielas Antanai. 
Tu jau seniai gyveni Lietuvoje 
— Tavo knygos, Tavo mintys, 
Tavo troškimai plaukia Lietu
vos žeme lyg melsvas rūkas. 
Tačiau Apvaizda suteikė Tau 
dar vieną malonę: kad sugrįž
tum į savo numylėtą Tėvynę 
ne tik dvasia, bet ir regimu 
pavidalu”.

Atsisveikinimo kalbą pasakė 
rašytojas, A. Vaičiulaičio pre
mijos laureatas, Juozas Apu
tis.

Rašytojo žmona Joana Vai
čiulaitienė Valentinui Sven- 
tickui perdavė jos atvežtą A. 
Vaičiulaičio Lietuvių rašytojų 
draugijos nario bilietą, saky
dama, kad jos vyras į Lietuvą 
sugrįžo su raštytojo bilietu.

Daug žmonių aplankė A. 
Vaičiulaičio karstą, padėjo 
puokštes gėlių, vainikų. O 
kitą dieną Vilniaus arkikate
droje arkivysk. Audrys Juozas 
Bačkis aukojo Mišias už Anta
no Vaičiulaičio vėlę. Birželio 
23 d. po Mišių Vilkaviškio 
katedroje A. Vaičiulaičio pa
laikai buvo palaidoti Vilka
viškio kapinėse, greta tėvų ir 
kitų artimųjų.

Birželio 25 d. Vilniuje, Me
nininkų rūmuose (Rotušėje) 
buvo surengtas Antano Vai
čiulaičio atminimo vakaras.

Rašytojas J. Aputis kalbėjo 
apie šiltus jo susitikimus su 
Vaičiulaičiu, apibūdino jo kū
rybą, pabrėždamas, kad roma
nas Valentina, keldamas ben- 
dražmogiškas gėrio ir grožio 
idėjas, siejasi su didžiąja pa
saulio literatūra.

Rimantas Šavelis

nais paukštis, kurio nematau, 
bet jį girdžiu.

Atšlubuoja kaimynas iš gre
timo sodo. Basas, savaitę ne
siskutęs, šlapias. Šalia tipena 
jo alkanas šuo.

— Rimai, man labai bloga. 
Būk žmogus, išvairuok tris li
tus.

— Neturiu. Pats matei, 
užvakar išvežiau tuščius alaus 
butelius.

Kaimynas žiūri į mane, bet 
negirdi.

—Tris litus. Man labai blo
ga-

— Ir man, pasakysiu, nege
riau.

— Aš, mirsiu. Nors du litus.
— Nėra. Ir kaimynai neturi, 

— apsidraudžiu.
Žmogaus akys dega mėlyna 

neviltim.
— Du litus. Daugiau ne

prašau.
— Eik velniop!
Jis apsisuka ir vis toks pat 

basas nušlubuoja. sodo gilu
mom Po pusvalandžio grįžta.

— Rimai, būk žmogus. Du 
litus.

Įkišu ranką kišenėn ir su
graibau tuos du litus. Taip

Apie A. Vaičiulaitį ir jo 
kūrybą žodį tarė K. Bradūnas, 
Metų žurnalo redaktorius D. 
Mušinskas, Rašytojų sąjungos 
pirmininkas V. Sventickas. 
Meno kūrėjų asociacįjos prezi
dentas rašytojas V. Martinkus 
pasakė, kad prieš penkerius 
metus Joanos Vaičiulaitienė 
iniciatyva buvo įsteigta Anta
no Vaičiulaičio premija už 
Rašytojų sąjungos mėnraštyje 
Metai išspausdintas geriau
sias noveles. Prelegentas pa
sakė, kad, skiriant šią pre
miją, lemiamą žodį turi jos 
įsteigėja Joana Vaičiulaitienė: 
Ši premija skiriama kas dveji 
metai. Jos jau buvo paskirtos 
rašytojams Romualdui Gra
nauskui ir Juozui Apučiui. V. 
Martinkus paskelbė ir trečiąjį 
šiemetinį šios premijos lau
reatą. Už 1997 m. žurnalo 
Metai II numeryje išspaus
dintą novelę „Tamarikso žy
dėjimas” A. Vaičiulaičio pre
mija paskirta prozininkui Ri
mantui Šaveliui. Jam įteik
dama premiją, Joana Vaičiu
laitienė pasidžiaugė, kad lie
tuviška novelė klesti.

Pagal tradiciją, žodį tarė ir 
naujasis laureatas R. Šavelis. 
Šį kartą jo kalba, pavadinta 
„Rauda, nuo kurios nepa- 
lengvėja” buvo netradicinė. 
Pasak J. Apučio, ji nedaug 
kuo skiriasi nuo novelės. Au
toriui sutikus, ją siūlome 
Draugo skaitytojams.

Atminimo vakare aktorius 
V. Bagdonas skaitė A. Vai
čiulaičio kūrinius, grojo Šv. 
Kristoforo orkestro styginių 
kvartetas.

Buvo surengta iškilminga 
vakarienė, kur meno žmonės, 
A. Vaičiulaičio kūrybos ger
bėjai, pabendravo, pasidalino 
mintimis apie rašytoją.

aršiai saugotus. Paskutinius. 
Kaimynas nespėja net padė
koti. Šluba ristele išpuola 
gelbėti savo gyvenimo. Tik jo 
šuo vis dar sukinėjasi apie 
mano kojas. Gal ir jam ką 
nors duosiu?

Rimantas Šavelis.

Taigi savo artimui pagel- 
bėjau. O kas man padės? Kas 
mane išklausys? Ir ką aš tam 
klausančiąjam pasakysiu, jei 
pats nežinau, kas man yra?

Regis kažkada man buvo 
duota suvokti: štai tavo kelias, 
antai jo gale, ant aukšto, sta
taus kalno — laimės žiburys. 
Reikia rašyti ir, suprantama, 
talentingai. Kolegos pasvėrė ir 
įvertino gabumus. Ir pats jau
ti, kad šituose literatūros ne
munuose nesu visiškas sken
duolis. Tada užsidedi ant 
galvos (kaip galima aukščiau) 
aurą ir su ja gyveni: lovoje, 
darbe, „Literatų svetainėje”, 
leidyklose, tualete, ir net ten, 
kur moka šiokius tokius ho
norarus. Auros švytėjimas at
kreipia dėmesį, ir tu atsiduri 
labai garsiame didmiestyje, 
kur gatvės didumo sulig kai
mo laukais, prie ambasadų ir 
pasiuntinybių stovi man ne
regėti, kapitalistų pagaminti 
automobiliai. Aš, grynas lietu
vis, kvėpavęs grynu Aukštai- 
tįjos oru, pūpsau minkštuose 
uždaro kino salės foteliuose, 
uodžiu kažkokius,.Marlboro” 
cigarečių dūmus ir žiūriu pa
saulio kinematografą. Šalia 
manęs foteliuose vartosi viso
kie rusai, gruzinai, žydai, ka>- 
zachai... Net vienas vienišius 
estas. Ko mes čia atvažiavom? 
Aišku, gelbėti pasaulinio kino. 
Per porą metų mes viską pa
matėm, supratom, tapom pro
fesionalais. Tik duokit pinigų, 
filmavimo aparatą, gal dar 
koks aktorius praverstų — ir 
štai jums šedevras! Mums nu
sispjauti į kažkokį Biunuelį.

Bet klausimų, nors ir su 
aura virš galvos, vis dėlto atsi
randa. Ir tada mes, daugia
tautė genijų gauja, kartais 
kreipiamės į Fiodorą Dosto
jevskį.

— Fiodorai Michailovičiau, 
— sakom mes jam, — tu esi 
beveik genijus ir dar idiotas. 
Tau atverti pasaulio pažinimo 
vartai. Pasakyk — kas yra 
kas?

Fiodoras Michailovičius epi- 
lepsiškai susimąsto ir apsime
ta, kad nežino iš kur kilęs. O 
tuo tarpu giliame Rusijos dan
guje praskrenda Nastasija Fi- 

lipovna, suprask, Margarita, 
labai juodai apsirengęs Bulga
kovas ir dar kažkokie meis
trai...

— Kur jie, po velnių, lekia? 
— klausia armėnas Malaja- 
nas.

— Pas Uiljamą Folknerį, — 
sako baškiras Koto. — Vakar 
kartu gėrė, Nastasija pametė 
šluotą.

Nieko nėra pasaulyje šiur
piau kaip pamesti šluotą. Ge
riau jau prarasti Nastasiją. 
Nastasiją kažkodėl išgirsta 
šitą garsiai neištartą ap
mąstymą, įsižeidžia, ir be ak
cento išrėkia:

— O man patinka Francas 
Kafka!

Iš jos balso intonacijos su
prantam, kad šluotos reikia 
ieškoti pas Vulfą. Šluotos kva
pas kaip ir yra, bet kartu su 
kvapu sėdi Nabokovas, Se- 
lindžeris, Mai kęsas, Kamiu, 
dar kažkokie literatūros tūzai, 
jau gerokai pavėpę, svarsto: 
duoti Sigitui Gedai Nobelio 
premiją ar neduoti.

Stop! Gana to marazmo! Gal 
tau perkalto galva? Gal tu ki
lęs iš Etiopijos ar Nepalo? Nie
ko nepanašaus!

...Sukleręs, nuo dusulio dre
bėdamas, autobusas sustoja 
Panemunio miestelio aikštėje, 
prie tipinės parduotuvės, už 
kurios gražiai dega raudoniu 
bažnyčia, šVentffriuje baltai 
šviečia kaštonų žvakės, ir aš 
neskubėdamas, užsimetęs ant 
peties lietpaltį, leidžiuosi že
myn gerai pažįstama gatve. 
Praeinu medinį tiltą per Ne
munėlį, jau ganėtinai nuse
kusį, užaugusį lūgnėm, meldy
nais ir ajarais, pro piliakalnį, 
kur jaunystėje iki išnaktų 
daužydavom tinklinio kamuo
lį, pro senąją pradinę mo
kyklą, kurioje atsėdėjau ke
tverius metus... Einu, minda
mas minkštas vieškelio dul
kes, iš abiejų šonų mane stebi 
Pušynėlio eglės ir krūmai, vie
toms išvirtę į baltakiemius 
beržynus. Artėju Steponių kai
mo link. Anapus slėnio, už 
mėlynų vasarojaus laukų jau 
matau juoduojančią eglių sie
ną, plačiai išmestas į dangų 
baltalksnių viršūnės, du rau

donų plytų trobos kaminus. 
Kiek sykių, ar važiuodamas 
autobusu, ar skrisdamas lėk
tuvu, ar sapnuose, ar grūs- 
damasis miesto kamšalynėje 
esu laidojęs ir vėl laidojęs mo
tiną ir tėvą, bet kiekvieną 
kartą, įžengdamas seno sodo 
taku į gimtąjį kiemą, krū
tinėje skausmingai nudiegia: o 
gal? Gal tai buvo pagirių 
košmaras ar man pagąsdinti 
sukurtas videofilmas? Deja... 
Jau neišeina iš trobos pakry
pusiu pečiu tėvas, nebėra 
lange raukšlėmis vagoto ir 
pervagoto motinos veido... Čia 
dabar visur švaru, tvarkinga, 
nugrėbstyta, nušienauta. Čia 
gyvena kiti žmonės. Šlama tos 
pačios, tik smarkiai šokte
lėjusios į dangų, liepos, boluo
ja tas pats šulinio rentinys, ta 
pati grėbliais ir šakėm nuram- 
styta tvarto siena, tos pačios 
trobos gonkos, kur, pasislėpęs 
nuo motinos, surūkydavau iš 
tėvo nušvilptą cigaretę. Vis
kas tarytum savo vietoje, bet 
manęs čia niekas nebeatpa
žįstą. Pirmą kartą tą atotrūkį 
pajutao, kai mirė motina. Ir 
visišką svetimumą, išėjus tė
vui. Tėviškė pasiliko pati sau, 
lyg koks atvirukas sename 
užmirštame albume.

Gal čia ir reikėtų ieškoti 
pradžios? Pradžios, kurios ne
žinau kaip įvardinti. Visą 
gyvenimą buvau baisus knygų 
ryjikas. Bėgau į kiekvieną 
naują filmą. Vis kažkur lė
kiau, prirašiau kalnus visokių 
scenarijų ir projektų, tryniau 
kėdes darbovietėse ir nedeja
vau. Mėgau draugus ir dar la
biau pasisėdėjimus su jais iki 
paryčių. Veržiausi į tolimas 
keliones laivais, traukiniais ir 
lėktuvais.

Aš seniai nebeseku filmų re
klamos ir neatmenu, kada 
paskutinį kartą buvau teatre. 
Knygą imu tik tokią, kurią 
visi išgyrė, ir kurios nežinoti 
yra nepatogu.

Kada atsirado toks atbuki
mas? Ir kur?

Atsėdžiu darbe man skirtas 
valandas ir maunu iš miesto. 
Ačiū Dievui, jau kelinti metai 
gyvenu miške. Ten mažai 
žmonių, esu draugų nepasie
kiamas ir aš jų per daug ne- 
pasigendu. Valandų valandom 
spoksau, kaip teka ir leidžiasi 
saulė, kaip švokščia kiemo 
kampe kupli aukštaūgė ketur- 
kamienė pušis. Gal šitaip aš 
bandau susigrąžinti vaikystės 
saulėtekius? Bet tada tie vai-

Joana Vaičiulaitienė.

kystės regėjimai žadėjo kaž
kokį nepaprastą pasaulio atra
dimą! Štai už ano kalno, už 
Nemunėlio, už Šerkiūnų girios 
spindi man neregėti pasaulio 
miestai, o juose — nepaprasti 
žmonių gyvenimai. Ateis 
mano valaflda, ir aš atrasiu 
tuos miestus ir tuos žmonės. 
Tame laukime buvo tiek svai
gulingos nuojautos ir sopulin
gos palaimos, kad rodėsi, kai 
visa tai pamatysiu, plyš iš 
džiaugsmo širdis.

O gal toks mano aptuisimas 
rodo senatviškumą? Tada aš 
čia be reikalo virkauju. Mėgs
tu darbą prie malkų, bet ret
sykiais prieš minutę padėto 
kirvio ieškau pusę dienos. Ta- 
taigi.

Bet man dingojas, kad šuo 
pakastas visai kitur. Ar nebus 
taip atsitikę, kad aš to pasau
lio taip ir neatradau — nei sa
vyje, nei kituose? Neatradau, 
o laikrodis jau skaičiuoja va
landas. O jei radau, tai gal vi
sai ne tokį, kokį įsivaizdavau? 
Tai kur aš tada buvau ir ką 
dariau? Į ką žiūrėjau?

Nesu rimtas tikintysis, ir 
mano kartos žmonės, manau, 
žino priežastis, kodėl daugelis 
mūsų tokie yra. Gal čia ir bus 
mano pažinimo spraga? Jei 
taip, tai dar liktų vilties. Juk 
proto nušvitimas pasitaiko ir 
senatvėje. Levas Tolstojus juk 
rado išeitį! Tiesa, tai buvo vis 
dėlto Tolstojus.

Kūrybai špygos dar nero
dau. Bet čia jau atskira kalba. 
Kartais, kai visai išprotėju, 
matau didelį lygų lietuvišką 
lauką, gale to lauko, pačiame 
pakraštėlyje, stovi mediniai 
varteliai. Štai jie prasiveria, ir 
droviai įeina Jonas Biliūnas, 
pablyškęs, baltais marški
niais, juodo kostiumu, nešinas 
rankoje knygų ryšulėliu. Pa
skui jį atseka nedidelė balta 
katytė... Paskui tą katytę pro 
vartelius (tuos vartelius aš 
stebiu, aišku, prozininko aki
mis) vienas po kito sueina 
Vincas Krėvė, Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Ignas Šeinius, 
Jurgis Savickis, Marius Kati
liškis, Juozas Paukštelis... Vi
sas pulkas literatūros vyrų. 
Tarp jų, be abejonės, yra ir 
amžinam poilsiui atkeliavęs į 
Lietuvą Antanas Vaičiulaitis, 
bet aš tikriausiai neatpažin- 
čiau, nes jo nuotrauką pirmą 
kartą atsitiktinai pamačiau 
gal prieš trejetą metų Marty
no Mažvydo bibliotekoje.

Man kažkada buvo duota su
vokti: štai tavo kelias, antai jo 
gale, ant aukšto, stataus kal
no — laimės žiburys!

J tą kalną aš jau nelipsiu. Ir 
visai ne todėl, kad bijočiau 
paslysti. Ir ne todėl, kad ne
tikėčiau Jonu Biliūnu.

Visi aiškiai matom: pasaulis 
neina geryn. Jei jau motinos 
degina savo vaikus krosnyse, 
jeigu tėvas kirviu užkapoja 
savo sūnus... Paskutinieji Bi
blijos puslapiai nebeatrodo to
kie juokingi.

Ir vis dėlto. Kai išprotėjęs 
žiūriu į aną lietuvišką lauką, 
prigužėjusį garbingų vyrų, 
galvoje pralekia viltinga min
tis: ar nevertėtų man tų vai
kystės saulėtekių, ežerų van
dens švytėjimo, raminančio 
girių ošimo dar sykį paieškoti 
šitų vyrų romanuose, apysa
kose, novelėse? Juk negalė
tum paneigti, būna, pasitaiko, 
kad ir literatūra kartais pagy
do. Gal neveltui sakoma: nuo 
ko susirgai, tuo ir gydykis.

i
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Nesibaigian ti 
rezistencija: 25 metai be 

Juozo Brazaičio .
Vytautas A. Dambrava

Prof. Juozas Brazaitis.

Laikinosios vyriausybės narių 
pasirašytą memorandumą 
apie teisinę Lietuvos būklę ir 
apie faktiškus politinius san
tykius pasibaigus bolševikų 
okupacijai, prašydamas jį per
duoti Reicho vyriausybei Ber
lyne. Per audienciją generali
nis komisaras pareiškė, kad 
Reichas laiko Laikinosios vy
riausybės darbą esantį baigtu. 
Laikinosios vyriausybės vardu 
protestuodamas Brazaitis ten 
pat replikavo, kad jos veikla 
sustabdoma prieš vyriausybės 
ir lietuvių tautos valią. Vy
riausybė atsidūrė pogrindyje.

Paskutiniojo posėdžio proto
kolą pasirašę vyriausybes na
riai nuvyko į Karo muziejaus 
sodelį, kur prie Nežinomo Ka
reivio kapo, dalyvaujant, dau
geliui kauniškių, padėjo vai
niką. Iškilmių nuotraukas 
konfiskavo, o negatyvus su
naikino.

Tą patį 1941 metų rugpjūtį 
Lietuvių aktyvistų frontas irgi 
nutarė pasitraukti iš viešosios 
veiklos, nes nacių provokuoja
mas vienos lietuvių grupės 
kurstymas prieš kitą pasidarė 
nebepakeliamas. Tada, rašo 
bičiulis prof. Adolfas Damušis, 
„antinaciniame pogrindyje su
sikūrė Lietuvių Frontas, ir jo 
centrinė figūra, tiesiog sąjū
džio siela tapo Juozas Brazai
tis. O vėliau, kai iš Tautos Ta
rybos ir, Vyriausio Lietuvių 
komiteto susidarė Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komite
tas, Juozas Brazaitis, kaip 
VLIKo politinės komisijos pir
mininkas tapo lietuvių rezis
tencijos vienu iš centrinių jos 
minties bei linijos 
tojų”.

Tolesnė Brazaičio 
dinė veikla darėsi
sunkesnė, tiesiog neįmahoma. 
Jis buvo gaudomas Gestapo. 
Nors ir labai nenorėdamas, jis 
galiausiai buvo įtikintas palik
ti Lietuvą, kad tęstų tautinės 
rezistencijos darbą už jos ribų. 
Ten Laikinosios vyriausybės 
atgaivinimas būtų galėjęs ge
riausiai išspręsti vyriausybės 
problemą tremtyje. Tokiam 
įsitikinimui pritarė ir įžymieji 
Lietuvos teisininkai, tada 
įsikūrę Freiburge.

1945 metų liepos mėnesį 
Wuerzburge formaliai įga
liotas prof. Brazaitis, ėjęs Su- 
kiliminės vyriausybės premje
ro ir švietimo ministro parei
gas, suvažiavime siūlė, kad 
1941 m. birželį sudarytoji Lai
kinoji vyriausybė būtų „noti- 
fikuota”, taigi oficialiai pa
skelbta ir jos darbas tęsiamas 
laisvame pasaulyje.

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuva 1943 metų spalio pen
kioliktosios laidoje.

Žiūrint iš perspektyvos, at
rodo, kad premjeru numatytas 
pulk. Škirpa galbūt per greitai 
ir per daug pasitikėjo vo
kiečiais, todėl greitai jais ir 
nusivylė. Iš 
Škirpa ragino skubiai įsipi- 
lietinti visose valstybinio gy
venimo pozicijose ir derybomis 
nedaryti nuolaidų, kurias jie 
išnaudotų, naikindami su
kilėlių kraujo auka atkurtą 
Lietuvos vyriausybės suvere
numą; iš kitos — jis siūlė 
vengti konfliktų su jais 
kiek galima švelnesnių santy
kių, kad laimėjus laiko, nors 
vyriausybė ir būtų priversta 
eiti į toli siekiančias įsiparei
gojimus Reichui.

Brazaitis visus tuos patari
mus filtravo, kartais vyriau
sybės politiką aptardamas su 
žinomais politikais ir įta
kingais visuomenės veikėjais. 
Jį supančių patarėjų žiedą su
darė dr. Adolfas Damušis, dr. 
Antanas Maceina, dr. Zenonas 
Ivinskis, prof. Antanas Tu
mėnas, Julijonas Butėnas, 
pulk., dr. Juozas Vėbra, dr. 
Pranas Padalis-Padalskis, Le
vas Prapuolenis, Pilypas Žu
kauskas (Narutis) ir dar kiti. 
Prieita išvados, kad Rataikavi- 
mo politika Lietuvai nepri
klausomybės neišsaugos. Tai
gi Brazaitis buvo stipri, sava
rankiška, kritiško tiesos žo
džio nevengianti užgrūdinta 
asmenybė.

Vokiečiai bandė ir gražiuoju 
ir piktuoju priversti laikinąją 
vyriausybę likviduotis ir mini
strams tapti nacių režimo ge
neraliniais patarėjais. Ne
vengta nė grasinimų, tačiau 
vyriausybė nesitraukė iš kelio.

Matydami, kad Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė veikia 
ryžtingai ir, sprendžiant prin
cipinius klausimus, į kom
promisus nesileidžia, vokiečiai 
bandė Gestapo pagalba suor
ganizuoti net atvirą sukilimą 
prieš vyriausybininkus. Šaltas 
Brazaičio reagavimas padėjo 
išvengti kraujo praliejimo pa
čių lietuvių tarpe.

Nacių spaudžiama, trukdo
ma ir terorizuojama vyriau
sybė išsilaikė šešias savaites. 
Lemtingąją 1941 metų rug
pjūčio mėnesio 5 dieną Laiki
noji Lietuvos vyriausybė ofi
cialiu titulu buvo priimta la
bai iškilmingoje audiencijoje į 
Kauną atvykusio vokiečių ci
vilinės valdžios generalinio 
komisaro dr. Renteln. Jos 
tikslas — išsiaiškinti princi
pinius klausimus. Prof. Bra
zaitis įteikė dr. Renteln visų

vienos pusės

juos vykdoma visuotinai, kai 
moralės dėsniai vadovauja 
veiklos krypčiai ir tarpusavio turėjome nei prieš jt nei po 
santykiams; kai kitiems yra j0”.
tokie patys reikalavimai, kaip Teisingą išvadą daro istori

kas Simas Sužiedėlis: „Brazai
tis atskleidė lietuvio veidą ne
priklausomoje Lietuvoje.” 

Rezistencinis nerimas vedė 
jį į naujo dienraščio — XX 
amžiaus — steigėjų ir pagrin
dinių bendradarbių gretas. 
Jaunieji krikščionys intelek
tualai nepasitenkino periodi
kos rutina: jie norėjo duoti 
naujam dienraščiui turinį, 
duoti minčių ir idėjų skaityto
jo mąstymui, pažadinti kri
tišką vertinimą. Savo veda
muosius pasirašinėjo lotyniš
ku vardu — Servus (tarnas). 
Juose jis siekė tiesos, pa
žangos ir visuomeninės ge
rovės.

1936 metais jis kartu su ki
tais žurnale Naujoji Romuva 
paskelbė deklaraciją: „Į orga
niškos valstybės kūrybą”, su
kėlusią spaudoje aštrias dis
kusijas dėl valstybinės san-

Noriu su jumis prisiminti 
šviesią amžinos atminties as
menybę — profesorių Juozą 
Ambrazevičių-Brazaitį, o per 
jį nulenkti galvą nesibai
giančiai Tėvynės rezistencijai. 

. Esu čia, kad iškelčiau mūsų 
. rezistentų didžius darbus ir 

sudėtas gyvybės aukas. Noriu 
.šaukti, turiu šaukti, nes Lie
tuva tyli. Rezistentų atmini
mas dar nėra įtrauktas į mūsų 
tautos svarbiausių pareigų 
sąrašą. Liekame jiems skolin
gi. Mes tylime. Neturime mo
nografijos apie Brazaitį, ne

įrengiame minėjimų, nesta- 
■ tome paminklo, nerašome 

straipsnių.
Lietuva jam buvo kūnas ir 

kraujas, darbas ir kova, gyve
nimo turinys ir prasmė. Juo
zas Brazaitis gyvenimu įrodė, 
kad viename turtingos dvasios 
asmenyje, gyvenimui ir tė
vynei pareikalavus, turiningai 
gali reikštis mokytojas ir mo
kslininkas, aurnalistas, rašy
tojas ir valstybininkas. Vo
kiečiams privertus sustabdyti 
jo vadovaujamos vyriausybės 
veiklą, Brazaitis nepasitraukė 
iš kovos lauko, bet nuėjo į po
grindį kaip rezistencijos kovo
tojas ir vadas ir iš čia nepasi
traukė iki paskutinio atodū
sio, tuo patvirtindamas, kad 
„gyventi dėl tėvynės yra toks 
pats heroizmas, kaip ir mirti 
dėl jos”.

; Brazaitis turėjo įgimtas re
zistento savybes. Rezistenci
nėje veikloje jis reiškėsi asme
nine aukos dvasia ir intesyviu 
darbu. Šioje veikloje reikėjo ne ■ 

• impulsyvių sprendimų, kaip 
partinėje politikoje, bet iš
minties, rimties, valingo iš
tvermingumo — ir drąsos.

Nors politikoje nėra vietos 
kuklumui, prof. Brazaitis savo 
gyvenimu įrodė, jog pirmutinė 
didingo žmogaus žymė yra jo 
kuklumas. Brazaičio didingu
mas buvo jo tiesume ir papras
tume. Aristokratiškumas — jo 
krikščioniškame humanizme. 
Brazaitis neieškojo populiaru
mo ir garbės, jo gyvenimas 
buvo nukreiptas į aukštesnį 
tikslą — ne į save. Pas jį visa 
buvo įprasminta. Dėl^ių savy
bių jo asmenyje lietuviškoji re
zistencija rado idealų vadovą.

Brazaitis sakė: „Jei nori 
gyvenimą tvarkyti, turi atsi
stoti jo priešaky ir jam vado
vauti pozityvinėmis idėjomis”. 
Todėl viso veikimo pagrindu 

' Brazaitis laikė idėjinį įsipa
reigojimą ir tų idėjų pritai
kymą gyvenime. Jo noras 
buvo visuomeniniuose ir poli
tiniuose baruose vadovautis 
moralės principais, gerbti ir 
vertinti skirtingus nusistaty
mus. Jis tarnavo tiesai, pa
žangai, visuomenės interesui, 
o gyvenimo ir visos veiklos 
tiksiąs buvo nepriklausoma 

. Lietuva ir nepriklausomas lie
tuvis.

Kova dėl Lietuvos reikalo 
galėjo ir gali būti prasminga 

; . tik principus keliant aukščiau
. , už oportunizmą; kai kova už 
r f

r

meilę savo šalies poezijai ir 
literatūrai. Tokio mokytojo ne-

ir sau.
Rezistencija yra moralinio 

imperatyvo rezultatas. Dažnai 
prisimenu ir kartoju vokiečių 
filosofo Imanuelio Kanto kate
goriškąjį imperatyvą: „Du 
sollst” — Tu privalai! Kiekvie
na rezistencija plaukia iš as
mens dvasinio apsisprendimo, 
iš jo moralinių nusiteikimų. 
Rezistencija nėra įmanoma 
tarp asmenų, kurie savo sieki
mu ir norma laiko biologinį 
išlikimą ar asmeninę mate
rialinę gerovę ir vadovaujasi 
prisitaikymo principu. Oportu- 
nistinės moralės žmonėms yra 
svetima bet kokia rezistencija, 
todėl, kad rezistencija galima 
tarp žmonių, kurie savo 
veiksmus grindžia objekty
viais principais, aukštesniais 
už biologinį išlikimą, saugumą 
ar patogumus. Tai idealistinės 
moralės žmonės.

Todėl Brazaitis yra hero-. tvarkos ir krašto valdymo 
principų. Deklaracijos turinys 
buvo kietas ir įspėjantis: „Ne
paprastai rimtas pasaulio isto
rijos momentas žiūri mūsų 
tautai į akis. Rūstūs didelių 
kaimynų grūmojimai ir naujo 
visuotinio karo garsai šiurpiu 
aidu atsimuša į mūsų kraštą, 
o dvasinis nihilizmas ir aš
trėjanti ekonominė krizė vis 
didesnės įtakos daro mūsų gy
venimui ir gresia pakirsti jau
nas mūsų nepriklausomybės 
šaknis”. Deja, valstybinis gy
venimas riedėjo „ramybės ir 
geros algos” keliu, ir ši dekla
racija buvo tiktai „balsas, šau
kiantis tyruose”. Rezultatai 
greitai buvo žinomi. Kartojant 
Stasio Barzduko žodžius, „kai 
turėjome savo valstybę, ji atsi
sakė ginti savo laisvę, o išėjom 
už laisvę kovoti, kai patys bu
vome nelaisvi, neginkluoti ir 
nevadovaųjami”.

Metus žvilgsnį į Brazaičio 
darbų bibliografiją, turime 
suregistruotus net 225 dar
bus: knygas, studijas, kapita
linius straipsnius. Pirmajame 
gyvenimo laikotarpyje jau 
buvo gimę šešios dešimtys 
išliekamos vertės kūrinių.

1940 m., sovietams sudrebi
nus Lietuvos žemę ir ją okupa
vus, o po to brutalia jėga in
korporavus į Sovietų Sąjungą, 
Juozas Brazaitis įjungė antrą 
rezistencijos bėgį. Padarius 
prielaidą, kad Stalino sėbra- 
vimas su Hitleriu negalės ilgai 
tęstis, ir Vokietįjos karas su 
Rusija neišvengiamas, Lietu
vos pogrindis susiorganizavo į 
vieningą Lietuvių aktyvistų 
frontą ir parengė tautą 1^41 
metų sukilimui. Tų metų 
birželio mėnesio 22 dieną, na
cinei Vokietijai pajudėjus į Ry
tus prieš sovietinę Rusiją, Lie
tuvių aktyvistų fronto vado
vaujama Lietuva jau kitą 
dieną sukilo, sutelkusi net 
apie šimtą tūkstančių laisvei 
pasiryžusių karžygių ir pasau
liui paskelbė atstatanti ne-

iškos dvasios pavyzdys ne vien 
Lietuvių frontui, broliams 
partizanams, bet ir visai lietu
vių tautai.

J. Brazaičio gyvenimo 
kaleidoskopas

Visų pirma norėčiau ap
žvelgti Brazaičio rezistencinį 
gyvenimą. Jo asmenyje regiu 
tris ryškius jo gyvenimo eta
pus: pirmasis — nuo gimimo 
1903 m. iki pirmosios sovie
tinės okupacijos; antrasis — 
aktyvios karinės ir politinės 
rezistencijos dešimtmetis Lie
tuvoje ir Vokietijoje; trečiasis 
— nuo jo išvykimo į JAV-es 
1951 m. iki mirties 1974 m. 
lapkričio 28 d.

Pirmasis laikotarpis — lie
tuvių literatūros studijų Kau
no universitete baigimas ir 
pedagoginis darbas: šešeri me
tai Kauno Aušros mergaičių 
gimnazijoje, vėliau kopimas 
profesūros laiptais filosofijos 
fakultete, pasiekiant ekstraor
dinarinio profesoriaus laipsnį. 
Pedagoginį darbą lydėjo labai 
gausūs kūrybiniai raštai, plė
tėsi visuomeninis darbas.

Kas jį išskyrė iš kitų lite
ratūros mokytojų? Paklausy
kime, ką sako viena gimnazi
jos moksleivė Aldona Dulsky- 
tė; „Ambrazevičius buvo vie
nintelis mokytojas, savo este
tine erudicija ir giliu dalyko 
supratimu bei intuicija atvė
ręs mums subtilią, gal net 
mistinę lietuvio sielą. Kaune 
gimusios ir augusios, tik per jį 
pažinome ir supratome tikrąją 
Lietuvą. Kiekvienu autoriumi 
ar kūriniu, kurį bebūtų na
grinėjęs, jis mus tiesiog už- 
burdavo, savo magišku žodžiu 
išgaudamas subtiliausius niu
ansus, ir iš literatūros kū
rybos gelmių prieš mus iški
lo tikrasis, savitas, amžinas 
krašto ir tautos veidas, kurio 
anksčiau net neįsivaizdavome. 
Jis, kaip joks kitas mokytojas, 
mumyse įdegino prisirišimą ir

priklausomybę bei sudaranti 
vyriausybę. Prof. Brazaičiui 
teko Švietimo ministro parei
gos.

Naciams neleidus numa
tytam ministru pirmininku 
pulk. Škirpai grįžti iš Berlyno, 
o numatytam premjero pava
duotojui Jonui Masiliūnui at
sidūrus į Sibirą riedančių 
tremtinių ešalone, kiti mini
strai įtikinėjo Juozą Brazaitį 
laikinai prisiimti ministro pir
mininko pareigas. Brazaitis 
atsikalbinėjo, pagaliau leidosi 
mobilizuojamas trumpam lai
kui kol „Škirpa išlips iš tanko, 
pasiekusio Kauną”.

Brazaitis siūlė premjero pa
reigas Jonui Matulioniui, gen. 
Stasiui Raštikiui. Abu atsi
sakė, prašydami Brazaičio 
nesitraukti. Pramonės mi
nistro prof. Adolfo Damušio 
žodžiais „Brazaitis imponavo 
pajėgumu pozityvias jėgas kel
ti ir vykdyti”. Jo pastangomis 
buvo parengtas pareiškimas 
apie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, apie Laiki
nosios vyriausybės sudėtį, 
atsišaukimas į ūkininkus, dar
bininkus, ir tarnautojus.

1941 m. birželio mėn. 23 d. 
prasidėjus sukilimui ir sovie
tus išvįjus iš Lietuvos, Bra
zaičio Laikinoji vyriausybė 
norėjo atvykstančius vokiečius 
pastatyti prieš įvykusį faktą, 
kad Lietuva yra nepriklauso- 
majr jos vyriausybė jau yra 
atstačiusi tvarką įstaigose ir 
įmonėse.

Atsiribodama nuo Sovietų 
Sąjungos, Laikinoji vyriau
sybė toli gražu nesiangažavo 
Vokietijos atžvilgiu. Ji tenki
nosi aiškiu pasisakymu už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
pritarimu Vokietijos kovai 
prieš bolševizmą.

Vyriausybei teko panaikinti 
atskirus sovietmečio įstaty
mus, grąžinti Lietuvoje prieš 
okupaciją veikusius įstaty
mus, leisti naujus potvarkius. 
Laikinoji vyriausybė pasirodė 
ir su savo specialiu socialiniu 
veidu. Ūkiniame gyvenime, 
pabrėždama privatinės nuosa
vybės principą, iš akių neiš
leido socialinės lygybės reika
lo. Per žaibiškai trumpą laiką

buvo grąžinta pramonės ir 
prekybos įmonių nuosavybė, 
grąžinti* nacionalizuoti namai 
ir turtas; švietimo srity 
grąžinta dvylikos metų mo
kyklų programos sistema, at
kurtas valstybinis vidurinių 
mokyklų tinklas, įsteigti aukš
tojo mokslo teologijos-filo
sofijos ir miškininkystės fa
kultetai.

Ir žydų klausimo Brazaitis 
neapleido. Dėta daug pas
tangų jiems gelbėti. Kuomet 
pas Brazaitį atvyko siaubo 
apimta Kauno žydų delegaci
ja, jis tuojau pasiuntė Laikino
sios vyriausybės Krašto ap

saugos ministrą, generolą 
Raštikį pas vokiečių generolą 
Von Rogues pareikšti „nepa
sitenkinimo ir susirūpinimo 
šiuo reikalu” ir vyriausybės 
vardu prašė sustabdyti Kaune 
bei provincijoje vykdomą 
baudžiamąją akciją prieš 
žydus. Prof. Damušis mums 
primena generolo Von Rogues 
atsakymą: „Jūs nesate prie to 
pripratę, turėsite priprasti. 
Tai daro ne vokiečių kariuo
menė, o Gestapo”. Po poros 
metų lietuviškoji pogrindžio 
spauda rašė: „Vokiečių okupa
cinė valdžia Lietuvoje ma
siškai naikina žydus, bet jos 
agentai skleidžia žinias, kad 
žydus šaudo ne vokiečiai, bet 
lietuviai.” Tai skelbė Naujoji

formuo-

pogrin- 
kaskart

Anykščiuose vykusioje „Į Laisvę” fondo studijų savaitėje .susitiko pažįstami „iš trijų žemynu”. Iš 
kairės: dr. K. Ambrazaitis (JAV), ambasadorius dr. V. Dambrava (Pietų Amerika), V. Valiušaitis (Lie- 
tuva-Europa). Nuotr. A. Ambrazaitytės
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Johan Wolfgang Goethe Goethės metai
FAUSTAS

Tragedijos pirmoji dalis

Naktis

Ankštas gotikinis kambarys su aukštais skliautais. 
Faustas, sklidinas nerimo, sėdi savo krėsle prie pulto.

Faustas

Tataigi! Svarūs mokslo vaisiai — 
Ir filosofijos vingrybes gliaudau, 
Deja, net teologijoj, taipogi teisėj 
Ir medicinoj susigaudau;
Tiek sukaupiau savy, tačiau 
Likau kvailys kaip ir anksčiau. 
Esu magistras, daktaro traktatą 
Sukurpęs, jau veik dešimt metų 
Vedžiodamas už nosies studentus 
Bet kaip juos mokau ko paklius, 
Ir pats matau, kad nieko mums žinot neskirta! 
Vien ši mintis sugniaužia širdį.
Žinau, protu man niekad neprilygo
Tie daktarai, magistrai, advokatai ir šventikai, 
Atsižadėjau abejonių, skrupulų visų, 
Ir man nei pragaro, nei velnio nebaisu, — 
Bet kas iš to, jei džiaugsmo nerandu, 
Kam apsimest, kad viską suprantu, 
Kam apsimesti tuo, kurs moka 
Atverst ir geresniu paversti žmogų?
Gyvenimas nevertas šuns buities, 
Net jei šlovės vainiką kas išties 
Arba pasiūlys pinigų ir turtų!

Todėl aš ir imuosi burtų, 
Šaukiuosi dvasios paspirties, 
Kad man atvertų paslaptis būties, 
Kad, veltui nesidėdamas esąs 
Išminčius, dėstantis neaiškias sau tiesas, 
Patirčiau, kaip man tampa pažinus 
Daiktų vidinis sąryšis painus, 
Pasaulio pagrindus ir priežastis išvysčiau, 
O ne tuščiai žodynus knisčiau..

Juk visa tai — kankynė tik.
0 pilnatie, dar vienąsyk 
Pasižiūrėk, kaip lig gaidžių 
Aš čia, tarp popierių budžiu; 
Nužvelk, bičiuli nebylus, 
Šiuos knygom užgrioztus stalus! 
O, kad gagėčiau aš kalnais 
Mėnuliui šviečiant pasileist, 
Su dvasiom siausti tarp uolėtų grotų, 
Klajot po miglą pievų ūkanotų 
Ir nusiplaut rasa nuo kūno 
Tą glitų tvaiką mokytumo!

. I

0 varge! Aš dar toj skylėj?
Siauruos nuspalvintuos languos 
Užlūžę saulės spinduliai
Net nepasiekia šios landos.
Tarp dulkių, knygų išminties bedantės, 
Tarp pergamentų, kuriuos ėda trandys, 
Kur lig viršaus, iki pačių skliautų, 
Aprūkę stirtos manuskriptų sukrautų, 
Retortos, tigliai, buteliukai, 
Dar protėvių liesti daiktai, 
Seniai nereikalingi ūkiui, — 
Štai koks pasaulis tavo, štai!

Ir tu dar klausi, ko širdis 
iŠ baimės gūžias nejučia? 
Ko gniuždo aistrą neviltis, 
Ko stingdo polėkius kančia? 
Užuot gėrėjęsis svaigia 
Gyvybe Dievo tvarinių, 
Trūnyji plėkstančiam tvaike 
Tarp tų skeletų dulkinų.

Bėk! Ir neatsigręžk atgal! 
Nejaugi kelio neparodys 
Ši paslapčių pilna knyga 
Kur glūdi Nostradamo žodis? 
Klausyk, ką šnabžda tau gamta, 
Ką tau žvaigždynų raštai skelbia, 
Ir atsivėrus visata 
Padės išgirsti dvasių kalbą. 
Tuščiai viliesi vien protu 
Tuos ženklus magiškus aprėpti. 
Jau dvasių šnaresį juntu.
Ar girdite? Meldžiu jus, atsiliepkit!

Atsiverčia knygą ir išvysta makrokosmo ženklą.

Minint Johan Wolfgang 
Goethe gimimo 250 metų su
kaktį, 1999-iąji visame pasau
lyje paskelbti šio poeto — kla
siko metais. Įvairiais rengi
niais jie pažymimi ir Lietu
voje.

Lietuvos Mokslų akademi
joje buvo surengta mokslinė 
konferencija, skirta J. W. Goe
thės gimimo 250-sioms meti
nėms. Pranešimą „Goethe — 
žmogus, kūrėjas, epochos sim
bolis” skaitė Vilniaus universi
teto docentė Jadvyga Bajorū- 
nienė. Apie J. W. Goethe, kaip 
meno filosofą, kalbėjo akade
mikas Algirdas Gaižutis, o 
apie šio klasiko kūrybos at
spindžius Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių literatūroje — 
docentas Silvestras Gaižiūnas. 
Muzikologas prof. Jonas Bru- 
veris savo pranešimą pavadi
no „Goethe ir muzika”.

Mokslų akademijos bibliote
koje veikia paroda, skirta J. 
W. Goethės metams.

Daug renginių paruošė ir te- 

Kokia palaima šitas piešinys 
Užlieja mano sąmonę iš karto! 
Jaučiu, kaip jauno įkarščio vilnis 
Nerimastingai sieloje užverda.

Koks iš dievų sukūrė ženklą šį, 
Kad jis sutramdo įniršį ir šėlą, 
Kad išsisklaidžius tamsai sieloj 
AŠ su aistra, kurios nenoriu numalšint, 
Stebiu, kaip sklaidosi gamtos jėgų šešėliai? 
Gal aš ir pats jau vienas iš dievų?
Prieš mano žvilgsnį veriasi ir spindi 
Esmė gamtos pavidalų gyvų;
Imu suvokti mokytojo mintį: 
„Į dvasių sodus vartai atlapoti, 
Tiktai pažadink protą ir jausmus, 
Ankstyvo ryto spinduliais rasotais 
Atsigaivink ir leiski jiems pabust”.

Įdėmiai tyrinėja ženklą.

Kaip sklandžiai susipynus visuma, 
Kokia tvarkinga sąveikų darna! 
Erdvių būtybės, nepaliaudamos dalintis 
Tarpusavy šviesos auksiniais indais, 
Tarp žemės ir dangaus skliautų nebyliai 
Plevendamos tai leidžiasi, tai kyla, 
Ir harmoningai visuma visatos spindi!

Koks reginys! Tačiau tik reginys, deja! 
Kada suvoksiu aš, kas glūdi gamtoje? 
Kur užrakinti gyvasties šaltiniai, 
Maitinę dangų su žeme kartu?
Nejau nelemta prisiliest prie tų krūtų, 
Kurios numaldo troškulį ir atgaivina?

Nusivylęs varto knygą ir išvysta žemės dvasios ženklą.

Šis ženklas daug labiau patinka man! 
Jaučiu, kaip vis naujų jėgų įgaunu 
Ir svaigt imu tarsi nuo vyno jauno — 
Tu, žemės dvasia, man atrodai artima. 
Stiprėja ryžtas prieš pasaulį kilti 
Ir nešti žemei neviltį ir viltį, 
Ir, jeigu lemta laivo pražūtį patirti, 
Be baimės atlaikyti vėjų kirtį.
Jau niaukstosi dangus r- 
Mėnulio nematyt — 
Štai lempa gęsta!
Štai dūmai! — Spinduliai raudoni 
Man apie galvą sukas — Šiurpas, 
Padvelkęs nuo skliautų žemyn, 
Tuojau sugriebs!
O dvasia! Trokštu ir jaučiu — tai tu sklendi...
Ateik! Ateik!
Kaip blaškosi širdis!
Kaip drasko širdį 
Jausmai, kurių neteko dar patirti! 
Jaučiu, kaip tau visa esybe atsiduodu. 
Ateik! Ateik — nors tai gyvybę man kainuotų!

Vertė Antanas A. Jonynas.

beruošia Vilniuje Vokietijos 
Federacinės Respublikos am
basados iniciatyva atidarytas 
Goethės institutas. Neseniai jis 
pristatė vokiečių kino filmų 
programą, kurioje, be kitų 
juostų, buvo parodytas dar 
1926 metais W. Marmus su
kurtas „nebylusis” filmas 
Faustas pagal to paties pava
dinimo J. W. Goethe draminę 
poemą. Vasarą J. W. institute 
buvo pradėtas diskusijų ciklas 
Europos klausimais. Joje daly
vavo Lietuvos ir Vokietįjos 
politikai, kultūrininkai, žur
nalistai, leidėjai. Vokiečių ra
šytojas ir leidėjas Michael 
Krueger, be kita ko, pranešė, 
kad jo vadovaujama leidykla 
„Hansa” rengiasi išleisti Tomo 
Venclovos poezijos rinktinę vo
kiečių kalba.

Ši diskusija tęsis ir rudenį. 

Rugsėjo mėnesio pabaigoje in
stitutas taip pat numato Ni
doje surengti seminarą, skirtą
J. W. Goethe ir T. Mann kūry
bos sąsajoms nagrinėti.

Stambi Vilniaus leidykla 
„Tyto Alba” netrukus išleis J. 
W. Goethe Fausto naują verti
mą. Šį pasaulinės reikšmės 
kūrinį išvertė vilnietis poetas 
ir vertėjas Antanas A. Jony
nas. Leidyklos „Tyto Alba” re
daktoriaus E. Kubilinsko nuo
mone, šis Fausto vertimas 
daug kuo skiriasi nuo A. 
Churgino, kitų vertėjų prieš 
keliolika metų atlikto darbo. 
A. A. Jonyno verstas Faustas 
vientisesnis, originalesnis, 
daug šiltesnis, jame nėra to 
šalto atstumo, kuris būdingas 
A. Churgino vertimui. A. A. 
Jonynas Faustui dar suteikė 
sklandumo, sustiprino šio kū
rinio, kaip draminės poemos, 
įspūdį. Filologas S. Gaižiūnas 
A. A. Jonyno vertimą pavadi
no baltiškuoju Faustu.

A. A. Jonynas mielai pasiūlė 
Fausto fragmentą (pradžią) 
Draugo šeštadienio priedo 
skaitytojams.

Algimantas A. Naujokaitis

Goethe ir lietuvių dainos

Liaudies poezija Goethė 
pradėjo domėtis jau Štras- 
burgo studijų laikais ir pir
miausia Herderio skatinamas. 
Kai 1770 m. spaliė mėn. Her- 
deris iš Rygos atvyko į Štras- 
burgą, kur išgyveno 7 mė
nesius, jaunajam Goethei 
kiekviena su juo praleista die
na buvo ypač naudinga. Her- 
deris atvėrė Goethei naujus 
istorijos ir liaudies kūrybos 
horizontus, kuriuos, ypač Ha- 
mano veikiamas, pats buvo 
suradęs. Vėliau ir Goethė pri
sipažino, kad bendravimas su 
Herderiu buvęs vienas iš svar
biausių jo gyvenimo įvykių. 
Goethė Štrasburge buvo nuo
latinis Herderio svečias. Atei
davo pas jį rytą ir vakarą, pra
leisdavo su juo drauge kartais 
net ištisas dienas. Nors dėl 
Herderio būdo rasdavosi ir 
nesklandumų, tačiau Goethė 
jautėsi prie jo lyg nejučiomis 
pririštas. Atverdamas naujus 
horizontus, Herderis tapo Goe
thės kūrybinio kelio paruo- 
šėju, išmokė jį pažiūrėti į 
žmogų ne vien protu, bet ir 
širdimi. Herderis Goethę iš 
anakreontiko padarė tikru kū
rėju. Pats Goethė prisipažino, 
kad nuo to laiko į poeziją ėmęs 
žiūrėti kitomis akimis, ir 
būtent taip, kaip jam pačiam 
labiau tikę.

Herderis ragino Goethę ne 
tik atsikratyti įtartinais lite
ratūros autoritetais, ieškoti 
natūralios kūrybinės išraiš
kos, bet žvilgsnį mesti ir į kitų 
tautų kūrybinį potencialą. 
Kas gali prilygti senos liau
dies poezijos stiprumui ir pil
numui? Kur tik pažvelgsi, rasi 
kiekvienos tautos savitą gyve
nimą. Taip Herderis Goethės 
kūrybai parodė kitą kryptį, 
mokė jį suprasti pasaulį iš 
„tautų balsų”, įvedė jį į gamtos 
mokyklą ir privedė prie liau
dies dainos šaltinio. Žinoma, 
jų pažiūros kai kur galėjo ir 
skirtis, pvz., sakoma, kad Goe

Johan Wolfgang Goethe, kurį žavėjo lietuviškos liaudies dainos.

Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis
thei liaudies dainų sąvoka bu
vusi daug aiškesnė, negu Her- 
deriui, kurio liaudies ir in
dividualinės poezijos sampra
ta buvusi pastovi, o Goethė 
keitęs imdamasis kūrybinio 
darbo. Geothė vėliau pasisavi
no Herderio šūkį, kad poezija 
yra žmonijos prigimtoji kalba. 
Pradėta domėtis ne vien 
šiaurės ir tolimųjų Rytų, bet 
taip pat slavų ir baltų — lietu
vių ir latvių — dainomis. Tas 
susidomėjimas neliko be žy
mių ir paties Goethės kūryboj.

Bene svarbiausia tai, kad 
Herderis Štrasburge savo su
sidomėjimą liaudies poezija 
perdavė Goethei, kuris ais
tringai metėsi į visa tai, kas 
Herderio ir jo supratimu buvo 
liaudiška, tikra ir natūrali 
poezija. Taip greta Osiano 
dainų vertimų Goethė Herde
rio dėka susipažiho ir su lietu
vių dainomis. Nors tų dainų, 
atsivežtų iš Rygos, kraitis ne
buvo didelis, vis dėlto neliko 
be reikšmės tiek Goethės liau
dies kūrybos sampratai, tiek 
jos panaudojimui kūryboj.

Kad ir kilęs iš aristokratų, 
Goethė nuo to meto atsigręžė į 
vidurinį luomą, kuriam buvo 
artima liaudies kalba ir jos 
papročiai. Štrasburgo metu jis 
dažnai pradėjo ekskursuoti į 
provinciją ir susitikti su liau
dimi. Tuo metu jis surinko iš 
senų motinėlių Elzase 12 vo
kiškų liaudies dainų, kurios, 
lyginant su lietuvių liaudies 
dainomis, rodo nemažą skir
tumą. Lietuvių dainos yra 
švelniai melancholiškos, o 
vokiškos bemaž visos yra tra
giško pobūdžio. Dėl to supran
tama, kad Goethė ir vėles
niame amžiuje labiau domė
josi kitų tautų, negu vokiečių 
dainomis.

1782 m. liepos 22 d. Tiefurto 
parke buvo suvaidinta Go
ethės operetė „Žvejė”, joje pa
sigirdo ir lietuviškos dainos 
garsai. Goethė šią operetę pa-

O/lRi 
prnrij'j 

rašė norėdamas efektingai pa
naudoti šviesą, ir dėl toji buvo 
vaidinama naktį prie limo 
upės. Šio veikalėlio turinį su
daro ieškojimas neva pasken
dusios, iš tikrųjų gi pasi-._ 
slėpusios mergaitės, kuri juo- ; 
kais norėjo pagąsdinti savo 
tėvą ir sužadėtinį. Bemaž visą 
vaidmenį ir sudaro šviesos 
efektai, be to, nepagailėta ir 
meilės užuominų, dėl ko buvo 
galima įterpti eilių, kurios 
mažiau siejasi su pačiu veiks
mu, bet jį nušviečia. Tad ši 
draminė improvizacija ir yra 
žinoma savo lyriniais priedais ‘ 
— dainomis. Vaidinimo pra
džioj Dortchen dainuoja „Girių 
karalių” („Kas joja vėjuotą 
naktį mišku?”), kuris para
šytas 1781 m. pagal Herderio 
Liaudies dainose įdėtą danų 
baladę „Girių karaliaus duk
terys”. Ten yra ir šiurpi daina 
apie vandens karalaitį, įtrau
kusį į vilnis lengvai juo pa
tikėjusią mergaitę (priešingas 
motyvas Goethės baladei „Žve
jys”). Yra ten ir vendų (slavų) 
daina apie sužadėtinę humo
ristine prasme. Visos tos dai
nos imtos iš Herderio rinkimo.

Atskirų scenų nuotaikai pa
kelti ir jausmą muzikaliai 
išreikšti Goethė į „Žveję” įdėjo 
ir žinomą lietuvių liaudies 
dainą, būtent „Sužadėtinės 
dainą”, kurią taip pat rado 
Herderio dainų rinkiny ir kuri 
jau buvo pirmiausia užrašyta 
Ruigio, o vėliau įtraukta į 
Rėzos rinkinį („Dukrės Atsis- 
weikinnimas”). Šią dainą dai
nuodama Dortchen išreiškia 
mergišką baimę prieš ves
tuves („Mano kasytės žalių 
šilkelių, / Sienoj kabėste, ma
ne virkdyste”). Goethė panau
doja šią dainą tokią, kokią 
rado Herderio rinkiny. Herde
ris, nors jam buvo žinoma Rui
gio redakcija, išvertė ją sa
vaip, laisvai.

(Nukelta į 2 p> ’.)
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Aš tarnauju visiems
Virginija Paplauskienė

„Mielas Lietuvininkai! Tautai dirbti eik tokiu pat širdies virpėjimu, kaip eini Augštėjui aukoti. Ir
nuolat dabok, ar tavo padegtieji 
kitus verčia...”

Lietuvoje ir po visą platų 
pasaulį išsibarsčiusiems lietu
viams Juozo Tumo-Vaižganto 
vardas, pavardė ir slapyvardė 
puikiai žinomi.

Rugsėjo 20 dieną švęsime jo 
130-ąsias gimimo metines. Jis 
kunigas, rašytojas, publicis
tas, spaudos darbuotojas, dės
tytojas, literatūros kritikas, 
visuomenės ir kultūros veikė
jas, muziejininkas... Turbūt 
nėra nė vienos dirvos, kurioje 
jis būtų nedirbęs ir nepalikęs 
savo pėdsakų.

Daug kas skaitė ir gėrėjosi 
jo kūryba — kelionių įspū
džiais, taikliai kandžiais ale
goriniais vaizdeliais, žavėjosi 
jo romantine apysaka Dėdės ir 
dėdienės, sielojosi skaitydami 
jo dramatinias apysakas — 
Nebylys, Rimai ir Nerimai, Ar 
jau.medžiai sprogsta ir kitus 
kūrinius. Jo literatūrinis pa
likimas — XIX kūrybos raštų 
tomų.

Šis vardas ir dabar turi 
magišką galią. Išgirdus jį, 
mus užlieja šilta gerumo ban- 
gdu-Juoaas Ttfmas-Vaižgantas 
— siejamas su gėriu, tiesa, 
meile žmogui, tolerantiškumu, 
natūralumu, paprastumu. Jis 
buvo Žmogiškiausias žmogus.

Artinantis gražiajam mūsų 
šviesuolio jubiliejui būtų pra
vartu prisiminti jo nueitą gy
venimo kelią. Džiugu, kad 
šiam iškiliam jubiliejui pa
rengta dovana. Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto 
išleista knyga — Vaižgantas. 
Laiškai Klimams, Vilniuje 
1998 metais. Knygoje skelbia
mi 399 Juozo Tumo-Vaiž
ganto laiškai, rašyti 1918- 
1933 metais dukterėčioms 
Bronei ir Barborai ir jų šei
moms. Laiškūs surinko ir, 
kaip didžiausią turtą, išsau
gojo per įvairias gyvenimo ne
gandas Petras Klimas (Vasa
rio 16-osios Akto signataras, 
diplomatas). Vėliau šiuos 
laiškus leidėjams perdavė jo 
sūnus Petras Klimas jaunes
nysis...

Laiškuose atsispindi Vaiž
ganto pilnavertis, kunkulio- 
jantis gyvenimas. O, bendrau
damas su savo artimomis duk
raitėmis Barbute ir Brone, jis 
atvėrė savo sielą. Laiškuose 
atsispindi ir jo kūrybinis, vi
suomeninis, politinis, žur
nalistinis, asmeninis gyveni
mas.

Kunigas
„Dievo Motinos Gimimo 

šventė... yra ir mano gimimo 
diena... mano Motina... pada
riusi apžadus, kad šį dešimtąjį 
ir paskutinį savo vaiką, o 
aštuntąjį sūnų, atiduodanti 
Bažnyčiai... Kunigu mane pa
darė viena motinos malda. 
Prieš labai gražų Madonos pa
veikslą, paklupdėK mane, aš
tuonioliktus metus einantį 
jaunikaitį, ir verkdama pati 
stačia, pavedė mane dideliu 
tikėjimu Dievo Motinos globai. 
Man buvo baisiai nejauku. Aš 
tokio gyvo tikėjimo neturėjau, ■ 

buvau atpratęs savo tikėjimą 
žadinti gera malda, bažny-

naudos kvepalai aukštyn kyla, ar p 

j \

čioje; bet netikįs niekados ne
buvau, tai vis dėlto man 
rodės, lyg kažin kas tarp ma
nęs ir nežemybių užsimezgė...” 
(Kaunas, 1926 metai rugsėjo 
8 d.)

Įstojęs ir sėkmingai baigęs 
seminariją, Vaižgantas paski
riamas į Mintaują, į pasienį. 
Lenkai kunigai bijojo jo akty
vios veiklos ir kovos prieš ru- 
sifikatorius bei lenkomanus. 
Todėl manė, kad jam geriau
sia vieta provincijose. Jis buvo 
kilnojamas iš vietos į vietą, iš 
vieno mažyčio kaimelio į dar 
didesnį užkampį. Bet tai 
anaiptol nesumažino jo entu
ziazmo ir nesutramdė jo kū
rybinių galių.

1920 metais atvykęs į 
Kauną, Vaižgantas apsistoja 
šalia gotikinės Vytauto bažny
tėlės. Jis paskiriamas baž
nyčios rektoriumi. Uoliai ima 
rūpintis bažnyčios sutvarky
mu, pats dirba. „Namie per 
šiuos lietus ir drauge per ku
nigų rekolekcijas buvau gavęs 
smarkaus kosulio ir kone 
drėgnojo bronchičio. Tebeser
gu, nors visur einu, dirbu 
šventoriaus tvorą, kasu že
mes, visas purvinas ir prakai
tuotas...” (1921 m. liepos 26 d.)

Jo bažnytėlė pasidaro popu
liari šviesuomenės tarpe. Jis 
buvo nuolaidus kunigas. Jį 
kaltindavo neteisėtomis jung
tuvėmis ar ne pagal „raidę” at
liekamomis apeigomis. O jis 
sakydavo, jog reikia džiaug
tis, kad ateina į bažnyčią. Jo 
bažnyčia nuolat buvo sausa
kimša. Žmonės ateidavo pa
siklausyti jo įdomių pamokslų. 
Štai ką rašo Petrui Klimui: „... 
Aš niekados nieko nesmerkiau 
už tariamąją ir kitų bedievy
bę. Tai mano nuotaika, o ne 
išgalvotas dalykas. Tai pa- 
sergsti ir kiti nuo pat Vilniaus 
Vilties laikų, kada mane vadi
no tiltu tarp dievingų ir bede- 
vių. Ta pati tradicija liko ir 
dabar. Vysk. Pr. Karevičius 
viešai Tiesos kelyje pavadino 
mane bedievių klebonu, o 
mano Vytauto bažnyčią dar 
seniau yra pavadinęs — pra- 
embulum Christianismi / 
krikščionybės prieškambaris /. 
Tai visai gera intencija. Aš 
jaučiuos lyg privilegijuotas, 
kai man mano takto vyresnieji 
neišmetinėja, net pataikau
ja...” (1927 m. birželio 16 d.)

Vaižgantą skaudino nesuta
rimai tarp politinės valdžios ir 
bažnytinės vyresnybės. Būda
mas atviro ir neramaus būdo, 
jis dažnai papuldavo tarp ne
santaikos girnų: „...Nuncia
tūra oficialiai pareikalavo iš 
Metropolito, kad uždraustų 
kviestis solistes į pamaldas, 
etc. Pasirašėm. Pasirodė, kad 
dėl manęs. (Kr-dem.) Sako 
Voldemaras mane ir kitus tau
tininkus kunigus įskundęs 
Nuncijui: aš, būtent, kvie- 
čiąsis solistes, kad turįs vieną 
mylimą, paskui jas fetuojąs, 
orgijas keliąs, etc. Iš Metropo
lito gavau monitum (įspė
jimą). Voldemaras taip atesta
vęs kunigiją, politiškai su ja 
kovodamas, o kiti sako kr.-

zlei žemę draikosi ir tik čiaudėt

Vaižgantas

dem. Pasidarę Nunciatūroje 
intrigų kloaką... Iki šiol aplink 
mane nebuvo intrigų, nes aš 
drąsiai aiškus”. (1928 lapkr.- 
29). Kitame laiške: „Pirmon 
galvon sutarta mane padaryti 
‘nekenksmingą’, nes aš Lietu
vos visuomenėje išlaikiau gerą 
vardą, o pritampu prie tau
tininkų. Nuncijus sukaupė 
Amadorio, kun. Kuraičio, Me- 
leškos, bobų atestacijas, ir aš 
gavau dusyk aiškintis Metro
politui dėl solisčių ir teatro! 
Nepasidaviau, prikalbėjau drą
sos žodžių, bet kenčiu... Kuo 
visa tai pasibaigs, nežinau...” 
(1928 m. gruodžio 16 d.).

Juozo Tumo Vaižganto gau
siai lankoma Vytauto bažny
tėlė, jo populiarumas daug 
kam kėlė pavydą. Jis nuolat 
buvo skundžiamas ir persekio
jamas. Jam, visuomeninkui, 
sunku buvo nustygti vietoje ir 
todėl nuolat sueidavo į kon
fliktus su bažnytine valdžia. 
Buvo skaudu, kad jis ilgus me
tus bvuo kandidatu į kapitulą 
ir galiausiai nebuvo paskirtas: 
„Nepriėmimas į Kapitulą ma
ne smarkiai pažemino, bet vi
sai teisingai — reikia pūsti į 
vieną dūdą, o aš pūčiau į 
kitą...” Dėl pablogėjusios svei
katos jis atsisako Vytauto 
bažnyčios rektoriaus pareigų. 
Tame pačiame laiške jis tęsia: 
„O nuo Vytauto Didžiojo baž
nyčios rektoriaus titulo aš at
sisakiau pats ta prąsme, kad 
niekas man nieko stačiai ne
sakė. Užtat buvo kai ko iš 
šalies. Ark. Skvireckas, ligi tik 
atvyko Bartolonis, ėmė man 
pilti visokių kaltybių: 1. Tai, 
kad aš esąs teatralas, vaikš
čiojąs už kulisų ir scenoje da
lyvaująs sveikintojų minioje...
2. Tad, kad savo bažnyčion 
kviečiąs solistes, o paskui su 
jomis orgijas keliąs.. Protesta
vau. Dėl teatro lankymo buvo 
rimto ginčio su arkivyskupu. 
Aš tebebuvau literatūros do
centas ir man teatras buvo 
reikalingas, o arkivyskupas tų 
dviejų dalykų nesuderino. 3. 
Arkivyskupas vieną kartą 
karčia šypsena prikišo, kad aš 
jo neklausąs, o klausyti pri
valąs, nors ir ką ‘kvailą’ 
įsakytų... Tokiomis sąlygomis 
vesti bažnyčią diecezijos Ordi
naro pašonėje nepatogu, ir aš 
atsisakiau... O. bažnyčią vis 
tiek rengiau tėvams pran
ciškonams... Tai didelė ordinui 
dovana; už jos įrengimą betgi 
jau esu v. Kar. atlygintas ka
nauninko titulu...” (1932. rug
pjūčio 6 d.).

Jis nenorėjo šurmulio ir in
trigų, nes, kaip rašė, „Man re
ligija — ramintoja, ne erzinto
ją. „Savo laiškuose jis guo
džiasi artimiesiems: — „Prieš 
mane guli Jūsų laiškas, gra
žus, velėjimas, kad tas, kas 
gali, prailgintų man gyve
nimą. Rezurekcya, tyla, laišku 
esu gerai nusiteikęs. Ir iš viso 
vis labiau nusiteikiu Kristum 
ir jo mokslu, vis dažniau kal
bu, kad pasauliui nuraminti ir 
sudvasiškinti tėra Jis vienas. 
Nutolimas nuo senųjų idealų 
nieko gera neduoda. Jaunys-

Juozas Tumas-Vaižgantas.

tės svajonės neįvyko; tikriau 
— sudužo. Lygybė, brolybė — 
svąjonės, kai vilko idealai te
dirba egoistus. Demokratiz
mas, vargšų globa —- tik 
žiaurumai. Gražiausi christia- 
nizmas, romantizmas, kai... 
yra pinigų ir žmogus pasitu
ri... Kad galėčiau, virsčiau 
pesimistu. Bet kad Dievas pa
darė sangviniką, reikia viską 
rupiai per savo girnas leisti. 
Kun. Byla antai iškoliojo 
mane, kam aš esąs toks pa
viršutinis. O aš dėkoju už tai 
Dievui, nes labai siekiant gi
lumų, būtų labai bloga gyventi 
pačiam ir nieko gera kitam”. 
(1926. bal 4 d.).

Vaižganto populiarumas ir 
noras aukuotis kitiems atvedė 
jį irj universitetą.

Dėstytojas
1922 m. Vinco Krėvės-Mic

kevičiaus pakviestas, Vaiž
gantas pradeda skaityti pa
skaitas universitete apie spau
dos draudimo laikotarpio 
veikėjus bei švietėjus. Jis uo
liai imasi šio darbo, rašo 
laiškus rašytojams bei juos 
pažinojusiems amžininkams, 
prašo autobiografinių žinių, 
atsiminimų. Štai ką rašo vie
name laiške: „O darbo tiek, jog 
net širdis plaka, kai pagalvoji, 
kaip daryti, kad šis semestras 
bepabaigti. Pabaigoje pakels 
mane docentu už literatūros 
kursą, kurs, anot prof. Alek
nos, esąs dalis Pragiedrulių ir 
nieko bendra neturįs su mo
kslu. Aš sakau — bet tik klau
sytojai gautų vaizdą ir žinių, o 
kokia forma bus tai jiems pa
duota, tai antrinis dalykas. 
Kiti duoda daug sausos me
džiagos, o vaizdo dėl to neduo
da...” (1924.bal.24)

Jeigu be Vaižganto — lite
ratūros istoriko — darbas, 
vargu ar būtų iki mūsų dienų 
išlikę užfiksuoti mažai žinomi 
rašytojų gyvenimo faktai. 
Savo paskaitas jis išleido ats
kiromis knygelėmis. Taip pa
sirodė pirmosios monografijėlės 
apie V. Kudirką, A. Vie

nažindį, Maironį, A. Bara
nauską ir kitus. Iš viso 11 
knygelių. Skaitė jis nepapras
tai gyvai ir įdomiai — gestiku
liuodamas rankomis, nenu
stygdamas vienoje vietoje. Jo 
paskaitos buvo populiarios. 
Jis rašo: „Fakultetas primetė 
man šį rudens semestrą skai
tyti apie istoriškąjį roman
tizmą. Jis mane patį seniai 
viliojo, bet aš jo ne per dau
giausiai išmanau. Jei niekur 
nevažiavęs šiemet likau, tai 
daugiausia dėl jo gavau daug 
skaityti. Ir žinai, man akys at
sivėrė pirmiausia į save patį 
...mano jausta, kalbėta, rašyta 
romantiškai... Na, tai ir ro
mantizmas misionieriui man 
labai piga; nereikia dėti pa
stangų, tai savaime išeina”. 
(1927.VII.25)

Daugiau nei septynerius me
tus Vaižgantas dirbo universi
tete. Jo silpni plaučiai ir 
bronchų ligos privertė atsi
statydinti iš pareigų. Jo nuo
pelnai neliko neįvertinti. Vie
name laiške rašo: „Vakar per 
Num. fakulteto tarybos posėdį 
nuspręsta pagerbti mane Lite
ratūros daktaro honoris causa 
laipsniu. Tuo momentu man 
ta naujiena nepadarė įspū
džio, o šiandien jaučiuos nu
lenktas; tai labai aukšta 
garbė. Žada dar aukštesnę: fa
kultetas kreipsis į viso univer
siteto tarybą, kad ji pripažintų 
mane savo Garbės profeso
rium. Aukščiau bebus sostas 
Dangaus karalystėj, tik ten 
feljetonais neįsiperkama, o ki
tokių brangenybių kaip ir 
nėr... Studijų neketinu mesti. 
Fakulteto draugai — geri 
buvo draugai. Tegul jiems Die
vas užmoka. Garbės titulai 
man asmeniškai nebėra reika
lingi: kur gi aš su jais benu
važiuosiu? Bet, jei mano as
muo gali ką padabinti, ne 
suteršti, tai tuo esu patenkin
tas...” (1929 m. bal. 18 d.)

Po kiek laiko jis parengia 
studiją apie lietuves moteris 
— rašytojas, skaito universi

tete, jis džiaugiasi, „kad suei
na 150 ir daugiau mergų ir 
bernų klausytis ir bendradar
biauti”. Vaižgantas derino 
dėstytojo darbą su plačia vi
suomenine — kultūrine vei
kla.

Darbas kultūros baruose
Darbas žmonėms jam buvo 

šventas, jis sakė, kad „Geriau 
dirbti su bet kuo kultūrai, 
kaip, sabotuojant kitus, pa
čiam nieko neveikti”. (1924 m. 
sausio 13 d.) Jis netausojo 
savo jėgų. „Mes dabar esame 
jubiliatų konsteliacijoje. Čia 
Griniaus 60 m. sukaktis, čia 
Basanavičiaus 75 m. amžiaus 
ir 50 m. literatūros darbo, čia 
Krėvės 20 m. raštų, čia Varno 
20 m. piešybos. Aš nebetesiu 
visus apgiedoti, visiems pa
negirikų prirašyti. O prirašiau 
jų per šiuos ketverius metus 
devynias galybes...” (1926 m, 
lapkr. 14) Kitame laiške: „Tu
rėjau juodadarbio rolę. Apie 
Spaudos atgavimą kalbėjau 
‘Saulės’ rūmuose, universiteto 
rūmuose, Vytauto bažnyčioje, 
Valstybės teatre, Karo muzie
jaus sodelyje ir Šaulių są
jungos salėje... O šiandien dar 
universiteto teismas, šešios 
bylos. Aš esu — „humanitarų 
sąžinė”, taip prof. Krėvė yra 
pasakęs... (Literatūros paskai
tos — teismai. V.P.” 1929 m. 
geg. 10 d.).

Nuo pat jaunumės Vaiž
gantas dirbo kultūros ir vi
suomenės darbą. „Nuo pat 
1896 m. aš nė per vieną va
sarą nesijaučiau visiškai lais
vas ir sans souci (be rūpesčio). 
Vis susirūpinęs, jei nedirbąs; 
vis sargyboje — tai kuni- 
giškių, tai tautiškų reikalų. 
Kitas daug daugiau padirbs, o 
protarpiais ir sau papataikaus 
kaip vien reikiant. O man taip 
išeina, kad visados gurstu; net 
ir tada, kai nieko neveikiu. Į 
galą amžiaus, kai visokie ai
stringi nerimai nutilo, dirbu 
itin atsidėjęs. Ir vėl nenutai
kau saiko. Dirbu, kol tik paga
liu, 3-4 mėnesius, dienoje po 
keliolika valandų. Ir produk
tyvumas esti nematytas” ... 
(1929 m. rugpjūčio 17).

Gyvendamas Kaune, Vaiž
gantas priklausė daugiau nei 
20 organizacijų: „Aš dar per 
jaunas (63 m.) užsidaryti
bokšte, atsiskirti nuo vidurio 
nuo visa to, kur gyvenimas 
kunkuliuoja. Matai, aš dar te
beesu daug kam reikalingas. 
Tebedirbu: Kat. blaivybės dr. 
vicepirmininku, studentams 
šelpti draugijoje pirmininku, 
Vilniui vaduoti sąjungoje val
dybos nariu, Lietuvių švedų 
draugijoje pirmininku, Žur
nalistų sąjungoje ir Liet, šau
lių sąjungoje garbės teisėju, 
Neolituanijos korporacijos ir
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos” 
garbės nariu, XXVII knygos 
mėgėjų dr. kasininku, vysk. 
Vai. paminklui statyti komite
to kasininku... Anot kun. Biki- 
no, iki šiol Lietuvoje dar nebu
vę nė vieno ‘skandalo’, kur aš 
nebūč dalyvavęs; inž. Ir kan. 
Prapuoleniai dėl to kažkaip 
išvedžioja, kad aš esąs visur 
esantis... Visur tampo, nera
mina, kurti — rašyti kliudo. 
Priimu kasdien po keliolika 
interesantų, kasdien bėgu į 
miestą bent keliais svetimais 
reikalais..." (1932 rugpjūčio 6 
d.) Išties jis visą gyvenimą rū
pinosi svetimais reikalais.

Užtarėjas
J. Tumo — Vaižganto var

das buvo populiarus. Pas jį ei
davo užtarimo prieš valdžią 
prašyti, rekomendacinių laiš
kų, galų gale ir pinigų skolin
tis. (Kurių jis tikrai neturėjo.) 
Ir jis užtardavo — kam stipen
diją parūpindavo, kam darbą 
surasdavo: „Aš retas svečias 
prezidentūroje; tik reikalu 
užeinu, kai kas įsiprašo patar
pininkauti. O to gero gana. 
Lietuvoje mano, kad aš esąs 
baisiai galingas, mano vardan 
nei prezidentas, nei premje- 
ras, nei ministeriai neatsisaką 
padaryti prieš įstatymus ar 
prieš tvarką...” (1929 birž. 13 
d.). Jis užtardavo ir kitaip 
mąstančius, ir į valdžios ne
malonę pakliuvusius: „Kovai 
su valstybės tvarkos griovi
kais įvesti karo lauko teismai, 
patys smarkiausieji ir patys 
ūmiausieji. Tam teismui teko 
nemažai studentų, jų tarpe ir 
vienas mano Hausytojas Va
lančius, visiškai jaunutis, fa
natikas, socialdemokratas. Aš 
padėjau savo parašą memo
riale, kad studentų neteistų 
karo lauko teismas: jo pro
cedūra tokia pat, kaip ir civili
nio teismo. Tuo mano parašu 
pasidžiaugė ir nebūtų išvadų 
padarė soc.-revol. ‘Pirmyn’) 14, 
o mūsų valdžios atstovai už 
tai mane peikė. Penkių byla 
išaugo į 29 bylą; pusė jų gavo 
mirties bausmę. Nusigandom, 
kad žinotumei... Aš ėmiau pul
dinėti į Karo ministerį, į prezi
dentą, atakuoti per telefoną ir 
telegramomis. Turbūt visuo
menė ir plačiau reagavo. Ir 
buvo gi paskui džiaugsmo, kai 
valstybės prezidentas ėmė ir 
visiems, be jokių išimčių, mir
ties bausmę kasavo! Aš mu
šiau prezidentui Smetonai en
tuziastingą depešą: „Hosanna 

.Tautos vadui, kurs krauju už 
kraują nemoka! Palaiminti 
gailestingieji!” (1929 m. liepos 
31d.)

Politikas
„Oi, kokių mūsų esama nfe- 

brendėkių politikoje! Šėifk- 
tumeis Dievo apvaizdos ir di
rektyvos, ale, kad ir tą patį 
Dievą baigiame nustumti Ša
lin iš gyvenimo. Nebėr idealų, 
apie juos joks rašytojas ne- 
beužsiųjena...” (1926 m. 
lapkr. 14). „Aš katalikas ir de
mokratas, taip pat tautinin
kas, bet partijų atsikandau ir 
nė prie vienos nebebūsiu”. 
(1927 m. gruodžio 25 d.) Sun
ku buvo atsilaikyti Vaiž
gantui, matant kaip vyksta 
politinės kovos. „Neutraliu 
išbūti, kai tiesioginė mano vy
resnybė kovoja su gerbiamąja 
mano vyresnybe, nėra galima. 
Aš nesikišu į pačią kovą, dėl 
to esu kaltinams, kam neesu 
solidarus su Lietuvos vysku
pais ir ardau vienybę, bent 
faktiškai dirbdamas kultūrai 
su valdžios žmonėmis. Man 
dabar uždrausta dėti raštai, 
sakyti prakalbas tautininkų 
laikraščiuose ir organizacijo
se...” (1931 m. sausio 6 d.)

Vaižgantas negalėjo supras
ti, kodėl visi negali dirbti var
dan Lietuvos, vardan bendro 
labo. Jis tiki, kad ateitis 
šviesi: „Kaunas susipainiojo 
pagreitintojo statyboje ir tvar
koje, ir troškina savo piliečius. 
Visi pykstamame, baramės, 
kišenes čiupinėjam, bet sielos 
gelmėje visiems mums šviečia 
tvarkos ir nuosavybės saulė. 
Ateis laikas, kai Kaunas bus 
pagalam susitvarkęs ir jau 
toks ordinariškas, kaip Jūsų 
Paryžius...

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuva jiems davė sparnus
Vytautas Peseckas

Steponą Darių prisimena užkurti laužus, skraidėme 
jo paskutinis tiesioginis prie mėnulio šviesos. Paskui 
viršininkas, 4-tos eskadri
lės vadas Leonardas Pesec
kas (1899-1976).

t

1933 m. liepos 15 d. rytą 
Kauno radijo stotis pranešė 
Lietuvai, kad lakūnai — Lie
tuvos karo aviacijos kapitonas 
Steponas Darius ir Amerikos 
lietuvis Stasys Girėnas iš Niu
jorko Floyd Bennet aerodromo 
lėktuvu „Lituanica” išskrido į 
Kauną. Lakūnai turėjo pasiek
ti Kauną liepos 17 diėną apie 
2-3 vai. ryto.

Buvau tuo laiku Šiauliuose, 
kur prieš keletą metų su 
4-tąja eskadrile buvau perkel
tas į Zoknius. Zokniuose buvo 

aerodro- 
angarai, 
remonto 
Dariaus 
per At-

—panaudodami žiburius, ku
rie rodė aerodromo ribas ir 
tūpimo taką. Vėliau atsirado 
signalinės šviesos, prožekto
riai, radijas. Kadangi lėktuvai 
nebuvo pritaikyti skraidy
mams naktį, pilotas į kabiną 
pasiimdavo kišeninį žibintu
vėlį, kad kartkartėmis ap
šviestų prietaisų lentos rody
kles...

1925 metais už gerai atlik
tus naktinius skraidymus 
aviacijos viršininkas Darių, 
Gardį ir mane apdovanojo — 
leido skristi kelių dienų atos
togoms į Klaipėdą. Tai buvo, 
berods, pirmas lietuvių lakū
nų apsilankymas Klaipėdoje.

Kai S. Darių perkėlė į nau
jais naikintuvais apginkluotą 
1-ąją eskadrilę, kurioje tarna
vau nuo pat jos suformavimo, 
mes skraidėme kartu. Atrodo, 
ir dabar matau, kaip dvispar
niai siaurais sparnais lėktu
vai, kurių liemenys stori lyg 
lydekų, pekliškai kaukdami 
vienas po kito leidžiasi į aero
dromą: Kraucevičius, aš, Ga
velis, Januškevičius, Narakas, 
Darius... Neilgai teko man 
džiaugtis naujais „Šmolik 20” 
lėktuvais, kurie sąvo išvaizda, 
dideliu greičiu pralęnkė visus 
iki šiol turėtus. Buvau paskir
tas naujos, ką tik suformuo
tos, eskadrilės vadu.

Vos tik atvykęs į aviaciją, S. 
Darius tuoj suorganizavo an
glų kalbos pamokas, supa
žindino mus su beisbolu ir net 
subūrė šio sporto šakos ko
mandą. Kartą Žaliakalnyje 
rungtyniavome su atvykusia į 
Kauną estų komanda. Deja, 
beisbolas pas mus kažkodėl 
neprigijo, ir mūsų komanda 
greit iširo. Darius mokė mus 
taip pat ir bokso meno. Ir man 
teko, užsidėjus bokso piršti
nes, pasikumščiuoti su juo, 
tačiau nė vienas aviatorius 
prieš jį atsilaikyti negalėjo. Jis 

įku rtas nauus karo 
mas, pastatai nauji 
kareivinės, lėktuvų 
dirbtuvės. Žinia apie 
ir Girėno skridimą
lantą visą Zoknių karo aviaci
jos įgulą supurtė kaip elektros 
srovė. Kpt. S. Darius, kad ir 
paleistas į atsargą, buvo 
4-tosios eskadrilės skraidančio 
personalo sąrašuose.

Kitą dieną „Ansaldu” nu
skridau į Kauną. Kaune atra
dau tokią pat įtemptą nuo
taiką kaip ir Zokniuose. Susi
tikau daug sepų kolegų — 
aviacijos veteranų, kurie as
meniškai, kaip ir aš, pažinojo 
Darių dar iš senų laikų, Lietu
vos karo aviacijos kūrimosi. 
Kartu gyvenome, kartu kas
dien. sparnas prie sparno 
skraidėme, kartu lydėjome 
žuvusius draugus į Kauno ka
pines. Kalbėjo apie Darių, 
prisimindami senus nuoty
kius, bendrus išgyvenimus ore 
ir žemėje.

Įstojęs į Lietuvos karo avia
ciją, apie kurią tada neretai 
išgirsdavai, jog ten žaidžiama 
su mirtimi, S. Darius 1923 m. 
vasarą baigė aviacijos kari-- 
ninku kursus. Jau turėdamas 
teisę savarankiškai skraidyti 
lėktuvu ^Albatros B II” jis buvo geras boksininkas. Vienu 
būvą paskirtas eiti lakūno pa- metu labai rimtai treniravo 
reigas į 3-iąją eskadrilę. Jos 
branduolį tada sudarė karo la
kūnai: eskadrilės vadas Sta
šaitis, pilotai Stanaitis, Gare
lis, Čemarka, Gavelis, M< 
kus, Reimontas, Damijonait 
Nastaras. Eskadrilė buvo e 
ginkluota pasenusiais žv; 
gybos lėktuvais „Albatrc 
ir LVG. Trečiojoje eskadrili 
karo lakūno vardas buvo s 
teiktas ir S. Dariui, c 
skraidė gerai, buvo drąsus, 
aviaciją ir skraidymus, būd 
mas išsilavinęs pilotas, 
Darius žiūrėjo rimtai, ne 
sąlygos buvo labai primil 
vios.

Lietuvos karo aviacijoje 
Darius tarnavo šiose ėsk 
drilėse: mokomoji — 1922.1.' 
1923.VI.23; 3-oji — 1923.V 
23 — 1925.VII.17; 1-oji 
1925.VIII.17 — 1925.XLS 
4-oji 1925.XI.25 - 1927.V.4.

Jo skraidymo stažas — aj
400 valandų.

1923 m. vasarą pradėjor 
skraidyti naktį. Naktin: 
skraidymai tada dar nebu 
lakūnams privalomi — gale, 
eiti savanoriškai. Pirmųjų ,s 
vanorių grupelėje kartu 
keliais kitais lakūnais buvot

« ovouv 4iu»ioKMiv»ja iiaiiuia oiuipiiueue, o. 17UUUUB uunic gyu. l>ŲOie 

o. Darius ir as. 1S pradžių. Kol ■ Maštarienė padėjo vainiką prie Dariaus ir Girėno paminklo Marųuette Parke. Antrasis iš kairės:

mechaniką Tarvydą, kuris, S. 
Dariaus nuomone, galėjo tapti 
pąsaulio sunkaus svorio bokso

kažkas sugalvojo aerodrome Edmundas Jasiūnas, dr. N. Maštarienė, K. Stulpinienė ir Vytautas Peseckas.

S. Darius matė, kad Lietu
voje jaunimas ieškojo poilsio ir 
pramogų prie kortų ir svaigi
namųjų gėrimų prirūkytuose 
kambariuose. Jis spaudoje ir 
privačiuose pokalbiuose pro
pagavo sportą, kaip priemonę 
pašalinti šias ydas. Po tarny
bos jis kasdien skubėjo į Kau
no miestą, kur su sportinin
kais praleisdavo savo lais
valaikį ir sekmadienius. Gali
ma sakyti, kad S. Darius pa
dėjo kertinį Lietuvos sporto 
akmenį. Jis buvo vienas iš 
pirmųjų sporto organizatorių, 
futbolo rinktinės žaidėjas, 
krepšinio, ledo ritulio ir bokso 
pradininkas Lietuvoje.

Tarnyboje buvo uolus, są
žiningas, drausmingas. Jis 
buvo pavyzdžiu ne tik jaunes
niesiems, bet ir vyresniesiems 
ginklo draugams. Jo veide vi
suomet žaidė šypsena. Jis 
buvo aukšto ūgio ir plačių 
pečių, mėlynų akių, šviesia
plaukis. Užaugęs Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir dalyva
vęs Pirmajame pasauliniame 
kare Europoje, turėjo platesnį 
akiratį negu mes — žali kaimo 
berneliai.

1927 metais vyr. ltn. S. Da
rius paprašė manęs išleisti 
metams nemokamų atostogų, 
kad galėtų aplankyti motiną, 
brolį, seseris, kurių nematė 
septynerius metus. Prieš jam 
išvykstant atostogų, parašiau 
raportą aviacijos viršininkui 
gen. št. pik. ltn. S. Dariui su
teikti aviacijos kapitono laips
nį.

Mes suruošėm jam kuklias 
išleistuves. Jį dar kartą ma
čiau Lietuvos Aero klubo stei
giamajame susirinkime. Jis 
buvo vienas iš pagrindinių 
šios organizacijos steigėjų. Po 
kelių dienų Kauno geležin
kelio stotyje Steponą Darių 
išlydėjome į Paryžių.

S. Dariui išvykus į JAV, po 
gero pusmečio atėjo jo laiškas, 
kuriame prašė mano tarpinin
kavimo paleisti jį iš kariuo
menės į atsargą. Po to dar ga
vau tris jo laiškus. Viename 
ilgame laiške aprašė savo bu
vusius nemalonumus 1-ojoje 
naikintuvu eskadrilėje. Skun-

4-ta eskadrilė 1926 m. Prie lėktuvo stovi (iš kairės) karo lakūnai: Liutkus, Tiškus, Pyragius, Pesec
kas — eskadrilės vadas, Darius, Jablonskis, Bartuška, Damijonaitis.

dėsi dėl Lietuvos kariuomenės 
ir aviacijos vadovybės, kuri jį 
skaudžiai ir neteisingai perse
kiojo, baudė areštais, grasino 
pašalinimais iš kariuomenės. 
Visuose laiškuose S. Darius 
man rašė, kad, sutvarkęs savo 
reikalus Čikagoje, tuoj grįš 
namo.

Turiu prisipažinti, kad 
mums visiems jo skrydis per 
Atlantą buvo toks netikėtas ir 
staigus kaip žaibas. Bet jis 
mums laiškuose rašė, jau vos 
tik atvykęs atostogų į Čikagą, 
kad būtų gražu ir lietuviui 
tėvynės labui rizikuoti skristi 
per Atlantą.

Taip pat žinojom, kad jis 
ruošėsi skristi, pirko seną lėk
tuvą, sutiko bendramintį ame
rikietį lakūną Girėną. Ir mes 
jautėmės kalti, kad nepa- 
dėjome senam mūsų kolegai, 
vienišam oro vilkui, kuris taip 
tėvynę Lietuvą mylėjo, ne
parėmėme jo žygio nei mora
liai, nei materialiai. O ga
lėjome! Bet Amerika buvo taip 
toli, o mes — kasdieniniuos 
menkuos reikaluos paskendę, 
tokie nerangūs. O gal ir nesu
pratom Dariaus užmojo, skry
džio prasmės, nes jis visuo
met buvo visa galva aukš
tesnis už mus visus. Dabar jis 
kažkur virš Atlanto, o gal jau 
virš EuroDos pakrančių. bet 

mes nežinom, negalim susi
siekti, išgirsti jo balso. O tokio 
paprasto prietaiso kaip radijas 
reikėjo lėktuve. Taip paleng
vintų lakūnams skridimą, bet 
jiems trūko lėšų jį įsigyti...

Tos dienos vakarop dar nie
kada nemačiau tiek daug 
žmonių: automobiliais, auto
busais, vežimais, dviračiais ir 
pėsčiom bėgte bėgo į aero
dromą laukti atskrendančių 
lakūnų. Atrodė, kad susirinko 
visas Kaunas, visa Lietuva. O 
tą vakarą vakaruose dar ka
bėjo sunkūs juodi debesys, 
piktai blykčiojo žaibai. Dar tik 
prieš keletą valandų per Lie
tuvą persirito nuo Baltijos 
jūros didelė audra. Buvo tam
sus ir niūrus liepos vakaras, 
bet minių minios su neapsako
mu džiaugsmu laukė aero
drome „Lituanicos”. Vėlai va
kare mus pasiekė gandas, kad 
„Lituanica”, nugalėjusi At
lantą, jau netoli, kažkur prie 
Lietuvos slenksčio. J vakaro 
tamsumą pakilo naikintuvu 
Pyragius ir kaukdamas sirena 
pradėjo skraidyti virš Kauno 
miesto stogų, skelbdamas ži
nią, kad „Lituanica” nugalėjo 
Atlantą ir yra netoli Lietuvos. 
Minių minios — ūkininkai, 
darbininkai, tarnautojai, šau
liai, valdininkai, skautai, mo
ksleiviai, kariai — visa Lietu
va džiūgavo ir dainavo: '„At- 
skrend sakalėlis per žalią 
girelę...” Bet vakaruose vis 
kabėjo sunkūs juodi debesys ir 
piktai blykčiojo žaibai. Taip 
visą naktį tūkstančiai žmonių 
kantriai laukė atskrendančių 
lakūnų Kauno aerodrome. 
Kiekvienas neaiškus garsas 
juodoj padangėje sukeldavo 
minioje džiaugsmo šauksmus: 
„Jau atskrenda!.. Jau atskren
da!.?’ Ir mes, karo lakūnai, 
nenuleidome žvilgsnių nuo 
pietų-vakarų juodo horizonto, 
kur blykčiojo žaibai, iš kur 
turėjo pasirodyti padangėje 
„Lituanicos” lėktuvo siluetas. 
Ir įtemptai klausėm, ar neiš- 
girsim sidabrinio „Lituanicos” 
balso tolumoje. Iš pradžių vos 
girdimą, bet artėjant kaskart 
stipresnį, galingesnį. Anksti 
rytą ELTA atstovas iš Berlyno 
pranešė Kaunui baisius gan
dus, kad netoli Soldino, Vokie
tijoje, „Lituanica” nukrito, su
dužo, o abu lakūnai žuvo. Ne
trukus Vokietijos ir Anglijos 
žinių agentūros patvirtino, 
paskelbdamos pasauliui apie 
Dariaus ir Girėno tragišką žu-

vimą.
Sunku aprašyti liūdesį, ku

ris apgaubė kaip juodas šydas 
visus laukiančius aerodrome. 
Mačiau, saulei tekant, žmonės 
skirstėsi tylūs ir prislėgti, 
kažką nepaprastai brangaus 
praradę. Jie skirstėsi iš aero
dromo, išsinešdami didelį 
skausmą širdyse. Mačiau, ver
kė ne tik moterys, bet ir vyrai.

Nuo pat jų žuvimo dienos 
Lietuvoje ir užsienio spaudoje 
sklido gandai ir spėliojimai 
apie „Lituanicos” nelaimės 
priežastį. Buvo daug rašoma, 
kalbama. Lietuviai nenorėjo 
tikėti, kad Darius ir Girėnas, 
sėkmingai nugalėję Atlantą, 
prie pat tėvynės slenksčio dėl 
lėktuvo avarijos turėjo žūti. 
Sklido gandai ir mitai, jog 
„Lituanicos” skridimą sustab
dė virš Soldino miško juodoji 
ranka. Buvo manoma, kad 
prieš mūsų lakūnus vokiečiai 
panaudojo mirties spindulius 
arba nušovė kulkosvaidžiu. 
Mat vokiečiai norėjo lakū
nams atsikeršyti, kad jie, tar
naudami I pasauliniame 
kare JAV kariuomenėje, daly
vavo kautynėse prieš vo
kiečius. Arba vokiečiai keršijo 
lietuvių tautai už Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lietu
vos valstybės.

Taip pat „Lituanicos” pašo- 
vimo mitui sutvirtinti ir įro
dyti buvo skleidžiami gandai, 
būtinai konfidencialiai, kad 
prof. dr. J. Žilinskas ir dr. V. 
Tercijonas, kurie tvarstė ir 
balzamavo lakūnų kūnus tuoj 
pat po pirmųjų iškilmingų lai
dotuvių, rado neabejotinų 
smurto žymių. Jie Dariaus la
vono kojoje aptiko iš vienos 
pusės mažą skylutę, kokią pa
lieka pralindusi kulka, o ki
toje pusėje buvo kulkos iš- 
lėkimui būdingas trikampis — 
odos praplėšimas. Kitas tau
tietis tvirtino, kad tuojau po 
to, kai tik „Lituanicos” lėktuvo 
liekanos buvo padėtos Vytauto 
Didžiojo muziejuje, jis slaptai 
jas apžiūrėjęs suprato, kad 
buvo peršautas kuro bakas. 
Arba esą „Lituanicos” ne
laimės priežastims nustatyti 
komisijos pirmininkas kon
struktorius A. Gustaitis ap
žiūrėjęs lėktuvo liekanas Kau
ne, rado kulkosvaidžio kulkų 
ženklus, ir prašė niekam apie 
tai nepasakoti...

Taip per visą mano gyve
nimą Kaune vis iškildavo „Li
tuanicos” pašovimo klausi

mas, įvairios versijos. Net ir 
mūsų emigrantų spaudoje pa
sirodo sensacingi pranešimai, 
kad toks ir toks tautietis ati
dengs Soldino miško paslaptį. 
Deja, šiandien žinoma, kad vo
kiečiai jokių mirties spindulių 
neturėjo, nes būtų juos panau
doję II-ame pasauliniame 
kare. O anais laikais tamsią 
naktį su kulkosvaidžiu patai
kyti į skrendantį lėktu-vą, tai 
kaip aklai vištai grūdą suras
ti.

Žuvus Dariui ir Girėnui, 
buvo sudarytos Kaune dvi 
komisijos: viena medikų, kuri 
smulkiai apžiūrėjo ir balzama
vo lakūnų kūnus (joje dirbo 
profesoriai K. Oželis ir, J. 
Žilinskas), kita — specialistų 
aviatorių, lėktuvo nelaimės 
priežastims ištirti. Kai dėl me
dicinos apžiūrėjimo duomenų, 
tai abu profesoriai buvo man 
gerai pažįstami ir ne kartą 
teko tuo klausimu su jais 
išsikalbėti. Abu profesoriai 
teigė, kad tvarstant ir balza
muojant lakūnų kūnus, nęr^- 
dę jokių smurto žymių.

Įvykus „Lituanicos” nelai
mei, kitą dieną į Soldino miš
kelį atvyko iš Lietuvos aviaci
jos kapitonas V. Morkus tirti 
avarijos priežastį. Nelaimęs 
vietoje jis rado lėktuvą dėl 
nežmoniškos kritimo jėgos 
medžių sudraskytą į šipulius. 
Jo variklis buvo visai at
plėštas nuo liemens. Metalinis 
propeleris sulenktas, -Busukir 
nėtas. Lėktuvo oranžinė dro
bė, suplėšyta kąsneliais, kabo
jo tarp medžių šakų. „Litua
nica” nekrito iš aukštai ar 
smigo į mišką, bet, skrisdama 
labai žemai dideliu greitu, 
užkabino medžių viršūnes-. 
pradžių ji laužė tik smulkes
nes medžių šakeles. O likusius 

50 metrų —jau pačias medžių 
viršūnes, pagaliau, nukirtus 
šešis storus medžius, subyrėjo 
į šipulius pasiekus žemę. Be
veik sveiki likę tik visi keturi 
kuro bakai. Viename sparno 
bake dar buvo apie 50 litrų 
benzino...

Morkus, sugrįžęs į Kauną, 
mums pasakojo, kad galbūt 
viena iš nelaimės priežasčių
— aukščio rodyklė. Darius it 
Girėnas, pakilę iš Niujorku, 
aukščio rodyklę nustatė pagal 
jūros lygį ant nulio. Skren
dant per vandenyną, ji teisin
gai rodė aukštį, bet Soldino 
apylinkė yra 400 metrų virš 
jūros lygio, tai nekoreguojama 
rodyklė tokį aukštį ir rodė, 
nors aukštis tarp jų lėktuvo ir 
žemės buvo visai kitoks. La
kūnai turbūt nežinodami skri
do labai žemai, arti žemės.

Nelaimės vietoje oras buvo 
blogas: lijo, žemi debesys, vie
tomis rūkas ir labai tamsu. 
Lakūnai skrido, vadovauda
miesi vien kompasu. Galbūt 
jie ir norėjo priartėti prie že
mės, atrasti orientyrus, kurie 
yra matomi naktį — gele
žinkelius. kelius, upes, miestų 
žiburius, pagal kuriuos galėtų 
žemėlapyje tiksliai nustatyti, 
kur jie yra., O skristi žemai 
nakties metu virš nepažįs
tamų vietovių ir dar blogu oru
— labai pavojinga. Taip ik 
mūsų lakūnai, kai jų aukščio 
rodyklė rodė 400 metrų aukš
tį, žemėdami nedideliu kam
pu. dideliu greičiu užkabino 
medžių viršūnes. O gal jų va
rikliui sušlubavus, ieškojo vie
tos nusileisti?..

(Nukelta į 2 pal.)
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Patrioto ir idealisto simbolis
Antanas Kučys

1899 m. lapkričio 16 dieną 
skurdžiame Naumiesčio na
melyje, kelioms moterims klū
pant, paskutinius patepimus 
davęs kunigas atsigrįžo nuo 
ligonio lovos ir ištarė: „Jau 
mirė”.

Mirė dr. Vincas Kudirka, 
Varpo steigėjas ir redaktorius, 
vienas didžiausių Lietuvos at
gimimo veikėjų, idealizmo ir 
laisvės kovos simbolis, Lietu
vos himno žodžių ir melodijos 
autorius, pirmas lietuvis kom
pozitorius, pirmas plataus 
masto publicistas, pirmas sa
tyrų rašytojas.

Po dviejų dienų iš Nau
miesčio bažnyčios pajudėjo 
maža laidotuvių kolona: ant 
vežimo padėtas karstas, o pas
kui jį žengė dvi velionio sese
rys, ištikimas idėjos draugas 
dr. Kazys Grinius, artimiau
sių draugų bei giminių bū
relis, na, ir valdžios akys ir 
ausys — vietos žandarų vir
šininkas Gorelovas. Iš viso gal 
apie 30 žmonių. Kitiems buvo 
pavojinga rodytis. Prie kapo 
duobės nebuvo nei pamokslo, 
nei kitų prakalbų. Tik tyli se
serų rauda ir ant karsto krin
tančios žemės dundėjimas.

Tą dieną palaidojo vos 41 m. 
amžiaus žmogų, kurio idėjos 
jau buvo gyvos visoje Lietu
voje ir užjūrio lietuvių tarpe. 
Gimtoji Suvalkijos žemė pri
ėmė džiovos pakirstą kūną, 
tačiau iš širdies išplaukusios, 
visiško savęs atsižadėjimo ir 
pasiaukojimo pagimdytos, 
mintys kėlė sūkurius smarkiai 
bundančioj tautoj. Maironis, 
jausdamas tautos pavasarį, 
tada jau galėjo skelbti:

Užtrauksim naują giesmę 
broliai,

Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosime, kaip lig 

šiolei,
Kitas mąstysime dūmas.

Tauta žengė Vasario 
16-osios link

Niekas iš rengėjų, net ir di
džiausi optimistai, nesitikėjo, 
kad į 1905 m. gruodžio 4-6 d. 
Vilniuje šauktą seimą su
važiuos daug atstovų. Buvo 
laukta būrelio inteligentų, ku
nigų ir gal keliasdešimt švie
sesnių kaimiečių. Suvažiavo

2,000 žmonių minia! Netilpo 
salėse. Kunigai ir inteligentai 
užpildė tik pirmąsias vietas, o 
visa masė — tai kaimų ir 
miestelių valstiečiai, paprasti 
žemdirbiai ir darbininkai, su
sirūpinę laisve, lietuvybe bei 
kasdienine duona. Atstovų lū
pomis ten prabilo Vinco Ku
dirkos dvasia. Ten stebinančiu 
ryžtumu pasirodė didžiojo tau
tos žadintojo darbo vaisiai. 
Ten atbudusi tauta atliko savo 
pirmąjį bandymą. Dar tik 
prieš 43 metus buvę beteisiai, 
baudžiauninkai nutarė kovoti 
prieš caro valdžią ir reikalauti 
autonomijos Lietuvai su gy
ventojų demokratiniu būdu 
išrinktu seimu Vilniuje. Di
džiojo Vilniaus seimo metu 
apie 800 atstovų, daugiausia 
varpininkų leisto Ūkininko 
laikraščio skaitytojų, nutarė 
visoje Lietuvoje steigti Val
stiečių sąjungos skyrius.

Tautinės sąmonės, laisvės, 
duonos ir šviesesnio gyvenimo 
idėjų išjudinta, tauta žengė 
ligi Vasario šešioliktosios ak
to. Atgimė Lietuvos valstybė. 
Ne sulenkėjusių didikų ir ba
jorų, bet laisvos lietuvių liau
dies demokratinė Lietuva. 
„Vienybėje kaip broliai, pasi
davę viens kitam rankas, ei
kime drąsiai į kovą, visi kaip 
vienas stokim už tėvynę”, — 
buvo Mykolo Sležiavičiaus, 
pašaukusio savanorius į Lie
tuvos kariuomenę, žodžiai. 
Juose taip pat skambėjo Vinco 
Kudirkos varpo dūžiai. Tačiau 
jau ne širdžiai ir jausmams, 
bet veiksmui. Ne lietuviškai 
sąmonei žadinti, bet kraujo 
aukai.

Ir išsipildė Vinco Kudirkos 
pasakyti seseriai Jonieškai 
žodžiai: „Ateis tokie laikai, 
kada maskoliaus čia nebus... 
bus Lietuva... Tai tada supra
si, kokius aš darbus dirbau. 
Dabar maldaknyges draudžia, 
o tada galėsi laisvai, rūtų ša
kelę įsidėjus, nešti rankoj į 
bažnyčią”.

Tik dešimt metų tautai ir 
lietuvybei, dargi džiovos kan
kinamam, o kiek atlikta! Pub
licistika, eilėraščiai, muzika, 
satyros, F. Šilerio ir Ad. Mic
kevičiaus veikalų vertimai. O 
kur Varpo ir Ūkininko redaga
vimo bei leidimo rūpesčiai,

kur spaudos platinimo organi
zavimas, kelionės į varpininkų 
■suvažiavimus, bei šiaip įvai
rius vienminčių pasitarimus; 
kur nuolatinė nervų įtampa, 
kad žandarai nesusektų, kad 
dėl lietuviško laikraščio kuo 
mažiau žmonių pakliūtų į 
kalėjimą ar Sibirą.

Gavęs gydytojo diplomą, 
apie penkerius metus vertėsi 
gydytojo praktika. Likusius 
kelis metus, džiovai įsigalėjus, 
neįstengė važinėti pas ligo
nius ir turėjo atsidėti vien tik 
literatūros darbui. Skardžiai 
gyveno, šelpiamas varpininkų 
ir artimų draugų. Mirė vi
siškai beturtis, tačiau paliko 
didžiulį dvasinį lobį, kurio lai
kas ir iki šiol neišsėmė. Vien
minčiai dr. K. Grinius, J. Vi
leišis ir J. Šaulys sudarė 
komitetą, surinko per 600 ru
blių ir ant jo kapo pastatydino 
granito paminklą. Ant jo buvo 
iškaltas vienas posmas iš Lie
tuvos himno. Tačiau neilgai jis 
ten buvo. Po kelių mėnesių 
žandarų viršininkas, tai pa
stebėjęs, pasišaukė šaltkalvį 
ir įsakė įrašą iškirsti. Liko tik 
pavardė ir gimimo-mirties da
tos. Kudirkos žodžiai net ir 
kapinėse rusams nedavė ra
mybės.

Vinco Kudirkos literatūrinį 
palikimą liudįja Amerikos Lie
tuvių tėvynės mylėtojų draugi
jos pastangomis Tilžėje 1909- 
1910 metais išspausdinti šeši 
jo raštų tomai. Deja, tų knygų 
jau mažai kur beliko. Lietuvos 
okupantai leido daug mūsų 
rašytojų „reabilituoti” ir jų 
raštus, kad ir partijos cenzo
rių atrinktus, kad ir Dievą su 
mažąja raide, spausdinti nau
jomis laidomis, bet tik ne Vin
co Kudirkos. Praėjo pro 
cenzūrą jų koliojami buržujai, 
buožės, klerikalai, fašistai, bet 
Vincas Kudirka, skelbęs hu
maniškumą, pasaulėžiūros to
leranciją ir gynęs liaudies 
žmones nuo išnaudojimo, buvo 
bolševikų draudžiamųjų rašy
tojų sąraše. Mat jo raštuose 
laisvės mintis per daug iš
sišakojusi ir sunkiai išbrau
kiama. Ir maskoliaus vardas 
ten lengvai pakeičiamas bol
ševiku.

V. Kudirka nebuvo 
šovinistas

Dr. Vincas Kudirka.
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Dr. Vincas Kudirka
VARPAS

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo,
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu,
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Tuoj darbininkai visi suknibždėjo, 
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno, 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Varpas dar garsiau ir dar aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą.
Dėl ko nebaigia savo dainą graudžią? 
Tinginius prikelt tur tikrą norą.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Tai skambink „Varpe”! tegu gaudims tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas perniek tenežūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 1 
Ant tavo balso prie darbo teimas!
O kur atrasi tinginį miegdlį, 
Tegu neliaudams jį budin gaudimas:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...
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Vincas Kudirka — antroje eil. ketvirtas, su smuiku — Marijam
polės gimnazijos orkestre.

Anais caro laikais Vincas 
Kudirka rašė:

• „Kur žengsi, kur žvilgtersi 
Lietuvoje, esančioje šiaurės 
erelio globoje, ten pamatysi, 
kaip visokiais pavidalais ru
siškumo dvasia sukasi apie 
lietuvius: tai kaip slibinas, 
atidaręs nasrus, drąsiai lei
džia liepsną ant silpnų, netu
rinčių ginklo aukų, idant jas 
prie visko priversti baugini
mu; tai vėl kaip angelas plas- 
denimu švelnių sparnų migdo, 
idant lengviau įveikti auką; 
tai lyg koks geradėjas, ištie
sia ranką su dovanomis, 
išoriais gražiomis, o viduje 
prilaikančiomis nuodus; tai 
vėl, tarsi nekalčiausias avi
nėlis, šokinėja tarp lietuvių, 
nuduodama būk nieko, o nieko 
negalįs pakenkti.

Mes gi leidžiame tai dvasiai 
suktis aplink mus ir taisyti 
mums kilpas nepasakome — 
agape, satanas! (.Varpas, 1891, 
nr. 9)

Anais laikais, priešinantis 
rusinimui, buvo lengviau pa
sakyti — atsitrauk šėtone! 
Mintaujos gimnazijos lietuviai 
moksleiviai galėjo kartu atsi
sakyti melstis rusiškai už 
carą, ir nė vienas iš jų nepate
ko už tai į katorgą. O sovietų 
okupacijoje buvo kas kita. Ru
sinimas po bolševizmo prie
danga skverbėsi į Lietuvą kur 
kas klastingesniais ir rafinuo- 
tesniais keliais. Jis, kaip ir 
tada, pavergtus lietuvius ir 
baugino, ir migdė sukčiausia 
melo sistema, ir tiesė ranką 
su dovanomis, už kurias pa
vergtas kraštas turėjo bran
giai mokėti. Tą prievartą, 
melą bei apgaulę matė visi — 
ir eiliniai žmonės, ir komunis
tai, ir pagaliau, įsakymus iš 
Kremliaus emisarų vykdantie
ji, partijos bei valdžios aukš
tieji pareigūnai.

Vincas Kudirka nebuvo 
šovinistas. Kitų tautų žmones 
jo neatiaidi plunksna puldavo 
tik tada, kai tie skriaudė ir 
niekino mūsų tautą. Buvo jis 
jautrus bet kokiai dvasinei 
prievartai. Ir tikėjo, kad kiek
vienas turi teisę išpažinti ir 
skelbti savo pažiūras. Buvo jis 
demokratas kilniąja šio žodžio 
prasme. Tačiau jokių nuolaidų 
niekam nedarė dėl lietuvių 
tautos teisių į laisvę. Čia Vin
cas Kudirka buvo atviras, tie
sus ir griežtas. Lietuva ir lie
tuvybė buvo jo gyvenimo 
tikslas, kai jį, tada medicinos 
studentą, atvertė Aušros laik
raštis. Jo publicistika, eilė
raščiai, satyros, jo laisvės ko
von raginančių Šilerio ir Mic
kevičiaus veikalų vertimai, jo 
visas dešimties metų tautinis 
darbas buvo nepaliaujama 
kova už lietuvių tautos laisvę 
ir nemarumą. Lietuvos himno 
autorius jautriai piktinosi 
tais, kurie ragino nustoti ko
vojus prieš pavergėjus. Tokius 
net išgamom išvadindavo.

Kovodamas su visu tuo, kas 
kenkė mūsų tautai ir lietuvy
bei, Vincas Kudirka, kai rei
kėjo, neaplenkdavo ir kunigų,

ano meto iš kaimo išėjusios 
gausiausios Lietuvos inteli
gentijos dalies, kuri, deja, 
buvo smarkiai bažnytinės hie
rarchijos ir bąjorijos aplenkin- 
ta. Dvasininkijos blogų darbų 
kritika tada liaudyje plačiai 
buvo skelbiama kaip piktžo
džiavimas prieš tikėjimą ir 
Bažnyčią. Tiesus žodis pa
gimdė priešų konservatyvioje 
pusėje. V. Kudirkai teko tuo 
klausimu daug rašyti, aiškin
tis, kovoti su „davatkomis”, 
kurios anuo metu sudarė lyg 
ir tam tikrą, prie bažnyčių su- 
sitelkuisą, moterų klasę. Kad 
Vappo steigėjas nekovojo su 
tikėjimu, tai geriausiai pasako 
šie jo žodžiai: „Mes tapome 
pavadinti bedieviais ne dėl 
Dievo, ne už garsinimą kokių 
teorijų, nepripažįstančių Die
vo, o tik už kunigą, už garsi
nimą kunigų piktų darbų.” 
(Varpas, 1896, nr. 8)

Iš varpininkų kilusios kai
riosios politinės srovės ilgai
niui nukrypo nuo V. Kudirkos 
religinio liberalizmo ir pradėjo 
per savo spaudą ir kitokią 
veiklą remti laisvamenybės 
judėjimą. Ypač tai buvo ryškiu 
nepriklausomoj Lietuvoj. Vin
co Kudirkos ir jo laikotarpio 
varpininkų sąžinės laisvės 
principas; kovoti su prievarta 
ar diskriminacija pasaulė
žiūros srityje, priešintis prieš 
valstybės galią tvarkyti ti
kėjimo reikalus, gerbti sociali
niuose santykiuose kiekvieno 
žmogaus įsitikinimus, buvo 
daugelio politiniam bei kul

tūriniam kairios srovės ju
dėjimui vadovaujančiu žmo
nių, ypač auklėtų Rusįjos uni
versitetuose, pakeisti į ti
kėjimo, o dar labiau į Katalikų 
Bažnyčios atžvilgiu priešišką 
pasaulėžiūrą. Pažangumo są
voka buvo pradėta taikyti ne 
tiems, kurie kiekvienam indi
vidui pripažįsta sąžinės lais
vę, bet tik tiems, kurie netiki 
ar bent nepraktikuoja religi
jos.

(Nukelta į 2 psl.)

NE TAS YRA DIDIS
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai n-’tr 't
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia,
O dvasioje keikia; didžiais ne tironai, 
Kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia.

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimiems laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukojo,
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, ne iš baimės. 
Ne tas yr galingas, kurio galybė 
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, 
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tas, kur be kraujo gal skleisti 
Tarp svieto brolystę iš krašto į kraštą, 
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas atitiesti, 
Palengvindamas sunkią gyvenimo naštą.

t
Ne tas drąsus yr, kurs, stvėręs kardo, 
Dantims grieždams, rodos žvėris koks įniršęs, 
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo, 
Kad pats yra žmogum visai užsimiršęs.

Drąsiu tiktai tą mes turim vadinti, 
Kuris už minties mūs kovoja liuosybę, 
Kurs nuomones savo išdrįsta apginti, 
Kurs į akis svietui pasako teisybę.

LABORA

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleisk! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: ne sėsi, ne pjausi.

Kol dega krūtinėj šven ta ugnis toji, 
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

Kol dar idealais, brol, besigėrėsi,
Siek idealo, tik doro ir aukšto,
O skubink! Paskui tu ..Jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

O jeigu sunkiam darbe savo
Ir, nykstant jėgoms jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai žvilgterk į darbą jaunų draugų tavo — 
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

Vinco Kudirkos Raitai 
Tilžė, MC MIX m.
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Dr. Vinco Kudirkos raštų išleidimas 
1909-1910 m. ir JAV lietuviai

Tęsinys iš 191 nr.
Be to, 

jis siūlė sušaukti TMD kuopų 
suvažiavimų kartu su SLA sei
mu. Matyt, pradžiai jis ti
kėjosi SLA visokeriopos, ypač 
finansinės, paramos. Ši auto- 
retetinga JAV lietuvių orga
nizacija buvo reikalinga ir 
greitesniam TMD atsiriboji
mui nuo aktyvių kairiųjų veik
los. Pirmininkas pirmiausia 
siekė apvalyti draugiją iš vi
daus nuo socialistų, parodant 
jų priešlietuvišką žalingą 
veiklą, skaldant tautiečius.

Praktiškai Broniaus veiklos 
draugijos laikotarpis — tai ak
tyvios politinės kovos su JAV 
lietuvių socialistų kraštuti
niais veikėjais pradžia. Pirma
sis juos triuškinantis B. K. 
Balučio straipsnis „Tai tau ir 
progresas!” pasirodęs JAV lie
tuvių liberaliosios krypties sa
vaitraštyje Lietuva, tuojau pat 
po minėto programinio straips
nio, atskleidė socialistų prie
šišką nusiteikimą. Pasiremda
mas akivaizdžiais faktais ir 
prisimindamas ne per seniau
siai Čikagoje vykusius M. Pe
trausko koncertus, Bronius 
piktinasi, jog kraštutiniams 
socialistams nepatiko, kad 
maestro „drįso dainuoti vi
siems ir dargi bažnyčioje, o ne 
kokiame puskarčiamyje, kaip 
paprastai”. Labiausiai visus 
nustebino socialistų elgesys 
operetės „Kaminkrėtys ir ma
lūnininkas” metu, kai spek
taklio pradžioje, nuskambėjus 
tautos himno žodžiams, visai 
publikai ir net svečiams kita
taučiams atsistojus, liko sė
dėti socialistai. Paprašius jų 
pagerbti himną, jie demon
stratyviai ir piktai šypsojosi. 
Toks jų elgesys padarė slogų 
įspūdį visiems.

Teko Broniui susiremti ir su 
socialistų spauda. Jos nuolati
niai užsipuldinėjimai, dau-
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Iliustracija iš „Vaidilos apysaka”, Vinco Kudirkos Raštai, t. IV. Iliustracija iš dramos „Keistutis”, Vinco Kudirkos Raštai, t. IV.

Dr. Juozas Skirius
giausia anoniminiais straip
sniais, prieš visus, kurie ne
buvo jų pusėje, tapo, pakanka
mai įkyrūs, trukdantys net 
kultūrinio pobūdžio organiza
cijoms. Neatsitiktinai B. K. 

* Balutis minėtame straipsnyje 
atvirai paklausė: „Ko norite? 
Ko geidžiate ir ko ieškote?.. 

•'Atvirai, — akis į akį iš
reikškite savo nuomonę..!” 
Tuo pačiu pažymėjo, kad ano
nimiškumas nepritinka jo
kiam, save gerbiančiam, žmo
gui, juo labiau socialistams, 
pripažįstantiems teisybės ir 
viešumo principus.

Toks jo pasisakymas iš kar
to susilaukė socialistų kritikos 
lavinos per visą pirmininkavi
mo laikotarpį ir vėliau. Bet tai 
davė Broniui apvalyti, kai 
kada elgiantis autoritariškai, 
nuo socialistų TMD. Už tai ne 
kartą taip pat buvo kritikuoja
mas. Jau 1908 m. rudenį iš 
TMD Literatūros komiteto 
pasitraukė draugijos vetera
nas, kairiosios pakraipos at
stovas J. Baltrušaitis. Pasi
traukimo priežastis, anot jo, 
tame, kad „geltonasis tauti
ninkas Balevičia”, leidžiant 
raštus, nesiklausia Litera
tūros komiteto, o viską padaro 
pats su savo patikimais ben
dradarbiais. Čia įdomus B. K. 
Balučio apibūdinimas — „gel
tonasis tautininkas”. Reikia 
suprasti, jog Bronius tuo metu 
socialistų jau buvo priskiria
mas išeivijos vidurinei srovei.

J. Baltrušaičio pasitrauki
mas siejamas su B. K. Balučio 
ryžtingumu TMD lėšomis be 
eilės išleisti dr. V. Kudirkos 
raštus, kurie turėjo tapti svar
biausia draugijos atgaivinimo 
priemonė. Tuo metu, pagal 
numatytą išankstinį leidinių 
planą, turėjo būti leidžiamas 
jau mirusio poeto Jono Mačio- 
Kėkšto socialistiniais ir revo

liuciniais motyvais paremtas 
eilėraščių rinkinukas. Tačiau 
naujoji TMD centro valdybą jo 
išleidimą atidėjo vėlesniam 
laikui. Tai iššaukė socialistų 
pasipiktinimą ir kritiką spau
doje. B. K. Balučiui prisiėjo vi
suomenei aiškinti, kodėl taip 
atsitiko. Jo pagrindinis moty
vas — V. Kudirkos raštai — 
tai ideologinis pagrindas at
gimstančiai lietuvių tautai, 
puikiausia savęs suvokimo me
džiaga.

Matydamas, kad kairesni 
draugijos nariai, pasinaudoda
mi visuotine balsavimo teise, 
gali stabdyti numatytus dar
bus, įtraukti visus į bereika
lingas diskusijas, Broniaus 
iniciatyva TMD pirmasis sei
mas 1908 m. gegužės 27 d. 
Scrantone panaikino visuotinį 
balsavimą. Seimo delegatai 
nutarė, kad draugijos leidy
binius klausimus galės daug 
kompetentingiau spręsti Lite
ratūros komitetas ir pats sei
mas nei visi draugijos nariai. 
Tai nepatiko socialistams ir jų 
šalininkams. 1909 m. jie 
pamėgino draugijoje įvykdyti 
„perversmą”.

Aktyvumą parodė negausi 
TMD 3-ji kuopa Brooklyne. Ji 
sudarė trijų žmonių komisiją 
ir Lietuvoje paskelbė atsi
šaukimą į visas kuopas. 
Atsišaukime ragino skubiai 
šaukti kuopų susirinkimus ir 
iš naujo nutarti, ar reikalin
gas draugijai visuotinis bal
savimas. Visus priimtus nu
tarimus prašė atsiųsti minėtai 
komisijai. Tikrasis viso to 
tikslas buvo aiškus — sukelti 
draugijoje suirutę ir sutrukdy
ti V. Kudirkos raštų leidimą. 
TMD pirmininkas, pasitaręs 
su centro valdybos nariais ir 
Literatūros komisija, sustabdė 
3-sios kuopos veikimą iki bū
simo TMD seimo. „Maišti
ninkų” komisijos narius iš
braukė iš TMD narių sąrašų 
ir sugrąžino jiems už 1909 m. 
įmokėtus mokesčius. Vėliau

„maišto” iniciatoriai atskilo ne 
tik nuo SLA, bet ir nuo LSDP 
prisidėdami prie lietuvių-bol- 
ševikų.

Norėdamas užkirsti kelią 
galimiems panašaus pobūdžio 
incidentams ateityje, TMD va
dovas kartu su centro valdyba 
spaudoje paskelbė, kad niekas 
nėra verčiamas priklausyti 
TMD ir į ją priimami tik tokie 
nariai, kurie vykdo TMD 
įstatus. Be to, pirmininkas- 
spaudoje nurodė, kad TMD 
yra viena iš tų draugijų, ku
rios savo nariams suteikia 
plačiausias laisves: ji nevaržo 
narių nuomonės, telkia visus, 
kurie trokšta [žinių ir mokslo, 
bet kartu draugijoje „turi būti 
tvarka, kitaip būtų gauja, o ne 
organizacija”. Tokia Broniaus 
ryžtinga pozicija davė pagrin
do kairiesiems jį apšaukti dik
tatoriumi.

Reikia pasakyti, kad TMD 
3-čiasis seimas, minėtų „maiš
tininkų” bylą ištyręs ir nuo
dugniai apsvarstęs, pripažino, 
kad „Centro valdyba pasielgė 
teisingai, suspenduodama 3 
kuopos komisiją”. Seimas ko
misijos narių atleidimą iš 
draugijos patvirtino.

B. K. Balučio iniciatyva pa
keičiamas ir TMD spaudos or
ganas. Iki tol juo buvusi Vie
nybė lietuvninkų nebetenkino 
draugijos poreikių, nes laik
raščiui tam tikrą įtaką darė 
socialistai. Broniui imponavo 

aiškios tautybės Čikagos sa- 
vaifraštis Lietuva, kuri net 
savo pavadinimu atitiko drau
gijos platesnį tikslą — dirbti 
ne tik tautai, bet ir Lietuvai. 
TMD pirmininkas susitaręs 
su Lietuvos leidėjais TMD 
2-ame seime 1909 m. birželio 
4 d. pasiūlė šį savaitraštį 
draugijos spaudos organu. 
Dauguma delegatų jam pri
tarė. Iki 1911 m. Lietuva savo 
puslapiuose atspindėjo TMD 
veiklą. Ir B. K. Balutis tuo 
metu klojo būsimo darbo Lie
tuvos redakcijoje pagrindus.

TMD tautiniai vakarai ir 
paskaitos

Nepaisant daromų kliūčių ir 
reiškiamos kritikos spaudoje, 
TMD centro valdyba ir pats 
pirmininkas dėjo didžiules pa
stangas, aktyvindamas draugi
jos veiklą. B. K. Balutis, prisi
mindamas tuos metus, rašė: 
„dirbome”, kaip sakoma, nely
ginant rugiapjūtėje — išsivil
kę, nes kai kam išrodė, kad 
mes užsimojome daugiau, ne
gu pajėgsime tęsėti”.

Darbas davė rezultatus, nes 
buvo pritaikytos naujos vei
klos formos. 1908 m. Bronius 
pakvietė visas TMD kuopas 
paminėti V. Kudirkos 50-metį, 
rengiant visuomenei vakarus. 
Jis tikėjo, kad tuo pačiu pa
vyks paraginti išeivijos vi
suomenę paremti V. Kudirkos 
raštų išleidimą. Tikėjosi pri
traukti į draugiją ir naujų 
narių, kurių mokesčiais sti
printų TMD knygų leidimo 
galimybes. Be to, vakarai bus 
puikus švietimas tiems, ku
riems buvo neprieinama mo
kykla, nepasiekiamos knygos 
ir laikraščiai. Teisingai tuo 
metu pabrėždavo energingasis 
TMD pirmininkas, kad ne
daug galima tikėtis iš tų, ku
rie nežino savo praeities; tik 
ant praeities pamatų mes sta
toje savo dabartinį gyvenimą 
ir ateitį. Todėl būtina susi
pažinti su Lietuvos praeitimi 
ir su mūsų žymiausių tau
tiečių darbais.

Kalbant apie tai, būtina pa
brėžti svarbų dalyką — TMD 
svarų dėmesį kreipė į gausiai 
atvykstančius lietuvius emi
grantus. JAV lietuvių spaudos 
duomenimis, 1899-1909 me
tais atvyko 152,544 žmonės. 
Tai daugiausia beraščiai, labai 
neturtingi. Jiems pirmiausia 
reikėjo rasti darbus ir „atsi
stoti ant kojų”. Savišvieta 
jiems buvo ne pats svarbiau
sias rūpestis, čia į talką jiems 
kaip tik ėjo TMD su savo kil
niais tikslais.

Maždaug dvidešimtyje JAV 
miestų ir miestelių įvyko 

TMD kuopų surengti V. Ku
dirkos vakarai vietiniams lie
tuviams. Didžiausi vakarai 
buvo pravesti Čikagoje ir 
Brooklyne, kur salėse net vie
tų pritrūko. Renginiai jiems 
visur sparčiai, vyko. Pavyz
džiui, 1908 m. lapkričio 21 d. 
dr. J. Zimonto bute susirinko 
Čikagos TMD 22, 27 ir 28 
kuopų, Šv. Roko, Lietuvių 
ūkininkų ir Apšvietos brolių 
draugijų įgalioti atstovai bei 
TMD pirmininkas su keliais 
pašaliniais, bet prijaučiančiais 
V. Kudirkos vakarui, žmonė
mis. B. K. Balutis pasiūlė į 
vakarą programos pravedimui 
pakviesti Čikagos lietuvių 
„geriausias jėgas”. Kad kuo 
daugiau lietuvių ateitų į va
karą buvo nuspręsta įėjimo 
kainą nustatyti minimaliausią 
— 15 centų asmeniui. O kiek
vienam atėjusiam jubiliejinio 
vakaro atminčiai įteikti V. Ku
dirkos portretėlį su tam tikru 
įrašu. Surinktas pelnas numa
tytas skirti V. Kudirkos raštų 
išleidimui. Pasitarimo metu 
sudarė programos renginio, 
salės papuošimo ir vakaro pa
garsinimo per spaudą komite
tus. Nusprendė kviesti visas 
Čikagos lietuvių draugijas pri
sidėti prie renginio. V. Kudir
kos vakarai visur praėjo su 
pakilimu, susirinkusi publika 
liko labai patenkinta nepai
sant, kad nebuvo įprastų 
šokių ir gėrimų. Tai buvo JAV 
lietuvių tarpe naujiena. Vie
name apžvalginiame straip
snyje B.K. Balutis rašė, jog tuo 
„galime tik pasidžiaugti: pu
blika aiškiai parodė savo prie
lankumą naudingam darbui ir 
patraukimą prie rimtesnio ir 
mandagesnio pasilinksmini
mo”. Vadinasi vakaruose buvo 
propaguojama ir blaivybės 
idėja, kuriai daugelis pritarė. 
Pasisekę V. Kudirkos vakarai 
davė mintį kasmet rengti 
panašius vakarus su paskaito
mis ir kultūrine programa. V. 
Kudirkos vakarai pakėlė TMD 
autoritetą lietftvių visuome
nėje, nes ne vienas vakaro da
lyvis sakė, kad toks vakaras 
vertas dolerio ir žmogus būtų 
mokėjęs, kai tuo tarpu organi
zatoriai surengė vakarą tik už 
15 centų.

Kitais metais TMD kuopos 
pravedė vakarus, skirtus ne
seniai mirusio žymaus lietu
vių kalbos tyrinėtojo kunigo 
prof. K. Jauniaus atminimui 
pažymėti. Centro valdyba pa
sistengė paruošti visą reika
lingą medžiagą šiems lite
ratūriniams vakarams ir iš
siuntinėti visoms kuopoms.

TMD pradėjo rengti specia
lius vakarus lietuvių jauni

mui. Pavyzdį, vėl parodį Čika
gos TMD kuopos. 1909 m. 
gegužės mėnesį 33-ji kuopa, 
vadovaujama Juozo Trijono, 
pakvietė jaunimą kultūringai, 
švietėjiškoje aplinkoje praleis
ti laiką. Ši kuopa, kuri prieš 
metus laiko buvo visai maža, 
per metus tiek išaugo, kad su
gebėjo suorganizuoti pavyz
dinį renginį. Taigi kuopų na
rių skaičius sparčiai augo. Į 
renginio programą įėjo Lietu
vių dailės draugijos Vilniuje 
pirmininko dailininko A. 
Žmuidzinavičiaus paskaita 
apie Lietuvos dailę, dailės pa
rodas; vietinių lietuvaičių de
klamuojami lietuvių poetų 
eilėraščiai, smuiku atliekami 
muzikiniai kūriniai. Tarp ei
lėraščių buvo V. Kudirkos 
„Labora” ir sąmoningai pa
rinktas jautrus eilėraštukas 
„Praščiokėlis, nemokantis ra
šyti”, kurį deklamavusi mergi
na atliko artistiškai, vaizduo
dama vargdienę lietuvaitę, tu
rinčią karščiausią troškimą 
įgyti mokslo. Vakaro pabai
goje kalbėjo B. K. Balutis, ku
ris pasidžiaugė, kad jau vieti
nių lietuvių tarpe aiškiai ma
tyti tautiško susipratimo ■ au
gimas; visus ragino labiau 
šviestis, kvietė prisidėti-prie 
bendro darbo Lietuvos labui. 
Pats TMD pirmininkas sten
gėsi dalyvauti visuose dides
niuose renginiuose. Klausyto
jai jo oratoriškas kalbas malo
niai priimdavo. Broniaus-akty
vumas kai kada net iššauk
davo draugiškos kritikos, už 
tai savo kalbose pagal vakaro 
numatytą temą visuomet dar 
papildydavo agitacija TMD 
adresu. Aišku, tokios jo agita
cinio pobūdžio kalbos nebuvo 
blogas* reiškinys, bet kai kam 
norėjosi, kad vakarai vyktų 
išimtinai kultūrinės-švietė
jiškos programos rėmuose jau 
nebesiveliant į gilesnę propa
gandą. Tačiau Broniaus užsi
degimą veiklai ir pasišven
timą idėjai pastebėdavo pa
prasti žmonės, kuriems šis au
toritetingas veikėjas buvo vi
suomet priimtinas toks, kokį 
jie matė ir girdėjo.

Dar vienas bendras lietu
vių renginys, kuriame aktyvi
ai dalyvavo TMD, buvo 
Žalgirio mūšio 500 metų jubi
liejaus pažymėjimas. Mintį 
apie šį renginį iškėlė -TMD pir
mininkas. Tuo klausimu jis 
balandžio mėnesio pabaigoje 
parašė į laikraštį Lietuva 
platų straipsnį, pavadintą 
.Arba visi iš vieno, arba nei 
vienas”. Straipsnio pasirody
mas siejosi su bręstančiu JAV 
lietuvių visuomenėje skilimu, 
kuris atsirado, nesutarus tarp 
tautiečių ir katalikų, kaip pa
naudoti surinktus per Žalgirio 
jubiliejų aukų pinigus. JAV 
lietuviai tautiečiai, kaip ir 
Prūsijos bei Lietuvos lietuviai, 
siūlė už surinktus pinigus 
išleisti knygą apie Žalgirio 
mūšį. Katalikų nuomone, “už 
tuos pinigus reikia pastatyti 
našlaičių prieglaudą prie mo
terų vienuolyno Čikagoje. 
Straipsnis rodo, kad Bronius 
labai entuziastingai palaikė 
jubiliejaus paminėjimo idėją 
vieningai, neatsižvelgiant į 
partinius skirtumus. Juo la
biau, kad Čikagos lietuviai tai 
nusprendė padaryti atskirai 
nuo lenkų. Tai lyg, anot jo, ro
dytų tam tikrą tautos bran
dumą, kuris yra tam tikras 
šviesesnės ateities lietuviam 
garantas.

Bus daugiau
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VApie 1999 m. Santaros-Sviesos 
suvažiavimą

Kaip ir kiekvienais metais, 
rugsėjo pradžia j Pasaulio lie
tuvy centrą Lemonte ketu
rioms dienoms sutraukia ne
maža įvairių profesijų ir pa
žiūrų žmonių. Ir šiais metais 
čia galėjai sutikti įdomių as
menybių: ir kontroversiškąjį 
Zenoną Rekašių, ir visada be
sišypsantį Kornelijų Jazbutį, 
ir visur beskubantį Vytautą 
Vepštą ir elegantiškąjį lite
ratą Rimvydą Šilbajorį, ir dau
gelį kitų. Tačiau negalėjai ne
prisiminti, jog jau niekad ne
besutiksi įdomaus žmogaus, 
įžvalgaus politiko Aleksandro 
Štromo, netikėtai iškeliavusio 
amžinybėn. Viena svarbiausių 
priežasčių, kodėl suvažiavi
mas vis dar patrauklus, yra 
ta, kad į. vieną vietą kelioms 
dienoms suvažiuoja margas 
intelektualų būrys. Kuris ki
tas renginys už Lietuvos ribų 
sutraukia tokią įvairią pub
liką? Štąi ir apžvelkime tą 
margųrųypą.

Ketvirtadienio popietę pir
mąjį pranešimą skaitė Jurgita 
Bdltrušaityė. Ji apžvelgė Vin
co Kudirkos gyvenimo ir kū
rybos kelią, pabrėždama ra- 
šytojn Ad kultūrininko tautiš
kumo ’idiėjiį aktualumą šiomis 
dienomis.' Išklausius šio pra
nešimo, norisi paklausti savęs 
ir kitų: „Kodėl po šimto metų 
Vinco Kudirkos tautiškumas 
nė kjęk .Jįėpaseno, netgi at
virkščiai — dar labiau aktua
lus tapo, nepaisant aiškaus, 
fakto, kad tautiškumu buvo1* 
spekuliuojama ir tebėra spe
kuliuojama šiandien”.

Po Baltrušaitytės paskaitos 
Jurgita Saltanavičiūtė klausy
tojų mintis perkėlė keletą 
tūkstančių mylių į Vakarų 
pusę, jau į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Netikėtas, bet 
įdorrtųs posūkis — Amerikos 
indėliai”: Galėjai tikėtis indė
nų romantizavimo, jų iškėli
mo, kaip apnykusios tautos

Prof. Alfred Senn.

Santaros-Šviesos suvažiavimo dalyviai po sekmadienio paskaitos. Visos nuotr. Juliaus Lintako

tragedijos, galėjai tikėtis, kad 
išgirsi kažką panašaus į Karlo 
Majaus herojų žygdarbių pri
siminimus, bet išgirdai visai 
ką kita. Belieka tik džiaugtis 
įdomiu ir gyvu pasakojimu 
apie indėnų teisines proble
mas, jų siekį išlaikyti šventas 

"vietas. Amerikietiška proble
ma: pamatai, kas vyksta, kai 
ties šventu indėnams kalnu 
susikerta trys interesai: indė
nų sakralinis, turistų pramo
ginis bei vyriausybinis gamtos 
apsaugos. Taip pat viešnia pa
pasakojo apie indėnų požiūrį į 
jos, baltosios, pastangas ty
rinėti indėnų gyvenimą. Buvo 
įdomu išgirsti ir apie indėnų 
pasaulėžiūros dalykus, ku
riuos neretai žmonės supa
prastina iki migloto animiz- 
mo. Anot pranešėjos, taip nė
ra, ir nejučia pagalvoji, kiek 
mažai supranti, kai sužinai, 
jog apžvelgiamai tautai vienas 
svarbiausių dalykų buvo uni
versalus žmogaus ryšys su pa
sauliu.

Nuo indėniškos problemati
kos prie lietuviškų lingvisti
nių įžvalgų klausytojus sugrą
žino Daivos Markelytės prane
šimas .Ankstyvųjų lietuvių 
emigrantų kalba ir raštingu
mas”. Šia tema ji neseniai ap
gynė daktarės disertaciją. 
Pranešimas aiškiai analitinis 
su įdomiais pavyzdžiais-prisi- 
minimais. Klausydamas pra
nešimo, galėjai susidaryti 
vaizdą, į kokią sudėtingą si

tuaciją pateko pirmosios kar
tos lietuvių emigrantai. Kal
bos barjeras, nepalankus vieti
nių požiūris į atvykėlius, ne
pavydėtina finansinė būklė 
buvo pagrindinės kliūtys, 
trukdžiusios greitai įsitvirtinti 
naujoje visuomenėje. Praneši
mas ir buvo įdomus tuo, kad 
galėjai susidaryti realų įsigy
venimo Amerikoje vaizdą kal
binės padėties požiūriu. Klau
sytojų gyviausiai aptariamas 
buvo Markelytės teiginys apie 
nepalankų vietinių gyventojų 
požiūrį į atvykėlius — galima 
sakyti, prasidėjo diskusijos ir 
prisiminimai tarp pačių klau
sytojų, o ne tarp kalbėtojos ir 
auditorijos. Nuskambėjo ir 
kritiška pastaba, kad autorė 
rėmėsi daugiausia vienos 
bendruomenės tyrinėjimais, 
tuo tarpu visiems žinoma, kad 
buvo ir tebėra' bent kelios di
delės lietuvių bendruomenės 
Amerikoje.

Penktadienio ryte suvažiavi
me vyravo sveikatos apsaugos 
tematika. Su ja ir su Klaipė
dos 1 universitetu supažindino 
svečias iš Lietuvos, kardiolo
gas, Klaipėdos universiteto 
dėstytojas dr. Algimantas Kir- 

kutis. Klausytojai išgirdo įdo
mią Lietuvos sveikatos apsau
gos sistemos apžvalgą, o kon
krečiau — apie kardiologinę 
situaciją Lietuvoje. Įdomu bu
vo tai, kad pateikta kai kurių 
nelabai malonių, tačiau įdo
mių, faktų. Pavyzdžiui, sve
čias pateikė duomenų, kurie 
rodo, kad Lietuva kasmet ne
tenka apie 3,000 gyventojų, ir 
taip yra jau penkiolika metų. 
Dar nesmagiau pasijauti, kai 
sužinai, jog 1990 metais teko 
25,9 savižudybės, o pastaMi- 
siais — net 44 savižudybės 
šimtui tūkstančių gyventojų. 
Dar vienas faktas: dabar Lie
tuvoje kas ketvirtas vaikas 
paragauja narkotikų. Prane
šėjas, taip pat pasiremdamas 
faktais, kalbėjo apie bendrąją 
sveikatos apsaugos padėtį, jos 
problemas. Buvo paminėta, 
kad žmonių sveikatą 50 proc. 
lemia gyvenimo būdas, ma
žiau — aplinka. Galiausiai dr. 
Kirkutis įdomiai pristatė Klai
pėdos universitetą, kaip dina
miškai augančią, vienintelę 
vakarų Lietuvoje esančią, 
aukštojo mokslo įstaigą. Prele

gentas pasidžiaugė beaugan
čia pąjūrio didmiesčio akade
mine bendruomene, aptarė jos 
perspektyvas ir kai kuriuos 
rūpesčius.

Antrąją penktadienio pa
skaitą skaitė profesorius Algis 
Mickūnas, tema: „Laisvos 
spaudos reikšmė”. Įdomu pats 
faktas, kad šia tema kalbėjo 
filosofas ir įdomus bei gyvas 
pasakotojas, pasižymintis lais
vu, originaliu mąstymu. Lais
vąją spaudą jis apibūdino pir
miausia kaip ketvirtąją de
mokratinę instituciją, štai ke
letas Mickūno minčių: „De
mokratinėje bendruomenėje 
laisvoji spauda mus turi infor
muoti”, „Laisvoji spauda yra 
ne tai, kad rašai apie ką nori, 
bet tai, kas publikai yra reika
linga žinoti”, „Žurnalistika nu
sikalsta ne tada, kai neatra
portuoja, o tada, kai neatra
portuoja iki galo”. Žinoma, 
šios ir kitos mintys negalėjo 
nesulaukti atgarsio tarp klau
sytojų: vieni vos ne piktinosi, 
kiti santūriai pritarė, tačiau 
bene labiausiai į širdis krito 
filosofiškai elegantiški prane
šėjo atsakymai.

Neabejotinai kontroversiš- 
kiausias ir daugiausia atgar
sio sukėlęs bei gyviausiai ap
tariamas buvo Artūro Tereš
kino pranešimas „Vieši žaidi
mai intymiose vietose: apie in
tymią ir viešąją sferas nūdie
nės Lietuvos kultūroje”. Šio 
pranešimo paanfrašte galėtų 
būti autoriaus žodžiai: „Kaip

Violeta Kelertienė ir Irene Guilford.

Daiva Markelytė. Artūras Tereškinas.

žmonės kalba apie viešumą ir 
intymumą”. Bua> apžvelgtos 
visuomenės, spaudos, politi
kos temos. Tereškinas nagri
nėjo, kodėl yra nustatytos aiš
kios ribos tarp viešumo ir 
privatumo, kodėl apie kai ku
riuos dalykus visuomenėje 
priimtina kalbėti, o apie kai 
kuriuos — ne. Yrą dingusi ta
koskyra tarp tarp tų dviejų 
sferų: populiari (masinė) kul
tūra išviešna gyvenimą.

Penktadienio popietė prasi
dėjo pokalbiu su rašytoja Ire- 
ne Guilford, kurią pristatė ir 
su kuria kalbėjosi Illinois uni
versiteto Lituanistikos kate
dros profesorė Violeta Keler
tienė. Pašnekesys su lietuvių 
kilmės rašytoja vyko anglų 
kalba. Profesorė gyvai pristatė 
viešnios knygą Embrace, pa
minėdama, kad Embrace — ne 
eilinės meilės istorijos pa
vadinimas, bet politinis termi
nas, metaforiškai bylojantis 
apie tai, kaip viena didelė 
valstybė „draugiškai” apglėbia 
savo mažytę kaimynę. Guil
ford papasakojo apie save, kū
rybinį procesą ir apie knygos 
gimimą.

Toliau kalbėjo profesorius 
Stasys Goštautas. Jo tema 
„Cervantes ir Lietuva, II da
lis” intrigavo, skatindama įsi
klausyti, ką gi iš tikrųjų didy
sis ispanas yra parašęs susiju
sio su Lietuva. Buvo kalbėta 
ne tiek apie pagrindinį Ser- 
vantes veikalą Don Kichotas, 
kiek apie Percilį, kur galima 
atrasti nemažai tiesioginių ir 
netiesioginių lietuviškų deta
lių.

Penktadienio vakaras buvo 
paskirtas literatūrai; jame sa
vo kūrybą skaitė Irene Guil
ford, Eglė Juodvalkė, Artūras 
Tereškinas ir Markas Zinge
ris. Galėjai žavėtis sklandžios 
ir įdomios ištraukos skaitymu 
iš Embrace, kurią pateikė au
torė; galėjai girdėti asmeniš
kos, slaptai konkrečios Eglės 
Juodvalkės poezijos; Artūras 
Tereškinas paskaitė taip pat 
kontroversiškos, kaip ir jo 
pranešimas, prozos gabaliuką, 
na, o Marko Zingerio skaityta 

ištrauka iš jo paties romano 
sužavėjo skaitytojus originalia 
rašymo maniera bei išraiškin
gu skaitymu.

Paskutinė penktadienio po
pietės dalis priklausė Rimvy
dui Šilbajoriui. Aldonos Veš- 
čiūnaitės Medžiai ryto laisvėj 
trykšte tryško gyvybe, ap
gaubti elegantiškos pranešėjo 
kalbos. Dviguba nauda klau
sytojams: jie išgirdo Veščiū- 
naitės poezijos apžvalgą, taip 
pat turėjo progos pasiklausyti 
įžvalgaus kritiko žodžio.

Šeštadienio rytą pirmąjį 
pranešimą „Lietuvos preziden
tas konstitucinėje teorijoje ir 
politinėje praktikoje” skaitė 
politologas Julius Šmulkštys. 
Tai vėlgi neabejotinai analiti
nis žvilgsnis į prezidento si
tuaciją dabartinėje politinėje 
Lietuvos arenoje. Kalbėtojo 
mintys pasižymėjo skvarbu
mu, kuris buvo ne beverčiai 
teoriniai išvedžiojimai, bet pa- 
tebėjimai, paremti kasdieny
bės faktais ir aktualiais poli
tiniais įvykiais. Apžvelgtos 
prezidento pareigos ir atsako
mybės, vyriausybės ir prezi
dento santykiai. Šmulkštys 
pabrėžė, kad be prezidento pa
ramos vyriausybė negali sėk
mingai dirbti. Tai buvo viena 
pagrindinių priežasčių, priver
tusių praėjusią vyriausybę at
sistatydinti. Apskritai ir kal
bėtojui, ir klausytojams vy
riausybės bei prezidento san
tykiai buvo gana aktualūs, 
nes ši tema vienaip ar kitaip 
nuskambėdavo ir klausian
čiųjų lūpose. Politikas aptarė 
ir prieštaringų nuomonių su
laukusį įstatymą dėl buvusių 
KGB darbuotojų, teigdamas, 
kad prezidentas buvo ne prieš 
pačią įstatymo idėją, bet prieš 
jos įgyvendinimo būdus.

Zenonas Rekašius savo pra
nešimu klausė: „Kodėl Lietuva 
1941 metais netapo Trečiojo 
Reicho satelitu?”, be to, kodėl, 
prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, Lietuva griežtai 
užėmė neutraliteto poziciją? 
Prisimintas faktas, kad Molo- 
tovo-Ribbenttopo paktas buvo 
slepiamas abiejų pusių. Dar

Ilona Maziliauskienė ir Kęstutis Keblys.

toliau: kodėl 1941-ųjų metų 
Lietuvos vyriausybė pasiskel
bė esanti laikina? Klausytojas 
norom nenorom buvo privers
tas įsiklausyti, nesvarbu, ar 
jis sutiko su pranešėjo nuo
mone, ar ne. Pranešimą gyvi
no ne tiek pateikti atsakymai, 
kiek tai, buvo iškelta daug po
lemiškų klausimų, į kuriuos 
buvo atsakinėjama ir po pas
kaitos.

Šeštadienio popietė prasi
dėjo kiek grėsminga tema: „Ig
nalina šiandien ir ateityje”. 
Kazys Almenas profesionaliai, 
pasitelkdamas statistiką kr 
chemines formules, įrodė, kad 
dėl atominės elektrinės nėra 
ko baimintis. Jėgainės sprogi
mo padės išvengti modernios 
technologijos.

Kita popietės dalis buvo 
skirta pokalbiui su svečiu iš 
Lietuvos, rašytoju Marku Zin- 
geriu. Su juo bendravo Rimvy
das Šilbajoris. Rašytojui pa
sakojant apie antikvarinius 
tarybinio laikmečio Kauno 
knygynus, literatūrinę kontra
bandą iš Maskvos, kurioje 
„netyčia” galėdavai rasti kokį 
Achmatovos rinkinį, apie slap
čia gautą ir užantyje nešioja
mą Radausko Fontaną ir pa
našius dalykus, galėdavai pa
justi, kad pats esi įtraukiamas 
į jo pasakojimo veikėjų sąrašą 
ar bent prabėgomis pagalvo
davai, gal čia Zingeris jau 
skaito savo romano Aplink 
fontaną, arba mažasis Pary
žius ištrauką. Kodėl taip yra? 
Atsakymas paprastas — au
tentiškumas. Autentiškumas, 
paremtas asmeniškais, bet ne 
sentimentaliais, išgyvenimais 
bei neįkyriai išraiškinga ges
tikuliacija. O dar šalia sėdi 
profesorius Šilbajoris, užduo
dantis pašnekovui subtilius, 
bet kartu ir paprastus, klausi
mus. Taigi klausytojai turėjo 
progos išgirsti šaunų duetą, 
dviejų literatų pokalbį.

Trečioje popietės dalyje Ilo
na Maziljauskienė kalbino 
Aušrą Veličkaitę, Žydrūną 
Drungailą, Dalią Cidzikaitę, 
Jurgitą Baltrušaitytę, Kęstutį 
Šatkauską, Vygandą' Šiurkų 
apie darbą bei kūrybą Lietu
voje ir Amerikoje. Tema labai 
plati,- o pašnekovų net šeši. 
Gal kiek mažoka buvo laiko,

Algis Mickūnas.
kad visi išsamiai išdėstytų 
savo mintis ir pasidalintų pa
tirtimi, tačiau klausytojai iš
girdo kiekvieno pašnekovo 
nuomonę ir susidarė bendrą 
vaizdą. Visi kalbėję buvo iš 
Lietuvos ir jau spėję susi
pažinti su JAV universitetų 
dėstytojais bei studentais. Ma
ziliauskienė pateikė kalbėto
jams visą spektrą klausimų, iš 
kurių daugiausia dėmesio su
silaukė vienas: ar profesoriaus 
ir studento santykiai Lietu
voje ir Amerikoje yra daug
maž vienodi, ar vis dėlto ski
riasi? Malonu buvo girdėti 
drąsias studentų mintis ir 
stebėti tarp pačių pašnekovų 
užsimezgusias diskusijas.

Ketvirtoji šeštadienio popie
tės dalis buvo skirta prisimini
mams: apie Juozą Bačiūnų 
kalbėjo Leonas Sabaliūnas, 
Aleksandrą Štromą minėjo Ju
lius Šmulkštys ir Algis Mic
kūnas, apie Juozą Pivoriūną
— Horstas Žibąs.

Šeštadienio vakaro baigia
moji dalis praėjo, besiklausant 
Mozarto, Šopeno bei Gershwin 
melodijų. Jas keturiomis ran
komis pianinu skambino So
nata ir Rokas Zubovai. Gal ir 
neįmanoma aprašyti žodžiu, 
kaip gražu buvo, — ovacijos 
po koncerto tiesiog privertė 
duetą pakartoti nedidelę Ger- 
shwin kūrinio dalį.

Sekmadienio ryte buvo pas
kutinė suvažiavimo paskaita
— tai dr. Jono Valaičio „Švie
sos sambūris”. Prisimintas 
sambūris nuo jo įkūrimo poka
rio Vokietijoje iki dabarties.

Kęstutis Šatkauskas
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Visas gyvenimas — vyro 
atminimui

Tapybiškai spalvingas, ma
loniai šiltas ruduo Lietuvoje 
atnešė mums be galo bran
džias jubiliejines šventes. 
Viena jų — dailininko Pau
liaus Augiaus-Augustinavi- 
čiaus — 90-asis gimtadienis. 
Jo žmona, vaikų rašytoja, 
Maironio dukterėčia, Danutė 
Lipčiūtė-Augienė, atvykusi į 
Lietuvą, ir turėjo tikslą — pa
minėti, prikelti iš užmaršties, 
pagerbti savo vyro dailininko 
Pauliaus Augiaus atminimą.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio namuose kunigas Babo- 
nas aukojo Mišias už jo vėlę. 
Čia buvo susirinkusi plati 
abiejų menininkų giminė. 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje parengta ir atidary
ta paroda, skirta dviems meni
ninkams — Danutei ir Pauliui 
Augiams. O taip pat Maironio 
namuose surengtas šventinis 
atminimo vakaras, skirtas 
Pauliui Augiui-Augustinavi- 
čiui. Vakare dalyvavo dailinin
kai V. Valius, K. Paškauskas, 
menotyrininkė I. Korsakaitė, 
violončele grojo Saulius Lip- 
čius, o klasikine gitara —- jo 
sūnus, taip pat Saulius.

Šio straipsni® <autorė vakaro 
metu supažindino su abiejų 
menininkų nueitu gyvenimo 
keliu.

Danutė Augienė.
Abu išeivijos menininkai gi

mė ir augo Lietuvos gražiau
siame kampelyje — Žemai
tijoje. Danutė Lipčiūtė gimė 
Bernotuose. Jos mama buvo 
jauniausia Maironio sesuo Ko
tryna. Dėdė Maironis buvo 
dažnas svečias namuose. Se
sers Kotrynos paprašytas, vi
sus vaikaičius leido į mokslus. 
Vieni ilgiau, kiti trumpiau gy
veno jo namuose Kaune. Visus 
jis rėmė materialiai ir mora
liai. Danutė atkeliavo į dėdės 
namus, teturinti aštuonerius 
metus. Ji mokėsi ir baigė 
Aušros gimnaziją. Čia parašė 
savo pirmą vaidinimą, kuris 
buvo pastatytas gimnazijoje. 
Vėliau įstojo į VDU universi
tetą, studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą, šalutinė specia
lybė buvo prancūzų kalba ir 
literatūra. Ji aktyviai dalyva
vo studentų ateitininkų „Ša
trijos” draugijoje. Baigusi stu
dijas, gavo stipendiją ir išvyko 
studijuoti į Paryžių, į Sorbo- 
nos universitetą.

Paulius gimė Gečaičiuose 
(Plunge raj.). Mokėsi Telšiuo
se. Gražioji Žemaitijos gamta 
padėjo pagrindą jo kūrybai. 
Jis puikiai žinojo savo kraštą 
— dviračiu buvo išvažinėjęs 
visas apylinkes. Paulius įstojo 

• į Kauno Meno mokykją. Tuo
met čia studijavo tokie talen

tingi dailininkai kaip A. Dar
gis, A. Kučas, V. Jurkūnas, M. 
Katiliūtė, V. Petravičius, L. 
Vilimas ir kiti. Kiekvienas jų 
jau mokykloje turėjo savitą 
braižą ir liko jam ištikimas „iki 
gyvenimo pabaigos. P. Augius, 
dar besimokydamas Meno mo
kykloje, dalyvavo grafikos 
darbų parodoje Košicoje, 
Čekoslovakijoje, o nuo 1935 
m. visose Lietuvos dailininkų 
sąjungos rengiamose parodo
se Lietuvoje, Rygoje, Taline. 
1936 metais surengė pirmąją 
personalinę parodą Telšiuose, 
„Alkos” muziejuje. Baigęs stu
dijas, gavo stipendiją ir išvyko 
gilinti žinių į Paryžių. Studija
vo grafikos ir spaudos meną. 
P. Augiaus sukurti Paryžiaus 
laikotarpio kūriniai yra origi
nalūs ir įdomūs — „Bažnyt
kaimis Lietuvoje”, „Pava
saris”, „Malda"... Reikšmingas 
ir Pauliaus Augiaus diplomi
nis darbas — spalvotieji 
medžio raižiniai „Žemaičių 
vestuvės” pagal Vysk. Motie
jaus Valančiaus kūrinį. Tai 
didžiulis 78 medžio raižinių 
ciklas. 1938 m. šis darbas 
buvo eksponuojamas Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje su
rengtoje parodoje ir pažy
mėtas pirmąja premija. Pa
ryžiuje jis sukūrė ir Žemaitės 
Petro Kurmelio raižinių 
ciklą. P. Augiaus kūryba yra 
individuali, perpinta liau
diškais motyvais, lyrine, ro
mantine nuėtaika.

Danutės ir Pauliaus keliai 
susipynė Paryžiuje. Taip jau 
sutvarkė likimas, kad jaunieji 
ilgus metus vaikščiojo tomis 
pačiomis Kauno senamiesčio 
siauromis gatvelėmis, gro
žėjosi tais pačiais kaštonų 
žiedais, svaigo nuo žydinčių 
liepų Laisvės alėjoje... ir ne
matė vienas kito. O Pary
žiaus didmiesčio triukšmingo
se, spalvingose gatvėse susiti
ko ir krito vienas kitam į akį. 
Liauna, grakšti kaip stirnaitė, 
Danutė ištirpdė užsispyrusio, 
atkaklaus žemaičio širdį. Abu 
menininkai turėjo daug ben
dra — meilę literatūrai, meilę 
Lietuvai. Viena kūrė eilėraš

čius, kitas dovanojo savo dar
bus tėvynei. Paryžiaus laiko
tarpis buvo Pauliui vaisingas, 
galgi Danutė buvo toji mūza, 
įkvėpusi dirbti. Grįžę į Lie
tuvą, jaunieji sumainė žiedus. 
Likimas nepašykštėjo jiems 
meilės, švelnumo, abipusio su
pratimo, vienas kito atjauti
mo. Jie buvo laimingi ir 
džiaugėsi savo keturiais vai
kais (penktas vaikas gimė 
Amerikoje). Abu mokytojavo. 
Paulius rašė į spaudą meno 
klausimais — į Vairą, Lietu
vos aidą, Naująją Romuvą, 
Žemaičių žemę. Jis iliustravo 
S. Nėries Eglę žalčių karalie
nę, Našlaitę, K. Borutos Saulę 
ant savo pečių parnešti išėjo. 
Kūrė nuostabių „Žemaičių 
simfonijų” ciklą (1939-1948).

Pauliaus darbai išties fan
tastiški — juose gyva Že
maitija. Norint suvokti jo 
darbų esmę, reikia pažinti 
Žemaitiją —jos žmones, gir
dėti jų tarmę, matyti gamtą, 
kurioje gyvena, stebėti jų reli
ginį gyvenimą. Iš kiekvieno 
Pauliaus darbo spindulioja 
meilė savo krašto žmonėms, 
savo gimtai žemei.

Ramų šeimos gyvenimą su
trukdė rusų okupacija. Tuo
met daugybė lietuvių šeimų 
nukentėjo nuo negailestingų 
gyvenimo smūgių: rusų, vo
kiečių okupacijos, trėmimų. 
Kas neteko vyro ar žmonos, 
kas sūnaus ar dukros. Pau
liaus du broliai, Vacys ir Kos
tas, iš universiteto suolo išėjo 
partizanauti ir paguldė savo 
galvas miškuose, kitas brolis- 
Jonas, būdamas ketvirto kur
so studentas, žuvo vokiečių 
okupacijos metais, o kitam 
broliui-Kazimierui su penkiais 
mažais vaikais teko išragauti 
visą tremties kartybių taurę 
Krasnojarsko miškuose. Griu
vo Lietuvos sūnūs, kaip 
ąžuolai. Ne ką geresnis liki
mas buvo ir Danutės ar
timųjų. 1940 metais buvo 
suimtas ir ištremtas Sibiran. 
Danutės vyriausias brolis Mi
kalojus, ten ir mirė. 1941 
suimta jos sesers Elenos Ba- 
bonienės šeima, o kartu ir

Paulius ir Danutė Augiai.

Maironio sesuo Pranciška, ir 
taip pat ištremta į Sibirą, į-Ust- 
Kulomą. Juodi debesys pakibo 
virš Augių šeimos. Pasirinki
mo nebuvo — arba patiems 
trauktis į nežinią, arba būti 
išvežtiems per prievartą gyvu
liniuose vagonuose Sibiran. 
Jaunos moters, motinos vidi
nis balsas pakuždėjo, kad 
reikia gelbėti vaikus ir gel
bėtis patiems. Visa šeima 
išvyko į Austriją, vėliau Vo
kietiją. Visi pasitraukusieji 
galvojo, kad tai tik laikinas 
išvykimas, kad netrukus ir vėl 
sugrįš ramus gyvenimas į 
tėviškės namus. Deja.

Gyvendami tremtyje, abu 
menininkai neprarado pusiau
svyros. Paulius dalyvauja pa
rodose, redaguoja meno žur
nalą Mintis, o Danutė kuria 
eilėraščius vaikams. Rašo į 
Žiburėlį. Štai ką rašo Danutė, 
prisimindama sunkius laikus: 
„Paulius kūrė, nes kitaip ne
galėjo. Žmogui, kuriame gyva 
kūrybos ugnis, nekurti — tai 
žūti, save sunaikinti... Paulius 
kūrė visokiose tremties są
lygose. O jos dažnai buvo 
žiaurios ir skurdžios — tada 
jis gyveno, pasijusdavo esąs 
žmogus, o ne išvietintas — be

Paulius Augius. „Pavasaris”

žemės, be namų...”
Stovykloje jaunai šeimai 

teko išgyventi ir pirmą skau
dų smūgį — sūnaus netektį. 
Stovykloje nusileido Sauliuko 
gyvenimo saulė. Dar tvirčiau? 
abu Augiai ieškojo atramos 
vienas kitame ir kartu kū
ryboje. Tremtyje menininkai, 
dailininkai, rašytojai stengėsi 
išlaikyti savo tautinę kultūrą. 
Be gimtosios žemės, be gimtų 
namų jie stengėsi išsaugoti 
kultūrines vertybes — tai 
buvo geriausias ginklas kovoje 
dėl tautos laisvės. Vokietijoje, 
Memingene, veikė lietuvių 
dailininkų kolektyvas, „For
ma”. Jų dėka ir buvo išleista 
P. Augiaus iliustruota S. 
Bačinskaitės Žalčio pasa
ka.Tai vienas didžiausių Pau
liaus darbų. Knygos įžangoje 
dailininkas įrašė skaudžią de
dikaciją: „Mano brangiems 
tėvams ir neužmirštamiems 
broliams ir seserims, raudono
jo maro aukoms...” Šios kny
gos išleidimas buvo savotiškas 
įrodymas, kad lietuvių tauta 
gyva. Sunki, pilka tremtinio 
buitis neatėmė kūrybinių ga
lių. Jis dalyvauja parodose: 
1946 m. Brezenge ir Insbruke 
(Austrija), Getingene ir Ba-

BALYS AUGINĄS f ■ -m

ATEITIES ŽYDĖJIMUI

Tauta be ateities —
Kaip smėlio dykuma,

« Kurioj neauga
Laiko gėlės — 
Tauta be ateities — 
Išdžiūvusi
Epochos upių sekluma, 
Istorijos neartas laukas, 
Tik metų piktžolėm 
Apžėlęs —

Tauta be ateities — ■
Užgesęs židinys, 
Duobė, apaugusi 
Velėna —
O mes siūbuojam
Ant trūnijančios vilties 
sūpuoklių
Į praeities bedugnę 
Krisdami šiandieną, 
Lyg džiūstantys žiedai 
Žibuoklių —

Ir eina dabartis '
Ir groja liūdną
Tėviškės noktiurną:
— Ak, sugrąžinkit kraitį ,
protėvių likimo! — 
Tu ieškai tėvo kapo 
Ir senolių urnos,
O tundroj svetimoj netyčia
Randi užgesusią 
Genties grabnyčią —

den-Baden (Vokietija), Am
sterdame (Olandija). Gyvenda
mas pabėgėlių stovykloje, jis 
tapo literatūros, meno ir mo
kslo žurnalo Mintis dailės sky
riaus redaktoriuip. Redagavo 
leidinį Lietuvių menas trem
tyje (anglų kalba).

1949 m. visa šeima išvyko į 
JAV. Gausios šeimos niekas 
nelaukė su pyragais. Reikėjo 
daug ir sunkiai dirbti, kad 
išlaikytų Šeimą, išgyventų. 
Paulius dirbo iliustratoriumi 
komercinio meno įstaigoje. 
Laisvalaikiu jis grįždavo prie 
savo numylėtų kūrinių, į savo 
Žemaitįjos žemę. Tęsė pra
dėtas „Žemaičių kalvarijas” ir 
„Žemaičių simfonijas”. Akty
viai dalyvavo parodose. Ame
rikoje jis buvo vienas pagrin
dinių Lietuvos dailės meni
ninkų.

Jo paskutinis darbas — 
iliustracijos Vytauto Mačernio 
Poezijos knygai. Sėkmingai 
užbaigė tą darbą, bet pačios 
knygos jam nepavyko išvysti 
— tykojo klastinga mirtis. 
1960 jn. gruodžio 7 d. išėjo iš 
šio pasaulio pačiame jėgų 
žydėjime, peržengęs savo pen
kiasdešimt pirmojo gimtadie
nio slenkstį. Taip ir neišvydęs 
savo numylėtosios, išsvajotos 
Žemaitijos žemės, savo jau
nystės miesto Kauno.

Praėjo 38 m. nuo Pauliaus 
mirties, bet jis gyvas savo dar
buose ir žmonių atmintyje. 
Danutė, jo ištikima gyvenimo 
draugė, bendražygė, rūpinasi, 
kad vyro atminimas nebūtų 
gyvenimo dulkėmis užpu
stytas. 1967 m. ji išleido svarų 
leidinį — monografiją, skirtą 
Pauliui. Ji rašo: „Pąjutau di
delę skolą žmogui kūrėjui. Jo 
gausiuose eskizuose ir naujų 
darbų apmatuose išskaičiau 
didelę negimusių darbų kan
čią. Kančią, kuri mano vyro 
buvo giliai slepiama, labai 
sąžiningai atliekant šeimos 
tėvo pareigas...”

Visus 38 m. Danutė gyvena 
kartu su Pauliumi. Ji vis gal

voja — ką dar galima būtų 
padaryti ir kaip dar galima 
būtų įamžinti vyro atminimą. 
Reta žmona, reta moteris turi 
tiek pasiryžimo ir noro gyven- a 
ti vardan savo mylimo vienin
telio vyro. Tai reto pasiaukoji
mo širdis. Užmiršdama save ir 
savo vargus, ji rūpinasi kitais. 
Danutė Lipčiūtė Augienė savo 
vyro darbus atvežė į Lietuvą 
ir padovanojo Vilniaus Dailės 
muziejui. 1992 metais Lietu
voje pasirodė jos poezijos kny
gelė vaikams Eilėraščiai su 
Pauliaus iliustracijomis. Ki
tais metais ji išleido devynias 
jo darbų reprodukcijas. O taip 
pat jos dėka išleistos Pauliaus 
iliustruota nuotaikinga spal
vota knygelė vaikams Pupų 
pasaka, Salomėjos Nėries Egtė 
žalčių karalienė. Šiuo metu 
rengiamas išleisti ir kitas 
svarbu# jos vyro darbas — 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
Žemaičių vestuves.

Danutė Augienė pašventė 
gyvenimą savo vyro atminimo 
įamžinimui: „Aš supratau, kad 
žmogus gali būti žmogumi tik 
atiduodamas save kitiems. Aš 
supratau, kad tikroji meilė — 
tai gyvenimas kitiems”. Mes 
esame dėkingi Danutei Lip- 
čiūtei už. dar vieną galimybę 
pabūti greta tokio žymaus 
menininko, kaip Paulius Aiv 
gius — Augustinavičius.

Virginija Paplauskienė

Eglė žalčių karalienė



itjvos nacionalinė
Mažvydo^tiblioteka

Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement October 23, 1999

1999 m.spalio 23 d. Nr.207 (39)

No. 207 (39)

Partizanė. Laisvės kovų archyvas. 1994.

Moterys ir rezistencija
Lietuvoje

Ona Voverienė
Lietuva šimtmečiais buvo 

karų ir grobikiškų žygių — tai 
į Rytus, tai į Vakarus — kryž
kelėje. Okupantai ne tik žudė, 
ir įtaikino šviesiausius tautos 
žmones, bet ir stengėsi nutau
tinti juos, pavergti jų protą ir 
dvasią, primesti jiems savo 
kultūrą ir vertybių sistemas. 
Gal todėl Lietuvoje tokia gyva 
rezistencinė dvasia.

Tautos išlikimo klausimas 
mums visada buvo aktualus. 
Todėl mūsų žmonių ir lietuvių 
moterų vertybių sistemoje pa
triotizmas šimtmečiais užėmė 
svarbiausią vietą.

Legendomis ir padavimais 
apipinta lietuvės moters meilė 
savo tėvynei, stipresnė už mei
lę savo mylimiesiems ir arti
miesiems. Simonas Daukan
tas, pirmasis lietuvių istorikas 
savo Darbuose senovės lietuvių 
kalnėnų ir žemaičių pasakoja 
apie Lietuvos kunigaikščio 
Karijoto dukterį Živilę, kuri 
dėl tėvynės laisvės nepagailėjo 
savo mylimojo išdaviko... Iš
vardijęs Živilės narsumą, kan
trybę, tėvynės meilę ir kitas 
dorybes, S. Daukantas rašė 
„.„skaičiau darbus graikų ir 
romanų, ir kitų giminių, vie
nok nė kokioj giminėj taip gar
bingos mergaitės neradau” 
(cit. Pagal Daujotytės. V. Mo
ters dalis ir dalia, a.V., 1992.- 
p.21).

Adomas Mickevičius, sielo- 
damasis dėl savo tėvynės Lie
tuvos likimo ir didžiuoda
masis ja, jos tolima ir garbin
ga praeitimi, sakė, kad jis 
kūrybinio įkvėpimo ir idėjų 
sėmėsi iš Lietuvos istorijos ir 
jos padavimų. Savo poemose 
Živilė ir Gražina jis iš am
žių glūdumos ir milžinkapių 
prikėlė lietuvaites, jau minėtą 
Živilę ir Gražiną, Naugarduko 
kunigaikštienę, amžinam gy
venimui. Gražina, kunigaikš
čio Liutauro žmona, apsiren
gusi vyro šarvais, išvedė ka
rius į mūšį su amžinais Lietu
vos priešais kryžiuočiais. Ji ne 
tik apgynė tėvynę, bet ir iš
gelbėjo savo vyrą nuo amžinos 
išdavystės gėdos, žuvo dėl šių 
idealų. J

Praeito šimtmečio pabaigoje 
ir šio pradžioje daktaro Vinco 

Kudirkos įsiūbuotas tautinio 
atgimimo varpas žadino pa
triotinius jausmus, kvietė Lie
tuvos miestus ir kaimus į savo 
valstybės atkuriamąjį darbą.

Neseniai istorikai sugrąžino 
Lietuvai vieną žymiausių jos 
dukterų, rezistentę lenkų oku
pacinio režimo metu Marcelę 
Kubiliūtę, 1919 metais tapu
sią lietuvių karo žvalgybos, 
tuo metu žengusios pirmuo
sius žingsnius, rezidente Vil
niuje. Kartu su bendražyge 
Ona Mokolauskaite jos at
skleidė bene didžiausią prieš
kario Lietuvos lenkų sąmokslą 
prieš jauną Lietuvos valstybę, 
demaskavo lenkų šnipinėjimo 
centrą P0W Kauno apygar
doje. Marcelė Kubiliūtė už 
žvalgybinę veiklą buvo apdo
vanota Vyčio ordinu. Kaip ir 
daugelis to meto lietuvių inte
ligentų, prasidėjus sovietinei 
okupacijai, ji buvyo NKVD 
areštuota, nuteista, kentėjo 
Sibiro kalinių kančias, tremtį 
(Anušauskas A. Marcelės Ku- 
biliūtės 100-osios gimimo me
tinėms // Lietuvos aidas. — 
1998, geg.5).

Rezistencihis žygdarbis bu
vo ir Emilijos Gruzdytės- 
Putvinskienės, Vlado Putvins- 
kio-Pūtvio, Lietuvos Šaulių 
sąjungos įkūrėjo ir vieno žy
miausių tautinės ideologijos 
kūrėjo žmonos, gyvenimas ir 
veikla. Nuo pat XX a. pradžios 
Putvinskių Šilo Pavėžupio 
dvaras tapo lietuvybės puo
selėjimo centru: čia buvo 
draudžiamosios lietuviškosios 
spaudos’ paskirstymo ir per
siuntimo punktas, čia buvo 
įkurta slapta lietuviška mo
kykla, organizuojami lietuvių 
inteligentų renginiai, vaka
ronės ir pasitarimai, kuriuose 
dalyvavo beveik visi to meto 
patriotiškai nusiteikę Lietu
vos šviesuoliai: P. Višinskis,
G. Petkevičaitė-Bitė, J. Ja
blonskis, J. Biliūnas ir kiti. Po 
V. Kudirkos mirties Šilo Pa- 
vėžupyje kurį laiką buvo reda
guojamas Varpas, slepiamas 
jo archyvas. Emilija Putvins- 
kienė rūpinosi ne tik ūkiu ir 
šeima, išaugino penkis vaikus, 
buvo viena iš moterų šaulių 
organizacijos steigėjų, bet ir 

turėjo didelės įtakos V. Put
vinskio kūrybai. Viename 
savo laiškų jis prisipažino: „... 
Tavo minties intuityvūs šuo
liai, skrydis, kartais kaip pro
žektoriaus šviesa perskrodžia 
tamsą ir iš jos slėpinių iš
plėšia ką nors netikėto” (Put- 
vinskienė E. Atsiminimai — 
Šiauliai, 1995 - p. 109). 1941 
metais E. Putvinskienė su 
mažamečiais vaikais būva iš
tremta, 1942 metais pasodinta 
į kalėjimą. Ten nužudyta.

Aukso raidėmis į Lietuvos 
istoriją pradedami įrašinėti 
moterų, pokario rezistenčių 
vardai. Neseniai Lietuvos mo
terų lygos išleistuose leidi
niuose Lietuvaitė Moteris ir re
zistencija Lietuvoje (V, 1998) 
minimi Lietuvos partizanių ir 
ryšininkų vardai — Lukšienė, 
partizano Juozo Lukšos — 
Daumanto motinos, mokytojos 
ir poetės Dianos Glemžaitės, 
Albinos Neifaltienės-Pušelės, 
Natalijos Deveikytės, Joanos 
ir Zuzanos Railaičių, E. Gen- 
drolytės-Jurkūnienės, Jadvy
gos Jonušaitės-Milkintienės, 
Monikos Alūzaitės, Janinos 
Čepaitės, Stanislavos Budre- 
vičiūtės-Kazlauskienės, Stefos 
Žiminskaitės, Izabelės Skliu- 
taitės-Navarackienės, Irenos 
Petkutės, Ninos Nausėdaitės 
ir kitų vardai.

Kitame leidinyje Lietuvaitė. 
Žymiosios XX a. Lietuvos mo
terys minimi Dianos Glem
žaitės, Marijonos Žiliūtės, Da
nutės Mušinskaitės, Petronė
lės Pušinskaitės-Vėlyvienės, 
Onos Vyšniauskaitės, Izabelės 
Skliutaitės-Navarackienės ir 
kitų Lietuvos moterų rezis
tenčių vardai.

Viename savo laiškų Izabelė 
Vilimaitė rašė: „Aš, kaip lietu
viškos žemės dukra, turėjau 
įsijungti į išsilaisvinimo kovą, 
kad mano broliai ir seserys 
galėtų džiaugtis laisve ir gyve
nimu”. Stasys Satkus, Domas 
Grumuldis ir Izabelė Vili
maitė 1952 m. spalio 30 d. Ty
tuvėnų raj. Vilkiškių kaime, 
užpulti stribų, susisprogdino 
bunkeryje (Voverienė O. Pa
triotizmas Lietuvos moterų 
vertybių sistemoje // XXI

KĘSTUTIS GENYS

PRIE IŠNIEKINTO PARTIZANO KAPO

Liejasi ir liejasi... Žaizda gyva... 
Mažas šaltinėlis, o po visą šalį —
Kryžiai, kryžiai, kryžiai — kryžių Lietuva — 
Mūsų Motina —gimtoji mūsų žemė.

Sudegė pilis. Žiupsnelį pelenų 
Susižėrę kaip relikvijas į saują, 
Svetimi savam krašte tarp svetimų — 
Nesurandam vietos Lietuvai po saule.

Užmaršties kirviu paženklinta gentis... * 
Kas iš jos didybės bepaliko1?
Praeitį pamiršom, o dabartis 
Šaiposi iš mūsų — išdavikė.

Šaiposi tauta iš savo nevilties, 
Prie nežinomo kareivio kapo zekai 
Skambina varpais (tik jau varpai ne tie).
Broliai, seserys! Nejaugi niekas 
Nesusimąstys, nepagalvos-----------
Žuvo jie, kovodami už mūsų laisvę-----------
Jei ne jų auka, nebūtų Lietuvos — 
Net ir tos, kurią šiandieną ašaromis laistom!

po svarstyklių ženklu 
Vilnius, 1996

amžius — 1998, # rūgs. 18).
Algirdo Varkalos, vieno 

žymiausių Lietuvos ‘partizano 
Juozo Lukšos-Daumanto ben
dražygio, tėviškėje po visais 
pastatais buvo įrengti bunke
riai, ir visi jie buvo užminuoti 
prieštankinėmis minomis, o 
motina pasakė: „Jei ateis en
kavedistai sūnaus — susi
sprogdinsime visi kartu”.

Partizanų ryšininkės Irenos 
Sarpaliūtės motina, sužino
jusi, kad jos dukrą verbuoja 
MGB, pasakė: „Vaikeli, ne
išduok žmonių. Geriau aš tave 
matysiu negyvą gatvėje, negu 
laisvą ir išdavikę”.

Vien Prienų krašte Mor
kūnų šeimoje žuvo keturi vai
kai, Juodžių — 6, Popierų — 
6, Senavaičių — 6. Ir taip vi
soje Lietuvoje. Kai Eržvilko 
valsčiuje Fermų kaimo ūki
ninkų Tališauskų šeimoje žu
vo ketvirtas, paskutinis sū
nus, visas Paupinės miškas 
skardėjo nuo motinos raudos. 
Stribai išsivedė iš namų pen
kiolikmetę partizanų seserį ir 
per naktį ją kankino, o stri- 
bynės kampe gulėjo vienuoli
kos ką tik nužudytų partizanų 
kepurės, tarp jų ir jauniausio
jo Staselės Tališauskaitės bro
lio partizano. Jokie kankini
mai ir patyčios negalėjo mer
gaitės palaužti.

Karščiausias Lietuvos mo
terų — motinų, seserų ir 
žmonų — troškimas buvo pa
laidoti savo sūnus ir vyrus. 
Nužudyti, jie buvo išrengiami 
ir numetami gatvėse, mieste
lių’ aikštėse pasityčiojimui. 
Juozo Lukšos-Daumanto moti
nai pavyko palaidoti vien tik 
skarą, permirkusią jos žuvu
sio sūnaus krauju. (Gaškaitė
N. Lietuvos moterys partizani
nio judėjimo dalyvės / / Lietu
vaitė. Moteris ir rezistencija 
Lietuvoje. —V., 1998 - p.-17).

Kai „brandaus socializmo” 
metais raudonieji intelektua
lai svaičiojo apie mūsų kul
tūros „aukso amžių”, po Lie
tuvą klaidžiojo iš namų iš
varytos partizanų motinos. 
Jos tyliai kentėjo vienos, poeto 
K, Bradūno žodžiais tariant, 
sūriame nuo ašarų vandenyje 
skalbdarrios kruvinus savo 
sūnų marškinius. Kai iš trem
ties grįžusi partizanų vado J. 
Žemaičio sesuo aplankė Lau- 
galių prieglaudoje apgyven
dintą senutę motiną, ji sakė 

tebelaukianti savo Jonuko. 
Bet jis jau seniai buvo su
šaudytas Maskvoje, Butyrkų 
kalėjime, o jo budeliai Du- 
šanskis ir Martavičius atmetė 
jo priešmirtinį prašymą pa
simatyti.

Partizanė Jadvyga Žardin- 
skaitė, po penkiolikos metų la
gerių sugrįžusi į Lietuvą, 1966 
m. pavasarį aplankė dviejų 
žuvusių partizanų motiną. 
Buvo vėlyva naktis, kai ji pa
siekė pamiškės sodybą ir pasi
beldė į tą langelį, į kurį bels
davosi anais partizanavimo 
laikais. Ir nepraėjus nė mi
nutei, motina atvėrė duris. 
Paklausus, ar nemiegojo, mo
tina atsakė: „Aš dvidešimt 
metų kas naktį sėdžiu prie 
lango ir laukiu sugrįžtančių 
savo sūnų” (Gaškaitė N. Lietu
vos moterys — partizaninio 
judėjimo dalyvės II Lietuvai
tė. Moteris ir rezistencija Lie
tuvoje. — V., 1998. — p. 7-17).

Kadrinis KGB karininkas 
(tikriausiai vyresnysis tardy
tojas majoras Sakajanas, va
dovavęs bylai) vieną pati
kimiausių partizanų vado Jo
no Žemaičio ryšininkių Niną 
Nausėdaitę — Rasą pavadino 
Antigone. Ji palto atlape visą 
laiką nešiodavosi įsiūtą mir
tiną dozę nuodų (Jei kas, kad 
spėčiau susitvarkyti”). Tai 
daug pasako apie asmenybę, 
vaikštančią skustuvo ašme

Dėl tėvynės laisvės — sesės ir broliai partizanai. LKA, 1994.

nimis. Jai išdavystė — tai 
pats didžiausias nusikaltimas 
ir ji įvykdęs žmogus beveik 
praranda teisę gyventi.

Tai ji — Nina — prieš aušrą 
iš čekistų nelaisvės namų 
išvedė Jono Žemaičio ketverių 
metų sūnelį Laimutį, kuris po 
mamos mirties liko našlaitis. 
Ji keletą kartų išniro iš če
kistų rankų, pro tamsą sku
bėdama su medikamentų ry
šuliu miškui. 1947 m. žiemą, 
sukorusi pėsčiomis keturias
dešimt kilometrų ir perėjusi 
Raseinių krašto miškus, pil
nus staugiančių vilkų, Nina 
skubėjo pranešti partizanų 
vadams apie išdaviką Markulį 
— Erelį ir taip išgelbėjo ke: 
liasdešimt vyrų nuo žūties. 
Vėliau Uchtos ir Kazachstano 
lagerių golgota, vergų kolonos 
su čekistų pjudomais šunimis, 
sunkus, alinantis, 12 valandų 
per dieną darbas, netekus 
sveikatos, invalidų gretos, tie
sos sakymas Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. „Visa tai, 
ką nuveikia žmonės, tampa 
pra-eitimi, bet toli gražu — ne 
viskas tampa istorija, kaip ir 
ne kiekvieną — net KGB kari
ninkas pakrikštija Antigone” 
(Ignatavičius E. Šių laikų An- 
tigonė II Lietuvaitė. Moteris 
ir rezistencija Lietuvoje. — V.,
1998. - p.34-41).

Izabelė Skliutaitė-Nava- 
rackienė į rezistencinį ju
dėjimą įsijungė 1944 metais. 
Iš pradžių padėjo besi
slapstantiems nuo rusų ka
riuomenės vyrams, vėliau, jų 
padedama, užmezgė ryšius su 
partizanų vadu Žaibu — Va
clovu Voveriu ir jo pavaduoto
ju Žvalgu, jiems teikė informa
ciją. Gavo Ramunės, vėliau 
Juraitės slapyvardį. 1945 me
tais tapo Žaibo būrio Dau
guose, mokytojo Ramanausko- 
Vanago ir mokytojo Lepeškos- 
Jazmino ryšininke. Lankyda
vo partizanus Varčioje, Ro- 
kaičiuose, Atžalyne, Punioje, 
Nemunaityje ir kitur, parū
pindavo medikamentų, tvars
čių, žiemai šiltų rūbų, šovinių, 
net ginklų, platino pogrindinę 
spaudą — Laisvės varpą, Už 
tėvų žemę. Žuvus Žvalgui, su 
draugėmis nakčia jį palaidojo. 
1946 m. birželio 23 d. buvo 
suimta, žiauriai kankinama. 
Nieko neišdavė. Teisė Pabalti
jo karinis tribunolas. Nuteista 
10 metų kalėti ir 5 metams 
tremties. Kalėjo Lukiškių, 
Kuzbaso, Karagandos kalėji
muose. Į Lietuvą grįžo 1955 
metais, po Stalino mirties.
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Rado sudegintus namus, iš
blaškytą šeimą (Voverienė O. 
Izabelė Skliutaitė Navarac- 
kienė / / Lietuvaitė. Moteris ir 
rezistencija Lietuvoje. - Vi, 19- 
98.-p.53-56.

Partizaninį judėjimą numal
šinus, į rezistenciją įsijungė 
daug jaunimo. Jie rašė pro
klamacijas, tautinių švenčių 
metu iškabindavo vėliavas. 
Buvo suimti, įkalinti. Tarp jų 
buvo Nijolė Gaškaitė, dabar 5 
monografijų autorė.

Tikintieji pogrindžio sąlygo
mis leido Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką, kurioje 
kalbėjo apie okupacinį režimą 
Lietuvoje. Tarp jų buvo Nijolė 
Sadūnaitė.

Paskutinė auka buvo Loteta 
Asanavičiūtė, žuvusi už Lietu
vos laisvę 1991 metų sausio 
13 d. po sovietų kareivių tan
ku.

' Tai tik keletas Lietuvos mo
terų rezistenčių portretų. Jų 
buvo šimtai — motinų, žmo
nų, seserų, mylimųjų. Dauge
lis jų žuvo. Kitos grįžo į Lie
tuvą — be sveikatos, .su
laužytais likimais. Nijolė Gaš
kaitė viename savo straipsnių 
apie Lietuvos moteris rezjs- 
tentes rašė: „...Sunku nusakys 
ti, ko neteko mūsų visuomenė 
dėl šių šviesuolių sulaužytų li
kimą. Tačiau ar tik neteko? 
Nebaigti darbai, neatsiskleidę 
pašaukimai, iki galo neįvyk
dyta misija — toks jauĮgiitį,- 
nimų kraitis. Tačiau įievelful 
sakoma, kad turtingiausias 
yra tas, kuris viską atidavė” 
(Gaškaitė N. Inteligentė rezis
tencijoje / / Lietuvaitė. Žymio
sios XX a. Lietuvos motervs: - 
V., 1998.-p.34-47.)

XX a. į Lietuvos istoriją 
įrašė daug vardų, liudijusių, 
kad žmogus gali pakilti aukš
čiau visų negandų ir jaš 
įveikti. Deja, visa nusinešan
tis laikas trina iš žmonių at
minties tų šviesiausių Lietu
vos vaikų veidus, prisimini
mus, jų žygdarbių auką, kai 
tūkstančiai Lietuvos narsiau
sių vyrų ir moterų stojo ginti 
savo tėvynę, nors ta kova, 
tada ir atrodė beviltiška. Nėra 
didesnio žygdarbio negu gyve
nimo auka už savo tėvynę, 
tautą ir jos idealus. Todėl Lie
tuvos moterų lyga, kurios ;va- 
dove esu. skiria ypatingą 
dėmesį savo veikloje rezisten
cinei kovai Lietuvoje, siekia 
sugrąžinti jos didvyrių vardus 
istorijai, įamžinti jų atmi
nimą. •' t,
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Vakaras, skirtas
vČikagos Lietuvių operai

Algimantas A. Naujokaitis
Pilnutėlė Menininkų rūmų 

(Vilniaus Rotušės) salė rug
sėjo pabaigoje prigužėjo į va
karą, skirtą Čikagos lietuvių 
operai. Tarp sostinės teatralų, 
kultūrinininkų mačiau daug, 
jau Vilniuje apsigyvenusių ir 
čia besisvečiuojančių, išeivijos 
lietuvių, tarp kurių buvo ir 
šios operos Spektaklių dalyvių. 
Daugelis domėjosi „scenos” lei
dyklos neseniai gražiai iš
leista ir Lietuvių Tautinės 
kultūros fondo paremta vil
nietės muzikologės Jūratės 
Vyliūtės knyga Čikagos lietu
vių opera. Beje, šios knygos 
pasirodymas ir buvo priežas
tis,-surengti šį vakarą. Jį ve
dusi knygos autorė daug ne
kalbėjo apie savo knygą, bet 
visos Rotušės salėje tą pava
karį pasakytos kalbos, prisi
minimai, solistų pasirodymai 
tik išryškino svarbiausius 
knygos skyrius, juose nagri
nėjamus reikšmingiausius Či
kagos Lietuvių operos tarpsnius.

Visa salė vieningai atsistojo, 
kai pradedant vakarą, galin
gai, plačiai iš įrašo nuskam
bėjo Čikagos lietuvių choro at
liekama daina, lyg ir antrasis 
Lietuvos himnas „Lietuviais 
esame mes gimę (S. Šimkaus 
muzika, J. Zauerveino žo
džiai)). Vakaro vedėja J. Vy
liūtė paaiškino, kad šis cho
ras, vadovaujamas žymiojo 
išeivijos solisto Vlado Bal
trušaičio, ir ėmėsi iniciatyvos 
įkurti Čikagos lietuvių operą, 
prisiėmęs organizacinę, finan
sinę ir kitokią atsakomybę. 
Buvo pabrėžta įsimintina data 
— 1957 m. kovo 30-oji, kai 
Čikagoje, Marijos aukštes
niosios mokyklos (Maria High 
School) salėje pakilo rūtos 
šakele papuoštos pirmosios 
premjeros — G. Verdi „Rigo
letto” uždanga.

Rotušės salėje buvusi Či
kagos lietuvių operos įsteigėjo 
ir pirmosios premjeros statyto
jo V. Baltrušaičio žmona Ele
na Baltrušaitienė, dabar gyve
nanti Vilniuje, prisiminė:

— Prieš pirmąją premjerą 
nerimavome, jaudinomės: ar 
pavyks premjera, ar susirinks 
publika? Juk kai kas abejojo 
operos sėkme, pastatymo są
lygos buvo sunkios, artistams 
atlyginimo niekas nemokėjo, 
už samdytą orkestrą reikėjo 
brangiai mokėti. Bet opera 
pasisekė puikiai, publika ją 
entuziastingai priėmė. Tai 
buvo išeivijos teatralų trium
fas.

Įsijausti, bent mintimis per
sikelti į tą atmintiną dieną 
padėjo iš įrašo nuskambėjęs 
premjeros statytojo, pagrindinės 
partijos atlikėjo V. Baltru
šaičio profesionaliai, jautriai 
atliktas (dueto) fragmentas iš 
„Rigoletto”.

Muzikologė J. Vyliūtė įdo
miai papasakojo, kaip toliau 
stiprėjo, populiarėjo Čikagos 
lietuvių opera. Po „Rigoletto” 
su nemažesniu pasisekimu 
buvo pastatytas Ch. Gounod 
„Faustas”, „Romeo et Juli- 
ette”, G. Bizet „Carmen”, G. 
Verdi „Aida”, „Traviata”. Iš 
viso pastatytos 42 operos, 
įskaitant ir paskutiniąją 
„Carmen”. Repertuare atsira
do K. V. Banaičio „Jūratė ir

Kastytis”, J. Gaidelio „Gintaro 
šaly”, V. Marijošiaus „Prie
saika”, kitos lietuviškos ope
ros. Vakare buvo prisimintas 
ir įdomus unikalus atvejis, liu
dijantis Čikagos operos ryšius 
su .okupuotos, geležine už
danga atskirtos, Lietuvos tea
tralais. Rizikuodamas papulti 
į KGB nagus, galbūt ir į Sibiro 
tremtį, tuometinis Vilniaus 
teatralas Stasys Dautartas, 
slaptais keliais į Čikagą per
davė J. Karnavičiaus operos 
„Gražina” klavyro ir par
titūros fotokopijas. To dėka ši 
opera 1967 m. rampos šviesą 
išvydo Čikagos Lietuvių operos 
scenoje.

Pasak knygos autorės J. 
Vyliūtės, tiek šis, tiek kiti pa
statymai liudija, jog išeivijos 
opera tapo mūsų tautos pa
sipriešinimo dalimi, savotiška 
jo išraiška. Juo labiau, kad 
nuo pat operos veiklos pra
džios iki šiandienos galioja 
nuostata — kas bebūtų — visi 
spektakliai turi būti atliekami 
tik lietuvių kalba. Tiek muzi
kologė J. Vyliūtė, tiek kiti va
karo dalyviai sakė, kad net ir 
kai kuriose cperose dainavę 
amerikiečiai privalėjo savo 
partijas išmokti lietuviškai. 
Kad mūsų mažos tautos kalba 
savo turtingumu nė kiek ne
nusileidžia didžiųjų tautų ir 
valstybių kalboms, o dargi 
žodingesnė, spalvingesnė, va
kare kalbėjo, publikos ypač 
šiltai sutikta, poetė ir reži
sierė Birutė Pūkelevičiūtė, 
kruopščiai, poetiškai išvertusi 
ne vienos Čikagos lietuvių 
operos libretą, kantatą „Car- 

Vilniaus rotušėje, Menininkų rūmuose, vakaras, skirtas Čikagos Lietuvių operai. Programai vado
vavo muzikologė Jūratė Vyliūtė (sėdi šalia poetės rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės, kuri yra pirma 
iš dešinės I eilėje). Nuotr. Algimanto Žižiūno
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mina Burana”, daug širdies ir 
kantrybės įdėjusi į G. Verdi 
„Traviatos” režisūrą. Čia pri
dedami vakare išsakyti B. Pū
kelevičiūtės prisiminimai apie 
lietuviškos operos praeitį, kas
dienybes, be abejo, bus įdomūs 
ir Draugo skaitytojams.

Vakare ne kartą buvo mini
ma Danutė Stankaitytė, Algir
das Brazis, Jonas Vaznelis, 
Stasys Baras, Alvydas Vasai- 
tis, Vytautas Marijošius, Alek
sandras Kučiūnas, kiti solis
tai, dirigentai, ant kurių pečių 
klestėjo ir laikėsi Čikagos Lie
tuvių opera.

Pasak muzikologės ir kny
gos autorės J. Vyliūtės, iš
eivijos opera klestėjo maždaug 
25 metus. Bet laikas retino so
listų, choristų, kartu ir publi
kos gretas, o 1995 m., statant 
G. Bizet operą „Perlų žvejai”, 
iš lietuvių operos meninio ko
lektyvo ko gero, buvo belikęs 
dirigentas A. Vasaitis. Daug 
savo autentiškumo, kūrybinio 
savitumo, identiteto opera 
prarado ir tuomet, kai į ga
stroles buvo pasitelkti Lietu
vos muzikiniai teatrai.

Vis dėlto, tiek vakare, tiek 
J. Vyliūtės knygoje pripažinta, 
kad Čikagos lietuvių opera — 
unikalus, išskirtinis reiškinys, 
parodantis, prezentuojarftis 
aukštos vertės kultūrinį išei
vijos mentalitetą. Tariant so
listės D. Stankaitytės anuo
met pasakytais žodžiais, jokia 
kita tautinė mažuma Ameri
koje nieko panašaus nesukūrė 
ir neturi.

Vakare nuoširdžius sveikini
mus nuo šiandieninės operos 
dalyvių susirinkusiems tarė iš 
Čikagos atvykusi dabartinė 
lietuviškos operos solistė Lidi
ja Rasutienė, beje, savo vaikus 
dabar 
niaus 
augtų 
kalbą
Iš L. Rasutienės žodžių susi
rinkusieji tą vakarą suprato, 
kad lietuviška opera Čikagoje 
gyvuoja, vėl semiasi naujų 
jėgų. Į dirigento ir meno vado
vo postą sugrįžus A. Vasaičiui, 
o valdybos vadovo pareigas ei
nant ilgamečiui solistui Vaclo
vui Momkui, į 2000-sius me
tus Čikagos Lietuvių opera 
žengia rengdama naują G. 
Verdi „Traviatos” pastatymą. 
Muzikologės, geriausios čika-

leidžianti į vieną Vil- 
mokyklą, kad jie iš- 
gerais, savo gimtąją 

mokančiais, lietuviais.

Vilniaus 
sol. Irena 

ė 
giškos lietuviškos operos ži
novės Lietuvoje J. Vyliūtės 
nuomone, šie ir kiti pastariąji 
pastatymai teikia pagrindo 
tikėtis, kad Čikagos Lietuvių 
opera gali persiformuoti į nau
jo savo etapo pradžią.

Vakaro dalyviai karštomis 
katutėmis sutiko Lietuvos 
kultūros viceministro Juozo 
Širvinsko pranešimą, kad 
grupė išeivijos operos dalyvių 
apdovanoti šios ministerijos 
padėkos raštais. Juos pelnė 
dirigentai Aleksandras Ku
čiūnas, Alvydas Vasaitis, vie
nas operos steigėjų, daug 
metų vadovavęs jos valdybai, 
Vytautas Radžius, solistas 
Stasys Baras, Algirdas Brazis, 
Danutė Stankaitytė, Aldona 
Stempužienė, Kazys Skaisgi- 
rys ir knygos Čikagos lietuvių 
opera leidimą parėmęs Lietu
vių Tautinis kultūros fondas.

Fondas tikrai neapsiriko, 
paremdamas J. Vyliūtės kny
gos išleidimą. Vakare kalbė
jusio muzikologo E. Gedgaudo 
nuomone, tai išties vertinga 
knyga, profesionaliai, kruopš-

„Lingua gloriosa
Birutė Pūkelevičiūtė

Labas vakaras, brangūs 
operos mylėtojai, susirinkę pa
sitikti' naują knygą Čikagos 
lietuvių opera. Man nepapras
tai malonu matyti jūsų 
šviesius veidus — rodos, vėl 
įsižiebė rampa, vėl subangavo 
uždangoj tradicinė rūta — 
kuri puošė ne tik Kauno

vakare, skirtame Čikagos Lietuvių operos 40 m. sukakčiai paminėti dainuoja 
Algimanto Žižiūno

čiai pateikianti Čikagos lietu
vių operos istorijos metmenis. 
Knyga parašyta patraukliai, 
žaviu braižu, gausiai ir gražiai 
iliustruota spektaklių ir jų 
kūrėjų nuotraukomis, spaus
dinami pilno repertuaro, spek
taklių kūrėjų, dalyvių, orga
nizatorių sąrašai, nuorodos. 
Knyga liudys apie didelę šios 
operos reikšmę, patvirtins, 
kad tai savarankiška lietu
viško teatro atšaka, jo tradi
cijų tęsėja užsienyje.

Čikagos Lietuvių opera. 
Istorijos metmenys. Autorė 
Jūratė Vyliūtė; redaktorė 
Onutė Daukšienė; dailininkas 
Romas Orantas. Išleista 1999; 
210 psl.; tiražas 500 egz.; dau
giau kaip 100 nuotraukų; lei
dėjas Lietuvių tautinis kul
tūros fondas Čikagoje;kaina 
15 dol., už persiuntimą 
pridėti 2 dol. Gaunamapas O. 
Kremerį, 1005 Sherwood 
Drive, La Grange Park, IL 
60526-1551 ir V. Momkų, Jau
nimo centras, 5620 S. Clare- 
mont Avė, Chicago,IL 60636 

sceną, bet ir visus išeivijos 
operos pastatymus.

Labai gaila, kad šį vakarą 
nėra Vilniuje tikrųjų operos 
kūrėjų-veteranų: dirigentų, sce
novaizdžio menininkų. Pasi
taikė, kad aš buvau netoliese, 
tad gavau malonų pakvietimą 
šioje iškilmėje dalyvauti. Taigi
— kokios mano kvalifikacijos?

Pirmiausia: nuo mažumės 
esu operos mylėtoja. Kai pir
mą kartą ėjau pasižiūrėti op
eros (tai buvo „Čigonų baro
nas), buvau tokia maža ir to
kia paika, kad maniau, jog 
scenoje bus rodomas baronas
— atseit, avinas. Ir, atvirai 
sakant, nusivyliau, vietoj avi
no pamačiusi Juozą Babra
vičių.

Mano įnašas Čikagos lie
tuvių operai labai nedidelis, 
labai ribotas: aš režisavau 
66-tųjų metų „Traviatą” (vė
liau buvo dar kita), o taipgi 
išverčiau „Fidelio” ir „Car
mina Burana.” Tai ir viskas. 
Tad gal po įspūdingos šios va
karo muzikinės dalies, kai 
salėj dar tebevirpa tos nuosta
bios vaivorykštės garsai, Jūs 
man leisite tarti žodį apie — 

Žodį, kuris operoje taipgi vai
dina nemažą vaidmenį.

Po karo likimas mane nu
bloškė į Kanadą, į Montrealį, 
ir aš gyvenau pas Kardelius: 
nuomojau pas juos kambarėlį. 
Tuo metu Elzbieta Karde
lienė, buvusi mūsų operos 
primadona, koloratūrinė lakš
tutė, ruošėsi naujam koncer
tui. Ji norėjo dainuoti visiškai 
naują literatūrą: ir lietuvišką, 
ir verstinę. Kadangi aš buvau 
truputį rašinėjusi, E. Kar
delienė pasikvietė mane tal
kon: išversti tuos kūrinius, 
kuriuos ji buvo išsirinkusi. 
Tad dieną darbo metu aš ban
dydavau sudėlioti bent kelias 
vertimo eilutes, o vakare mu
dvi sėsdavom prie pianino, ir 
p. Elzbieta man paaiškindavo, 
kodėl kai kur mano žodžiai jai 
netinka, ir ko reikia daininin
kui, idant tekstas būtų pato
gus dainuoti. Man rodos, tą 
įsiminiau ir supratau.

Tad, kai persikėliau į Či
kagą ir man buvo pasiūlyta 
versti „Fidelio”, drįsau susi
tarti šiam įsipareigojimui. 
Man atrodė, kad tai nebus per 
daug sunku. Juk moku vo
kiečių kalbą, o dabar jau ir 
nutuokiu, kaip reikia versti 
tekstą dainininkams.

Tačiau iš tikro „Fidelio” 
buvo didžiai sunkus darbas, 
nes pati vokiečių kalba tarsi 
šiaušiasi prieš mūsų kalbą. 
Sakinio pabaigų „apsiverti
mai”, žodžių eilės skirtinga 
dinamika, manyčiau, labai ap
sunkina pastangas sklandžiai 
tekstą išversti. Po daugelio 
metų Floridoje sutikau poetę 
Ramutę Skučaitę, kuri buvo 
išvertusi „Fidelio” Lietuvos op
erai. Tuoj pat atsinešiau libre
to knygutę, kurią išleido 
Čikagos opera, ir puoliau Ra
mutę klausinėti: kaip tu iš
vertei šią vietą? kaip grūmeisi 
su šia problema?., kaip ją 
įveikei? Šimtai klausimų! Nes 
juk skiemens derinimas su 
nata yra tikras krapštuko kni- 
binėjimas — tai tarsi milžiniš
kas kryžiažodis.

Kiekvienu atveju — po 
„Fidelio” nutariau, kad ben
dram išsilavinimui vieno ope
ros vertimo gana, kad daugiau 
niekad tokio darbo neapsiim
siu. Niekad, niekados! Bet štai 
į sceną įžengė Carlo Orffo kan
tata „Carmina Burana”.

Prieš kelerius metus, viešė
dama Lietuvoje, vieną tvankią 
vasaros popietę sustojau prie 

Vilniaus plakatų stulpo, nes 
mane kaip magnetas pri
traukė skelbimas: bus dai
nuojama „Carmina Burana!” 
Deja, plakate pažymėtą dieną 
aš turėjau būti Kaune, kur 
buvo numatytas mano autųpi- 
nis vakaras Maironio muzie
juje... Tad likau kantatos nę- 
išgirdusi. Tačiau Kaune sąyp 
vakaro metu, pasakojau, kaip 
„Carmina Burana” verčiau į 
lietuvių kalbą ir pridūriau: 
„Neabejoju, kad jos vertėjas 
Lietuvoje — irgi patyrė tiek 
džiaugsmo, kiek ir aš”. Pęr 
salę prabėgo, keistas šlame
sys... ' Nesupratau — korJėĮ? 
Tik vėliau sužinojau, kad Lie
tuvoje ši kantata dainuojamą 
originalo kalba: ji nėra „iš
versta. Todėl joks vertąjas jo
kio džiaugsmo patirti. ne
galėjo, ir todėl klausytojų salė 
„sušlamėjo” lengvu juokeliu. 
Aišku, daug kūrinių dainuoja
ma originalo kalba. Tačiau 
„Carmina Burana” kantatos 
atveju tik tada paaiškėja 
dainų šelmystė, jos kūrėjų 
žaismingas dūkimas, aistrą 
gamtos grožiui ir meilei, kai 
klausytojai supranta dainų go
džius.

Mano pirmasis susitikimas 
su „Carmina Burana” įvyko 
‘80-taisiais metais. Vieųą gra
žią pavasario dieną mąn pa
skambino Čikagos lietuvių ope
ros valdybos pirmininkas Vy
tautas Radžius. Naujam sezo
nui bus statomi „Pajacai” ir 
„Carmina Burana”, kurią jie 
dainuos lotyniškai, nes , .gir
dėjo, kad teksto neįmanoma 
išversti. Gaila, sako jis, labai 
gaila, nes visad Čikagos lietu
vių operos buvo dainuojamos 
lietuviškai. Tačiau reikėtų 
žiūrovams bent parūpinti lei
dinėlį su lietuvišku pažodiniu 
tekstu. Ar aš galėčiau tą pada
ryti? Atsakiau, kad tą galėtų 
atlikti, kuris nors lotynų kal
bos žinovas (kunigas, mokyto
jas arba teisininkas), kurių 
Čikagoj apsčiai turime. Bet 
Radžius lengvai nepasitraukė. 
Jis man pasiūlė tekstą bent 
pasiskaityti. Na, gerai! Ne
trukus gavau originalą su trim 
pažodiniais vertimais: anglų, 
vokiečių ir prancūzų kalba. 
Nors Carlo Orffas parašė kan
tatos muziką ‘37-taisiais me
tais, bet tekstas, kaip žinote, 
yra senas senutėlis. Jį, sukūrė 
nežinomi klajūnai poetai; ir 
vienuoliai XII-XIII amžiuje.

Tekstą skaitydama, supra
tau, kad šių dainų jau nebūtų 
įmanoma į moderniausias kal
bas išversti. Eilutė nepapras
tai trumpa, rimai beveik lipa 
ant rimų. Kokia kalba gali 
šitiek rimų susirasti? Štai, aš 
turiu anglišką rimų žodyną. 
Tai 600 puslapių knyga, ir visi 
grynieji rimai joje išsemti. Bet 
palaukit! O jeigu lietuviai su
manytų rimų žodyną išleisti 
— jis būtų neaprėpiamas... 
Juk mes keičiame galūnes, 
žodžius linksniuojame, šokdi
name kirtį! Mes esame rimų 
turtuoliai! Tad kažin, pagalvo
jau, ar būtų įmanoma „Car
mina” dainuoti lietuviškai? 
Dėl įdomumo pabandžiau ke
lis posmus išversti...

O Fortūna,
Tu kaip mėnuo —
Tu kas dieną
Vis keities...

O Fortūna 
Vėl u t Luna 
Statu variabilis...

(Nukelta į 2 psl.)
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Pasveikinkime savo kultūros 
darbuotojus

Kryptingas, sėkmingas už
sienio lietuvių kultūros popu
liarinimas yra vienas JAV LB 
Kultūros pirmumų. Kultūri
ninkai neabejotinai atliko ir 
atlieka didžiulį vaidmenį, iš
laikant tautinę sąmonę išei
vijoje.

Nors Lietuva yra laisva, bet 
mes, ifžsienio lietuviai, iš tė
vynės negauname finansinės 
paramos, kviečiant meninin
kus iš Lietuvos atvykti į JAV- 
es. Mes ir toliau turime patys 
puoselėti tautinę kultūrą išei
vijoje, todėl mes branginame 
savo vietinius kutlūrininkus.

JAV LB Kultūros taryba tę
sia gražią tradiciją pagerbti 

Pedagogas Juozas Masilionis.

Solistas Algirdas Brazis Žum. Bronius Nainys.

pasižymėjusius mūsų išeivijos 
kultūros darbuotojus. Šiais 
metais Premijų šventė įvyks 
lapkričio 14 d., Jaunimo cent
re, Čikagoje. Pažvelgus į ren
ginių kalendorių, tiek daug 
renginių, o į jų eilę įsirikiuoja 
dąr Premijų šventė. Tačiau tai 
yra visos mūsų išeivijos-šven
tė, mūsų tautinio gyvastingu
mo demonstracija. Tad tegu į 
ją krypsta visų mūsų dė
mesys.

Šiemet sveikiname šiuos 
laureatus: Algirdą Brazį — 
aukšto lygio solistą, dainavusį 
Metropolitan operos 225 pas
tatymuose, Čikagos Lietuvių 
operoje atlikusį rekordinį 

spektaklių skaičių, dainavusį 
„Dainavos”, „Varpo”, „Pirmyn” 
ir įvairiuose parapijų cho
ruose. Gimęs ir augęs Čikago
je, bet rado reikalą ir norą 
praturtinti išeivijos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą savo ta
lentu. Vertinimo komisija: 
pirm. Rita Kliorienė, Darius 
Polikaitis ir Dalia Viskontie- 
nė.

Jurgį Daugvilą — meno 
premija. Dail. J. Daugvila visą 
savo gyvenimą paskyręs me
nui. Jo autentiška lietuviška 
kūryba džiugina tautiečius ir 
supažindina kitų tautybių 

„Tėvynės garsų” radijo vedėja Aldona Stempužienė.

meno gerbėjus su Lietuvos 
liaudies meno grožiu. Vertini
mo komisiją sudarė: pirm. 
Viktorija Matranga, Petras 
Aleksa, Valentinas Ramonis, 
Dalia Šlenienė ir Giedrė Žum- 
bakienė.

Bronių Nainį — žurnalisto 
premija. Bronius Nainys savo 
žurnalisto karjerą pradėjo Vo
kietijoje DP stovyklos sieniniu 
laikraštėliu. Atvykęs į JAV, 
nuo pat pirmųjų dienų daly
vauja spaudoje savo bran
džiais rašiniais. Be to, 23 me
tus redagavo žurnalą Pasaulio 
lietuvį. Jo straipsnius spausdi
na Lietuvoje Lietuvos aidas, 
XXI amžius, Apžvalga, Atgi
mimas, Voruta, Kardas, o taip 
pat užsienio lietuvių dienraš
tis Draugas ir kita periodika.

Vertinimo komisiją sudarė: 

pirm. Cezaris Surdokas, Genė 
Vasaitienė, Arvydas Barzdu
kas, Juozas Gaila ir Romas 
Kasparas.

„Tėvynės garsai” — Cleve
land radijo valandėlė, vedėja 
Aldona Stempužienė. Sekma
dienio dviejų valandų laikas 
skirtas vietos įvykių praneši
mams, religinė dalis, praneši
mai iš Lietuvos ir JAV bei 
įvairi muzika. Vertinimo ko
misiją sudarė: garbės pirm, 
prelatas Jonas Kučingis, pirm. 
Vytautas Šeštokas, Alė Rūta, 
Algirdas Gustaitis, Raimonda 
Apeikytė ir Viktoras Ralys.

Juozą Masiiionį — moky- 
tojo-pedagogo premija už jo 
viso amžiaus pedagoginį dar

Pagerbtas solistas 
Algirdas Brazis

Algirdas Brazis gimė Či
kagoje, baigė Morton- aukšt. 
mokyklą ir Morton Junior ko
legiją Ciceroj, lankė De Paul 
un-tą ir Kent Law School Či
kagoje.

Prieš 1938 m. Algirdas Bra
zis dainavo su Jono Byansko 
„Birutės” choru, Jurgio Ste- 
phens (Kazio brolis) „Nauja 
Gadynė” choru ir buvo „Gre- 
nedierių” kvarteto narys 
Kvartetas dalyvavo radijo pro
gramose. Tuo laikotarpiu jis, 
kaip solistas, dainavo šešiuose 
Kazio Steponavičiaus „Pir
myn” choro statytose, ope
retėse ir operos spektakliuose. 
Pradedant 1938 metais, studi
javo dainavimą ir pasiruošė 
dainuoti operai. Iš pradžių A. 
Brazis reiškėsi tik lietuvių 
tarpe. 1938 m. jis su Čikagos 
„Pirmyn” choru, Kazio Stepo
navičiaus vadovaujamu, va
žiavo koncertuoti į Lietuvą. Po 
kelionės Lietuvos vyriausybė 
jam pasiūlė muzikos stipen
diją, kurios nepriėmė dėl poli
tinės padėties Europoje. Tarp 
1938 ir 1951 m. A. Brazis dai
navo su Metropolitan Concert 
Co., Midwest Opera Co., Chi
cago American Opera Co., 

Dail. Jurgis Daugvila.

bą ir didelį įnašą į lituanistinį 
švietimą išeivijoje. Nominavo 
— JAV LB Kultūros taryba.

Bostono lituanistinę mo
kyklą jos 50 metų gyvavimo 
proga. Nominavo — JAV LB 
Švietimo taryba.

Kultūros taryba kviečia ir ti
kisi, kad lietuvių visuomenė 
jautriai reaguos ir gausiai su
sirinks pagerbti mūsų kultūri
ninkus.

Visų JAV LB Kultūros tary
bos premijų mecenatas yra 
Lietuvių fondas, išskyrus Pe
dagogo premiją, kurios mecen
atas yra dr. Jonas Adoma
vičius.

Marija Remienė

Grant Park koncertuose, Chi
cago Opera Co. (3-jų metų 
kontraktą), Universal Operą 
Co., WGN radijo stoties 
„Theatre of the Air” buvo pro
gramų narys, laimėjo kon
traktą su San Carlo Opera 
Co., Chicago Municipal Opera 
Co., New York Opera Co., 
keliolika kartų su Alice Ste- 
phens Singers ir koncertavo 
įvairiuose lietuvių telkiniuose.

Prieš 1951 m. Algirdas Bra
zis dainavo įvairias operų 
roles ir dalyvavo koncertuose 
kaip solistas. Jis gavo gerą 
pasiruošimą, nuolatos studija
vo, norėdamas savo parinktoj 
profesijoj pasiekti aukštumas. 
1951 m. Algirdas Brazis 
tikėjo, jog yra pasiekęs tokio 
tobulumo, kad gali savaran
kiškai pasirodyti savo kon
certe. Jis pasirinko Carnegie 
Hali New Yorke. Koncertas 
įvyko 1951 m. balandžio 8 d. 
(Liet. Enciklopedijoje netiks
liai parašyta) ten, kur pasau
lio žymiausi artistai, simfoni
jos orkestrai koncertuoja ir 
kur atvyksta muzikos kritikai. 
Kitą dieną New Yorko laik
raščių muzikos kritikai rašė 
teigiamus atsiliepimus apie

Algirdo Brazio Carnegie Hali 
koncertą. Jis pagaliau buvo 
pripažintas — beveik pasiekė 
savo tikslą muzikos pasaulyje.

Netrukus buvo pakviestas į 
Metropolitan operą baritonu ir 
į Olandijos operą. Pasirinko 
Metropolitan Opera Co. ir dai
navo kaip tos operos solistas 
iki 1954 metų.

Metropolitan operoj A. Bra
zis dainavo 225 spektakliuose. 
Yra dainavęs su Polyna Stos- 
ka, Anna Kaskas ir L. šukytė. 
New Yorke jis dalyvavo 49 
kartus Vienybės koncertuose. 
1954 m. jis perėjo į verslą 
Čikagoje. Jis buvo ,American 
Guild of Musicians Associa- 
tion” ir .American Fedėration 
of Radio Artists” narys. 1955 
ir 1956 m. dainavo su Čikagos 
Lyric opera. Nuo 1957 iki 
1988 m. pakviestas dainuoti 
su Čikagos Lietuvių opera.

Algirdas Brazis tebedainuo- 
ja koncertuoja, pokyliuose. 
Tebegieda bažnyčiose — gir
dime jį per Mišias, .koncer
tuose, per vestuves ir kai kada 
laidotuvėse. .-.>i

Algirdo Brazio pasišven
timas ir palinkimas vadovauti 
greitai jį įtraukia į įvairias or
ganizacijas, kur jis patenka į 
valdybą arba yra organizacijos 
direktorius. Jis yra steigėjas / 
narys Don Varnas, American 
Legion Post 986, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje narys, 
Lithuanian Chamber of Com- 
merce ir Midland Federal Sa- 
vings direktorius, ilgametis 
pirmininkas Mid-Ąmej)iqąn 
apskrities Lietuvos Vyčių ir 
yra 112 vyčių kuopos narys. 
1993 m. rugpjūčio mėn., 
Worcester, Mass., sykiu su 
amb. S. Lozoraičiu, A. Braziui 
buvo įteikta Lietuvos Vyčių 
Garbės narystės žymuo. Algir
das Brazis buvo pagerbtas už 
pasišventimą ir nepaprastą 
ilgą pirmininkavimą Mid- 
American apskr.: (nuo 1970 
m.) Beveik kasmet jis buvo 
vyčių liepos 4 d. išvykų pirmi
ninkas, 1970 ir 1989 — seimų 
pirmininkas ir komiteto narys 
— 1950, 1956 ir 1964 vadova
vo vyčių seimams. Algirdas 
kaip 112 vyčių kuopos .narys, 
dalyvauja jų susirinkimuoąę. ir 
mielai įsijungia į tos kuopos 
komitetus. Jis yra labai gabus 
tvarkyti kuopos finansų pro
jektus. *

Algirdas Brazis visur daly
vauja sykiu su žmona, pia
niste Aldona. Galima laikyti 
Algirdą Brazį vienu veiklesnių 
ir žymesnių Amerikos lietuvių 
vyčių.

Gyvendamas New Yorke, Al
girdas Brazis buvo BALFo 
apskrities vajaus pirmininkas. 
Jis yra Dainavos choro garbės 
narys (1955), buvo gražiai pa
gerbtas ir įvertintas šiose or
ganizacijose: Balzeko muzie
jaus (1986), Čikagos apskr. 
Vyčių (1978), Darius Girėno 
American Legion Posto (1983), 
Amerikos Lietuvių Susivieniji
mo, (Vyrų skyrius #228-1980), 

•Lith. Chamber of Commeręe 
(1980) ir Amerikos Lietuvių II- 
linois Demokratų org. (1978).

Aldona Brazienė, pianistė, 
dažnai akompanuoja Algirdui 
koncertuose ir įvairiuose ren
giniuose. Jie išaugino 4 duk
ras: Beverly Ann, Donna Jean, 
Marilyn Lee ir Susan Aldona, 
turi 8 vaikaičius. Aldona ir Al
girdas Braziai, dabar jau pen
sininkai, gražiai gyvena Palos 
Heights, Illinois. _

LJS
Nukelta į 2 psl.
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Genties giesmės
Haris Subačius

Šiandieną su visu Vakarų 
pasauliu prieiname naujo am
žiaus prieangį. Dar keletas sa
vaičių ir žengsim į naują 
šimtmetį bei naują tūkstan
tmetį. Taip jau esam išsivystę, 
kad mūsuose skaičiai įgyja sa
vo nepriklausomą tikrovę. 
Dvidešimt devyni ar trisde
šimt trys nė kuo ne geresnis 
skaičius negu trisdešimt, ta
čiau trisdešimtas gimtadienis 
žymiai svarbesnis už kitus du. 
Suprantama 21-ojo svarba — 
tada asmeniui suteikiamos 
pilno piliečio teisės; arba 65- 
ojo — tada jau galima išeit į 
pensiją, bet trisdešimt tikrai 
jokio prasmingo pasaulinio 
atitikmens neturi. Kone rytoj, 
vadovaudamiesi vakarietišku 
nuo Kristaus gimties skaičiuo
jamu kalendoriumi, risimės 
per dar vieno šimtmečio 
sle ikstį ir per antrojo tūks
tančio ribą. Čia ne 30-imt, ne 
50-imt ir net ne šimtas. Du 
tūkstančiai metų!

Žmoųės jubiliejus stengiasi 
-prasmipgai pažymėti šventė
mis, susiėjimu su artimaisiais 
ir pažįstamais, visuomeniniais 
paminėjimais ar paminklais. 
Paminėti artėjantį mūsų Vieš
paties gimtadienį į vieną 
sklandų vienetą susieina trys 
Šiaurės Amerikos kultūriniai 
milžinai ir kviečią visus išei-. 
vijos žmones kartu įprasminti 
šią sukaktį ir tai, ką kaip ji 
mūsuose šiandien reikšmin
ga. Tęsdamas savo neįkaino
jamą ir nepakeičiamą lietu
vybės puoselėjimo išeivijoje 
paprotį, dienraštis Draugas 
iškels pavėsinę, kurion daina 
ir tauriu žodžiu lietuviškai pa
sveikint Kristų susiburs Čika
gos Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava”, Toronto lietuvių 
choras „Volungė” ir Clevėlan- 
do Dievo Motinos parapijos 
choras ,JExultate”. Koncerto 
Čikagoje metu ir pats Drau
gas minės savo paties 90-ties 
metų sukaktį. Gražus ir šlo
vingas šis jo nukeliautas ke
lias. Jo pakelėse gausiai želia 
ne vienas Draugo pastango
mis pasodintas ąžuolas *- 
šiandien jau galiūnas. Artė
jantis įvykis — tai nauja 
sėkla, iš kurios tikimės gau
saus derliaus.

Šventinė puota įvyks Čika
goje, lapkričio 28-ios sekma
dienio popietę. Antrą valandą 
po pietų Mother McAuley var
do gimnazijoje (3737 W. 99th 
Street, Chicago, IL 60655) 
jungtinio išeivijos choro kon
certas „Genties giesmės” gar
siai paskelbs Kristaus 2000- 
ąjį gimtadienį lietuvių pavėsi
nėje. Daina, žodžiu ir pakelta 
dvasia prisidėsime prie visuo
tinės krikščionių šventės. 
Ateinančių metų pavasarį šį 
tikrai neeilinį kultūrinį įvykį 
jungtinis choras atkartos To
ronte, o dutūkstantųjų vasarą 
iškilmes priglaus Clevelandas. 
Visi trys didieji lietuvybės tel
kiniai išeivijoje gaus progą pa
sidžiaugti kaskart naujai at
gimstančios vilties pavėsyje.

Minint gimtadienius, ypač 
tokius nepaprastus, kaip šis 
dutūkstantasis, įprasta jų 
„kaltininkus” gražiai apkalbė
ti. Kad jau taip tolimai išsi
vystęs, norisi kažkaip gyve
nimą peržvelgti, įvertinti ir 
ryškiai atspindėti svarbiau

sius bei tauriausius, tą gyve
nimą liudįjančiu's, žingsnius. 
Svečiams tokiam sambūryje
— proga iš kažkieno kito nu
gyvento gyvenimo pasisemti 
prasmės, galbūt įkvėpti į savo 
pačių sielas nauju minčių, pa
siryžti naujiems darbams ir 
svajonių skrydžiams. Gimta
dienis — tai laikas įsižiūrėti į 
praeitį, ją prisiminus, įpras
minti ir tada ta praeitimi 
grįsti ateities planų greitke
lius, brandinti joje naujus 
šlovingos ateities siekius. O 
šid neeilinio asmens — Dievo
— ištisų dviejų tūkstančių 
metų sukaktis savaime krei
pia mintį gilesne vaga tekėti,, 
traukia žvilgsnį arčiau ir įdė
miau įsižiūrėti, kad nieko ne- 
praleistume.

Kas mums yra Kristus, ku
rio žmogiškąjį gimtadienį mi
nėsime, paklausė savęs šio su
siėjimo minties audėjai, trįjų 
chorų vadovai ir koncerto di
rigentai: Rita Čyvaitė-Kliorie- 
nė iš Clevelando, Darius Poli- 
kaitis iš Čikagos ir Dalia Vis- 
kontienė iš Toronto. Jų žvilgs
nis kaip tik ir nukrypo į pra
eitį. Bandant šitokio lygio įvy? 
kį išjudinti, būtinai norėtųsi, 
kad turinys atspindėtų Jubi
liato istorįją, Jo nueitą kelią ir 
Jo prasmę mums — tiems, ku
rie Jo jubiliejų švęsime. „Tai 
bent užmojis!” — išsižiotume 
ne vienas. Aišku, iš karto, kad 
užduotas klausimas tikrai ne
paprastas. Svarbiausia — per 
visą platų pasaulį Jis šaukia
mas daugybe vardų, bet Jėzu
mi Kristumi Jį vadiname tik 
mes — lietuviai. Nė viena kita 
tauta į Visagalį taip nesikrei
pia.

Mes, lietuviai, palyginti vė
lai įsiliejome į krikščionišką 
srovę, užplūdusią pasaulį 
prieš du tūkstančius metų. 
Tačiau, kartą savo Dievą lie
tuviškai įvardinę, jau daugiau 
kaip 600 metų savaip prie Jo 
glaudžiamės, savaip Jį garbi
name, savaip su Juo einame 
laiko ir istorįjos taku. Negali
ma suprasti lietuviškojo Kris
taus, nepaminint visos lietu
vių tautos istorinės tapatybės. 
Kristus Atpirkėjas ir varga- 
nėlė Lietuva — tai dvi upelės, 
kurios keturioliktame amžiuje 
susiliejo į vieną ir ligi šiol teka 
viena vaga.

Mes, lietuviai, Viešpatį sim
boliškai įkūnįjam Rūpintojėlio 
mediniame drožinyje ir sta
tome tuos drožinius ne bet 
kur, o dažniausiai kryžkelėse, 
kur gyvenimo turinio ieškan
čiam pasaulio keleiviui reika
lingas kelrodis. Dar siekiame 
Jo mūsų tarpe vien tik lietu
vio sielai supratamose švento
vėse.

Kaipgi paaiškinsim atsitik
tiniam praeiviui, kodėl atsi
sėdo Jis Dainavos stovykla
vietėje toli nuo Lietuvos? Būti
na suprasti ne tik šios stovyk
lavietės, bet ir visos tautos is
toriją. Reikalingas supratimas 
apie Lietuvą bei jos, taip pat 
ir visos lietuvių tautos, likimą 
karo pabaigoje. O toliau, jei 
kas paklaus, kodėl jis medinis, 
kodėl sėdi galvą ant rankos 
parėmęs? Čia jau kvietimas 
grįžti į tikrai tolimą ir žilą se
novę...

Ruošėjų surinktas koncerto 
„Genties giesmės” turinys — 

tai tarytum mėginimas nu
šviesti istorinio Lietuvos Kris
taus šaknis, šiandien tvirtai 
įsisupusias lietuvių tautos sie
los dirvoje. Pirmoji koncerto 
dalis būtent skirta lietuvio 
sielai. Joje gilinamės į istorinę 
dvasią — padavimuose ir isto
rijos vadovėlių puslapiuose 
ieškome išsaugotos Mindaugo, 
Gedimino ir Vytauto laikų lie
tuvių sielos; knygnešių ir mū
sų gyvų prosenelių dvasios; 
tėvų ir senelių pergyvenimų 
istorijos plynlaukiuose, siau
čiant politinėms vėtroms ir 
galiausiai mūsų pačių, šian
dienos, dvidešimto amžiaus 
pabaigos nūdienos, lietuvių 
sielos. Pirmojoje dalyje choris
tų balsais klausytojus dva
sinėmis gėrybėmis maitins pa
žįstamos gaidos ir pažįstami 
žodžiai iš praeities: čia ūžia 
girelė, ten papartis žydi, kupo- 
lia Joninių naktį, antai saulė 
jau teka brangioj šalelėj Lietu
voj. Senų lietuviškų dainų 
eilėmis nuspalvintas portretas
— tai su gamta gyvybiškai 
suaugusi tauta. Šis — tai gi
liausias lietuvio sielos sluoks
nis, tvirtas kaip ąžuolas jos 
pamatas, priešistorine pagp- 
nybės dvasia dvelkiančių lai
kų išmintis. Anų amžių pa
saulėžiūra bylojo šitą gamtos 
ir žmogaus nedalomą vienybę 
žilos praeities lietuvių genčių 
vyrams ir moterims, vaikams 
ir seneliams. Lyg upelis ji iš
varė pirminę vagą, kuria, dau
geliui šimtmečių praėjus, vis 
dar teka Lietuvos siela, neper
traukiamai dvasiniais ryšiais 
surišta su motina žeme ir jo
sios išlaikomu gamtos pasau
liu.

Pirmosios dalies šerdis — 
būtent šitam įvykiui Jono Ta- 
mulionio sukurti penkių dalių 
„Tėviškės giedojimai”. Kom
pozitorius muziką sulipdė ant 
Justino Marcinkevičiaus eilė
raščių griaučių, kuriuose kaip 
tik tą istorįjoje išsitiesusią 
Lietuvą ir galime atpažinti. 
Tamulionio kūrinio mecenatai
— tai Amerikos ir Kanados 
lietuvių fondai su džiaugsmu 
investavę į šią tautinės sėklos
sėją. „Tėviškės giedojimai” — 
tai per dabartį nutiestas tiltas 
tarp praeities ir ateities.

„Žmogaus uždavinys tegali 
būti didinti žmoniškumo 
reikšmę gyvenimui, arba, ki
taip sakant, kelti kultūros 
turtų vertingumą”, — byloja 
mums Lietuvos išminčius Vy
dūnas. „Tėviškės giedojimai” 
ieško lietuviškos kultūros išta
kų ir esmės praeityje, o kul
tūriškai painioje dabartyje ke
lia klausimą apie tautos ateitį. 
Poetas Marcinkevičius, be
rods, lietuvių genties esmę 
įžvelgia giesmėje. Jo taip įvar
dinta genties giesmė, kaip lėta 
upė, nerangiai teka duobėto
mis tikrovės lankomis. Ji teka 
negarsiai. Pasaulio istorijoje 
Lietuvos upės garsūs ir srau
nūs slenksčiai paliko jau toli
moje praeity. Ji teka sunkiai, 
nes pakeliui iš praeities į at
eitį daug vingių,. daug, oi 
daug, kliūčių. Tačiau genties 
upė teka, tekėjo’ir tekės — ak
menis nuolankiai aplenkda
ma, duobes kantriai užpildy
dama, posūkių kampus nuo
sekliai ir palaipsniui išly
gindama. Liesis ta giesmė iš 
kartos į kartą, nuolat pirmyn, 
į sieloje neklystamai pažįsta
mą tobulybės tikslą. Poetas 
taikliai apibūdina tautinės sa
viraiškos esmę. Jei Lietuvos

GENTIES NEGARSI GIESMĖ

Tekėjo per lauką duobėtu gyvenimu 
genties negarsi giesmė.
Gal nukrito koks žodis į raudą ar dainą: 
lapelis į temstančius vandenis.

. < . *

Vaikai musų gimė. 
Darbai mūsų mirė.
Išgąsdintas laikas vis lakstė 
po keturias mūsų pasaulio šalis.

IŠ TOLO ATPLAŪKIA

Iš tolo atplaukia, 
atplaukia iš tolo 
ir šaukia, ir šaukia, 
ir šaukia namolio.

Ir šaukia namolio, 
ir šaukia, ir šaukia, 
prie žemės, prie molio, 
kur laukia — nelaukia.

Kur laukia — nelaukia 
apniūkusios girios, 
kur pėdos per la ūką 
kaip sielvartas gilios.

Kur diemedžio šilkas 
po gęstančiu langu 
ir vieškelis šiltas 
kaip tiltas į dangų.

Kaip tiltas į dangų, 
į saulės verdenę, 
kaip siūlas tarp rankų 
į tolstančią žemę.

SESUO TYLIOJI, RUDENINE ŽOLE

Sesuo tylioji, Rudenine žole!
Tenai, už miško dunkso tie namai, 
kuriuos prisiminimais glamonėju. 
Palikit nakčiai praviras duris.

Sesuo tylioji, rudenine žeme! 
Prilytos telkšo avinėlio pėdos, 
ir tu jau nieko man nebesakai, 
kai, gert ištroškęs, aš prie jų klaupiuos. 
Sesuo tylioji, žvaigžde rudenine!

Žalios bangos ritasi per Lietuvą — 
žalias gaivalingas uraganas. 
Pliūpteli žalia žolė kaip lietūs. 
Žalos karvės po tą žolę ganos.

Žalios žuvys, ežerai ir pilys. 
Žalios samanos ant kuorų želia. 
Žalias pienas pro koštuvą pilas. 
Žalias audeklas per veją žalią.

Naktimis žaliais žaibais žaibuoja. 
Prislopintas tolimas griaustinis. 
Medžiai kaip jausmai įsisiūbuoja. 
O lietus — ir žalias, ir auksinis.

Gimsta vasara iš žalio gando. 
Naktys traukias į dienų pavėsį. 
Upeliukuose vaikai triukšmingai gaudo 
šeštą Zodiako ženklą — žalią vėžį.

O TĖVIŠKE... I

O tėviške, laukų drugeli margas!
Jau tavo pieva — mano atmintis, 
kur tu skraidai skambi, lengva, spalvinga 
kaip atlaidų skarelės parugėm.

■tiįiaua 
O tėviške, nuvirtęs vartų stulpe, 
nulūžęs šaukšte, peili be kriaunų, 
takeli, dingstantis vaikystės soduos, 
kur šviečia motinos graži galva.

O tėviške, suskilus tėvo klumpe, • . ...
puodeli šilto pieno vakare.
sesers maldaknyge, elementoriau, <
į dilgėles nukritęs obuoly.

O tėviške, drugeli mano margas! 
Po tavo sutrūnijusiu slenksčiu 
lig šiol dar guli stebuklingi žodžiai, r
kurių turbūt jau niekam nebereiks. .

O tėviške, laukų drugeli margas!
Jau tavo pieva — mano atmintis, 
kur tu skraidai skamba, lengva, spalvinga, 
kaip atlaidų skarelės parugėm.

esmę išsireiškiam per dainą, 
tai ta daina yra džiaugsmo 
giesmė ir liūdesio rauda tuo 
pačiu metu. Mūsų žodžiai, 
kaip sėklos, krenta į tautos 
epo vagas ir tikimės, kad „gal 
nukrito koks žodis į raudą ar 
dainą”. Kūrinys kupinas pa
našių priešpastatymų: mirtis 
šalia gimimo, temstantys van
denys šalia vienas kito su 
skaisčia saulės verdene, čia 
sielvartas ir džiaugsinas — 
vienas polius vis šliejasi prie 
priešingojo. Kartais prieštara
vimas sutelpa ir viename vie
ninteliame žodyje. Štai ketvir
toji dalis apie vėžį. Kaip Zo
diako ženklas, vėžys — tai gy
vybinės jėgos simbolis, tačiau 
vėžiu pavadinta ir pavojin
giausia žmonijos liga. O kas 
gražiau gamtos mylėtojui už 
gėles? Bet ir čia — lietuviai 
prideda triraidį priešdėlį, o iš 
grožio esmės žodis virsta kar
čia dil-gėle.

Šitaip metaforoje aptaręs 
tautos istorinę esmę, poetas 
prabyla apie tai, kaip jis da
bartyje mato jos santykį su 
savo’ praeitim. Marcinkevičiui 
šį santykį nusako slogus ilge
sio jausmas. Šiandienos lietu
vio sieloje nenutildomai gau
džia įgimtas balsas, kuris 
„šaukia namolio prie žemės, 
prie molio, kur laukia nelau

Justinas Marcinkevičius
• 1

Tėviškės giedojimai
Padėki man iš visko, kas yra, 
surinkti savo veidą, balsą, sielą, 
kad vėl sugrįžčiau toks, koks išėjau.

ŽALIAS VĖŽYS

kia apniūkusios girios”. Bet gi
liau įsiklausius, išgirsti, kad 
šauksmas ateina iš aukščiau, 
kad link tikrųjų mūsų tautos 
ištakų veda šiltas vieškelis į 
dangų.

Antrosios dalies eilutėse nu
tapyta nuolatinė žemiškojo ir 
dieviškojo žmogaus prado ko
va. Siekdami dangiškosios to
bulybės, esame šaukiami pa
likti žemišką būtį ir išskleisti 
grynai dvasiškus sparnus, bet 
nuolat atsimušame į tikrovės 
ribas. Kad ir kiek pakylame 
saulės gyvastingosios versmės 
link, visuomet riša mus su že
miškaisiais namais tas trapus 
ir silpnas „siūlas tarp rankų”.

Tikrieji žemiškai įkūnytos 
lietuviškos sielos namai tūno 
prisiminimų ūkanoj. Lietuvį 
didžia dalimi apibūdina istori
ja. Ji didinga, garbinga ir mil
žiniška — gal net per milži
niška tam, kad jaustųsi vi
siškai sava. „Palikit nakčiai 
atviras duris”, — šaukia Mar
cinkevičiaus žodžiais poetinė 
lietuvaitė. Aš noriu grįžt į at
mintyje aukso raidėmis įra
šytą gilios senovės didybę. Bet 
kelias į didybę ilgas ir painus, 
o pakeliui tyko kliūtys. Pake
liui prisimenam močiutės pa
saką apie vandenį iš avinėlio 
pėdos. „Su kuo sutapsi, tuo ir 
tapsi”, arba, „ką gersi, tuo pa

virsi”, — byloja prosenelių iš
mintis. Ir kaip taikliai šis 
vaizdas nusako lietuvių tautos 
nūdienę tikrovę! Tai išeivįjos 
nenusakomos valios pastangos 
atsispirti didžiųjų kraštų kul
tūros įtakai, Icad išlaikytume 
savąją. Lietuva taip pat dar 
nėra saugiai atsistojusi tvirtoj 
savimonės sausumoj. Visai ne
seniai išsikrapštė mūsų tėvy
nė iš sovietnuodžių liūno ir 
kiekvienas žingsnis pakeliui į 
ateitį — lemtingas, kiekvie
nam žingsny — daugybė klyst
kelių. Mūsų dar toli gražu 
neužtikrintos ateities akivaiz
doje girdime tautos šauksmą: 
„sesuo, tylioji žvaigžde rude
nine, padėki man iš visko, kas 
yra, susirinkti savo veidą, balsą, 
sielą”.

Sakytume, kad ligšiolinis 
vaizdas gan niūrus, bet „Tė
viškės giedojimai” iš esmės — 
optimistiškas kūrinys. Ketvir
toji dalis — žalia! Gimties, vil
ties ir gyvybės spalva! Žais
mingas atgimimas nuvilnyja 
eilėraščio eilutėmis ir pamini 
niūrią, griaustiniais ir žaibais 
tolstančią, audrą kaip būtiną 
ir neatskiriamą gyvasties 
pirmtakę. „Gimsta vasara iš 
žalio gando, naktys traukiasi į 
dienų pavėsį, upeliukuose vai
kai triukšmingai gaudo... žalią 
vėži”

Penktoje kūrinio dalyje su
grįžta pirmų trijų dalių rimtis. 
Dabar jau mūsų tėviškė pie
šiama, kaip lengvesnė ir spal
vingesnė atmintis, per atlai
dus nušvitusia iššvarinta dva
sia. Čia skausmingi, bet tuo 
pačiu ir iki Širdies gelmių pa
žįstami, sulūžusio šaukšto, 
peilio be kriaunų, nuvirtusio 
vartų stulpo ir įskilusios su
dėvėtos tėvo klumpės įvaiz
džiai. Pagarbi praeitis, nors ir 
aplūžus, apdulkėjus, dar šian
dien išlaiko savo vertę ir nuro
do į stebuklingus žodžius, ku
rie užkasti po sutrūnijusiu na
mų sodybos slenksčiu. Marcin
kevičiaus lietuvis tiki, kad dar 
gyvi tie stebuklingi žodžiai, 
kurie pamaitins ir įkvėps lie
tuvio sielą ateities didybei. 
Tiki, bet užbaigia šį kūrinį ir 
vėl savotiškai paneigdamas ką 
tik pakeltą šviesią vilties vė
liavą, kai ištaria, kad tų ste
buklingų žodžių „turbūt jau 
niekam nebereiks”. Ir toliau 
teka „duobėtu gyvenimu gen
ties negarsi giesmė”...

Ar tų gyvybės žodžių tikrai 
jau niekam nebereiks? Kūri
nio paskutinį skyrybos ženklą 
— tašką arba klaustuką — de
dame kiekvienas asmeniškai, 
kiekvienas sau.

Nukelta į 2 psl.
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Ateities savaitgalio paskaitininkai

Daliu Kuodytė,

Dr. Kęstutis Girnius.

Darius Udrys.

Juozas Kojelis.Dr. Petras Kisielius.

Ofelija Baršketytė, Dr. Kazys Ambrazaitis.

Giedrius Subačius. 
/

Ateities savaitgalis —1999
1999 m. Ateities savaitgalio 

organizatoriai, Čikagos ir apy
linkių sendraugiai ateitinin
kai, suorganizavo 19-ąjį sa
vaitgalį spalio 22-24 d. Kaip ir 
visuomet, buvo stengiamasi 
pakviesti paskaitininkus -ir 
pranešimus duodančius asme
nis, kurie galėtų pasidalinti 
savo patirtimi ir mintimis 
įvairiose srityse. Šiemet sa
vaitgalio dalyviams buvo pro
ga išgirsti iš Prahos atvykusį 
„Radio Free Europe” direkto
rių ir istorinių bei politinių 
veikalų autorių dr. Kęstutį 
Girnių, investicijos firmos pa
reigūnę Ofeliją Baršketytę- 
Vainienę, ilgametį gydytoją 
dr. Petrą Kisielių, jauną dok
torantą Gytį Udrį ir Universi
ty of Illinois at Chicago profe
sorių bei lituanistikos spe
cialistą dr. Giedrių Subačių. 
Tai buvo įdomus mišinys isto
rinių bei politinių, filosofinių, 
prekybos, etikos, lituanistikos 
paskaitų.

Penktadienis

Savaitgalis prasidėjo vaka
rone Jaunimo centre. Dr. Ma
rija Meškauskaitė rengėjų 
vardu pasveikino dalyvius ir 
prisiminė, kad tautos praeitis 
yra kiekvieno lietuvio turtas. 
Vakaronėje buvo dr. Adolfo 
Damušio knygos sutiktuvės ir 
Lietuvos istorinio laikotarpio 
prisiminimai. Vadovavo dr. 
Kazys Ambrozaitis, kuris taip 
pat pridėjo savo minčių. Po
kalbyje dalyvavo dr. Kęstutis 
Girnius, Dalia Kuodytė, Juo
zas Kojelis. Dr. Ambrozai
tis padarė apžvalgą įvairių 

veikalų, parašytų apie Ąntro 
pasaulinio karo laikotarpį. 
Japonė mokslininkė, S. Hata- 
naga, yra pastebėjus, kokia 
sudėtinga Lietuvos istorija, 
klausė, kaip išliko toks mažas 
kraštas, ir kad lietuviai Lietu
voje bei išeivijoje yra tarsi dvi 
skirtingos tautos. Dr. Damu
šio knyga buvo įvertinta — 
vieni teigė, kad buvo vertų da
lykų, bet gal reikia pataisytos 
laidos.

Lietuvos Genocido tyrimo 
centro direktorė Dalia Kuo
dytė pastebėjo, kad vertinant 
dr. Damušio knygą, reikia 
apibrėžti žanrą ir adresatą. 
Knyga pristato mūsų istoriją 
angliškai skaitančiai publikai, 
tačiau metodologiniai apsi
sprendimai neaiškūs, todėl ir 
nukenčia knygos turinys.

Dr. Kęstutis Girnius minėjo, 
kad knyga — tai ambicingas 
veikalas kupinas apibendri
nimų, bet ir smulkmeniškų 
detalių. Mėginimas apskai
čiuoti karo aukas, tai kebli

Ramunė Kubiliūtė
užduotis, bet vis nėra aišku, 
kaip prieita prie tų duomenų. 
Knygos žinios apie laikinąją 
vyriausybę — to daugiausia 
reikia. Taip pat dr. Damušis 
teisingai pastebėjo, kad šiuo 
metu vokiečiai nori padaryti 
nacių laikų žudymus visos Eu
ropos problema, bet iš tikrųjų 
naikinimas buvo pavaldus vo
kiečiams. Knygoje pateikia
mus skaičius būtų galima pa
lyginti su vyraujančia istorijos 
dokumentacija. Verčiau, rei
kia pripažinti, kad sudėtin
gomis karo sąlygomis lietuviai 
įsijungė ir tai mus, visų lietu
vių, nepuošia. Nepaneikime 
to, kas buvo, nes kitką nu
spalvinsime, ir nereikia atsi
prašinėti.

Juozas Kojelis -kalbėjo Vil
niaus sukilimo liudytojo aki
mis. Jis pastebėjo, kad vo
kiečiai vokiškai sprendė žydų 
klausimą kiekviename mieste. 
Didžiųjų trėmimų metais jis ir 
jo draugai nemiegojo savo bu
tuose, o parkuose, grįždavo 
pasiklausyti BBC vokiečių lai
dos. Jo teigimu, istorinė tiesa 
turi vyrauti labiau už meda
lius, kalbant apie sukilimus, 
veiksmus, ir pan.

Klausimų buvo daug. Iškilo 
įdomių pastabų apie termino 
„genocidas” vartojimą — tai 
grupės sunaikinimas, nors gal 
'ir ne politine prasme, ir lietu
viams kažin ar galima tą ter
miną vartoti. Buvo pastebėta, 
kad knygų rašymas nėra 
„bandelių kepimas” (D. Kuo
dytė). Lietuvoje kartais sako
ma, kam man pasirinkti tas 
temas (sunkių istorinių laiko
tarpių) — pasirinksiu rames
nę temą. Skirtinga koncepcija 
rašyti žurnaluose, neturėtų 
būti sudėtinga, tai geriausia 
pradžia, ir tai savanorių rei
kalas (dr. K. Girnius). Istoriją 
vienu veikalu negali rasti tie
sos, istorija vienu veikalu ne
gali liudyti (J. Kojelis). Anų 
dienų problemas sprendžiame 
šių dienų akimis. Istorizmo 
principas, tai metodologija. 
Diskusijose (lietuvių tarpe) 
matyti vienybės stoka. (D. 
Kuodytė). Vakaronės dalyviai 
dar šnekučiavosi ir gardžia
vosi vaisiais, sudėtais ant I. 
Stončienės gėlėmis papuošto 
stalo.

Šeštadienis

Ateitininkų namuose vidur
dienį Ateities savaitgalis tę
sėsi dr. Kęstučio Girniaus pa
skaita tema „Lietuvos politi
nis peizažas naujų rinkimų 
išvakarėse”. Prelegentas ap
žvelgė penkias pastovias Lie
tuvos partijas, kurios yra gan 

nuosaikios. Jis taip pat aptarė 
problemas, kurios gali trukay- 
ti politiniam progresui: mo
kesčių sistema, kai kurių par
tijų arogantiškas ar pasyvus 
elgesys, privatizacijos proble
mos. Kai kurie asmenys yra 
vedę savo partijas pirmyn, o 
kitos trukdo jų veiklą. Kai kur 
partijos jaunieji norėtų, kad 
vyresnieji išeitų. Lietuvos gy
ventojų tarpe yra neaiškumų 
apie kai kurias partijas, kitos 
kaltinamos, kad parduos Lie
tuvą Amerikai, yra įtarimas 
dėl privatizacijos ir klausiama 
— kodėl svetimos bendrovės 
neperka nepelningos įmonės? 
Šio pokalbio pristatytojas Juo
zas Baužys paminėjo, kad pre
legento peizažas turi ryškias 
spalvas. Klausytojams buvo 
įdomu paklausti apie Ignaliną 
ir Mažeikių naftos reikalus.

Dr. Linas Sidrys pristatė il
gametį veikėją ir gydytoją dr. 
Petrą Kisielių, kuris kalbėjo 
jautria tema „Ant mirties 
slenksčio: eutanazija ir mo
ralė”. Prelegentas padarė is
torinę apžvalgą — nuo anks
čiausių laikų ligi dabarties. 
Aristotelis buvo prieš eutana
ziją. Tai ne tik buvo nuostolis 
valstybei. Krikščionybės po
žiūris sutampa su Hipokrato 
mokykla. Moralumas priklau
so nuo intencijos ir kas daro
ma. Buvo tokių istorinių laiko
tarpių, kai eutanazija buvo 
vadinama „gerąja mirtim”. 
Nauji išradimai — eteris ir 
morfinas buvo panaudojami 
ne tai intencijai, kuriai buvo 
išrasti, kai kuriais atvejais gy
dytojai juos naudojo kaip būdą 
sušvelninti mirties skausmus. 
Profesiniai gydytojai yra pa
sisakę, kad eutanazija pastato 
gydytoją žudytojo rolėn. 
Įvairiuose kraštuose, ir JAV 
valstijose, buvo balsuota prieš 
ir už šį mirties būdą. Įsisteigė 
sąjungos, kurios nori įrodyti, 
kad eutanazija teisėta. La
biausiai sukrečia žinios, jog 
Olandijoje, kur eutanazija gan 
plačiai praktikuojama, yra 
buvę atvejų, kai pacientai tie
siog bijo eiti į ligonines. Jie 
bijo, kad sprendimas gyventi 
ar mirti nebus jų valioje, o gy
dytojų ar šeimos narių. Vieni 
yra viešai pasakę, jog pacien
tas turi pareigą mirti, kad 
užleistų vietą kitiems. Kata
likų Bažnyčia nuo anksčiausių 
laikų pasmerkė žudymą. 
Krikščioniškas tikslas — ben
dras gėris, rūpestis tiesa ir 
laisvė, gyvybės apsauga.

Jonas Pabedinskas pristatė 
investicijų firmoj aukštas pa
reigas turinčią Ofeliją Barš- 
ketytę-Vainienę. Ji kalbėjo ne 

savo firmos patirtim, bet Ame
rikos investicijų sektoriaus 
bendra patirtim ir nuomone. 
Tema — „Globalinio investavi
mo gairės”. Jos tema buvo 
padalinta į dalis, atsakančias į 
Jono Pabedinsko pateiktus 
klausimus, pvz., ar pasaulyje 
yra pinigų investicijoms „tre
čiame” pasaulyje? Į kokius 
kraštus ir regionus investuoja
ma ir kodėl? Prelegentė pri
minė, kad Azija yra didžiau
sias besivystančių kraštų. re
gionas, po to Pietų Amerika, o 
į besivystančią Europą (ne 
geografine prasme) įskaito 
Vengriją, Zimbabwę bei kitus 
kraštus šalia Lietuvos. Prele
gentė priminė, kad globali
niam investavimui perkamos 
akcijos ir žiūrima į kelias sri
tis potencialiam krašte: politi
nę situaciją, ekonomiką (t.y. 
pinigų pastovumą), valdžią, 
biržą, privatizacijos planus, 
tiesiogį investavimą tame 
krašte, biržos struktūrą, ko
rupcijos egzistavimą. Prele
gentė taip pat pateikė investi
toriaus pažymius Lietuvai 
įvairiom sritim. Pagal ją, pa
saulio investitorių akimis 
žiūrint, pvz., Lietuvos politika 
gan pastovi, litas gerai stovi, 
tačiau ekonomija nekaip stovi 
— Lietuva neturi ekonominių 
planuotojų, privatizacija per 
daug politinė, o korupcija Bal
tijos kraštuose egzistuoja. 
Kituose pasaulio kraštuose, 
valdžiai pastebėjus, jog inves
tavimo nėra — kviečiami spe
cialistai. Reikia ne tik pra
šyti, bet ir „ryti vaistus”. Tuo 
Lietuva nepasižymi. Dabar
tinė Lietuvos padėtis gan 
niūri, ateitis audringa, bet 
reikia būti realistais. Dalyviai 
klausė įdomių klausimų, pvz., 
ar investavimo bendrovės žiū
ri į investitorių norus (pvz. 
Bažnyčių investuojami pini
gai), ar pagal investicijų sky
rių darbuotojų sąžinę inves
tuojama? Pasirodo, kad inves
titorių ir darbuotojų norai gali 
būti išpildomi, garantuojami. 
Investitoriai perspėti, kad gal 
jie neuždirbs tiek palūkanų, 
bet lėšos investuojamos jiems 
etiškai priimtinose įmonėse. 
Investavimo darbuotojų gru
pės gali nuspręsti, kad nein
vestuos tokiuose kraštuose, 
kuriuose patys bijotų lankytis.

Šeštadienio vakarą Ateities 
savaitgalio rengėjai bei kiti 
dalyviai dalyvavo Ateitininkų 
šalpos fondo vakarienėje. Su
telktos lėšos paremia ateiti
ninkų veiklą Lietuvoje.

Sekmadienis

Sekmadienį, savaitgalio da
lyviai dalyvavo šv. Mišiose Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Tikriausia 
prisiminė savaitgalio dalyvius 
ir prelegentus, kurie jau nebe 

mūsų tarpe. Po šv. Mišių, sa
vaitgalio dalyviai rinkosi Atei
tininkų namuose koldūnų pie
tums.

Jaunas doktorantas iš Kali
fornijos, Darius Udrys, kalbėjo 
tema „Ar dar tikime kilnaus 
gyvenimo idealu?” Kalbėtoją 
pristatė, nuo jaunystės jį 
pažinęs, Marius Polikaitis, ku
ris minėjo, kad Darius mėgsta 
leistis į diskusijas bet kuria 
tema, kad kalba tiesą be pa
gražinimų. Prelegentas pa
darė apžvalgą apie šių dienų 
vakariečių darbo pasaulį. Kai 
kas pažengė nuo „darbas tau
rina” požiūrio į kitą stadiją. 
Kai kurie dirba, kad už
sidirbtų pinigų patogiam gyve
nimui užtikrinti. Laisvalaikis 
kai kurių mintyse prilygsta 
tinginiavimui. Buvo priminta, 
kad kilnus gyvenimas, tai to
bulinimas aukštų gyvenimo 
tikslų, sugebėjimas mąstyti, 
suprantant priežastis ir pa
sekmes. Ar, mokslo siekiant, 
reikia ne vien kaupti duome
nis, bet ir visapusiškai iš
silavinti? Dvasiškai esame ap
tingę. Bendruomenės pagrin
das, tai pilietinė draugystė, 
linkėjimas gėrio kitam.

Kaip reikia siekti tų idealų? 
Reikia suprasti tolerantišku
mą. Demokratiškumas nerei
kalauja vidutiniškumo. Atsi
sakykime kritikos. Įsijunkime 
į savo gyvenamos šalies visuo
meninį gyvenimą. Siekime 
bendrų, tiesų. Praktikuokime 
dorybes. Svarbiausia — tegul 
darbas mus taurina, o laisva
laikis mus aukština, pakelia iš 
kasdienybės. Prelegentas taip 
pat padarė pastabų apie atei
tininkų požiūrį į inteligen
tiškumą. Klausimų metu iš 
publikos kilo kitų įdomių 
minčių: jei tavo tiesa nėra 
mano tiesa, tai apie ką galime 
kalbėti? Ar tas gyvenimas, 
kurį užsikrovėme, yra geras, 
ar mūsų vertybės pastovios?

University of Illinois lietu
vių kalbos profesorius, litua
nistas iš Lietuvos, prof. Gie
drius Subačius kalbėjo tema 
„Lietuvių kalba — praeityje ir 
ateityje”. Prelegentas pristatė 
kalbą, kaip papuošalą. Žmo
nės studijuoja svetimas kal
bas, nes jomis galės-bendrau- 
ti, o ne todėl, kad tie, kurie 
kalba tomis kalbomis yra 
taurūs. Naudodamas žemaičių 
kalbininkų Daukanto ir Pa
brėžos pavyzdžius, prelegen
tas parodė, kad, nors Daukan
tas buvo kalbos mylėtojas ir 
lietuvių šauklys, jis neturėjo 
to autoriteto, kurį turėjo pran
ciškonas Pabrėža. Tiesa, jo 
rankraščiai ir pamokslai buvo 
lenkų kalba, nors tuo pačiu 
metu, jis kūrė lietuvišką bota
nikos terminiją. Kas formuoja 
kalbos prestižą? Tais laikais 
Parbėža suprato, ko žmonės 
norėjo — lenkų kalbos. Prele-' 
gentas aptarė bandymus su
kurti pasaulinę kalbą — grai
kų (sugriuvo imperija), lotynų 
(jėgos centras sugriūvo), pran
cūzų (Antras pasaulinis karas 
aplamdė sparnus), o dabar 
anglų. Buvo bandoma sukurti 
dirbtinių pasaulinių kalbų, 
pvz. Esperanto, bet nebuvo 
autoritetingos jėgos. Idealai 
reikalauja pamatų. Kalbos is
torijoj prestižas yra veikiantis 
mechanizmas, autoritetas — 
tai per laisvą yalią, ne per 
jėgą primesta. Lietuvoje rusų 
kalba netapo prestižiška oku
pacijos metais.

Nukelta į 2 psl.
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Vakaras su Aldona Veščiūnaitė
Algimantas A. Naujokaitis

Varinė šilko kasa» v-

Kai ankstyvą pavasarį Aldo
na Veščiūnaite iš tolimojo Sid- 
ney (Australija) atskrido į Vil
nių, Čikagoje A. Mackaus 
Knygų leidimo fondas išleido 
trečiąją jos poezijos knygą 
Medžiai ryto laisvėj. Netrukus 
į Vilnių, į Rašytojų sąjungą, 
atkeliavo leidėjų atsiųstas ge
ras ryšulys — apie 66 egzem
plioriai naujosios A. Veščiū- 
naitės knygos. Kai vėlyvą ru
denį poetė išsiruošė atgal į 
Australiją, Rašytojų sąjungoje 
pasiteiravau, kiek beliko A. 
Veščiūnatės knygų. Pasakė, 
kad dar turi 23, o likusios to
liau parduodamos. Nenuste
bau, nes patyriau, kad A. Veš- 
čiūnaitės poezija domimasi ne 
tik’Vilniuje. Vieną dieną, Ge
dimino prospekte abiem sė
dint prie kavos puodelio, jos 
rankose pamačiau voką su 
Utenos pašto antspaudu. Poe
tei Aldonai leidus, žvilgtelėjau 
į gautą laišką. Štai ką rašė 
uteniškis mokytojas Vytautas 
Petronis: „Medžiai ryto laisvėj 
perskaičiau vienu atsikvėpi
mu. Jūsų lyrika sukėlė eilę 
meninių vaizdinių. Paban
džiau nupiešti Jums ekslibrisą 
(tą ęųjąišku atsiųstą mėgėjiš
ką ekslibrisą — dovaną poetei 
už jos gerą knygą čia pridedu). 
Jeigu dar-paminėsiu išeivijos 
ir Lietuvos spaudoje tuoj po 
knygos pasirodymo išspaus
dintus teigiamus atsiliepimus 
ir recenzijas, tarp jų ir Sigito 
Gedos Šiaurės Atėnuose, ne
pralenkiamo poezijos interpre
tatoriaus Rimvydo Šilbajorio 
Lemonte, Santaros-Šviesos 
rugsėjo suvažiavime išsakytus 
žodžius apie šią knygą, galima 
teigti, kad ji tikrai susilaukė 
dėmesio ir pripažinimo. Prie
žastį nusakė literatūrologė

Platesnis, gilesnis požiūris į 
A. Veščiūnaitės kūrybinį ke
lią, jos poezijos ypatumus at
siskleidė Rašytojų klube su
rengtame naujosios knygos 
Medžiai ryto laisvėj sutiktu
vėse.

Susirinkusių poezijos mylė
tojų paprašyta, A. Veščiūnaitė 
nors ir santūriai, bet šį tą pa
sakė apie save ir savo kūrybos 
ištakas.

— Sidney gyvenu nuo 1950 
metų. 17 m. šio didmiesčio

Iš Australuos atvykusi poetė Aldona Veščiūnaitė džiaugiasi Poezijos pavasario almanachu, kuriame 
išspausdinti ir jos naujausi eilėraščiai. Kairėje — almanacho sudarytojas poetas Benediktas 
Januševičiuš, viduryje — mūsų šeštadieninio priedo nuolatinis bendradarbis Algimantas Antanas 
Naujokaitis. * Nuotr. Ričardo Šileikos

išeivijos vaikus mokau lietu
vių kalbos — kalbėjo poetė. — 
Australijos žemynas laikomas 
čia seniausiu, sausiausiu mū
sų planetoje. Upės ten nėra 
sraunios, neturi aukštų šlaitų. 
Tad, užaugusi prie Nemuno, 
labai pasiilgdavau sraunios 
upės, gražiai vilnijančių žalių 
miškų upės pakrantėse. O gi
rios Lietuvoje — nuostabiau
sios!

D. Kuizinienė: Veščiūnaitė 
kurį laiką klaidžiojo tarp dvie
jų mūzų — tapybos ir poezijos.

A. Veščiūnaitė: Gimiau ir 
užaugau Alytuje, Dainavos 
krašte. Baigus ten vidurinę 
mokyklą, studijavau Vilniaus 
dailės akademijoje tapybą. 
Karo frontui artėjant traukė
mės į Vokietiją. Freiburge bai
giau Ecole dės Arts et Metiens. 
Gavau ten diplomą prancūzų 
kalba.

Spalva, linija, šviesos šešė
lių žaidimas figūrinėj kompo
zicijoj buvo mano studijų cent
re. Vidiniai gamtovaizdžiai 
pradėjo formuotis žodžiais, jau 
gyvenant Australijoj, Sidney 
mieste. Stebėjau ryškius šio 
krašto kontrastus spalvose, 
gamtovaizdyje. Atsimenu, 
man labai stigo vešliai žalios 
spalvos medžiuose, nes ten 
miškai — ne miškai, dominuo
ja eukaliptų medžiai, pilkšvai 
žalsvos spalvos, lyg ir pavar
gusių spalvų medžiai.

D. Kuizinienė: Dabar būtų 
galima sakyti: jei likimas būtų 
lėmęs Veščiūnaitei likti Euro
poje, galbūt ji būtų pasirinku
si dailininkės kelią, kaip ir jos 
brolis — savito braižo talen

tingas tapytojas Albertas Veš- 
čiūnas. Deja, jai su šeima at
sidūrus tolimoje Australijoje, 
kur tiek jai, tiek jos vyrui, 
teko dirbti darbus, nesusiju
sius nei su viena iš mūzų. Bet 
manau, kad Veščiūnaitės po
sūkiui į literatūrą, į poeziją 
vis dėlto galėjo turėti įtakos 
pažintys ir kūrybinis bendra
vimas su tuomet Vokietijoje, 
Freiburge, susibūrusiais jau
nais, maištingais, bet mūsų 
literatūroje jau spėjusiais tar
ti svarų žodį, išeiviais — A. 
Nyka-Nyliūnu, H. Nagiu, J. 
Kaupu. Vėliau savo autobio
grafijoje Veščiūnaitė rašys, 
kokį didelį įspūdį jai tuomet 
padarė Nagio artistiškai skai
tomi eilėraščiai. Be to, likimas 
Aldoną suvedė su busimuoju 
jos vyru, talentingu ir įdomiu 
prozininku Vytautu Janavi
čium, vėliau, jau Sidney, para
šiusiu romanus Pakeliui į Atė
nus, Nevykėlio užrašai, ku
riuos ir šiandien palankiai 
vertina Nyka-Nyliūnas.

A. Veščiūnaitė: Gyvenant 
jau Australijoje — toj milži
niškoj saloj, apsuptoj neper
žengiamais vandenynais, pasi
jutau labai atitrūkusi nuo sa
vo krašto, draugų, nuo visko, 
kas lydėjo mane vaikystėj, 
jaunystėj. Nors ir paišiau — 
tapiau dar kurį laiką, dalyva
vau gana reikšmingoj parodoj 
„Blax land” galerijoj, Sidney 
1953 m. su savo tapybos dar
bais, lino<aižiniais, bet pama
žu pradėjau rašyti.

D. Kuizinienė: Įkvėpimą 
poezijos rašymui Veščiūnaitė 
taip pat mėgino nusakyti savo 
autobiografijoje: .....iš austra
liškos aplinkos norėjosi bėgti 
ir ieškoti ryšio su žmonėmis. 
Pąjutau, kad būtinas gyvas 
pokalbis, atveriantis naujų ga
limybių lauką. Taip ir pra
dėjau rašyti”.

A. Veščiūnaitė: Rašau 
maždaug nuo 1960-ųjų metų. 
Pirmieji mano eilėraščiai pasi
rodė Metmenų 17 numeryje, o 
mano pirmoji poezijos knyga 
Žodžiai kaip salos buvo išleis
ta 1976 m. Čikagoje, vėlgi A. 
Mackaus fondo. Buvo gana 
daug atsiliepimų užsienio 
spaudoj, bet ypač mane pra
džiugino Rimvydo Šilbajorio 
pasisakymas apie šią mano 
poezijos knygą Metmenų 33- 
ajame numeryje. Antroji mano 
poezijos knyga Aidinčios upės

buvo išleista 1985 m., to pa
ties fondo Čikagoje, o dabar 
štai rankoje laikau trečiąją — 
Medžiai ryto laisvėj.

D. Kuizinienė: A. Veščiū
naitės poezija apie ją rašiu
siųjų nuomone, vadinama 
impresionistine. Pati Veščiū
naitė viename pokalbyje taip 
pat pripažino: „Aš impresio- 
nistiškai elgiuosi su įvaiz
džiais”.

Laisvai, netikėtai jungdama 
motyvus, įvaizdžius, poetė pa
siekia ypatingų sąsajų. Žodis 
atitinkame minimaliame eilė
raščio kontekste įgauna ne
tikėtą prasmę. Poetė origina
liai sujungia eilėraštyje vaiz
dinius, akustinius motyvus 
bei detales. Štai kad ir šiame 
dvieilyje:

Mėlyno skambesio lietūs 
pažadina veidus.
Jausmo virptelėjimas, emo

cija poetės kūryboje įgauna 
arba skambėjimą, arba spal
vą.

Ypatingai santūri ir kukli 
poetė, tiek gyvenime, tiek ir 
kūryboje. Jos tekstuose ne
daug žodžių, dažną eilėraščio 
eilutę sudaro vienas ar keli 
žodžiai, tačiau sukuriama erd
vė, kurioje jie tampa daugia
prasmiais ar polivalentiškais. 
Jos tekstuose daug kultūrinių 
tikrovių, jos nepaslėptos, ne
užkoduotos, poetė mini dailės 
ir muzikinius kūrinius, įkvė
pusius eilėraštį ar sukėlusius 
tam tikrą nuotaiką. Dažname 
eilėraštyje nevengiama citatų, 
dažniausiai anglų kalba, aust
rališkųjų vietovardžių minėji
mo, kurie poetei greičiausiai 
yra kasdienybė, o mums jų 
skambėjimas yra tiesiog egzo
tika. Tačiau jie kartojasi poe
tės knygose, tai yra jos aplin
ka:

Martin Place 
medžiai 
ir žodžiai 
žemėti 
niekaip negali 
pasiekti 
dangaus

Anglosaksiškoji aplinka poe
tę veikia daugiau, negu lietu
viškosios tikrovės, gal tik nau
jausi A. Veščiūnaitės eilėraš
čiai, spausdinti paskutiniuose 
Metmenyse, persunkti lietu
viškomis detalėmis ir vieto
vardžiais.

Pati poetė yra prisipažinusi, 
kad gali kurti tada, kai jos ne
varžo jokios gramatinės nor
mos. Manyčiau, kad jos poezi- 
ioje didelę reikšmę turi ir gra

Poetė Aldona Veščiūnaitė (kairėje) ir dr. Dalia Kuizinienė, Vytau
to Didžiojo un-to Kaune Išeivijos studijų centro mokslinė bendra
darbė. Nuotr. Algimanto Žižiūno

finis eilėraščio vaizdas. Ji savo 
eilėraštyje nesiekia ypatingo 
skambumo, tačiau atskirų 
garsų kartojimas sukuria aso- 
nansus, priverčia suklusti ir 
įsiskaityti. Štai trumpas eilė
raščio fragmentas iš naujosios 
knygos:

žalsvos žiežirbos 
žalsvam žėrėjime 
žaliam kalnelyje 
žali beržai
Jos eilėraštis skaidrus, leng

vas, jame nėra juodumos, dra
matiško liūdesio ar beviltiš
kumo. Tai nereiškia, kad jos 
eilėraštis nueina „paviršiumi”, 
neužčiuopdamas egzistencinių 
temų. A. Veščiūnaitė savo lyri
koje kalba kiek kitokia kalba, 
virš jos eilėraščių sklando 
skaidri melancholija.

Autorė vartoja būdingus lie
tuvių poezyai įvaizdžius: me
dis, žodis, lietus, mergaitė, ku
riuos galime atrasti beveik 
kiekviename jos eilėraštyje, 
tačiau jie atsiranda itin ne
tikėtame, ne lietuviškame, o 
greičiau anglosaksiškos kultū
ros kontekste, įgaudami vis 
kitą prasmę. Medis itin daž
nas ir jos naujajame rinkinyje. 
Medis Veščiūnaitės eilėraš
čiuose — tiek lietuviškojo 
spalvingo peizažo, tiek ir šalto 
didmiesčio dalis. Vienur tai 
„šviesialapiai” ar „šviesia
plaukiai” medžiai, kitur tai 
medis, vėjų suraižytas, gum
buotu liemeniu, pažadinantis 
prisiminimuose seną legendą 
— jis tarsi tampa dabarties ir 
praeities jungtimi, simboliu.

Poetei svetimas patetiškas 
patriotizmas. Ta prasme jos 
poezija būtų artima Nykos- 
Nyliūno ar Jono Meko poezi
jai. Šiai kartai poetė ir pri
klauso. Vienas gražiausių 
Veščiūnaitės eilėraščių iš ant- 

. rojo rinkinio — „Nuskėndęs 
miestas” — vaikystės praradi
mo prisiminimas. A. Nyka-Ny
liūnas apdainuoja prarastąjį 
Eldorado, Jonas Mekas supoe
tina Semeniškių buitį, Veščiū
naitė ieško nuskendusio namų 
ir vaikystės miesto.

Daugelyje naujosios knygos 
eilėraščių gausu kultūrinių, 
daugiausia muzikos ir dailės, 
aspiracijų: Chopin, Beethoven, 
džiazo fragmentas, Modiglia- 
ni, Mačernis. Man dalis naujo
sios knygos eilėraščių impo
nuoja savojo poetinio pasaulio 
erdvės platumu, kultūrinės 
tradicijos, kaip amžinųjų ver
tybių pagrindo, akcentavimu. 
Paskutiniame knygos Medžiai 
ryto laisvėj eilėraštyje „Ir vėl

Lietuvoje viešėjusi Eglė 
Juodvalkė suspėjo pabuvoti ne 
tik Druskininkuose, poetinio 
rudens renginiuose, bet ir Vil
niuje, Rašytojų klube, daly
vauti poezijos ir muzikos va
landoje, pavadintoje vieno jos 
eilėraščio žodžiais — „Varinė 
šilko kasa”.

Tai buvo Rašytojų klube ne
įprastas, kitaip surikiuotas, 
surežisuotas vakaras, — be 
rimtų, kartais per ilgai užsi- 
tęsiančių, atsakymų. Skambė
jo tik gryna klasikinė muzika 
ir gryna, autentiška Eglės 
Juodvalkės poezija iš pačios 
autorės lūpų.

M. K. Čiurlionio, W. A. Mo- 
zart, L. van Beethoven kūri
nius nuotaikingai, jautriai at
liko Valstybinis Vilniaus kvar
tetas. Jo sudėtyje — pirmu 
smuiku grojusi žinoma at
likėja Audronė Vainiūnaitė ir 
jos kolegos — Artūras Šilalė 
(antras smuikas), Augustinas 
Vasiliauskas (violenčelė) ir 
Girdutis Jakaitis (altas).

Po kiekvieno kompozitoriaus 
atliktų kūrinių savo eiles so
driu, tvirtu balsu išraiškingai 
skaitė Eglė Juodvalkė:

... tik vario kasa
Sunki šilkinė kasa 
amžinai raibuliuos
Šiaulių Telšių Kulių Kauno 
saulėje Žemaitijos saulėje

Lietuvos
Saulėje
net ir šviesaus medžio 
karste

Įstrigo taip pat eilėraštis, 
parašytas mamos netekimo 

Poetė Eglė Juodvalkė skaito savo poeziją Rašytojų klube Vilniuje. 
> Nuotr. Algimanto Žižiūno

praeina renesanso dainiai” 
programiškai, tačiau įtaigiai 
pabrėžiama:

Muzika kaip ir poezija 
išlaiko tęstinumą, 
sužydi ir neįmanomiausioj 

aplinkoj. Nuo vieno 
kuriančio žmogaus iki 

sekančio.

Pasaulis su kultūra, tradici
jos pasikartojimu tampa vi
dine atrama, vidinio žmogaus 
gamtovaizdžio ar harmonijos 
išlikimo garantu, teigimų, o 
ne iliuzija ar abejone tūks
tantmečių sandūroje.

Knygos pristatyme, atsaky
dama į skaitytojų klausimus, 
A. Veščiūnaitė pasakė, kad iš 
tiesų didelį vaidmenį jos kū
ryboje ir gyvenime turi muzi
ka. „Kai išgirstu muziką — at
sigaunu”, — ruošdamasi į vie
ną koncertą Vilniaus Filhar
monijoj kartą man prisipažino 
A. Veščiūnaitė.

pirmosioms metinėms. Skau
džiai, nerimastingai skambėjo 
posmai apie skausmingą vai
kystę, pasitraukimą iš tėviš
kės, kariui geležiniais ratais / 
dundant per Žemaitijos lau
kus. Vieną, matyt iš liaudies 
dainos įpintą, šio eilėraščio 
posmelį Eglė Juodvalkė įspū
dingai, įsiminančiai dainuote 
išdainavo:

o kai vežė iš na-a-mų 
nuo brangiųjų gimi-i-nių 
akmenėliai dundė-ė-jo 
man širdelę ska ud-ė-jo.

Klausytojų širdin kriste kri
to Onai Norkutei-Juodvalkie- 
nei ir Antanui Juodvalkiui de
dikuotas eilėraštis. Jame vėl 
įsirėžęs prarastos tėvynės, to
limos vaikystės skaudus ilge
sys.

Pastebėjau, kad Eglė Juod
valkė rankose turėjo Vilniuje 
leidžiamo savaitraščio Dieno
vidis šviežią laidą. Jame iš
spausdintas geras pluoštas jos 
eilėraščių, iliustruotų šiemet 
su savo paroda Čikagoje pabu
vojusios dailininkės Evos La
butytės grafika. Poezijos ir 
muzikos valandoje Eglė Juod
valkė skaitė šį naują, išeivijos 
spaudoje dar nematytą švie
sesnės nuotaikos ketureilįiku- 
rį, autorei sutikus, čia pride
du.

*

laikyti save ant delno 
kaip boružę 
plūstančiais sparnais 
ir degančia širdimi , r, H

Algimantas A. 
Naujokaitis

IKI NAUJŲJŲ METŲ
Dar kartą į Japoniją koncer

tuoti išvyksta Nacionalinis 
Filharmonijos orkestras su di
rigentu maestro Juozu Domar
ku. Tokyo mieste kartu su 
Japonų filharmonijos orkestro 
choru atliks Beethoveno De
vintąją simfoniją vokiečių kal
ba. Solo partijas atliks įneša 
Linaburgytė, Vladimiras Prud
nikovas, Audrius Rubežius ir 
Regina Maciūtė.

Quito mieste Japonijoje 
įvyks Vladimiro Prudnikovo ir 
Inesos Linaburgytės rečitalis.

įneša Linaburgytė Taivane 
atliks Carmen partiją, Bizet 
„Carmen” operoje keturiuose 
spektakliuose prancūzų kalba.

Grįžus į Lietuvą, pirmą 
kartą įneša Linaburgytė at
liks Azucenos partiją Verdi 
„Trubadūrų” operoje.

Pranė Šlutienė
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Bernardas Brazdžionis
PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Buvo draugas šviesaus Apolono, 
Buvo brolis jis meilės Safo,
Ir kely begalinės kelionės 
Nemačiau aš nuvargusio jo.

Šoko jis, gėrė jis ir dainavo 
Su Katulu Dianos laukuos,
Jam Horacijus šaukė: Bis!.. Bravo! 
Krito žiedas nuo vyšnios šakos...

„Poezijos popietės” šeimininkai ir programos atlikėjai Lietuvos ambasadoje lapkričio 7 d. Sėdi: Al
dona Brazdžionienė ir poetas Bernardas Brazdžionis; stovi iš dešinės: amb. Stasys Sakalauskas, 
rašyt. Kazys Almenas, Jūratė Sakalauskienė, pianistas Andrius Žlabys.

Poezijos popietė Lietuvos 
ambasadoje

ruošta š.m. lapkričio 7 d. poeto Bernardo Brazdžionio premijos už
Kunigaikščių miestą 60 metų sukakčiai paminėti

Juozas Kojelis: „Poete 
Bernardai, daug kartų teko 
dalyvauti Jūsų poezijos vaka
ruose Australijoje, Amerikoje, 
Europoje, o nuo 1989 m. — be- 
silaisvinančioje ir išsilaisvinu
sioje Lietuvoje. Žinau, kad 
Jūsų žodžio galia paveikdavo 
gausias išeivių auditorijas, o 
Lietuvoje — minias. Šį kartą 
Vašingtone manęs nebuvo, tad 
noriu iš Jūsų lūpų išgirsti ten 
patirtas nuotaikas. Juk dabar 
dvasiniai nusiteikimai ir iš
eivijoje, ir Lietuvoje kiti, negu 
anais laikais”.

Bernardas Brazdžionis. 
„Bičiuli Juozai, atsimenu 
anas „Megelano keliones” per 
Australiją ir literatūros ren
ginius, lankant lietuvių tel
kinius Melbourne, Sydnėjuje 
ir kt. didesniuose miestuose. 
Tai buvo drąsus žygis, pagal 
Vinco Mykolaičio Putino 
skelbtą rašytojo ar poeto pa
reigą: tautą žadinti, gydyti jos 
žaizdas, palaikyti gyvą dvasią, 
kelti ateities viltį.

Keitėsi laikai, žlugo komu
nistinė rusų imperija, pabudo 
ir išėjo gyventi jos pavergtos 
mažosios tautos; esam liudi
ninkai ir savo tautos entuzias
tingo atgimimo, ir sunkių at
kurtos valstybės dienų. Pasi
keitė ne tik šiokiadieniai, bet 
ir ateities rūpesčiai bei darbai. 
Žaizdos tebepūliuoja, bet jas 
gydyti dabartinis poetas atsi
sako, pats grimzdamas į ego- 
tistinį klaną, kuriame vis gi
liau ir giliau panyra tautiečių 
minios, reikalaudamos ‘duo
nos ir žaidimų’.

‘Žaidimų’ žaismas išvirsta į 
nepasitenkinimo manifestaci
jas, o jaunoji karta, beidėjiškai 
išaugusi, skęsta nepasotina
mų festivalių dūmuose”.

Juozas Kojelis. „Kas ėmė
si iniciatyvos Jūsų kūrybos po
pietę Vašingtone organizuoti?”

Bernardas Brazdžionis: 
„Lietuvos ambasados Vašing
tone kvietimas atvykti ir at
likti poezijos popietės progra
mą buvo netikėtas, džiugi
nantis. Nesutikti negalėjau. 
Sutarėm programą skirti Val

stybinės literatūros premijos 
(1939 m.) 60 metų jubiliejaus 
progai. Autorių pristatyti bu
vo pakviestas žymus, išeivijoje 
išaugęs, rašytojas Kazys Al
menas.

Vašingtone ir apylinkėje gy
venantieji lietuviai į renginį 
buvo pakviesti tokio turinio 
laiško: „Kviečiame į susitiki
mą su poetu Bernardu Braz-. 
džioniu. Turėsime retą gali
mybę susitikti Poetą, kurio 
žodis paženklino mūsų vai
kystės, paauglystės ir brandos 
amžiaus metus. Atsimename 
jį kaip žaismingą Vytę Ne
munėlį, sėmėmės iš jo žodžio 
vilties per tamsius okupacijos 
metus, matėme, kaip pakiliai 
jį sutiko nepriklausoma Lietu
va ....”

Juozas Kojelis: „Kvietimo 
redakcija išėjusi tarsi iš litera
to rankų. Ambasadose daž
niausiai telkiasi tik diploma
tai, ekonomistai, teisininkai, 
politikai”...

Bernardas Brazdžionis. 
„Esame įpratę matyti, kad 
ambasados ir atstovybės visų 
pirma atlieka diplomatinių ir 
politinių sferų darbus, tarnau
damos Lietuvai ir jos pilie
čiams paskirtose valstybėse. 
Diplomatinė veikla perkrauta 
darbais ir reikalaujanti tiek 
lėšų, kad jauna respublika 
turi labai siaurinti jų biu
džetą, verčiantį darbo ir veik
los apimtyje kultūros bei jos 
kūrėjų per daug nelepinti 
(kaip daroma ir pačioje Lietu
voje, mažinant ne tik kul
tūrinės spaudos, bet ir švie- 
timo/mokslo įstaigų rėmimą).

Kad kultūros žmonės ir pa
tys kūrėjai — rašytojai, poetai 
— užimtų Lietuvos atstovybių 
užsieniuose vietas, yra likęs 
tik gražus mitas, kuriame ra
sime tokias asmenybes, kaip 
O. Milašius, pats aukščiausio 
rango poetas Paryžiuje; vieni 
talentingiausių beletristų, 
kaip Ignas Šeinius Švedijoje, 
Jurgis Baltrušaitis Maskvoje, 
kitur Jurgis Savickis, talen
tingas beletristas Antanas 
Vaičiulaitis Vatikane...

Dar tebeveikius diplomatas 
veteranas Vytautas A. Dam- 
brava, ilgą laiką dirbęs Lo
tynų Amerikoje, vienas iš sun
kiai įsivaizduojamų tokio 
plataus ir sėkmingo masto 
Lietuvos atstovų, atrodo, bus 
įtaigojęs ir Lietuvos ambasa
dos Vašingtone ambasadorių 
S. Sakalauską, jauną, kupiną 
iniciatyvos, gabų organizato
rių ir darbuotoją. Tik jo ir jo 
žmonos Jūratės, ištikimos am
basadoriaus talkininkės, dėka, 
taip sėkmingai praėjo ir ši 
poezįjos popietė, suprantant, 
kad poezija ne paskutinėje 
vietoje stovi, galinti sujudinti 
ir sujaudinti gyvas širdis, kad 
ji, poezija, gali būti vienu, 
tamsą perveriančiu, spindu
liu.

Juozas Kojelis. „Kokia bu
vo publika, kaip vyko ben
drauti?”

Bernardas Brazdžionis: 
„Publika, kurios, ambasado
riaus žodžiais tariant, susirin
ko tiek daug, kaip niekad, 
sausakimšai pripildė salę; at
ėjo visų kartų žmonių — nuo 
pensininkų iki valdžios įstaigų 
darbuotojų, nuo studentų iki 
darželio, 'meškiukų Rudnosiu- 
kų’, kurie atsinešė ‘suskaity
tus’ Meškiuko Rudnosiuko eg
zempliorius, kad gautų dedi- 
'kacįją ir autografą.

Nemažai vyresniųjų, ypač 
moterų, atsinešė ‘suskaitytais 
lapais’ poezijos rinktines, dau
giausia (net kelių laidų) Per 
pasaulį keliauja žmogus, pa
brėždami, kurie eilėraščiai la
biausiai patikę. Tai: „Per pa
saulį keliauja žmogus”, „Ne
regys”, „Pavasario kelionė” ir 
kt. Tai vis eilėraščiai — ly
rinės baladės iš sukaktuvinio- 
rinkinio Kunigaikščių miestas, 
kurio pagrindinės religinės, 
tautinės ir bendražmogiškos 
temos plito ir augo vėlesnėse 
knygose: Didžioji Kryžkelė, Vi
dudienio sodai, Po aukštai
siais skliautais, Šiapus ir ana
pus mūsų laiko, kurį, naujau
sią, atsinešė autografui gauti.

Knygų dovanoms buvau po

Krito žiedas kaip naktys, kaip dienos, 
Kaip gyvenimas visas nukris, 
O jis vienas, jis vienas, jis vienas 
Praraston praeitin nebegrįš.

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Eina jis pro karališkus sostus, 
Pro muziejus monarchų senų.
Nuo karūnos jų dulkes nušluosto, 
Nuo stabų užmirštų akmenų.

Per marias nemarias ir plačiausias 
Ir per kalnus vainikais baltais, 
Neįkelių, nei dienų nesiklausęs, 
Jis lig Nemuno klonių ateis.

Žengs per girią, kaip eglių ošimas, 
Pasipuošęs žiedais kadugių, 
Kaip šventosios taurės piligrimas, 
Bris per plaukiantį lauką rugių.

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Iš atogrąžų girių žaliųjų,
Kaip vienuoliai, suklaupę maldos, 
Kaip atodūsis mirt pasmerktųjų, 
Amžiais amžinas balsas giedos:

—Miršta tautos, vergai, viešpatijos, 
Imperatoriai miršta seni, 
Miršta žiedas balčiausios lelijos, 
Tik tu vienas per amžius eini.

keletą nusivežęs ir suaugu
siems, ir mažiesiems, o daugu
mas gavo Lietuvoje pavasarį 
išleistą Adomo Varno paveiks
lo spalvotą kopįją „Karaliaus 
Mindaugo karūnavimas” su 
mano eilėraščiu parašyta ka
rališka priesaika, tinkančia ir 
šių dienų lietuviui”.

Juozas Kojelis: „Ar į po
pietę atsilankė kolegų rašy
tojų? Lietuvoje rašytojams 
priekaištaujama, kad į lite
ratūros vakarus ar kitus kul
tūrinius įvykius jie nelinkę 
lankytis”.

Bernardas Brazdžionis'. 
.Atsilankė Kazys Bradūnas 
su savo žmona Kazyte, atvy
kęs iš Lietuvos žiemai ir apsis
tojęs,, sūnaus šeimoje Baltimo- 
rėje; buvo ir kitas ‘lankininkų’ 
bendradarbis, tos pačios po- 

brazdžioninės kartos poetas, 
Alfonsas Nyka-Niliūnas, taip 
pat su žmona.

Bradūnas ir Niliūnas yra du 
gyvi įvykio liudininkai, stu
dentai, pradedantys jauni poe
tai, dalyvavę premijų įteikimo 
šventėje Vilniuje prieš 60 
metų.

Buvo ir, pora mėnesių už 
mane vyresnis, mano kartos 
beletristas Jurgis Jankus, už
siauginęs patriarcho barzdą, 
bet vis toks pat gyvas ir gu
vus, gero pasakotojo liežuvį

turįs, rašytojas ir bendrakal
bis. .

Ir, žinoma, jau minėtas iš
eivijos jaunesnės kartos roma
nistas Kazys Almenas.

Ne paskutinėje vietoje turiu 
paminėti ir Jono Aisčio žmoną 
Aldoną, ir Antano Vaičiulaičio 
žmoną Joaną, kurios taip pat 
mielos ir artimos, kaip ir jų 
vyrai, kolegos, anksčiau į Ana
pus išėję.

Dalyvavo ir spaudos atstovų 
— judrusis Dirvos redaktorius 
dr. Jonas Jasaitis...”

Juozas Kojelis; „Iš Jūsų

Per upelį, per ežerą gilų
Ir per lapą palaukių gėlės,
Iš pakrančių, iš tolimo Nilo
Ir iš tekančios saulės šalies.

»

Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus.

TIKIU

Tikiuį kad Tu,o Dieve, Tu pašaukei mane čia 
Iš amžių glūdumos,
Man Tavo žvaigždės, einančiam per girią, šviečia, 
Kad eičiau giedras ir ramus.

Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių
Tautų tautas vedi;
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę 
Išvedęs tarsi: auk, žydėk!

Tikiu, kad Tu, o Dieve, ir meilės giesmei žodį,
Ir džiugesį akių,
Ir sielai saulės amžių, ir vergui laisvę duodi
Už vieną atdūsį — „Tikiu...”

Kunigaikščių miestas. 1939 m.

KELEIVIAI

Mes amžino kelio benamiai keleiviai, 
Mes žemės turtuolės beturčiai vaikai, 
Nuklydę į naktį, kuri nesiblaivė, 
Kur vedė ne mūsų, 
Ne mūsų takai.

Mes tarėm: —Aušra! Švinta skliautas aptemęs... 
O juoda, o gruodas, o speigas širdy,
Ojos nesutikom, kur rytmetį lemia, 
Kaip laimė — maža
Ir kaip skausmas — didi.

Mes džiūgavom: — Saulė! Ji teka. Ji šaukia...
Ji visą vidudienį laimins ir švies,
O mūsų diena dar labiau apsiniaukė,
Kaip skliautas kurčios
Ir bežvaigždės nakties.

Mes šaukėm: — Diena! Šaukėm: — Ūkanos sklaidos. 
O skendom tamsoj, o klajojom akli.
Ir mūsų kelionė tebuvo tik aidas,
Tik aidas, tik aidas 
Paklydęs kely.

Po aukštaisiais skliautais. 1989 m.

atsakymų jaučiu, kad popietė poezįjos, nors ir neprivalomas, 
praėjo nuotaikingai. Ar tokia 
nuotaika lydėjo Jus?”

Bernardas Brazdžionis'.
„Apie save jau "flaug kalbėjau, 
o apie mano programos skaity
mus tegu kalba gausi auditori
ja — jeigu jai patiko, tegu 
leidžia iš lūpų į lūpas, kad lie
tuviai poezijos dar nenumari
no, kaip amerikiečiai, kurie, 

1 turėję pasaulinio garso poetų,
dabar skundžiasi, kad esą at

ėjęs nebe poezįjos metas, kad 
reikia jos kultą atgaivinti nuo 
pirmųjų mokslo dienų įvedant

pamokas...”
Juozas Kojelis: „Kad kiek 

būčiau pamiršęs paklausti — 
ar vienas leidotės į kelionę 
skersai kontinento”?

Bernardas Brazdžionis: 
„Ne vienas. Skridome labai 
patogiai ‘United’ oro linija, 
kartu su žmona Aldona, o mus 
palydėjo ir globojo mūsų miela 
dukraitė Dalytė; abi mano 
‘Mūzos’ buvo man tikra po
pietės puošmena.

Juozas Kojelis: „Labai 
ačiū, poete Bernardai, už po
kalbį!”

S8S

„Poezųos popietėje" Lietuvos ambasadoje. Iš kairės: poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, poetas Bernar
das Brazdžionis, rašyt. Jurgis Jankus, Kazimiera Bradūnienė ir poetas Kazys Bradūnas.
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Naują profesinės kultūros tiltą į ‘ 
‘7/ Lietuvą tiesiant

Loreta Venclauskienė

šiai valstybei padėti. Visi sie
kiai ir darbai dabar savaime 
krypsta tarptautinio vertini- 

giriio, kurį aprašant nebūtų ’ mo link. Menas šiuo požiūriu 
w *■*’*•'• ’ ‘ ’ taip pat ne išimtis. Meistriš

kumo ir tautinės tapatybės 
sąveikos klausimai šiandien 
yra nemažiau svarbūs nei 
prieš šimtmetį, kada palygin
ti, uždaresnę ir bemokslę lie
tuvių išeivių visuomenę muzi
kos srityje atkakliai lavino 
pirmosios lietuviškos operos 
kūrėjas Mikas Petrauskas.

Tuo metu, ir vėliau, daug 
pastangų buvo dėta, įvairiais 
muzikavimo būdais telkiant, 
išlaikant ar atgaivinant lietu
vybę Amerikoje. Kažkada tai 
atliko gausūs parapijų chorai, 
Antano Vanagaičio muzikinė,

Neatsimenu nė vieno pasta- 
rįjį'-ae'Simtmetį Čikagoje įvy
kusio muzikinio išeivijos ren-

pareikšta kompromisinių min- 
čių.’Štai opera vis‘ „tebegy
vuoja”, dainų ir 'šokių šventės 
„ąąr neatgyveno savo laiko”, 
įvairių organizacijų, bendruo
menių pokyliai, lėšų telkimo 
pietūs neapsieina be daininin
kų (nebūtinai lengvojo žanro!), 
jų ansamblių ir kitų, įvairiais 
instrumentais griežiančių, pa
sirodymų.

Nejučia, lyg nepastebėdami, 
įpratome pačią muzikos meno 
sampratą sieti su dalykais, 
kurie maža bendra teturi su 
gero muzikinės kultūros lygio 
sąvoka apskritai. Tikra teisy
bė, kad; prieškario nepriklau- aktorinė, žurnalistinė (humo- 
somos Lietuvos kultūrinio gy
venimo ilgesys skatino poka
rio ateivius burtis dainai ar 
šokiui, vedė į dramos studiją, 
fortepijono, smuiko klases, 
kvietė t|sti skautų, įvairių ki
tų, kultūros ir visuomenės, or
ganizacijų veiklą. Tada, prieš 
ketvertą dešimtmečių, lietu
vybės vardan nemažai buvo 
nuveikti.

Tačiail antroji ir trečioji mū
sų tautiečių karta lietuvybę 
kitaip supranta. Tėvų ir sene
lių kraštui atsikūrus kaip 
valstybei, lietuviškomis šakni
mis besidominčių jaunų žmo
nių dėmesys susitelkia į norą

ro žanrą itin mėgusi) veikla. 
Po ‘Antro pasaulinio karo at
blokštųjų gausus kultūrinis 
kraitis taip pat, deja, jau nu
sėdo į išeiviškos kultūros is
torinę dirvą. Tačiau Draugo 
jubiliejui skirtas, tris chorus 
suvienijęs, koncertas, regis, 
žadina viltį, kad šio žanro ba
ruose sulauksime reikšmingų 
pakitimų.^ v-

ClevelandO Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
chorui „Exultate” Rita Čyvai- 
tė-Kliorienė vadovauja nuo 
1982 metų, choro įkūrimo pra
džios. Pora metų anksčiau To
ronte susibūrusiam chorui

>■ A x >> V v . ’ , . , » ♦

Visi trys dirigentai grįžo į sceną koncerto pabaigoje ir dirigavo 
jungtiniam chorui, kuris, publikos plojimų išprašytas, įspūdingai 
pakartojo Handel „ARelųja”. Iš kairės: Darius Polikaitis, Dalia 
Viskontienė ir Rita Kliorienė. Nuotr. Jono Kuprio

iki šiol sėkmingai 
jo įkūrėja Dalia

„Volungė” 
diriguoja 
Skrinskaitė-Viskontienė. Va
karų Vokietijoje, Hanau, įkur
tas (1945 m.) ir Čikagoje vė
liau atgaivintas, Lietuvių me
no ansamblis „Dainava” yra 
bene vienintelis išeivių cho
ras, kaip mėgstama sakyti, 
„ištvėręs visus laiko bandy
mus”. Nuo 1988 metų Dariui 
Polikaičiui „Dainavai” pradė
jus vadovauti, ansamblis pa
laipsniui atgavo jėgas, sus
tiprėjo ir šiandien jo choras 
pajėgus atlikti tiek sudėtingą 
klasikinės, tiek naujos moder
niškos muzikos repertuarą.

Žinia, tik choro žanre 
įmanoma suburti dainininkus 
mėgėjus ir — talentingai dir
bant — pasiekti lygio, pajė
gaus varžytis su šios srities 
profesionalais. Būtent šia 
linkme pabrėžiama mintis 
apie realią galimybę naujam 
atlikėjiškos kultūros židiniui 
rastis, kurį vertinant, jokių 
kompromisų nebereiktų pasi
telkti.
Draugo jubiliejui trijų cho 

rų suruoštas koncertas iš es
mės buvo vieno, daugiau nei 
šimtą dainininkų vienijančio, 
būrio sėkmingas ir įdomus pa
sirodymas. Sėkmingas todėl, 
kad meistriškumu prilygo pro
fesionalams, o įdomus — kad 
suteikė progą atvirai pasvars
tyti meniškai atliktos progra
mos muzikinio stiliaus sa
vybes.

Pirmoje dalyje skambėjo lie
tuvių kompozitorių kūriniai. 
Penkias, įvairaus stiliaus ir 
laikotarpio dainas įspūdingai 
dirigavo Rita Kliorienė. Bro
niaus Kutavičiaus „Papartis” 
(žodž. Sigito Gedos) balsuotės 
paprastumu, jaukia posmų 
monotonija priminė labiau 
skaidriam vaikiškų jausmų 
pasauliui artimą muziką, ku
rią jungtinis moterų choras ir 
solistė Kristina Kliorytė* gra
žiai padainavo. (Kūrinys, jei 
neklystu, yra autoriaus kūry
binio kelio pradžios opusas, 
todėl jame dar nedaug tipiškai 
kutaviškų tolesnės stilistikos 
elementų). Sodriai ir harmo
ningai nuskambėjo jungtinio 
vyrų choro sugiedota lietuvių 
chorinės muzikos klasiko Sta
sio Šimkaus subalsuota liau
dies daina „Ūžia girelė”.

J balsų tinklą įpinti sekun-

Muz. Darius Polikaitis.

džių intervalai naujoviškai 
nuspalvino Vytauto Montvi
los, Mykolo Karčiausko žo
džiais sukurtą dainą mišriam tui ir instrumentų ansamb

liui.
Abu kompozitoriai gali būti 

palyginami tiek amžiumi, tiek 
pomėgiu kurti chorinio žanro 
kompozicijas. Tačiau tuo, re
gis, panašumai užsibaigia, ne
paisant tai, kad komponavimo 
eigoje jie pasinaudoja gana 
panašiomis modernios išraiš
kos galimybių asociacijomis.

Vokalinės muzikos kūriniuo- 
,se poezijos paskirų žodžių ir 
poezijos tekstų prasmių lau
kai retai kada susikerta. Čia 
suveikia skirtingi laiko me
chanizmai: žodis pirmiausiai 
sąveikauja su akustinėmis 
tarties sferomis, o poezijos 
.minčių visumą nulemia kūri
nio eigos, žodžiais aprašymui 
sunkiai pasiduodantys muzi
kinės įtampos' pasireiškimo 
būdai.

Justino Marcinkevičiaus 
„Tėviškės giedojimų” eilėdara 
muzikali, o filosofinė sklei
džiamų nuotaikų potekstė ta
rytum amžinai linguoja meilės 
tėvynei glėbyje. Betgi ir ge
riausios poezijos pagrindu su
kurta muzika visais atžvil
giais yra ,kitas kūrinys. Jono 
Tamulionio atveju — gana pa
viršutiniškos koncepcijos, bet 
pakankamai Sudėtingos muzi
kinės kalbos. Dalios Viskon- 
tienės vadovaujamas jungtinis

chorui „Saulė teka”. Tačiau 
Vidūno muzika ir eilės dainai 
„Lietuva, brangi šalele” kažin, 
ar nebūtų buvusios įspūdin
gesnės, jei būtų atsisakyta ne 
itin išradingos ir skambios Vy
tauto Juozapaičio harmoni- 
zuotės... O Balio Dvariono 
„Kupolinis” (Joninių daina) 
liaudies žodžiais tarsi atėjo į 
rimtą koncertą ne džiugiai ri
tualiniu, o savaip blankiu, ste
reotipišku, sovietų metais į 
dainų šventes įkyriai bruktu 
„optimizmu”. Minėto įspūdžio 
neprislopino nė gerai paruošta 
Ritos Kliorienės orkestruotė. 
Antroje koncerto dalyje pui
kiai padiriguota gloria pobū
džio muzika — Jacobus Gai
lus psalmė ir Georg Friedrich 
Handel „AUeluja” — betgi su
grąžino klausančio sielon tau
raus džiaugsmo nuspalvintą 
pasaulį.

Jungtinis choras specialiai 
šiam koncertui paruošė du 
stambius šiuolaikinės muzi- 1 
kos kūrinius: lietuvių kompo
zitoriaus Jono Tamulionio (g. 
1949 m.), Justino Marcinke
vičiaus žodžiams, „Tėviškės 
giedojimus” chorui, sopranui, 
altui, tenorui ir instrumentų 
ansambliui, ir anglų šiuolai
kinio kompozitoriaus John 
Rutter (g. 1945 m.) „Gloria” 
chorui, dviems sopranams, al-

Visos nuotraukos iš Draugo sukaktuvinio koncerto, įvykusio š.m. lapkričio 28 d. Mother McAuley 
gimnazijos auditorijoje. Jų autorius — Jonas Kuprys.

atklydusiais, 
sprendimais;

■ choras, solistai Virginija Bruo- 
žytė-Muliolienė, Danguolė 
Radke ir Marius Polikaitis bei 
instrumentinė grupė šį kūrinį 
atliko puikiai, pabrėždami vi
sa, kas jame yra patraukliau
sia. Galimas daiktas, kad ne- 

, pažįstantiems šiuolaikinės lie
tuvių muzikos skirtingų auto
rių žodyno, Jono Tamulionio 
kūrinio kalba pasirodė nafijo- 
viškai lietuviška. Tačiau šiek 
tiek giliau susipažinusiems su 
įžymiausių šiuolaikinės lietu- 

• viškos muzikos kūrinių stilis
tika, Tamulionio „Tėviškės 
giedojimų” antroji dalis („Iš 
tolo atplaukia...”) atmintyje 
susikirs su jau girdėtais, iš 
kitų autorių 
struktūriniais 
panašiai ir trečioje dalyje 
(„Sesuo tylioji...”), muzika per
nelyg artimai nubanguoja į 
kito kompozitoriaus spektak
liui skirtos muzikos („sesuo 
žydrioji”...) tematinius vande
nis. Tdkių panašumų įžiūrėji- 
mas gal ir būtų smerktinas, 
jei „Tėviškės giedojimų” kaip 
vientiso ciklo visuma nebūtų 
pernelyg eklektiška.

Šiuo požiūriu John Rutter 
i „Gloria” yra aukščiau aprašy

to kūrinio stiliaus priešingybė.
; Nors čia galima sutikti arba 

nesutikti su autoriaus pasiū
lyta muzikinės estetikos inter- 

; pretacija, nedraudžiama nei 

prieštarauti, nei pritarti ir 
kompozitoriaus kalboje aki
vaizdžiai pasireiškiančiai ma
sinės kultūros intonacinei 
įtakai, tačiau svarbiausia kit
kas — įspūdinga dramatur- 
ginė įtampa, sumaniai“ „sty
guojamų” kulminacyų ii- ato
slūgių sekos, virtuoziška inst
rumentuotės palyda. Be abejo, 
tokį įspūdį susidaryti padėjo’ir 
šiuo kartu puikus choro, so
lisčių Virginijos Bruožytės- 
Muliolienės,'Rimos Polikaity- 
tės ir Danguolės Radke bei 
dirigento Dariaus Polikaičio 
pasirodymas.

Nesunku įsivaizduoti, kiek 
daug ne tik kūrybinio, bet ir 
organizacinio darbo buvo įdė
ta, ruošiant Draugo jubiliejinį 
koncertą. Visus sunku sūnii- 
nėti. Tačiau be Dariaus Poli
kaičio talento, neabejotinai 
subrandinto muzikinio skonio, 
tokio masto renginio kažin ar 
būtų pasisekę sulaukti;

Gera pradžia — pusė darbo. 
Tradiciją tęsiant, įdomu būtų 
išgirsti specialiai išeivijos cho
rui užsakytų naujų kūrinių at
likimą. Tik vertėtų pagalvoti, 
kaip geriau tokio užsakymo 
konkursą organizuoti, kad ta- 
lentingiausiems kandidatams 
būtų paskata dirbti, o išeivijos 
chorams — naujus kultūros 
tiltus į tėvynę Lietuvą nuties
ti.
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Balys Auginąs
ADVENTO VILTIS

KALĖDŲ PSALME

Dar nemačiau
Tokio ūkanoto Advento: 
Mano dienų laivai 
Grimsta dervos mariose,
Ir laukimo naktis 
Vaikšto aplinkui mane, 
Kaip aklas keleivis — 
Jo virpančius pirštus 
Jaučiu savo delne------

O pasaulis gieda
Apie balandi 
Su alyvos šakele.
Bet žmogaus daina — 
Kaip sausra:
Žudanti žiedą, 
Deginanti širdį —
Ji yra kaip taifūnas, 
Nusiaubiantis
Taikingą žveją------

Ir mano Genties varpai — 
Drebančios širdies varpai — 
šaukia meilę ir viltį,
O Advento naktis 
Tamsi, kaip baimė, 
Gili — kaip neapykanta:

Ir alyvos šaka 
Žydi tik ant užmigusio 
Kūdikio kapo - --------

hKuf jūs, Geros Valios Ąsočiai? 
Kodėl gulite aikštėse sudužę? 
Santaikos vynas palietas —

Lietuvoje po 55 metų
Apie ją Danas Lapkus Mo

nografijoje (1993) yra pasa
kęs:... „pozityviu požiūriu į pa
sauli, koloristine kultūra, pie
šinio šviežumu ir grakštumu 
dailininkės darbai yra uni
kalūs lietuvių meno istorijoje”.

Ir Monografijos redaktorius 
Algimantas Kezys: „Savo pasi
rinktus objektus Ona Dokal
skaitė perteikia gyvomis spal
vomis, paversdama juos ro
mantiškomis impresijomis, 
kupinomis jaunatviško verž
lumo ir lyrizmo.” ...„begalinė 
spalvinių derinių įvairovė pa
veiksle virsta kūdikiškai la
kios fantazijos pasauliu”

Gimusi Seinuose, augusi ir 
brendusi Surdegy (kur našlė 
Antanina Dokalskienė moky
tojavo), paskui Panevėžy — 
pas tetą, kai gimnazijoj pie
šimo mokytojas Juozas Zika
ras pastebėjo jos talentą.

O 1928 m. Dokalskienė su 
Onute ir Birute atsiranda So
vietų Sąjungoje, nes Maskvoje 
— jos sesuo, ir nes ji patikėjo 
ten būsimo „rojaus” vizija... O

Dailininkai Ona Dokalskaitė ir Mykolas Paškevičiai Vilniuje šią 
vasarą.

Apleisto Slėnio miškuose 
Ir šviesiausią Kalėdų naktį 
Miega negyvos eglės — w 
Lyg žali pumpurai 
Mirusios mūsų kartos------

Kai šiąnakt Vilties Žvaigždė 
Sustoja prie apsnigto stogo, 
Mano Apleistame Slėnyje 
Prasimuša naujo šaltinio 
Krištolinis siūlas - -----
Leisk, Visagali, 
Angelui savo 
Pragysti 
Ant mano namų 
Švento ir sukapoto 
Slenksčio----------

Tavo garbei žiema 
Išklojo tėviškės laukus 
Išblyškusia drobule sniego — 
Kaip mano Motina dengdavo 
Šventąjį stalą Kūčių------
Ir aš vienintelę
Įsikūnijimo Naktį 
Nusiimu šiurkščią 
Žmogiškos širdies ašutinę 
Ir palenkiau kelius 
Prieš savo dievišką Brolį, 
Gimstantį
Ant pasaulio karsto 
Po stebuklų 
Ir Vilties 
Žvaigžde----------

1975.12.10

pati mokytoja ir Verecėjos mo
kyklos (lietuvių) greit apkal
tinta, kad „liaudies priešas”, 
patenka į Sibirą... Jaunos 
mergaitės vargo, drebėjo iš 
baimės tame „rojuje", už
sidirbo duoną įvairiais darbe
liais.

Onutė, anksti palinkusi į 
meną, vargais negalais pateko 
Minske į Vitebsko dailės tech
nikumą, kur susipažino su 
būsimu vyru-dailininku Myko
lu Paškevičium; abu, studijas 
baigę, greit pasižymėjo orgi- 
nalia kūryba, net buvo premi
juojami.

Onos sesers Birutės, ak
torės, dukrelę Birutę Paške- 
vičiai paglobodavo, kai ji 
išvykdavo teatro gastrolėms. 
Kartą, staigiai frontui pa- 
sistūmus, jie turėjo bėgti, fron
tas juos nuo sesers atskyrė, 
vienerių metų Birutę jiems 
teko globoti ir užauginti.

Paškevičiai su grįžusia iš Si
biro motina Dokalskienė 1942 
m. atsidūrė Kaune, vietinių 
dailininkų buvo gražiai sutikti

Kalėdų belaukiant... Tai ne senųjų Betliejaus kalvų piemenu
kas, o keturmetis Raimundas Čepelė, kaip ir visi, nekantriai lau
kia Jėzaus Gimimo šventės.

ir priimti. Čia Dokalskaitė ir 
parodoj dalyvavo. Čia gimė 
Onos ir Mykolo dukrelė Alyja 
(1944), deja, tais pat metais 
jiems teko su daugeliu kitų 
lietuvių pasitraukti nuo ko
munistų. Vokietijoj, vėliau 
Amerikoj (New York — Long 
Island, paskui Kalifornijoj — 
Santa Monica, Anaheim) Ona 
ir Mykolas su daile nesiskyrė.

O. Dokalskaitė iki dabar yra 
dalyvavusi per 20 dailės pa
rodų, asmeninių ir grupinių; 
paskiausia, labai sėkminga, 
jos paroda buvo prieš porą 
metų Anaheim, CA., galeri
joje. Mykolas — irgi savitas, 
įdomus dailininkas, nors 
duoną pelnė architektūrinėj 
bendrovėje. Jo Monografija 
taip pat, Alg. Kezio redaguota
— 1994 m. Duktė Alyja, 
išsimokslinusi New Yorke, 
tapo žymia dailininke, dabar 
su kūryba besireiškianti 
Amerikoj ir Japonijoj.

Šiemet ši trijų dailininkų 
šeima, lydima ir dukros- 
augintinės, nuvyko į Lietuvą
— po 55 metų. Bet svarbiau
sia Lietuvos viešnia buvo dail. 
Ona Dokalskaitė, nes Dailės 
muziejaus Vilniuje pakviesta 
suruošti jos kūrinių parodą — 
Radvilų rūmuose. Paroda bu
vo atidaryta 1999 m. rugsėjo 9 
d. ir tęsėsi daugiau kaip 
mėnesį.

Prakalbinu dailininkę:
— Kodėl tik dabar ke

lionė?
Galvojau žymiai anksčiau, 

dar gyvenant Santa Monicoj. 
Paveikslai buvo paruošti, bet 
neįrėminti. Tačiau ir abejojau, 
ar Lietuva priimtų... Ragino 
dail. V. Jonynas, kiti: nuvyk, 
pasirodyk su sava kūryba! O 
aš buvau tyli, savęs neperver
tinau... Pagaliau parašiau 
Dailės muziejaus Vilniuje di
rektoriui Romualdui Budriui, 
užklausdama apie galimybę 
parodai. Atsakė: ‘Mačiau jūsų 
monografiją, manau, būtų 
malonu jūsų darbus pamatyti.’ 

Pradėjau ruoštis. Bet po že
mės drebėjimo namas aplam
dytas, išsikraustėm į Anaheim 
— arčiau dukros, taigi pastan
gos atidėtos.

Kelionė į ten šiemet sunki 
nebuvo, atgal — sunkesnė, bet 
prie sunkumų mes pripratę. 
Išskridom trys: Mykolas, aš ir 
Birutė; Alyja, dėl darbų už
sieny galėjo atvykti kiek 
vėliau, į parodos atidarymą 
nespėjo.

— Kokie įspūdžiai?
— Vilniuje niekada nebuvu

si. Nustebau, kad tai europie- 
tiškas miestas. Grožėjomės 
aukšta Lietuvos kultūra, mei
le muzikai ir menui. Buvom 
atsisveikinime su Mateikos 
„Žalgirio mūšio” paveikslu; 
puikus orkestras, diriguoja
mas prof. Sauliaus Sondeckio. 
Susipažinom su juo ir jo 

Dail. Ona Dokalskaitė. „Žiema Hampton Bay, New York”.

žmona. Po koncerto teko susi
tikt ir su vysk. J. Boruta; jis 
prašė perduoti linkėjimų prel. 
J. Kučingiui, poetui B. Braz
džioniui ir jo tetai (Santa 
Monicoje) Petronėlei Starkie- 
nei.

Kai atvyko Alyja, visi 
vaikščiojom po senamiestį, bu
vom prie Aušros Vartų, prie 
Parlamento rūmų, kur lietu
vių minia sustabdė rusų tan
kus... Matėm Gedimino bokštą 
(bet sunku mums įlipti!), pasi
grožėjom Vytauto Kašubos 
Gedimino paminklu.

Į parodą atsilankė vidutinio 
amžiaus publika, daugiau-vy- 
resni. Atidaryme-negausiai, 
nes buvę tik su pakvietimais. 
Vėliau, ypač savaitgaliais, sa
ko lankėsi daugiau. Mes bu
vom išvažiavę-pasidairyti po 
Lietuvą.

Bet man svarbiausia ir 
džiaugiausi, kad parodos ati
daryme atsilankė mūsų ne
priklausomybės iškovotojas 
Vytautas Landsbergis, su, 
žmona Gražina. Jis pasveikino 
mane su gražiausių rožių 
puokšte. Aš, žinoma, jaučiausi 
— kaip „ant septinto dan
gaus”... Tai man kulminacinis 
įvykis! Gražią kalbą pasakė 
direktorius R. Budrys. Ir man 
leido pasisakyti. Jaudinausi! 
Bet... žmonės nepeikė, net pa
gyrė.

— Turėjote ryšį su Drus
kininkais? Kaip-ten?

— Labai labai ten mums pa
tiko! Aš tiesiog įsimylėjau tą 
pilną pušų miestą! Vasarotojų 
daug. Buvo nemažai kultūros 
žmonių. Susipažinom su mini
stru poetu Kornelijum Plate
liu, Druskininkų meru Algi
mantu Makniu, jo pava
duotoju Baliu Babruku. Bu
vom Čiurlionio įspūdingame 
muziejuje, kur genijus kūrė ir 
dailę, ir muziką. Pianinas — 
švarus, blizgantis, rodos, tik 
šiandien Čiurlionis čia sė
dėjęs... Ir jo, genijaus, paroda, 
miniatiūriniai paveikslai — 
viskas ir senoviška, rodos, ir 
jaunatviška. Negalėjom at
sidžiaugt.

Nukrito ten obuoliukas, aš jį 
pasiėmiau — kaip atminimą 
iš Čiurlionio sodo; o Mykolas jį 
radęs, nežinodamas, kad man 
tai relikvija, ėmė jį ir ap
graužė...

— Kaip jums ir dukroms 
atrodė viskas Lietuvoje?

DaiL Ona Dokalskaitė. „Be pavadinimo’

— Kaune pirmadienį buvo 
daug kur uždaryta. Ir tas 
miestas ne toks įspūdingas, 
kaip Vilnius. Aišku, visur me
nasi didieji skaudūs pergyve
nimai: kovos, išvežimai, pro
testai... Anuomet, prieš pusę 
šimtmečio, aš gyvenau Surde
gy, Panevėžy. Ten gamta — 
kaip poezijoj (o gal kad jau
nystėj?). Lygumos, švarūs 
miškai... Miškai mane traukė, 
bet nebuvom sustoję.

Kur aš augau, buvo balti 
beržynėliai, dabar tokių ne
mačiau. Ežeriukų daug pra- 
važiavom-gražūs. Norėjosi iš
lipt, pabraidyt...

O aš pirmiausia Kaune 
norėjau aplankyt Karo mu
ziejų, kur buvo mano pirmas 
pasirodymas — parodoj 1943 
m., su paveikslu „Ant protėvių 
kapo”. Bet muziejus pirma
dienį buvo uždarytas. Susiti
kom su Algimantu Miškiniu, 
meno kolekcionierium, kuris 
yra žurnale Kolekcija rašęs 
apie Mykolo seniai pamirštą 
paveikslą, tapytą mums gy
venant Kaune (1943-44 m.).

Į Kryžių kalną patekom 
grįždami atgal į Vilnių. Nu
teikė mus ir džiugiai, ir 

liūdnai. Kalnas lyg apsodintas 
medeliais, bet tai juk kryžiai! 
Niekur pasauly nėra, kad 
žmonės su tokia meile globotų 
šią vietą. Kryžiai naktimis 
buvo statomi, kadangi sovie
tinės valdžios uždraust^.' ^Jų 
vis daugėjo — Valdžia ne
pajėgė nustelbti. Dieną naiki
nami, o nakčia — vėl jų dau
giau. Ir dabar pajutom didelį 
žmonių tikėjimą bei užsi
spyrimą — viską siekti maldo
mis, kryžiais/.. Rožančiai, 
škaplieriai — sukabinti ant 
kryžių — visa tai reiškė meil$ 
ir tikėjimą. Žiūrėjau į didelius 
gražius kryžius, taip pat į 
mažiukus, rožantėliais apka
binėtus. Gražu, bet ima ir 
liūdesys — dėl daugybės miru
sių, nukankintų, žuvusių. 
Jaunieji lipo į kalno viršūnę, 
aš tik apačioj išgyvefiau visą 
Kryžių kalno istoriją.

— Kokios dabar kūrybi
nės mintys, miela daili
ninke?

— Dabar? Man gana, už
baigiau savo misiją. Regėji
mas apsilpęs, ką begalėčiau 
kurti? Bet gyvenimas, vis tiek, 
įdomus. Ir reikia priimt, kas 
tau Dievo duota. Atlikti ^ve-’’ 
nimo paskirtį, pareigą. Negali 
kurti, tapyti, tai bent gali pa
svajoti.

Yra ir dabar kuo džiaugtis: 
ačiū Dievui, abi dukros svei-.> 
kos, labai darbščips, mylinčios 
ir mylimos.

— Tai petenkinta ke
lione, ir paroda? Nesįgai- 

' lite vargo?
— Labai patenkintą! Nesi

tikėjau būti taip gražiai priim
ta, nors jiems iki šiol ne-.; 
žinoma. Tyliai dirbau, tyliąi, 
gyvenau. Ilgai negalėjau, užr 
siimt laisva kūryba. Dabar^ 
džiaugiuosi viskuo: ii; lietuvių 
dainos man gražios, ir lite
ratūra visada gėrėjausi (tik, 
deja, nebegaliu skaityt). Ir 
ypač atsigavau dabar kelionėj 
po Lietuvą. Jie ten pasidomėjo 
mano kūryba, mūsų biografi-. 
ja. Korespondentai klausinėjo,- 
teiravosi ir per televiziją leido 
pasisakyti. Jautėsi visur savi 
žmonės — geranoriški, sve
tingi. -■

Sveikatos ir sėkmės, miela 
dailininke! Ačiū už nuoširdų 
pokalbį.

Kalbėjosi Alė Rūta
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Leonardas Andriekus

KALĖDINĖ VIZIJA .

Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs ieškoti, Kristau, išeinu.
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu.

Nesuprantu, kaip Tu gali kentėti šalti, 
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai, 
Bet aš einu ugnelei kibirkšties įskelti 
Per žemę, apsidengusią baltai.

Tavęs tvartely nesušildys mėnesiena 
Ir nuo pūgos eglaitės neužstos.
Drebėsi mano žemėje ant šieno. 
Kai angelai aukštybėse giedos.

Spragės pastogėse ledinės žvakės — 
Bus šiaurėje žiauri žiema — 
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė, 
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Balys Auginąs
ŠIRDIS KALĖDŲ ŠVIESOJE

Pro Dievo langą
Maža žvaigždelė žvelgia —
Ten žemėje — tamsu
Tad mėnesienos šviesią dalgę
Šiai Nakčiai angelas paliko
Spindėti virš dausų — ■

O žemėje žmogus
Šią Naktį tylią

Pajunta šviesą širdyje —
Atgimę amžiai tie pražilę
Vėl šviečia Kūdikio gimimą
Palaimintoj Kalėdų naktyje —

Ir veda mu6 žvaigždė
Į Kūdikio vargingą prakartėlę,
Kurioj du tūkstančiai
Kalėdinių žvaigždžių
Užgeso praeity —
Tu šiąnakt neški savo širdį —
Raudoną meilės gėlę —
Padėki Kūdikiui ant šieno
Ir jausi Jį arti, arti
Savoj širdy, Tylioj nakty ~

1999 m.

Dail. Veronika Švabienė. „Kalėdaitis”. Lino raižinys.
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JIS KALĖDŲ NAKTĮ UŽGIMĖ

Mane seselė nusivedė 
bažnyčion, —

prie švento Kazimiero 
karsto
šypsosi Marija, — 
tai Jėzaus Motina, 
o Jis Kalėdų naktį 
užgimė, 
ir nebuvo našlaitis, 
vargšas kaip aš.

Kai buvau penkerių metų, 
paliko mane tėtis 
ir mama. Verkiau ir verkiau...

Dabar žiūriu į kiekvieną 
praeinančią moterį 
šviesiais plaukais,
(gal tai mano motina?)

Tokią atsimenu ją
rytą
ir vakarą...

KAI AŠ DAINAVAU

Kai aš dainavau Gedimino gatvėje, 
niekas nenorėjo girdėti, 
o seselė man sakė, — 
tu turi gerą balsą, 
galėtum būti 
dainininku.

Išmokė ji mane
Tėve mūsų,
ir apie Jėzų, ir prakartėlę, 
kur piemenukai giedojo 
„Sveikas, Jėzau, gimusis”,

nusivedė į salę,
kur skambino pianinu 
tokia moteris, 
vardu Gražina; —

pasakojo seselė, kad ji 
užaugo Sibire,
patyrė badą ir persekiojimus, 
o naktimis prašė Dievą,
kad padėtų jai tapti muzike...

Dabar ji gyvena Vilniuje,

Julija Švabaitė
globoja našlaičius, 
tokius kaip aš, 
renka aukas, 
ir Savo muzika 
džiugina širdis... ■

TUNE VIENAS, VAIKELIp

Tu ne vienas, 
vaikeli, — 
tarė seselė man, — ,

daug daug dar
Lietuvoje
be motinų,
be tėvų,
be seserų
ir brolių...

Kas priglaus tave, 
vargdienėli, 
kas rytoj galvelę 
sušukuos, 
Išmokys poterėlių?..

IR AŠ B UVA U NAŠLAITĖ

— Ir aš buvau našlaitė, — 
pasakojo seselė man, — 
ir aš turėjau 
šunelį, 
bet atėmė jį 
negeri žmonės; — 
pamotė skriaudė, mušė,

pabėgau pas močiutę,
sena jį buvo,
su lazdele,
o gera kaip angelas,
užaugino ...

Dabar matai,
aš jau seselė vienuolė,
mokytoja,
ir tu,
kai užaugsi,
jei tik labai -labai norėsi,
ir Dievulį mylėsi,
galėsi būti ir kunigu,
ir mokytoju,
ir net
prezidentu!...

Iš ciklo „Vilniaus gatvių vaikai’

„GIESMIŲ GIESMELĖS 
—2000”

Lapkričio 21 d. Kauno ku
nigų seminarijos salėje vyko 
tradicinis „Giesmių giesmelės 
— 2000” konkurso laureatų 
koncertas. Pasirodė 20 viene
tų: solistai, vokaliniai an
sambliai, chorai iš Kauno pra
dinių ir vidurinių mokyklų, 
gimnazijų, vaikų globos namų, 
muzikos mokyklų, parapijų. 
Ta proga Kauno arkikatedroje 
šv. Mišias aukojo arkivysku
pas S. Tamkevičius. Po Mišių 
šventinį koncertą pradėjo 
Kauno sakralinės muzikos 
mokyklos ansamblis „Pastora
lė”.

Kauno švietimo ir ugdymo 
skyriaus specialistė R. Meilu
tienė šį giesmių konkursą pa
vadino didinga švente artėjan
čio Jubiliejaus fone ir padė
kojo kun. V. Pabrinkiui už šią 
iniciatyvą bei paramą. Kon
kurso nugalėtojus ir jų vado
vus sveikino arkivyskupas S. 
Tamkevičius, Kauno švietimo 
ir ugdymo skyriaus vedėja A. 
S. Šležienė. Penki laureatai 
solistai apdovanoti kelione į 
užsienį.

BŽ, 1999 m., Nr. 22

PARAMA JAUNIESIEMS 
MENININKAMS

Kultūros ministro Arūno 
Bėkšto įsakymu skirta finan
sinė parama šiems jaunie
siems menininkams — tarp
tautinių konkursų, stažuočių, 
kursų, studijų dalyviams: An
driui Žlabiui (dalyvavimas in
terpretacijos seminare Or- 
forde, Kanadoje) — 2000 Lt: 
Tomui Daukantui (magistra
tūros studijoms Ciūriche, 
Šveicarijoje) — 1,500 Lt; Vili
jai Poškutei (magistratūros 
studijoms Ciūriche, Šveicari
joje) — 1,500 Lt.

LITERATŪROS 
VAKARAI MIESTO 

ROTUŠĖJE

2000 m. Goethe’s institutas 
Vilniuje ir „Lietuviškos kny
gos” inicijuoja projektą „Mies
tų Europa: vietos laikas lite
ratūroje”. Projektas numato 
kiekvieną mėnesį į Vilnių 
kviesti po rašytoją iš miesto, 
palikusio ryškų kultūros ženk
lą dvasiniame ir literatūri
niame Europos gyvenime. 
Kaip 13 dalyvis, svečio teisė
mis yra kviečiamas Jeruzalės 
miestas. Kviečiamas rašytojas 
(ar rašytojai) turi būti ryški 
figūra tos1 šalies literatūroje ir 
rašyti apie savo miestą. 12- 
koje literatūros vakarų, ku
riuos surengti planuojama 
miesto Rotušėje, dalyvautų ir 
po vieną lietuvių rašytoją (iš 
viso 12), rašantį apie savo 
miestą Vilnių.

Siūlomų miestų sąrašas: 
Berlynas, Paryžius, Londonas, 
Viena, Oslas, Kopenhaga, 
Varšuva, Praha, Atėnai, Ro
ma, Barselona/Madridas, 
Maskva, Jeruzalė (svečio tei
sėmis).

Miestai, kurie galėtų daly
vauti, jeigu neatsirastų daly
vių iš pagrindinio sąrašo (taip 
pat pretendentai tęsti projek
tą 2001 metais): Liubliana, 
Briugė, Dublinas, Stokholmas, 
Reikjavikas, Amsterdamas, 
Ryga, Talinas.

Organizuoti šį renginį vieša
jai įstaigai „Lietuviškos kny
gos” padeda Lietuvos rašytojų 
sąjunga ir Vilniaus savivaldy
bė.
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