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Parsivežiau didžiausią dovaną
Po pusantro mėnesio truku

sios kelionės po JAV ir Ka
nadą į Lietuvą sugrįžo Kauno 
Dramos teatro aktorė Virgini
ja Kochanskytė. Ji maloniai 
sutiko pasidalinti įspūdžiais iš 
kelionės. Maniau išvysiu po 
kelionės pavargusią ir liūdną 
aktorę, bet pamačiau spin
dinčia šypsena laimingą Virgi
niją. Po šiltų pasisveikinimų 
pradėjau mūsų pokalbį.

— Virginija, iš spindinčių 
akių ir palaimingos šyp
senos matau, kad kelionė 
pasisekė. Kiek turėjai kon
certų? Ką patyrei šioje ke
lionėje.

— Turėjau šešiolika kon
certų. Trylika buvo JAV, o 
trys Kanadoje. Aš esu be galo 
laiminga. Mintimis vis grįžtu į 
praėjusias dienas... Patyriau 
fantastiškiausią vaidinimo 
džiaugsmą; Jeigu aktorius no
ri švytėti scenoje, žavėti, juo
kinti, sujaudinti, suteikti liū
desio, padovanoti klausyto
jams gyvenimo džiaugsmą, ir 
gauti, gėlių, marias ovacijų, 
šilto., dėmesio, jaudinančią 
padėką... Aš visa tai turėjau. 
Aš parsivežiau didžiausią do
vaną — žmonių meilę ir 
padėką. Tai apie ką dar svąjo- 
ti įp ,kp dar reikia aktoriui 
norėti ir tikėtis.

— Būtų įdomu sužinoti 
kas sumanė Tavo iškvie
timą. Kas Tau padovanojo 
tokią džiaugsmingą šventę.

— Pirmiausia noriu nuošir
džiai padėkoti Lietuvių Ben
druomenės Kultūros tarybai ir 
jos pirmininkei Marijai Re
inienei už dėmesį man ir 
iškvietimą. Ji, pati to nenu
jausdama, suteikė man gali
mybę bręsti, tvirtėti kaip as
menybei, žmogui, artistei. Ji 
padovanojo man sėkmingo ar- 
tistavimo džiaugsmą. Aš par
vykau su dvasinio turtėjimo 
dovana.

Stebėjausi, kad išeivijos 
žmonės, turėdami gana kuk
lias finansines ir organiza
cines pajėgas, sugebėjo subur
ti, parengti tokius gražius 
Vinco Kudirkos minėjimus. 
Labai gąjla, kad Lietuvoje 
100-sios V. Kudirkos mirties 
metinės praėjo gana kukliai.

— Virginija, žinau, kad 
šiai kelionei Tu ruošeisi la
bai kruopščiai ir atsakin
gai. Tai, ką matė publika 
per šešiolika koncertų, bu
vo sunkaus darbo vaisius. 
Gal gali papasakoti, kaip 
ruošeisi šiai kelionei ir kas 
Tau pačiai yra Vincas Ku
dirka.

— Išties, susidūrimas su 
Vincu Kudirka man pačiai, 
kaip žmogui, buvo atradimas. 
Labai daug skaičiau — A. 
Merkelį, J. Būtėną, V. Kavolį, 
A. Zalatorių ir kitus. Skaičiau 
laiškus, atsiminimus, kūrybą. 
Aš kūriau savyje Vinco Kudir
kos paveikslą. Ieškojau atsa
kymo — kas man yra šis žmo
gus. Bandžiau rasti ‘ žmogų 
bent kiek savo idėjomis pa
našų į jį. Gyventi vardan kitų 
— artimo gerovei, jo gyvenimo 
ir darbų esmė ir prasmė. Ati
davęs savo gyvenimą žmo
nėms ir tėvynei, jis mirė visų 
apleistas skurde ir varge...

— Tu koncertavai su šia 
programa Lietuvos mokyk
lose ir išeivijos mokyk
lose. Kaip vaikai, jaunos 
sielos, supranta Kudirką.

Turėjau koncertų mokyk
lose. Vienoje Detroito mokyk
loje manęs paklausė — kas 
jis. Aš bandžiau, vaizdžiai 
iliustruodama jiems prieina
mais faktais, atskleisti jo 
esmę. Sakau — jeigu dabar 
vienas indėnas, gyvendamas 
mažame miestelyje, sugalvotų 
kurti savo valstybę — su in
dėnų kalba, konstitucija, sei
mu, prezidentu, mokyklomis, 
institutais — ką jūs saky
tumėte. Tai neįmanoma, tai 
beprotystė — atsakė jie. O Ku
dirka puoselėjo ir svajojo apie 
nepriklausomą Lietuvą. Jis in
telektualus, šviesus, nuosta
bus žmogus, gyvendamas ru
siškos imperijos pakraštėlyje, 
subrandino it pagimdė fantas
tišką idėją apie nepriklauso
mą Lietuvą. Ir tai tapo rea
lybe. Jo suolo draugas J..Ja
blonskis ir kitį teigė, kad jis 
buvo ir yra svarbiausias mūsų 
valstybės žmogus. Jį tokį 
sutvėrė Dievas. Jis turėjo arti
mo meilės supratino dovaną. 
Koncertuodama mokyklose, 
mačiau, kad vaikai klauso iš
sižioję, jų akys spindi, jiems 
įdomu. Tuose veiduose spin
dėjo romantizmas, idealizmas, 
tikėjimas. Aš Lietuvoje būti
nai koncertuosiu mokyklose. 
Aš linkėsiu vaikams neuž
gniaužti savyje drąsių, fantas
tiškų idėjų, svąjonių. O moky
tojams linkėsiu provokuoti, 
skatinti tas idėjas, neužslo
pinti tų svąjonių. Jeigu mes 
norim turėti nepriklausomą 
Lietuvą, turįm pasitikėti jau
nyste, kuri yra idealistiška, 
nenori sutikti su mūsų konfor
mizmu, prisitaikymu.

— Džiugu, kad koncer
tuoji mokyklose, atlieki tą 
švietėjo — žadintojo darbą. 
Kalbant Kudirkos žodžiais, 
Tu keli iš miego, iš są
stingio. Tu kalbi apie jo su
kurtą himną, kuris mums 
yra taip pat brangus, kaip 
malda — „Tėve mūsų”. Mes 
turim įgyvendinti himno 

žodžius. Deja, taip Lietu
voje nėra...

— Sunku pasakyti, kur yra 
pagrindinė* priežastis. Galbūt 
todėl, kad ta didžioji dauguma 
užmiršo dešimt Dievo įsaky
mų. Kur meilė artimui, kur 
auka. Mes įvykdėm tik vieną 
punktą Kudirkos himno žo
džių — Lietuva tapo nepri
klausoma. Bet kur vienybė, 
kur bendras darbas vardan 
Lietuvos? Kudirka savo kilnio
mis mintimis nušvietė mums 
kelią iki sąjūdžio, Atgimimo, 
ir tuo nušviestu keliu ėjo daug 
žmonių, paguldė savo galvas 
už idėjas. Garbė ir šlovė jiems. 
Bet didžiulė dauguma nenori 
dorai gyventi. Jie „dėl trupinio 
aukso ir gardaus valgio šaukš
to” pamynė šventas idėjas. Ta 
nesibaigianti „raganų me
džioklė”, silpnesnių ir mažesnių 
skriaudimas, įtarumas klesti. 
Kur tie didvyriai, kurie rodytų 
savo doro ir kilnaus gyvenimo 
pavyzdį mums. Aš manau, 
kad ateitis priklauso mūsų 
jaunimui. Tiems kilniems vei
dams, kuriuos aš matau mo
kyklose. Ir tada mūsų senatvė 
bus ramesnė, turtingesnė, 
tvarkingesnė, kilnesnė, pado
resnė.

— Virginįja, sutikai daug 
įdomių žmonių, turėjai 
gražaus bendravimo aki
mirkų. Sakyk, kokį įspūdį 

tau paliko sutiktieji žmo
nės?

— Aš gastroliavau įvairiose 
salėse — ir didelėse, iškilmin
gose ir mažesnėse, kukliose. 
Bet visur aš jutau meilę ir 
dėmesį. Mačiau, su kokiu rū
pesčiu žmonės ruošėsi, rengėsi 
tam susitikimui, kiek meilės 
ir šilumos jie įdėjo papuošti, 
parengti tą salę.

Marijos Remienės dėka į 
kvietimą rengti minėjimus at
siliepė nemažai žmonių. Ir be 
jokio užmokesčio dirbo. Aš su
prantu, kad tai ne pasilinks
minimo vakarai, ne estrados 
koncertai. Salės nebuvo sausa
kimšos, bet žmonių buvo pa
kankamai. Ir tie, kurie atėjo, 
buvo patys nuostabiausi, pa
tys tikriausi. Jie sakė, kad 
atėjo iš patriotizmo ir nesi
tikėjo rasti tokią audrą jaus
mų. Jų veidai spindėjo. Aš 
mačiau, kad ant jų pečių lai
kosi kultūrinis dvasinis iš
eivijos gyvenimas. Juose buvo 
gyva Lietuva. Aš galėčiau su
minėti nemažai vardų, bet 
nenorėčiau išskirti ir savo 
nepaminėjimu įžeisti. Man 
visi brangūs.

— Žinai, šis klausimas gal 
pasirodys tau keistas, bet 
koks išeivių santykis su 
Lietuva?

— Aš tikrai turėjau daug 
jaudinančių susitikimų, kur 
dar kartą patyriau, kas iš
eivijai Lietuva. Jaudinantį su
sitikimą turėjau Omahoje — 
tai buvo lapkričio pirmą die
ną. Ta diena Lietuvoje susi
kaupimo ir liūdesio diena. Su
sitikimas su išėjusiais Ana
pus. Lankomos kapinės, degi
namos žvakutės, kapai puo
šiami chrizantemų žiedais. 
Ten, Omahoje aš pasįjutau 
kaip Lietuvoje — buvo auko
tos šventos Mišios, salė, stalai 
papuošti eglių, pušų, tujų 
šakelėmis, uždegtos žvakutės. 
Ir aš pajutau, kad čia gyva 
Lietuva. Prisimenu šviesius 
susitikimus Denver, Vasagojfe. 
Žmonės nepaprastai klausėsi, 
paskui giedojo himną, atsisėdo 
ir toliau dainavo lietuviškas 
dainas, o kartu su jais ir aš. 
Mačiau tuos kilnius moterų 
veidus, ašarojančias akis, tau
rius, rimtus vyrų veidus. Aš 
mačiau jų dvasingus veidus. 
Jų širdyse buvo gyva Lietuva. 
Mes visi nukeliavom į ją. Ir aš 
tada supratau, kad įneš pai- 
niojam dvi sąvokas — valdžia 
ir tėvynė. Valdžia laikina, lai- 
kinesnė už gyvenimą. O tėvy
nė viena, ji nesikeičia, ji lieka 
mūsų širdyse. Todėl rūgoda: 
mi Lietuvą atskirkim — kas 
yra kas. Lietuva pasiryžusi 
dirbti ir užsidirbti, norinti sa
vo vaikus mokyti Ir išmokyti. 
Svąjojanti, kad jų vaikai turės 
geresnį gyvenimą, geriau su
tvarkytą valstybę. Mūsų tiek 
nedaug, reikia susitelkti ir 
dirbti bendram labui. Mes tu
rim padėti vienas kitam, my
lėti, suprasti, atleisti.

— Daugelyje išeivijos šei
mų jau yra primiršta lietu
vių kalba. Bet ir Lietuvoje 
gyvenantys skuba mokytis 
užsienio kalbų, užmiršda
mi, kad ant senos kultūros 
pamatų laikosi mūsų lietu
vybės dvasia. O lietuvių 
kalba yra tas gaivusis šal
tinio vanduo, kuris su
grąžina mums gyvenimo 
džiaugsmą. Ar teko Tau su-

Aktorė Virginija Kochanskytė po dr. Vinco Kudirkos minėjimo 
Los Angeles, Californija.

sidurti su šia problema. .
— Būdama kelionėje, supra

tau, kaip svarbu išsaugoti lie
tuvių kalbą. Ši graži, daininga 
mūsų senelių ir pAsenelių 
kalba turi tarnauti ir mūsų 
vaikams, provaikiams. Kalba 
yra stiprus mūsų valstybės 
pamatas. Detroito šeštadie
ninėje mokykloje mačiau vai
kų pastangas piešti piešinius, 
rašyti rašinius. Vyko konkur
sai. Toronto mokykloje ma
čiau su kokia meile mokoma 
lietuvių kalbos. Įvairūs žaidi
mai, šokiai, užsiėmimai. Vis
kas puoselėjama su meile ir 
dėmesiu. Koncertuojant man 
buvo dėkojama, kad jie išgirdo 
gražią lietuvišką kalbą, kuri 
sugrąžino juos į tėvynę. Jie 
buvo išsiilgę gražių nuoširdžių 
susitikimų, paprasto bendra
vimo, kalbėjimo, gražių rengi
nių.

— Šiuo metu į Ameriką 
plūsta didelis srautas lietu
vių. Sakyk, ar jie pritampa, 
ar jie randa savo vietą 
Amerikoje. Ar domina juos 
kultūrinis gyvenimas?

— Sunku, bet reikia pri
pažinti, kad iš Lietuvos išties 
pasitraukia daugelis jaunų 
žmonių, nematančių perspek
tyvų namie. Jie genami bedar
bystės, nepastovumo, netikru
mo dėl rytdienos. Tai yra 
graudu, kad valstybė negali 
garantuoti ateities. Bet nega
liu sakyti, kad „naujieji” lietu
viai nepritapo, neįsijungė į 
bendrą gyvenimą. Ten, kur jie 
yra kviečiami ir įtraukiami į 
bendras programas, vyksta 
bendradarbiavimas, susilieji
mas kelių kartų. Marija Re
inienė subūrė kūrybinę grupę 
„Žaltvykslė”. Šis ansamblis 
sėkmingai gyvuoja. Menas, 
kultūrinė veikla apjungia lie
tuvišką dvasią, susivienija. 
Argi mes turim ką dalintis? 
Mes visi esam lietuviai. Man 
džiugu konstatuoti, kad dau
gelyje salių per koncertus 
mačiau ir „senus” ir „naujus” 
lietuvius. Jie visi džiaugėsi. O 
aš buvau laiminga, kad Kudir
ka ir vėl visus suvienijo.

— Suprantu, kad turėjai 
daug dėmesio iš bendruo
menės žmonių, o kaip rea
gavo į tavo atvykimą spau

da ir kitos informacinės 
priemonės. Mūsuose jeigu 
įvyksta kas nors gera ir 
džiugaus, dažniausiai ne
pastebima, kaip sakoma 
„pakišamas žiburys po 
puodu”, nes gali vidutiny
bę užtemdyti. O kaip iš
eivijoje.

— Aš buvau be galo suža
vėta, pamylėta ne tik žmonių, 
bet ir spaudos dėmesiu. Aš 
esu dėkinga Danutei Bindo- 
kienei ir jos visam kolektyvui, 
už tai, kad Draugas lydėjo 
mane visos kelionės metu. Ne 
tik lydėjo, bet ir džiaugėsi ma
no pasiekimais, nuotaika, va
karais. Ir tai skatino dar atsa
kingiau dirbti. Draugas tapo 
mano ištikimu Draugu. Man 
džiugu, kad jie pastebi viską, 
kas gera vyksta Lietuvoje, ir 
skuba pasidžiaugti, su kitais 
pasidalinti tuo džiaugsmu. O 
tuo tarpu Lietuvos spauda 
didelį dėmesį skiria sensaci
joms ir bulvarinėms nešvan
kybėms.

— Virginija, tau ne
būnant Lietuvoje, įvyko la
bai svarbus ir reikšmingas 
įvykis mūsų kultūriniame 
gyvenime. Varniuose buvo 
pastatytas ir pašventin
tas tavo vyro Nacionali
nės premijos laureato Arū
no Sakalausko sukurtas 
paminklas, skirtas kan. 
Myk. Daukšos „Postilės” 
400-osioms metinėms. Sa
kyk, ar neskaudėjo šir
delės, kad negali dalyvau
ti...

— Išties man buvo liūdna, 
kad negaliu būti kartu su 
vyru ir džiaugtis jo lai
mėjimais. Bet aš mintimis ir 
jausmais buvau kartu su juo. 
Tą pačią dieną aš perskaičiau 
apie paminklo pastatymą ir 
pašventinimą Lietuvos ryte 
(kompiuteryje) buvo parašyta, 
kad paminklą pavyko pastaty
ti dėka autoriaus, nes jis suti
ko su mažesniu honoraru. Aš 
ir vėl naujai atradau ir pami
lau savo vyrą. Arūnas pa
minklą kūrė šešis metus. 
Keitėsi valdžios, o tuo pačiu 
pažiūris, strigo finansavimas, 
bet jis dirbo. Ir todėl šiandien 
paminklas stovi. Aš džiau
giausi, kad mano vyras ne

išdavė savo pašaukimo. O Lie
tuvoje daug tokių menininkų, 
mokslininkų, muziejininkų, 
bibliotekininkų, kultūros žmo
nių, kuriančių ir dirbančių iš 
pasiaukojimo ir idealizmo. Da
bar Lietuvoje apie kultūrą ne
kalbama, ji visiškai nemini
ma. Kalbama apie ginkluotę, 
mediciną ir šiek tiek apie 
švietimą. Ir jeigu yra žmonių, 
kurie idealistai, tai tik reikia 
džiaugtis. Taip buvo ir iš
eivijoje. Papuolus į sunkias 
sąlygas, buvo kuriama, ra
šoma, tapoma, grojama, po 
sunkaus darbo fabrikuose, 
įvairiose įstaigose. Vakarais, 
naktimis rašomos knygos, ku
riami paveikslai... Viskas su
kurta iš idealizmoJiš entuziaz
mo. Buvo parodyta visam 
pasauliui kad Lietuva gyva.

— Gal galėtum bent 
trumpai papasakoti, ką 
simbolizuoja šis pamin
klas?

— Pati idėja sukurti tokį pa
minklą gimė po to, kai mano 
vyro buvo sukurtas ir pasta
tytas paminklas A. Baranaus
kui Anykščiuose. Prof. J. Dau
jotytė atsidūsėjo ir pasakė, 
kad Daukšai nėra net ma
žiausio akmenėlio pastatyta... 
Ir tada mano vyras ėmėsi šio 
sumanymo. Paminklu liudija
ma svarbi trejybė. M. Daukša, 
kaip lietuviško žodžio, kul
tūros, lietuvybės dalis. Vysk. 
Giedraitis, kaip valstybinio 
mąstymo žmogus, suprantan
tis, kas ta valstybė yra šian
dien, rytoj. O virš jų yra Mari
ja, Dievo Motina, išleidžianti 
savo Sūnų, Kristų kurti pa
saulį teisingesnį, kilnesnį. Pa
minklas apšviestas mokslo ir 
Dievo dvasios. Paminklas pa
statytas prie Varnių seminari
jos. Čia dirbo ir gyveno 
Daukša, iš šių sienų ir išėjo 
pirmoji lietuviška katalikiška 
knyga. Istorikų manoma, kad 
čia pat jis kažkur ir palaido
tas.

— Bet kokie tavo ateities 
planai? Prasidės 2000 me
tai. Kaip, Tau atrodo, koks 
žmogus menininkas nusi
pelno būti išrinktas šimt
mečio žmogumi?

— Na, apie planus, kuriuos 

Edmundas Arbas. „Kristaus užgimimo prakartėlė” —kalėdinių 
kortelių konkurse šis kūrinys buvo premijuotas.

tik dėlioju ir nešioju savyje, 
nenorėčiau kalbėti. Bet realiai 
jau tuo, ką turiu — galiu pasi
dalinti. Pirmiausia, atsakyda
ma į klausimą dėl šimtmečio 
žmogaus, — juo neabejotinai 
išrinkčiau Mikalojų Konstan
tiną Čiurlionį. Kitą rudenį 
minėsime 125-ąsias jo gimimo 
metines. Kartu su savo kolega 
aktorium Petru Venslovu 
esam parengę jam skirtą lite
ratūrinę programą, pavadinę 
ją „Geismas gyventi”. Mes jį 
pristatom, kaip kuriančią as
menybę. Jis turėjo geismą gy
venti, geismą kurti; dailė, mu
zika, dailusis žodis. Mes 
skaitom atsiminimus, laiškus, 
kritinius straipsnius, kūrybą. 
Viską, kas susįję su jo gyveni
mu. Bandom pateikti klau
sytojams aistringo kuriančio 
žmogaus paveikslą. Mūsų vai
dinimas — tai dviejų aktorių 
teatras. Jį galim atlikti bet ko
kioje salėje — ar bibliotekoje, 
ar muziejuje.

— Džiaugiuosi, kad ir vėl 
su nauja programa galėsite 
džiuginti mūsų žmones, 
kelti lietuvio dvasią iš 
sąstingio yra menininko 
tikslas.

— Išeivijoje sutikau taip pat 
didelių entuziastų ir idealistų. 
Viena jų yra Marija Remienė. 
Ji ant savo pečių prisiima tą 
sunkią kultūrinio darbo iiaato-. 
Organizuoja, kviečia mūsų 
poetus, kaip S. Gedą, J. Mar
cinkevičių, K. Platelį, M. Mar
tinaitį ir kitus. M. Remie
nė kviečia intelektualiausią, 
brandžiausią’ mūsų visuome
nės dalį. Ji nutiesia tiltus tarp 
Lietuvos ir Amerikos. Ir tai 
džiugu, nes tais tiltais, nors 
mintimis, daugelis nukeliauja 
į tėvynę.

Noriu palinkėti visiems or
ganizatoriams, globėjams, atė
jusiems į dr. V. Kudirkos mi
nėjimus žmonėms džiugių ra
mių ir kūrybingų Naujų Metų.

— Virginija, dėkoju už 
pokalbį ir linkiu, kad visi 
Tavo kūrybiniai sumany
mai, svajonės taptų rea
lybe.

Su aktore Virginija Kochan- 
skyte kalbėiosi

Virginija Paplauskienė
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Lietuviški poteriai kaip 
istorijos šaltinis

2000 metų sausio 4 d. vie
nam žymiausių dabarties lie
tuvių kalbininkų, svarbaus 6 
tomų Lietuvių kalbos istorijos 
autoriui, daugelio užsienio 
mokslo akademijų nariui, pro
fesoriui, habilituotam dakta
rui Zigmui Zinkevičiui sukako 
75 metai. Tą dieną Lietuvos 
Mokslų akademijos Didžiojoje 
salėje jubiliatas skaitė pra
nešimą „Lietuviški poteriai 
kaip istorijos šaltinis” — šiuo 
metu baigiama rašyti mono
grafija apie lietuviškų poterių 
kelią. Sveikiname garbųjį pro
fesorių ir siūlome šia tema po
kalbį su juo.

— Kodėl jūs susidomėjote 
lietuviškais poteriais?

— Žihot, man jau seniai se
niai neduoda ramybės vienas 
klausimas — kodėl lietuviai 
žegnojasi kitaip, negu visos 
tautos? Mes sakome: „Vardan 
Dievo tėvo...” Lenkai sako: „W 
imę Ojca I Syna...” Lotyniškai: 
„In nomine Patris...” Atkreip
kite dėmesį — tik lietuviai 
žegnodamiesi mini Dievo var
dą, o nei lenkiškame, nei loty
niškame poterių variante 
žodžio „Dievas” nėra. Čia ne 
šiaip sau žodis, o Dievas. Be 
reikalo, ne vietoje pavartojus 
Dievo vardą buvo galima gero
kai nukentėti.

— Išeina, kad lietuviai la
biau tikintys už tas tautas, 
kurios krikščionybę pri
ėmė anksčiau? *

— Matyt, turėjo būti kaž
kokioj rimtos priežastys, ko
dėl pas mus atsirado šitoks 
žegnojimas. Aš surinkau Eu
ropos ir kitų žemynų žeg- 
nones. Jas lyginau, ir pasi
rodė, kad be lietuvių dar taip 
pat, su įterpiniu „Dievas” 
žegnojasi latviai, taip pat ir 
senovės prūsai — yra išlikę 
trys prūsų kalba išleisti kate
kizmai. Vadinasi, su Dievo 
vardu žegnojasi tos tautos, ku
rios buvo apkrikštytos vokie
čių. Tuomet aš pradėjau do
mėtis vokiečių žegnonės istori
ja. Ir paaiškėjo, kad senovėje 
vokiečiai irgi žegnojosi, įterp
dami žodį „Dievas”. Pasirodo, 
labai gilios šio reiškinio šak
nys; buvo toks krikščionybės 
nukrypimas-arionizmas, labai 
išplitęs maždaug IV amžiuje. 
Arionai turėjo truputį kitokią 
Švenčiausiosios Trejybės sam

Vinco Svirskio ir liaudies skulptorių kryžiai Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje, vykstančioje 
parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene”. Nuotr. Eltos

pratą. Kaip tik jie įdiegė į 
žegnonę žodį „Dievas”. Ilgiau
siai arionizmas, o su juo ir 
žegnojimasis įterpiant Dievo 
vardą, išliko Vokietijoje. XIII 
amžiuje, kai vokiečių vienuo
liai pranciškonai mokė mūsų 
karalių Mindaugą krikščio
nybės ir po to krikštįjo, vo
kiečiai dar žegnojosi, įterpda
mi žodį „Dievas”. Juk Mindau
gas nei vokiškai, nei loty
niškai nemokėjo, taip pat ir jo 
visa aplinka, dvariškiai. Kaip 
vienuoliai pranciškonai jiems 
išvertė, taip jie ir išmoko žeg
notis.

— Bet kodėl šiandien vo
kiečiai žegnodamiesi žo
džio „Dievas” jau nebesa
ko?

— Paaiškinti būtų galima 
tuo, kad arionizmas ilgainiui 
prarado įtaką — buvo net pa
skelbtas erezija. Tačiau vo
kiečių mitologyoje, jeigu atsi
randa reikalas žegnotis, ten 
„Dievas” įterpiamas. Sakysim, 
yra tokie užkalbėjimai prieš 
gyvatės įkandimą. Kai gyvatė 
peržegnojama, tuomet įterpia
mas „Dievo” vardas. Šią tra

diciją išlaikė liaudies atmin
tis.

Aš išaiškinau, ir tai dabar 
neabejotinai tikras dalykas, 
kad į lietuvių kalbą poteriai 
buvo išversti ne iš lenkų kal
bos Vytauto-Jogailos laikais, 
bet iš vokiečių kalbos Mindau
go laikais. Kaip sakiau, lenkai 
niekuomet nevartojo įterpinio 
„Dievas”. Taigi čia yra pavel
das dar iš Mindaugo laikų.

— O kaip yra su poteriais
— ar ir jie versti iš -vo
kiečių kalbos, o ne iš len
kų?

Ir man iškilo toks klausimas
— kaip su visais kitais pote
riais? Juk Mindaugą ir jo dva
riškius turėjo mokyti ne tik 
persižegnoti, bet ir poterių. 
Juk negi krikštys vien tik iš
mokytą persižegnoti? Aš pra
dėjau rinkti poterių tekstus 
įvairiomis kalbomis ir turiu 
prisirinkęs didžiausią rinkinį. 
Kadangi susirašinėju su dau
geliu pasaulio lingvistų, jie la
bai daug padėjo. Be to, reikėjo 
patikrinti ne tik šių dienų, 
bet ir seniausius įvairiausių 
kalbų tekstus. Ir pasirodo, 
kad lietuviškuose poteriuose, 
ypač anksčiausiuose jų užra

šymuose (yra išlikusių XIV a. 
pradžios rankraštinių tekstų) 
yra tokių frazių, kurių neįma
noma išversti iš lenkų kalbos, 
bet jos visiškai sutampą su 
XIII a. vidurio vokiečių potė- 
riais. Vadinasi, ir poteriai yra 
paveldėti iš anų laikų.

— Šiaip jau iš tradicijos 
sakoma, kad poterius į lie
tuvių kalbą išvertė pats 
karalius Jogaila. Ar taip 
galėjo būti?

— Tai yra niekuo neparem
tas teiginys. Niekur pasaulyje, 
bent aš nežinau tokių faktų, 
kad karaliai verstų poterius. 
Gal jis galėjo išversti? Galime 
įsivaizduoti, kad Jogaila liepė. 
Kam jis galėjo liepti? Nusta
tyta, kad Vilniuje jau per 
pirmąjį Lietuvos krikštą 
buvo pranciškonų vienuoly
nas. Kaip tik pranciškonai vie
nuoliai labai prisidėjo prie Jo
gailos krikšto. Jeigu Jogaila ir 
būtų liepęs, pranciškonams 
versti nereikėjo — jie turėjo 
poterius išsivertę ir iš tradici
jos išlaikę. Greičiausiai tie 
pranciškonai ir mokė Jogailą.

— Bet jeigu poteriai vers
ti iš vokiečių kalbos, vadi
nasi, paankstinamas Lietu
vos apsikrikštijimo laikas?

— Be abejo. Aš prie to dar 
prieisiu. Išaiškinus žegnonės 
kilmę, man kilo dar kita pro
blema: kodėl Jogailos krikšto 
metu (faktiškai tai buvo an
trasis krikštas!) žegnonė ne
buvo pakeista? Galėjo be žo
džio „Dievas” lenkų ar lotynų 
poterių pavyzdžiu. Juo labiau, 
kad Jogailos metu arionizmas 
buvo pasmerktas kaip erezi
ja. Klausyk, nei šis, nei tas — 
reikia naikinti ereziją, bet ji 
paliekama nepakeista. Aš ran
du tiktai vieną paaiškinimą: 
matyt, antrojo krikšto metu 
Lietuvoje jau daug daug 
žmonių žegnojosi, kaip buvo 
išmokyti. Be to, krikščionių 
misionieriams rūpėjo sunai
kinti dar išlikusias pagonių 
šventyklas, išguiti stabmel
diškus papročias. Matyt, ne 
laikas buvo gerinti poterių lie
tuvišką vertimą, į juos buvo 
numota ranka. Kronikos ra
šoma, kad Mindaugas buvo 
pakrikštytas su šeima, arti
maisiais ir daugybe bajorų. 
Kokia ta daugybė, galime tik 
spėlioti. Istorikai mano, kad

Prof. Zigmas Zinkevičius, 2000 m. sausio 4 d. sulaukęs 75 metų 
amžiaus.

apie pora tūkstančių. Aniems 
laikams tai yra daug. Jie, ma
tyt, pakrikštyti niekur ne
prapuolė. Juo labiau, kad Vil
niuje antrojo krikšto metu 
buvojau trys bažnyčios.

— Kam tuomet prireikė 
antrojo Lietuvos krikšto?

— Mes kartais į Lietuvos 
krikštą žiūrime vienašališkai. 
Viduramžiais buvo laikomasi 
tokios nuostatos: jeigu valdo
vas krikščionis, tai ir šalis 
krikščioniška. O ar liaudis 
krikščioniška, ar ne, niekas 
nekreipė dėmesio. Jeigu valdo
vas pagonis, šalis laikoma pa
goniška. Kol Mindaugas dar 
buvo nenužudytas, popiežiaus 
visokiuose raštuose Lietuva 
buvo traktuojama kaip krikš
čioniška šalis. Jeigu Mindau
gas nebūtų buvęs nužudytas, 
jeigu jis būtų palikę^ įpėdiniu 
savo sūnų, irgi krikščionį, 
būtų prasidėjusi krikščionių 
epocha. Beje, Mindaugas, siek
damas monarchijos tęstinumo, 
iš popiežiaus buvo išsirūpinęs 
leidimą karūnuoti savo sūnų. 
Tačiau šiuo leidimu istorijoje 
nebuvo pasinaudota, nes kar
tu su Mindaugu buvo nu
žudyti ir abu jo sūnūs. Jeigu 
aplinkybės būtų susiklosčiu
sios kitaip, šidndien visi saky
tume, kad Lietuva buvo ap
krikštyta XIII a. viduryje, t.y. 
1253 metais.

Bet kiti valdovai iki Jogailos 
buvo jau nebe krikščionys, tad 
ir kraštas traktuotas kaip 
nekrikščioniškas. Antrojo — 
Jogailos — krikšto metu pra
sidėjo nenutrūkstama krikš
čionių valdovų tąsa.

Tarp kitko, Vatikanas yra 
specialiai lietuviams ir lat
viams aprobavęs, žegnonę, 
įterpiant žodį „Dievas”. Taigi 
galima nebijoti, kad tai yra 
erezija, dėl to keisti poterių 
tikrai nereikės. Savo ruožtu 
tokia žegnonė lieka kaip svar
bus istorinis dokumentas, ro
dantis, kad ištakos yra labai 
senos.

— Kokie kiti argumentai 
paremtų jūsų atradimą, 
kad poteriai, vadinasi, ir 
krikštas pirmiausia atėjo 
ne iš Lenkijos, bet iš Vokie
tijos?

— Yra ir kitas požymis, ro
dantis, kad žegnonė buvo iš 
vokiečių kalbos išversta. Iki 
XIX a. vidurio, ypač- Mažojoje 
Lietuvoje, Karaliaučiaus kraš
te, prieš „sūnaus” nebuvo 
jungtuko „ir”. Vardan Dievo 
tėvo, Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios... Ir lotynų, ir lenkų 
kalboje čia jungtukas yra. Vo

kiečiai XIII amžiuje čia jung
tuko neturėjo. Šis antras fak
tas tik patvirtina pirmąjį. Be 
to, išlikusių reliktų radau ne 
tik žegnonėje, bet ir pačiuose 
pirmuosiuose poterių užrašy
muose. Ir netgi šių dienų pote
riuose yra išlikę pirmykščio 
vertimo elementų. Yra tokių 
frazių, žodžių, kurie niekaip 
negalėjo būti išversti iš lenkų 
kalbos, bet turi atitikmenų 
XIII a. vidurio vokiečių pote
riuose. Matot, viską išdėstyti 
reiktų labai daug laiko ir vie
tos. Aš pasitenkinsiu vienu 
kitu pavyzdėliu. Paimkim 
„Tikiu į Dievą tėvą”. Mes sa
kome: „Tikiu į Dievą tėvą, 
dangaus ir žemės sutvėrėją”. 
„Sutvėrėjas” lietuviškuose po
teriuose atsirado vėlai. Se
niausiuose įrašuose yra: „dan
gaus ir žemės darytoją...” Tai 
yra aiškus vertinys iš XIII a. 
vidurio vokiečių kalbos: schep- 
fer — darytojas, kūrėjas. Šitas 
darytojas mūsų poteriuose iš
liko per visą XVI ir net XVII 
amžių. Tiesa, jau maždaug 
nuo XVI a. vidurio šalia dary
tojo atsiranda ir variantas 
„daugaus ir žemės sutvertąją”. 
Čia jau aiškus pataisymas pa
gal lenkiškus poterius Stwor- 
zyciecl.

Dar kitas faktas. Paimkime 
iš „Tėve mūsų” frazę teesie 
tavo valia. Lenkiškai yra badz 
wola tivoja. šita frazė jau yra 
pirmuosiuose mūsų poteriuo
se, seniausiuose užrašymuose. 
Tačiau reformato Merkelio 
Petkevičiaus 1598 metų kate
kizme tarp kelis kartus pasi
kartojančių „Tėve mūsų” va
riantų yra ir toks: vietoj tavo 
valia pavartota tavo noras. 
Vokiškai yra deine Wille. Ka
dangi M. Petkevičiaus kate
kizmas yra dvikalbis, len
kiškame tekste yra bądz’ wola 
tivoja, o lietuviškame — tavo 
noras. Tai jau daug ką pasako. 
M. Petkevičius katekizmą ver
tė iš lenkų kalbos vergiškai, 
tiesiog pažodžiui. Šio kalba la
bai prasta, išskyrus poterius 
— jų kalba graži. Vadinasi, 
katekizmo autorius poterius 
nevertė, o paėmė iš seno pa
veldėtus. Ir viename variante 
išliko — teesie tavo noras. Ir 
dar kas įdomu dėl poterių: M. 
Petkevičiaus ir kitų mūsų 
senųjų raštų poterių kalba vi
sur išsiskiria iš konteksto 
savo archaiškumu, senumu, 
yra paveldėta iš labai senų 
laikų.

— Jeigu surastume Min
daugo laikais vienuoliu 
pranciškonu verstų lietu
viškų poteriu tekstu, lietu

viu raštijos pradžią paank
stintume mažiausiai dviem 
šimtmečiais. Ar bent yra 
tokia galimybė?

— Be jokios abejonės, prieš 
M. Mažvydą, t.y. prieš 1547 
metus, buvo lietuviškai ra
šoma. Tiktai M. Mažvydas 
išleido pirmąją spausdintą 
knygą. Spauda juk atsirado ly
giai šimtas metų prieš pirmo
sios lietuviškos knygos pasiro
dymą. Vienok Lietuvoje ne
buvo spaustuvių. Dar ir M. 
Mažvydo knygai išeinant ne
buvo — tik Karaliaučiuje. 
Mindaugo laikais jau buvo 
šiek tiek lietuviškai rašoma, 
buvo mokančių i rašyti. Bet 
spaudos nebuvo. Pirmieji 
rankraščiai žuvo, nes pasidarė 
absoliučiai nereikalingi. Kada 
atsirado spausdintos knygos, 
rašytiniai tekstai virto maka- 
latūra. Išliko tiktai tokie lietu
viški rankraštiniai tekstai, 
kurie buvo įrašyti į spausdin
tas lotyniškas knygas. Kitokių 
spausdintų knygų tada nebu
vo, tik lotyniškos. Vadinasi, 
iki spaudos atsiradimo, iki 
pirmųjų knygų pasirodymo 
nebuvo kur įrašyti, nes nebu
vo pačių knygų. Juk ir Min
daugo laikais turėjo būti už
rašyti poteriai ar kokios mal
dos. Tačiau jos negalėjo išlikti, 
o išliko tiktai tos vėlesnės, ku
rios buvo įrašytos į lotyniškas 
knygas. Kodėl jos išliko? Tada 
spausdintos knygos buvo labai 
brangios. Žmonės jas saugojo 
ir taip išliko.

— Jums rūpėjo atstatyti, 
kaip atrodė Mindaugo lai
kais išversti mūsų poteriai. 
Kaip pasisekė rekonstruk
cija?

— Atlikau tokį eksperi
mentą — duoti šiandien iš
versti žmogui, kuris nemoka 
poterių, bet gerai moka XIII 
a. viduramžių vokiečių kalbą 
ir prastokai, bent netobulai — 
lietuvių kalbą. Ir kad verstų 
pažodžiui, nes taip versdavo 
viduramžiais. Sunku būtų pa
tikėti, kad iš Rygos atvažiavę 
vokiečiai tobulai mokėjo lietu
vių kalbą. Ilgai ieškojau ir su
radau tokius reikalavimus ati
tinkančią Vilniaus universi
teto germanistę, docentę Iną 
Mekstinaitę. Ji yra žydė -y la
bai tinka, yra kalbos istorikė, 
seniausius vokiečių tekstus 
skaito, yra gerai juos iš
studijavusi. Žinoma, lietuviš
kai ji gerai kalba, bet aš ją pri
grasiau, kad į kalbos kultūrą 
nekreiptų dėmesio ir prašiau, 
kad verstų pažodžiui. Tą jos 
vertimą reikėjo archaizuoti, 
priartinti Mindaugo laikų lie
tuvių kalbai. Čia jau mano, 
kaip kalbos istoriko, pareiga. 
Matot, reikia ne šiaip sau pri
artinti Mindaugo laikų lietu
vių kalbą, bet kuri buvo var
tojama Vilniaus krašte, Rytų 
Lietuvoje. Mindaugo gimtinės 
reikia ieškoti tarp Kernavės, 
Trakų, Vilniaus ir Ašmenos. 
Turint galvoje, kad anuomet 
tarmybių skirtumas buvo daug 
mažesnis, negu dabar, senas 
formas rekonstruoti daugeliu 
atvejų nesunku.

— Ar XIII amžiaus lietu
vių kalba labai skyrėsi nuo 
dabartinės?

— Žinoma, skyrėsi. Lengva 
rekonstruoti fonetiką, sunkiau 
morfologiją, bet galima, sun
kiausia — leksiką, žodyną. 
Matot, žodynas greit kinta ir 
negalima imti tų žodžių, ku
riuos dabar vartojame. O gal 
tada jų dar nebuvo? Čia aš lai

kiausi tokio metodo: kiek gali
ma artinau prie pirmutinių 
seniausių poterių įrašų, nes 
ten daugelis vartojamų žodžių 
skirtingi nuo dabartinių. Ma
no rekonstruotas poterių teks
tas, žinoma, kaip ir visos re
konstrukcijos, 100 proc. tiks
lios būti negali. Bet vistiek ji 
yra gerokai artima.

Rekonstruotą tekstą lyginu 
su seniausiais užrašymais. 
Aiškiai matyti, kas pakitę, ir 
tas pakitimas gana ryškus. 
Atmetus fonetinę, morfologinę 
raidą, kitus dalykus, labai 
krenta į akis tai, kad poteriai 
buvo perdirbinėjami, artinami 
prie lenkiškų poterių. Tiesa, 
iki antrojo krikšto jie, matyt, 
dar nebuvo perdirbinėjami. O 
po antrojo krikšto į Lietuvą 
plūstelėjo kunigai lenkai, ku
rie ėmėsi darbo — polonizuoti 
poterius. Tačiau, sprendžiant 
iš pirmųjų užfiksuotų poterių, 
tas perdirbinėjimas dar nedi
delis — šiek tiek pakreipta 
viena kita frazelė. Ne tiek 
daug pokyčių ir XVI a. poterių 
tekstuose, gal kiek daugiau 
XVII a. Bet XVIII a. ir XIX a. 
pirmojoje pusėje į lietuviškus 
poterius buvo grūste prigrūsta 
lenkiškų žodžių. Sakysime, 
dabar meldžiamės Sveika Ma
rija, malonės pilnoji, o tuomet 
sakydavo: Sveika Marija, los- 
kos pilna ir tX Gausu smer- 
ties, adynų, žyvatų ir t.t.

— LDK buvo įkurtos ke
lios vyskupystės. Ar kiek
viena atskirai rūpinosi sa
vo ganomaisiais, religine 
literatūra?

r— Jeigu grįšime į pirmuo
sius poterių užrašymus, pas
tebėsime, kad jie labai skiriasi 
pagal vyskupijas. Be abejo, 
mums labiausiai rūpi rytinė 
Lietuvos dalis — Vilniaus vys
kupystė, nes čia buvo anks
čiausiai išversti poteriai. Rei
kia pasakyti, kad Vilniaus 
vyskupystės poteriai labai ski
rias nuo dabartinių: kita leksi
ka, skiriasi terminologija. Sa
kysim, nėra žodžio pragaras 
nei pekla, o paskanda, t.y. kur 
skandinama. Apskritai Vil
niaus vyskupystės seniausių 
spausdintų tekstų bažnytinė 
terminologija labai įdomi. Sa
kysime, skaistykla (vėliau iš 
lenkų atsirado čyščius) yra 
naujadaras, o tuomet Vilniaus 
vyskupystėje buvo prausta.
T.y. ten tu būsi nuprausia
mas. Žodžio nuodėmė nebuvo, 
o prasirastis. Matot, prasirasti 
reiškia prasižengti arba nusi
kalsti. Tokių pavyzdžių daug.

Vilniečiai tais laikais turėjo 
ne tik kitokių bažnytinės kal
bos žodžių, bet buvo labai 
įdomi ir pasaulietinė terminę- 
logija. Sakysim, tarybiniais 
metais autoinspektoriai, keli
ninkai vartodavo terminą ap
važiavimas. Dabar sakome 
apylanka, o vilniečiai turėjo 
nuostabiai gražų terminą — 
lankstas. Deja, reikia pasaky
ti, kad ši vilniečių kalba žuvo. 
Rašytiniai tekstai, žinoma, 
išliko, bet pati šnekamoji kal
ba žuvo. Kodėl? XVIII a. pra
džioje, sulenkėjus ir perėjus 
prie lenkų kalbos Vilniaus 
miesto šviesuomenei, nebebu
vo kam toliau ta kalba rašyti. 
Paprasti žmonės buvo beraš
čiai arba šiek tiek mokėjo 
skaityti, o patys rašyti religi
nių knygų, katekizmų, žino
ma, negalėjo. Kas buvo pada
ryta?

(Nukelta i 4 nsl >
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Ne sensacijas vaikytis, bet 
intelektą ugdyti

Algimantas A. Naujokaitis

Sensacijų besivaikančių, 
bulvariniu kvapu atsiduodan
čių, Lietuvos laikraščių jūroje 
savo intelektualumu išsiskiria 
Vilniuje leidžiamas savaitraš
tis Šiaurės Atėnai. Tai Lietu
vos atgimimo kūdikis, pradė
tas leisti nepriklausomybės 
atkūrimo išvakarėse — 1990 
m. vasario mėnesį. Taigi, nau
jojo tūkstantmečio pradžioje 
šis savaitraštis pažymi savo 
gyvavimo dešimtmetį.

Laikraštį paprastai daro 
žurnalistai (beje, dauguma 
Lietuvos žurnalistų yra išug
dyti sovietiniais laikais, jie 
dar toli nuo vakarietiško men
taliteto). Šiaurės Atėnai — 
bene vienintelis Lietuvos laik
raštis, kurio redakcijoje nėra 
nė vieno žurnalisto. Visi šio 
savaitraščio redakcijos kūrybi
niai darbuotojai — kitų kvali
fikacijų bei specialybių aukš
tos prabos intelektualai. Iš
vardysiu visus: du Sigitai — 
Geda ir Parulskis — plačiai 
žinomi poetai (savaitraštyje 
jie tvarko literatūros sritį), Al
fonsas Andriuškevičius — dai
lėtyrininkas, Jūratė Visockai
tė — kino kritikė, Gintaras 
Beresnevičius, besirūpinantis 
religijos ir filosofijos temomis
— filosofas, Juozas Šorys — 
etnologas, o Pranas Morkus — 
publicistas, neturėjęs sąsąjų 
su žurnalizmu. Savaitraščio 
kūnas ir siela, jo redaktorius
— jaunas, originalus, plataus 
intelekto muzikologas Linas 
Paulauskis. Štai tas nedidelis 
jaunų intelektualų būrelis, 
dar pasitelkęs įvairių kultū
ros, teologijos sričių žinovus, 
leidžia šį net Vakaruose retos 
sandaros (turinio) savaitraštį, 
panašų į žurnalą. Jame nė su 
žiburiu nerasi pigių, rėksmin
gų kriminalinių, korupcinių, 
kitų mūsų laikraščiuose kas
dien mirgančių vienadienių 
sensacingų temų, juo labiau 
didelį pelną duodančių rekla
minių skelbimų. Visas laikraš
čio plotas skiriamas kultūros 
(plačiąja prasme), religijos, fi
losofijos, kitoms intelektua
lumą ugdančioms temoms. 
Jų ratas, užmojis man prime
na K. Bradūno, J. Girniaus, A. 
Nykos-Nyliūno ir kitų mūsų 
išeivijos intelektualų leistus 
Literatūros lankus, kurie pa
dėjo mūsų uždarai, provinci
nei literatūrai praplėsti aki
račius, pasukti į vakarietiškos 
literatūros ir aplamai pasau
linės kultūros vandenis. Greta 
mūsų rašytojų-lankininkų 
posmų ir eilučių Literatūros 
lankuose mirgėjo Charles 
Baudelaire, F. Garcia Lorka, 
Albert Camus, Franz Kafka, 
Arthur Rimbaud kūriniai.

Panašia kryptimi žengia ir 
Šiaurės Atėnai (beje, tai nusa
ko ir savaitraščio pavadini
mas). Juk per pusšimtį sovie
tinės okupacijos metų mūsų 
tautos kultūra geležine uždan
ga buvo atskirta nuo Vakarų, 
brutalusis ateizmas smukdė, 
naikino Lietuvos žmonių dva
singumą, krikščioniškąją mo
ralę. Tad gerai, kad greta mū
sų intelektualų savaitraščio 
puslapiuose gausu Europos, 
Amerikos žemynuose pagar
sėjusių rašytojų, publicistų 

kūrinių, teologų, filosofų, po
litologų, kitų sričių specialistų 
straipsnių, giliai, su dideliu 
intelektualumo krūviu nagri
nėjančių šiandieninės kultū
ros, religijos, visuomenės reiš
kinius.

Pasitelkus mūsų ir Vakarų 
literatūros žinovus, jau kelinti 
metai skaitytojai išsamiai su
pažindinami su žymiaisiais, 
pas mus dar per mažai žino
mais, pasaulio literatūros kla
sikais ir jų kūryba. Įsimintini 
straipsniai buvo apie George 
Bernard Shaw, Thomas S. 
Eliot, Virginia Woolf, seseris 

Brontes, Thomas Hardy, R. 
Kipling, Emille Zola, J. W. 
Goethe ir daugelį kitų.

Supažindinama ir su išeivi
jos kultūros veikėjais. Nema
žai vietos skiriama mūsų ir 
Vakarų rašytojų naujų arba 
mažai žinomų kūrinių spaus
dinimui. Vos ne kiekviename 
Šiaurės Atėnų numeryje — vis 
nauji Sigito Gedos vertimai: J. 
Slowacki, Czeslaw Milosz, J. 
Bobrovvski, R. M. Rilke, G. 
Apollinaire, J. G. Borges, K. S. 
Keys’.. Pernai Šiaurės Atėnai 
spausdino visą J. Meko iki tol 
niekur neskelbtą poetinės pro
zos kūrinį Žmogus prie lyjan
čio lango (apie išeivio, emig
ranto dalią). O dažnoje savait
raščio laidoje spausdinamas 
kvalifikuotas, aštriadantės Si
gito Parųlskio recenzijos apie 
naujausias mūsų ir išeivijos 
poetų knygas turbūt nepeiktų 
ir pats reiklusis A. Nyka-Ny- 
liūnas.

Ypatingą vietą Šiaurės Atė
nuose užima rimti, mokslinį 
krūvį turintys straipsniai reli
gijos temomis. Jų autoriai — 
ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 
šalių žinomi dvasininkai, teo
logai, filosofai. Paminėsiu tik 
vieną būdingesnį. Tai vilniečio 
dvasininko J. Vailionio pašne
kesys apie moralę su Lietu
voje viešėjusiu teologijos dak
taru, Paryžiaus Ecole Chathe- 
drale studijų direktorium vys
kupu Pierre D’Ornellas. Re
miantis Kvebeko provincijoje 
esančio Universite de Sher- 
broocke teologijos fakulteto 
profesorium A. Valevičium, 
buvo išspausdintas straipsnis 
„Šiuolaikinės religinės ir filo
sofinės problemos”. Savait
raštyje taip pat nagrinėjamos 
religijos ir etnologijos sąsajos, 
baltų religija. Vargu ar Euro
poje, o gal ir visame pasaulyje 
rasime laikraštį, kuris jau 
daug metų kiekvienoje laidoje 
skelbtų kiekvieno sekmadie
nio Evangelijas ir jas lydin
čius dvasininkų pamokslus — 
postiles. Tai rasime kiekvie
noje, šeštadieninėje Šiaurės 
Atėnų laidoje. Šią skiltį, pava
dintą „Sekmadienio postile” 
dažniausiai užpildo jaunas 
garsėjantis pamokslininkas, 
Vilniaus Bernardinų bažny
čios kunigas vienuolis Julius 
Sasnauskas.

Religijotyrą savaitraštyje 
tvarkantis G. Beresnevičius 
pasistengia, kad greta šian
dieninės katalikybės, mūsų 
Bažnyčios veiklą nagrinėjan
čių temų būtų taip pat aiški
namos stačiatikių, kitos religi
jos, Lietuvoje pradėjusios plis

ti Naujosios apaštalų bažny
čios, murmonų ir kitokios sek
tos bei jų pavojai.

Nenorėdamas, kad skaityto
jai pagalvotų jog Šiaurės Atė
nai — pernelyg rimtas ir 
moksliškas leidinys, turiu pri
durti kad toli gražu taip nėra. 
Kiekvienos laidos paskutinis 
puslapis skaitytoją verčia nu
sikvatoti arba bent nusišyp
soti. Tai jau kelinti metai 
spausdinama žinomo rašytojo 
Jurgio Kunčino humoru nu
spalvinta skiltis. Tai ne bana
lybės, o patyrusio prozininko 
linksmi (ir intelektualūs!) ap
mąstymai apie mūsų kasdie
nybes. Jei retsykiais J. Kunči
nas „pailsta”, jį pakeičia čekų 
klasiko Jaroslav Hašek kažka
da rašyti, bet aktualumo ne
praradę, kandūs gyvenimo 
vaizdeliai.

Kad Šiaurės Atėnuose spaus
dinami įdomūs, nevienadie- 
niai rašiniai, galima spręsti iš 
to, kad jų pagrindu vien 1999 
m. išleistos dvi knygos: S. Ge
dos Žydintys lubinai piliakal
nių fone ir kun. J. Sasnausko 
sakymai ir postilės Dar4 kartą 
— Žmogaus Sūnus. O 1998 
m. Seimo leidykla išleido 
Šiaurės Atėnuose anksčiau 
spausdintos J. Kunčino skil
ties rašiniais pagrįstą knygą 
Ašutai iš gyvenimo švarko 
(Liūdnos satyros apie Gyve
nimą, Politiką, Meną ir Ak
tualią Buitį).

Negaliu nepaminėti dar vie
ną Šiaurės Atėnų bruožą: šį 
savaitraštį leidžia idealistai, 
ko mūsų visuomenėje dabar 
sunku aptikti. Galima sakyti, 
kad redakcijos darbuotojai dir
ba ne dėl pinigų, o iš idėjos 
(čia šis laikraštis primena či- 
kagiškį Draugą ir jo bendra
darbius). Tik redakcijos buhal
terė, reikalų vedėja ir dar 
pora darbuotojų gauna kuklią 
mėnesinę algą. Kiti, tarp jų S. 
Geda, S. Parulskis, G. Beres
nevičius, P. Morkus ir kiti dir
ba be redakcijos algų, tik už 
nedidelį honorarą, kurio, beje, 
kartais tenka laukti ne vieną 
mėnesį. Mat finansinė parama 
iš Spaudos, radijė ir televizijos 
fondo beveik nutrūko. Savait
raštis, negaudamas pajamų iš 
atsisakomos spausdinti rek
lamos, atsidūrė ties užsidary
mo riba. Kad galėtų vargais — 
negalais išsiversti, prieš kelis 
mėnesius redakcija iš dides
nių, patogesnių patalpų Mai
ronio gatvėje, persikėlė į ma
žesnes, pigesnes. Dabar re
dakcija prisiglaudusi ankšta
me kambarėlyje, apleistame 
name Šv. Ignoto gatvėje, už 
kurį, beje, kiekvieną mėnesį 
savininkui tenka mokėti apie 
700 litų nuomos. O kur dar 
spausdinimo kitos išlaidos? 
Tenka išsilaikyti dažniausiai 
iš prenumeratos pinigų, bet, 
deja, daugumas mūsų žmonių 
užsisako ir perka ne kultū
rinius leidinius, bet pigiomis 
sensacijomis garsėjančius 
laikraščius.

Savaitraščio darbuotojai ap
sidžiaugė, neseniai iš Užat- 
lantės gavę žinią, kad Šiaurės 
Atėnams paskirta JAV Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
rekomenduota prelato Juozo

Šiaurės Atėnų kūrybinių darbuotojų grupė (iš kairės): Juozas Šorys, redaktorius Linas Paulauskis, 
Alfonsas Andriuškevičius, Jūratė Visockaitė, Pranas Morkus. Grupei dar priklauso Sigitas Geda, Si
gitas Parulskis, Gintaras Beresnevičius. Nuotr. Algimanto Žižiūno

Žiniasklaida laisva, bet 
žurnalistai — laisvi ne visada

Jaučiuosi nejaukiai, lyg 
ištrauktas iš judančio trauki
nio ir pastatytas ant kėdės 
perono viduryje. Jeigu šito 
dėmesio jau nebegalima iš
vengti, tai noiiuinors pasaky
ti, kad radijo procesas — tik
rai ne vieno žmogaus darbas. 
Vieną laidą gamina keliolika 
žmonių: korespondentai, garso 
operatoriai ir garso režisieriai, 
laidos prižiūrėtojai ir išlei
dėjai. Tad ši premija turėtų 
būti skirta visiems jiems. Pa
galiau mūsų laidos būtų nie
kas be šimtų tūkstančių radijo 
klausytojų, jų gyvos, kritiškos 
reakcijos, skambučių ir laiškų. 
Visi esame viena virve surišti 
— lyg vienos redakcijos žmo-

Prunskio premija, siekianti 
1,000 dolerių. Tai' atitolino sa
vaitraščio žūtį. Bet ilgesniam 
savaitraščio išsilaikymui rei
kalinga tolimesnė finansinė 
parama. Gal išeivijoje atsiras
tų daugiau rėmėjų, tokių, kaip 
prelatas J. Prunskis, Lietuvių 
katalikų religinė šalpa? Im
pulsyvusis redakcijos darbuo
tojas G. Beresnevičius man 
net prasitarė, esą gal užatlan- 
tėje atsirastų doras žmogus, 
kuris Šiaurės Atėnus galėtų 
nupirkti, žinoma, nekeičiant 
jo dabartinės krypties ir turi
nio.

Kitas rėmimo būdas — 
Šiaurės Atėnų prenumerata. 
Dabar savaitraščio tiražas sie
kia 2,530 egz. jį prenumeruoja 
miestų ir kaimo šviesuoliai, 
kultūrininkai. Siek tiek padi
dėjo prenumeratorių būrys 
JAV, kitų šalių išeivijoje. Nau
ji, gausesni prenumeratoriai 
išeivijoje būtų taip pat para
ma savaitraščiui ir jo darbuo
tojams — idealistams. Aukas 
ir prenumeratos pinigus (pre
numerata metams su per
siuntimu oro paštu) — 60 do
lerių. Čekiais reikėtų siųsti 
redakcijos adresu: Šiaurės 
Atėnai, Šv. Ignoto 5-314, 2600 
Vilnius. Elektroninis paštas:

siaurat@post5cilt
Kaip bebūtų, redakcijos 

idealistai pasiryžę laikytis iki 
paskutiniųjų, tęsti švietėjišką 
darbą net ir šiais Lietuvą išti
kusios finansinės krizės lai
kais.

Vaidotas Žukas
nės, todėl jaučiuosi kaltas vie
nas priimdamas garbingą Sta
sio Lozoraičio premiją.

Šita proga noriu prisiminti 
mano pirmąjį žurnalizmo mo
kytoją — absoliučiai laisvos 
dvasios žmogų, Sorbonos uni
versiteto auklėtini, žurnalis
tikos profesorių Juozą Ke- 
liuotį. Ne kas kitas prieškario 
Kaune, o būtent jo vadovauja
ma Naujosios Romuvos redak
cija buvo modernios, į pilnuti
nę demokratiją einančios val
stybės priebėga, naujų idėjų 
židinys, telkęs stipriausius ne
priklausomos Lietuvos politi
kus, istorikus, rašytojus, daili
ninkus, teatralus, muzikus. 
Vis dėlto net ir tuomet laisvoje 
Lietuvoje Juozas Keliuotis po 
savo darbo stalu turėjo laga
minėlį su keliais švariais 
marškiniais, nes A. Smetonos 
valdžia jam nuolat grasino 
kalėjimu už per griežtą val
džios kritiką. Apie tai profe
sorius Keliuotis kalbėjo ne
siskųsdamas, bet juokdama
sis, nes gauti parų savoje 
Lietuvoje už teisų reikalą — 
vienas malonumas.

Sovietinis periodas žiauriai 
ir iš šaknų pakirto mūsų 
žurnalistiką: vieni pasitraukė 
į Vakarus ir ten labai produk
tyviai veikė, kitus okupacinės 
struktūros išsiuntė į lagerius 
arba bandė perauklėti čia pat, 
vietoje. Deja, dažnai pavykda
vo. .Sovietmečiu formuoti ir 
jaunieji žurnalistai arba tu
rėjo ideologijos vergai, arba 
juos sunaikindavo. Tikrai ne
prisitaikiusios liko mažumos, 
kurios ėjo į pogrindį, leido, jau 
istorija tapusius, bet labai 
brangius periodinius leidinius 
— nuo partizaniškųjų laik
raštukų iki LKBK-kos, Auš
ros, Pastogės, Juventus aca- 
demica ir kitų. Vėliau, per 
Gorbačiovo atšilimą, buvo lei
džiama, tam tikra minties lais
vė kultūroje, metaforinė kal
ba, kuri vis stiprėjo, artėjant 
Atgimimo metui.

Ir štai jau geras dešimtmetis 
mėgaujamės visiška žodžio 
laisve. Ar džiaugiamės ja, ar 
mokame ją vertinti ir naudo
tis? Kokia žurnalistika yra da
bar, prabėgus reikšmingam 
laisvės periodui?

Šiuolaikinė Lietuvos žinia- 

sklaida yra laisva, bet žur
nalistai kaip kūrybinės asme
nybės — laisvi ne visada. 
Deja, mūsų žurnalistikoje 
vyksta procesas, kuriame vis 
mažiau lieka gilesnių pilie
tiškumo, vidinės kultūros reiš
kinių, vertybės gožiamos pa
klausesnių komercinių inte
resų. Verslo azartas etinio stu
buro stokojančius informavi
mo priemonių savininkus per 
dažnai paverčia cinikais, be- 
sipelnijančiais iš tuštybių, 
smurto ir vulgarumo. Labiau
siai man gaila pačių žur
nalistų, kurie, kaip ir soviet
mečiu, parsiduoda, išsižadė
dami savo sąžinės laisvės.

Banalu kartoti, bet žurna
listika turi būti laisva, drąsi, 
kūrybinga, pbjektyvi, nepai
santi jokių regalijų ir politinių 
tendencijų. Bet kartu gerbian
ti kiekvieną žmogų ir savo val
stybę.

Kas turi pasikeisti Lietu
voje, kad mūsų žiniasklaida 

Stasio Lozoraičio premijos laureatas, „Vėjai” ir „Tiltai” radijo 
laidų vadovas, Vaidotas Žukas po premijos įteikimo sausio 6 d.

būtų objektyvi? Pirmiausia, 
pati aukščiausia Lietuvos val
džia — prezidentas, Seimas, 
vyriausybė ir teismai turi pa
tys panorėti, kad žurnalistika 
būtų atvira, teisinga ir objek
tyvi. Antra, turi būti sukurti 
civilizuoti teisiniai aktai, sau
gantys žmonių orumą, vaikų, 
jaunimo normalų ir natūralų 
vystymąsi. Trečia, pati visuo
menė turi daug labiau rūpin
tis savo pilietine sąmone, ji 
turėtų suvokti, kad būtent 
nuo jų pačių — žiniasklaidos 
vartotojų — priklauso, ar žur
nalistai jiems teiks teisingą 
informaciją, kultūrą, verty
bes, ar žiniasklaidoje vyraus 
intrigos, tikros ir tariamos 
sensacijos, kultūrinis kičas.

Pagal apklausas žiniasklai
da mūsų visuomenė pasitiki 
labiausiai. Nors jau 10 metų * 
kasdien dirbu žurnalistinį 
darbą, bet mano paties verti
nimai yra gerokai skeptiš
kesni už bendrąjį apklausų vi
durkį. Ir vis dėlto, nepaisyda
mas šiandieninio savo nepa
sitikėjimo, su viltimi laukiu 
tegu ir nestaigaus... lūžio. Ma
nau, kad greit ateis laikas, kai 
pradžioje vienas, po to kitas 
didelį tiražą turintis ir ne
mažą įtaką visuomenei daran
tis Lietuvos dienraštis, TV-jos 
ar radijo stotis savo veiklą 
nukreips ne į pataikavimą 
masiniam skoniui ir irig.tink-, 
tams, bet, kartu su įvairiomis 
geromis ir blogomis naujieno
mis ims teigti ir ginti pilie
tines ir pasaulėžiūrines ver
tybes, gyvybės ir sąžinės pir
menybę, ne tik informuos, bet 
nejučia, be didaktikos bran
dins modernų, kūrybingą, iš 
tiesų laisvą Lietuvos pilietį.

* * *
Kalba, • pasakyta Stasio Lo

zoraičio premijos 6ž savaitines 
Lietuvos radijo laidas „Vėjai” 
ir „Tiltai” įteikimo proga Vil
niuje š.m. sausio 6 d. Šią pre
miją Vaidotui Žukui skyrė 
Lietuvos Žurnalistų draugija. 
S. Lozoraičio premijai lėšų 
skyrė Tautos fondas, kurio 
centras yra New York. TF taip 
pat turi savo skyrių Lietuvoje.
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„Kaltinu!”
Algimantas A. Naujokaitis

Prieš kelis metus pirmą 
kartą apsilankęs netoli Sa
lantų esančioje Viliaus Orvi- 
do sodyboje, pamatęs akmens 
skulptūras, kitus meno dar
bus, egzodo poetas ir garsus 
filmininkas Jonas Mekas pa
sakė, kad jis niekur nieko 
panašaus nebuvo matęs (apie 
šią sodybą jau buvo rašyta 
Drauge kultūriniame priede 
1999 m. gegužės 29 d. laidoje). 
Grįžęs į New York, savo 
laiškuose į Lietuvą J. Mekas 
rašė: „Brancusi, Moore, Smith- 
son — svarbūs dvidešimtojo 
amžiaus skulptūros istorijoje. 
Bet Orvidas lygiai svarbus. Tu 
Jovi tarp visų tų akmenų ir 

jauti tokią didelę žmogaus 
jėgą, tokį neapsakomą atsispy
rimą prieš visas totalitarines 
jėgas. Orvido sodyba yra pa
minklas, himnas, odė indivi
dualizmui, žmogaus sielai; 
manifestas prieš viską, kas 
nori užgniaužti žmogaus indi
vidualumą. Ateis laikas, kai 
pasaulio meno studentai iš 
Japonijos, Amerikos ir Pary
žiaus plauks į Salantus, kaip 
jie plaukia į St. Michel, Taj 
Mahal ar Stonehenge”.

J. Meko pranašavimai apie 
V. OFvldo sodybos ir jo skulp
tūrų garsą pasaulyje jau pra
deda pildytis. Čia atvyksta vis 
daugiau lankytojų iš užsienio 
kraštų. V. Orvido sodybą ati
džiai apžiūrėję, specialistai iš 
karališkosios Britų Architek
tūros akademijos buvo taip 
sužavėti akmens stebuklais, 
kad užsimojo Londone sureng
ti konferenciją apie Vilių Or- 
vidą, jo unikalias akmens 
skulptūras ir sodybą. Bet tie 
patys britai suglumo ir pasi
piktino, kad ši unikali sodyba- 
muziejus po atviru dangumi 
apleista, net niokojama, o — 
skaudžiausiai — Orvido darbų 
nevertina, net ignoruoja Lie
tuvos kultūrininkai, Valsty
binės institucijos.

Iš tiesų, ypač prieš keletą 
metų, V. Orvidui staiga mirus 
prie naujo akmens darbo, ėmė 1 

Knygos-albumo Vilius Orvidas sudarytojas Vaidotas Žukas. 
Nuotr. Algimanto Žižiūno

nykti ne tik sodyba, V. Orvido 
puoselėta savita, unikali ap
linka, bet ir jo skulptūros. Ne
prižiūrimus meno turtus nesu
pratingi, nesąžiningi žmonės 
niokoja, daužo, nežinia kur 
išgabena. Lietuvos Kultūros 
ministerįja V. Orvido sodybą 
ir jos meno turtus net neįrašė 
į valstybės saugomų vertybių 
sąrašą. Panašiai buvo ir sovie
tiniais laikais. Tuometinei 
valdžiai ypač nepatiko krikš
čioniškų vertybių motyvai V. 
Orvido darbuose.

J. Mekas, kaip lietuvis, Lie
tuvos Valstybinės premijos 
laureatas, ne kartą kreipėsi į 
kultūros ministrą, kitus pa
reigūnus, prašė ir ragino, dėl 
Dievo meilės, daryti viską, 
kad V. Orvido stebuklas būtų 
apsaugotas. Deja, niekas nė 
piršto nepajudino, o sodyba ir 
jos meno darbai virto vos ne 
šiukšlynu. -Liji:

Nepakęsdamas tokios grės
mingos padėties, J. Mekas 
kartu su kitais JAV, kitų val
stybių garsiais menininkais 
parašė kaltinimą — pareiš
kimą pavadintą Jl’Accuse!” 
(prancūzų revoliucijos šūkis 
„Kaltinu!”) Kartu su J. Meku 
jį pasirašė Hermann 'Nitsch, 
Brigitte Comand, Robert 
Frank, Philip Glass, John 
Zom, kiti Vakarų pasaulio 
meno žmonės, o taip pat grupė 
New Yorke besitobulinančių 
jaunų lietuvių menininkų — 
Arūnas Kulikauskas, broliai 
Andrius ir Dalius Naujo
kaičiai, Auguste Varkalis, Ju
lius Žižliauskas — Ziz. Jų kal
tinimas — pareiškimas per 
šių eilučių autorių buvo per
duotas ir lapkričio viduryje 
paskelbtas dienraštyje Lietu
vos aidas. Kaltinime rašoma: 
„Mes kaltiname Lietuvos kul
tūros ministeryą ir Lietuvos 
vyriausybę užu Orvido sody
bos neapsaugojimą, neatsako- 
mingai ir lengvabūdiškai lei
džiančias naikinti vieną iški
liausių Lietuvos ir Europos 
meno kūrinių;

Mes kaltiname Lietuvos

Vilius Orvidas — maldininkų žygyje pėsčiomis iš Vilniaus į 
Žemaičių Kalvariją 1989 metais. Nuotr. Romualdo Požerskio

meno ir kultūros darbuotojus, 
poetus, rašytojus, dailininkus, 
skulptorius ir visus kitus, ne
protestuojančius ir pasyviai 
stovinčius nuošaly, leidžian
čius Orvido sodybai nykti;

Mes kaltiname Lietuvos 
architektų sąjungą, atvirai 
šmeižiančią Orvido sodybą 
lankytojams iš kitų kraštų, 
kurie Orvido sodybą supranta 
ir gerbia labiau negu patys lie
tuviai.

Pakilkite aukščiau užu savo 
asmenines ambicijas ir pa
gerbkite darbus tų, kurie su
kūrė pasaulinio lygio kūri
nius, tokius, kaip Orvido sody
ba.

Tegu tai bus jūsų 2000-ųjų 
metų priesaika ir darbas, be 
kurio jums bus uždrausta 
įžengti į 21-jį šimtmetį. Jeigu 
ne: ten jūs būsite pastatyti 
prie sienos užu neatsakomin- 
gumą ir savo tautos meno 
kūrinių naikinimą”.

Lietuvos jaunimas ragina
mas sukilti, protestuoti prieš 
neatsakomingus pareigūnus, 
kurie žiūri pro pirštus į Orvi
do sodybos lėtą sunaikinimą.

Dėl šio kaltinimo nejuokais 
sunerimo Lietuvos vyriau
sybė, Kultūros ministerija, 

Mišios aukojamos Orvidų sodyboje. Nuotr. Aleksandro Kastelnicko

kultūrininkai. Netrukus Vil
niuje, Menininkų rūmuose 
(Rotušėje), visuomenė buvo 
pakviesta į atvirą pokalbį dėl 
žūstančios V. Orvido sodybos 
ir joje esančių meno vertybių. 
Dalyvavo Seimo, vyriausybės, 
Kultūros ministerijos, kitų 
žinybų atstovai.

Pripažindamas, kad J. Meko 
ir jo kolegų kaltinimas buvo 
sukrečiantis savo griežtu 
tonu, Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis minėtame 
pokalbyje-diskusijoje pripaži
no, kad tie kartūs žodžiai iš 
esmės yra teisingi. Pasak V. 
Landsbergio, valdžios žmonės 
dėl Orvido sodybos likimo iki 
šiol tik .pasikalbėdavo, pas- 
niūduruodavo, nesuprasdami, 
nejusdami, kokio didelio mas
to yra Orvido darbai. Seimo 
pirmininkas tiesiai — šviesiai 
pripažino, kad, tiek valdžios 
vyrai, tiek kultūrininkai dėl to 
yra apkiautę, visi kalti.

V. Landsbergis sakė, kad V. 
Orvido sodyba yra visos mūsų 
tautos turtas ir dėl jo apsaugo
jimo turi būti priimtas valsty
binis sprendimas, o gal ir spe
cialus Seimo įstatymas.

Tam pritarė brolis pran
ciškonas Astijus Kungys,

Vilius Orvidas. „Švč. Mergelės Marijos Lurdas”. Apie 1985 m. Garždelės kaimas, Salantų rąjonas.

Grupė pokalbio apie V. Orvido sodybos likimą dalyvių — kalba 
Bėkša.

OFM. Jis sakė, kad Kretingos 
broliai pranciškonai, kurių 
brolijai priklausė ir V. Orvi
das, kai ką mėgino padaryti, 
saugant ir tvarkant sodybą. 
Deja, nepavyko. Dabar joje 
daug kas sugriauta, negrįžta
mai sunaikinta.

Kai kurie Kultūros ministe
rijos valdininkai, tarp jų Val
stybinės paminklosaugos ko
misijos narė G. Drėmaitė, net 
Kretingos rajono, kurio ribose 
yra Orvido sodyba, meras J. 
Šakinis, pasiremdami nuosta
ta, kad ta sodyba yra privati 
Orvido artimųjų nuosavybė, 
jos apsaugą ir tvarkymą vėl 
mėgino įpainioti į painių įsta
tymų, biurokratizmo voratin

klius.
Laimei, ryžtingą poziciją už

ėmė kultūros ministras Arū
nas Bėkšta. Jis sakė, kad, 
nors dabar trūksta pinigų, bet 
Orvido sodybos meno turtus 
būtina apsaugoti ir sutvarky
ti. Pritardamas Seimo pirmi
ninkui V. Landsbergiui, minis
tras sakė, kad Orvido sodyba 
turi tapti Valstybės nuosavybe 
ir tai dera įteisinti įstatymu. 
Ministras A. Bėkšta užtikrino, 
kad jau šiemet turi būti šių 
pastangų rezultatas.

Jau atėjo ir pirmosios neblo
gos žinios. Paskutiniame
1999-ųjų metų Kultūros minis
terijos informaciniame biule
tenyje Kultūros gyvenimas 
buvo pranešta, kad ministro 
įsakymu sudaryta komisija 
jau svarstė V. Orvido skulp
tūrų sodybos sutvarkymui 
reikalingų juridinių, adminis
tracinių, finansinių priemonių 
planą. Nutarta V. Ogvido’ so
dybą įrašyti į Lietuvos Respu
blikos nekilnojamųjų vertybių 
registrą, o ateityje šiai sodybai 
suteikti muziejaus statusą, 
taip pat atlikti skulptūrinių 
kompozicijų bei konstrukcijų 
ekspertizę ir jų konservavimo 
darbus.

Neduok, Dieve, kad šie gra
žūs užmojai vėl liktų tik po
pieriuose...

Suprasti V. Orvido sodybos 
meninę vertę, apie kurią 
kalbėjo ir rašė J. Mekas, pa
dės leidyklos „Baltos lankės” 
neseniai išleista knyga-al- 
bumas Vilius Orvidas. Tai 
nemaža knyga, kurion sudėta 
daug šio skulptoriaus darbų ir 
sodybos nuotraukų, o taip pat nius, 2001, Mėsinių 4, Fax 
leidinio parengėjo Vaidoto Žu- (22) 220152.

Lietuvos kultūros ministras A. 
Nuotr. Algimanto Žižiūno 

ko tekstai, V. Orvido sodybos 
lankytojų atsiliepimai, jį paži
nojusių kultūrininkų mintys 
apie šio skulptoriaus asmeny
bę ir jo meno stebuklą. Ypač 
įdomūs paties V. Orvido užra
šai. Knygos įžangoje rašoma: 
„Po Viliaus Orvido mirties 
1992 m. rugpjūčio 5 d. liko 
keli jo paties vaikiškomis rai
dėmis surašyti sąsiuviniai — 
daugiausia religinių tekstų 
fragmentai: Šventojo Rašto, 
Šv. Augustino Išpažinimų, 
bažnytinių giesmių ištraukos 
ir kita. Ant vieno viršelio už
rašas: „Dabar tesusirenka visi 
pasiilgę rojaus, poilsio ir ra
mybės vietos, amžino laimin
gumo vietos, kur nebėra ko bi
joti Barbarų!.. Gaila, kad kny- 
gon sudėti ne visi V. Orvido 
užrašai, o, atrodo, tik nedidelė 
jų dalis. Be to, knygos prista
tyme dalyvavę kultūrininkai 
sakė, jog leidinyje įdėtos V. 
Orvido darbų nuotraukos ne
labai vykusios, reportažinės.

Vis dėlto knygoje yra ne
mažai įdomių vertingų pusla
pių apie V. Orvido asmenybę 
ir jo kūrinius. Tarp kitų 
įdomių ir vertingų jo meno 
apibūdinimų rašoma, kad V. 
Orvido, kaip skulptoriaus, 
darbo metodas — „vien už
uominomis, atrodo, lengvais 
kalto prisilietimais, įkirti
mais, akmens neprievartau
jant, neprimetant jam savo 
valios, taktiškai, mandagiai 
pasiekti neįtikinamai stiprią 
išraišką”.

Pageidaujantys įsigyti kny
gą Vilius Orvidas gali kreiptis 
į leidyklą „Baltos lankos” (Vii-
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Žavi penkmečio sukaktis
Bronius Nainys

Penktadienio vakaras. Pen
sininkui tik drybsoti. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, 
šeštadienį — koks nors ren
ginys, paroda; sekmadienį — 
pamaldos, pietūs, koncertas. 
Tad senam reikia atsipūsti, 
pasiruošti. Taigi ir drybsau, 
tingiai vartydamas Draugą. 
Tik staiga vos ne akys iš kak
tos — paskutiniame puslapyje 
žinutė: šį vakarą, pusę devy
nių, Dailės muziejuje, „Daina
vos” ansamblio vyrų okteto 
koncertas — pirmos jų įrašo 
juostelės sutiktuvės, o taip 
pat ir penkmečio sukaktuvės. 
Ruošia Čikagos Lietuvių jau
nimo sąjunga. Vadinasi, ir ji 
dar gyva, prieš koncertą dar ir 
užkandį žada. Ir rituosi iš guo
lio. Ne, į užkandį neisiu — „ką 
tu ten veiksi, ten tik jauni
mui” — bambteli žmona. „Bet 
koncertas tikrai bus geras, jau 
ir juostelę nupirkau, paklau
syk”.

Juostelėje pirmoji daina — 
net iš vardo negirdėta: „Dabi- 
lutėli, dabile” — liaudies žo
džiai, Anatolijaus Lapinsko 
muzika.Iš pradžių skamba 
keįstokai. Stipriau įtempiu 
ausį — koks puikus skiemenų, 
net priebalsių, išdainavimas, 
aiškus kirčiavimas, gražus, iš
lygintas bendras sąskambis. 
Po jos — jau girdėtos, lengves
nės: „Ant kalno karklai”, 
„Vaikščiojau”, „Gvazdikai”, 
jaudinanti partizaniška „Kur 
gimta padangė”, o toliau — 
pagal liaudies žodžius Jono 
Tamulionio „Greitakalbės” — 
„Virvė virvelė”, „Geri vyrai”, 
„Rats ratą vytų”. Jas dar ir 
„greitadainėmis” pavadinčiau, 
ir žemai lenkiu galvą okteto 
vadovui Dariui Polikaičiui už 
nuopelnus: puikiai paruoštas, 
puikiai atliktas labai įdomus 
kūrinys. Po jos — juostelėje 
dar aštuoni, kruopščiai pa
rinkti, meistriškai įdainuoti 
kūriniai. Juos klausau, gran
dydamas žilus barzdaplaukius 
— apsišepojęs į koncertą gi 
neisi, nors ir penktadienio va
karas. Kelnes skubiai ant kin

Muz. Darius Polikaitis

kų, palaidinukę ant nugaros, o 
į centrą man tik trys minutės.

Dailiai išsipusčiusius aštuo
nis vyrus paveju, laiptais be
sileidžiančius į Dailės mu
ziejų — ten pat, kur prieš pen
kerius metus jie padainavo 
mums tris daineles, taip pra
dėdami savo dainingą, rūpes
čiais, vargais, bet ir dideliais 
džiaugsmais išmargintą, kelio
nę po šio lietuviams taip mielo 
meno pasaulį. Jauni vyrai, 
linksmai nusiteikę, šypsoda
miesi, žengia į pėdą nuo klau
sytojų paaukštintą aikštelę. 
Vos tik paskutiniam įkopus, 
vadovo mostas, ir iš naujo su
skamba, tik prieš pusvalandį 
girdėta ta pati „Dabilutėli, da
bile”. Įsiklausau atidžiau — ar 
kokios priekabėlės nerasiu? 
Tik ne aš. Abejoju, ar ką nors 
rastų ir muzikoje labiau iš
prusęs klausytojas. Koncerto 
programoje tos pačios dainos 
kaip ir juostelėje. Antroje da
lyje — dvi angliškos. Jos, sako 
vadovas, supažindinti klausy
tojus ir su antrąja kultūra, ku
riai mūsų jaunimas irgi nėra 
abejingas. Labai gerai — taip 
jis tampa tik turtingesnis, 
dvasinių vertybių žmogui nie
kada ne per daug. Šalia 
manęs sėdinčiam klausytojui 
Brazeal Dennard „traditional 
spiritual” „Hush” dvelkia Jes- 
se Jackson. Gal ir taip? Vado
vas Darius Polikaitis aiškina, 
kad ši daina taip pat primena 
išsivadavimą, buvusių Afri
kos amerikiečių padėtį, taigi 
mums gal irgi nesvetima. Bet 
M. Bartholomew „traditional 
chantey” „Shenandoah” man 
praskambėjo nuostabiai gra
žiai. Pagal vadovą, joje irgi 
išreiškiamas mums artimas il
gesys, kažkoks praradimas, 
taigi ryšys ir su mūsų jaus
mais. Amerikietiškuose kūri
niuose ryški ir šiek tiek'kitoks 
okteto stilius — lyg ir arčiau 
„pop”. Nors, kaip vadovas 
sako, lietuviškus jis bando lai
kyti arčiau itališko „Bei Can- 
to”, kur gražūs, skambūs, ly
gūs tonai, žodžiu — švelnus, 
gražus dainavimas. Nors tai ir 

labai sunku pasiekti, bet tų 
tvirtų vyrų balsai daugelyje 
dainų tokiu švelnumu ir pa
sižymi. Be to, vadovas pa
brėžė, kad didelį dėmesį jis 
kreipia į balsų derinimą, in
tonaciją. „Čia Darius yra labai 
reiklus, vis daugiau ir dau
giau iš mūsų išsunkia”, — 
pastebi brolis Audrius. Dėl to 
šis oktetas ir skiriasi nuo kitų.

Prie koncerto derinosi vykęs 
humoristinis žodinis intarpas, 
nuotaikingai rišęs daininin
kus su klausytojais. Taip pat 
koncerto eigoje Marius Poli
kaitis — vienintelis baritonas 
— klausytojus įdomiai supa
žindino su okteto nariais: Da- 

. rius Polikaitis (vadovas) ir 
Kąstytis Šoliūnas — pirmi te
norai; Audrius Polikaitis ir 
Marius Tijūnėlis — antri teno
rai. Tadas Stropus ir Liudas 
Landsbergis — bosai. Taigi tik 
septyni, tačiau Marius pavadi
nimą teisino prie piano sė
dinčiu akompaniatorium Vidu 
Neverausku, paaiškindmas, 
kad dar praėjusiais metais 
buvo aštuoni dainininkai, bet 
tarnybos reikalai nebeleido to
liau oktete dainuoti Arui Nor
vilai — vienai dainai jis visgi 
buvo iš to „archyvo” iškvies
tas. Tikiu — reikalai pagerės 
ir Aras sugrįš. „Kaip jūs iš 
viso išsilaikote drauge — tar
nybos, su jomis surištos ke
lionės, studijos, o pačiam dar 
ir visas ‘Dainavos’ ansamblis, 
vaikų choras, darbas duonai, 
taip pat ir šeima?” — klausiu 
vadovą Darių. „Labai gerą 
žmoną turiu”, — atsako šis 
malonus, draugiškas ir šiltas 
žmogus, atrodo, niekada ne
prarandąs nei geros nuotai
kos, nei šaltų nervų. Taip pat 
apie marčią kalbėjo ir jo 
mama, per koncertą su savo 
vyru sėdėjusi šalia manęs, kai 
po koncerto pro šalį praeida
mas kitas sūnus — Audrius 
šypsodamasis padovanojo jai 
scenoje užtarnautą gėlę. Irena 
ir Juozas Polikaičiai tikrai 
turi kuo didžiuotis: trys pui
kūs sūnūs ir dukra Rima (šiuo 
laiku ji Urugvajuje darbuojasi 
Pietų Amerikos jaunimo sto
vykloje), visi mokslus baigę 
profesionalai, muzikalūs, dai
nuoja, groja, visi gražiai tai
syklingai, be jokio akcento 
kalba lietuviškai, uoliai daly
vauja lietuviškoje veikloje. Pa
vyzdinga lietuviška šeima — 
atpildas tėvams už daugelio 
metų sunkų darbą ir neįkai
nuojama dovana lietuvių tau
tai.

Išsilaikymas drauge yra ne
lengvas, tačiau visi okteto da
lyviai supranta jo svarbą, šiltą 
visuomenės atsiliepimą, taip 
pat ir šeimoje įsijaustą pa
reigą lietuvybei, meilę tautos 
kultūrai, ypač dainai. Dėl to 
kiekvienas dalyvis ką nors au
koja, kokia nors dalis jo gyve
nimo nukenčia. „Už mane 
žmona dažnai ir žolę nupjau
na”, — nuodėmingai prisipa
žįsta okteto vadovas. O darbas 
su vaikais gal priaugins ir 
oktetui pakaitalų. „Juk anks
čiau kažka^ ir mus taip 
mokė”, — priduria.

Koncerto klausėsi, deja, ne 
daugiau kaip 70 žmonių, nors 
įėjimo mokestis buvo tik auka. 
Bet atsilankiusieji po tokio

„Dainavos” ansmblio vyrų oktetas, išleidęs pirmąjį savo dainų įrašą. Iš kairės: Tadas Stropus, Aras 
Norvilas, Audrius Polikaitis, Marius Tijūnėlis, Liudas Landsbergis, vadovas muz. Darius Polikaitis, 
Marius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas. Nuotr. Rimos Polikaitytės

šaunaus vakard skirstytis ne
skubėjo: kalbėjosi, vaišinosi 
Jaunimo sąjungos paruoštais 
užkandžiais, pirko įrašus, ku
rių bent tūkstantį reikia par
duoti vien tik jų pagaminimo 
išlaidoms apmokėti. „Dešimt 
tūkstančių dolerių kainavo jų 
išleidimas”, — šakė Darius ir 
Audrius Polikaičiai sekmadie
nio vakare, kaF^fusitikom pa
sikalbėti apie'visą jų penkerių 
metų veiklą.

O ji prasidėjo labai kukliai, 
nors daug žmonių, daug metų, 
daug kalbėjo apie tokio nedi
delio, populiaraus ir, svar
biausia, „pigaus keliauti” dai
nos vieneto reikalingumą. 
Vieną dieną time pačiame 
centre du jauni, balsingi vyrai 
— Kastytis Šoliūnas ir Liudas 
Landsbergis sutiko Darių Po- 
likaitj ir paprašė juos ir dar 
tris jų draugus pamokyti dai

Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis.

nuoti, nes jiems reikėjo atlikti 
kažkokią programą. Darius 
pasiūlė pridėti dar dų savo 
brolius ir sudaryti aštuo
nis. Jie išmoko „Vaikščiojau”, 
„Arą” ir 1999 spalio kažkurią 
dieną PLC, tame pačiame 
Dailės muziejuje, nuo tos pa
čios pakylos jas mums gražiai 
padainavo, nusiteikę savo kar
jerą taip ir pabaigti.

Bet, va, taip neišėjo. Pirmą 
pasirodymą išklausę arba iš 
kitų apie jį girdėję, žmonės 
pradėjo kviesti juos trum
piems proginiams pasirody
mams, daugiausia kaip priedą 
prie kitų ruošiamų PL pro
gramų: PL centre prie virti- 
nukų pietų, padainuoti po
kyliuose, Čikagos jaunimo 
centre, „Seklyčioje” — gal tris 
keturis kartus per metus. 
Todėl reikėjo išmokti daugiau 
dainų, ir taip „prisigamino” jų 

iki viso koncerto, kurį pirmieji 
išgirdo Floridos lietuviai. Pas
kui koncertuota buvo Čika
goje, Clevelande, Detroite, 
New York, Vašingtone. Iš viso 
buvo atlikti šeši koncertai. Re
pertuare — apie trisdešimt 
dainų, keletas giesmių. Jis 
įvairus: harmonizuotos liau
dies dainos, šiuolaikiniai kū
riniai iš Lietuvos, partizanų 
dainos, net ir populiarios es
tradinės dainos. Tačiau vado
vas mano, kad repertuaras jau 
„paseno”. Būsimuose pasirody
muose bei koncertuose ne
benorėtų kartoti į juostelę 
įrašytų dainų, todėl nuo Nau
jųjų metų pradėjo ruošti naują 
repertuarą., „Tačiau koks jis 
bus, dar negaliu pasakyti, — 
sako Darius — Ieškome jam 
šaltinių, naujų leidinių iš Lie
tuvos, naujų ryšių su Lietuvos 
kompozitoriais, kitų panašių 
vienetų įrašų, klausomės nau
jos muzikos”. „Be abejo, bus 
pora ir ,
rinėlių, — pastebi Audrius, — 
juk mes esame visgi dviejų 
kultūrų žmonės, jų yra ir tarp 
mūsų klausytojų. Be to, įdomu 
ir kūrinius, jų turinį, muziki

go knygynėlyje Čikagoje 
amerikietiškų kū- kas

Repeticijos įkarštyje — „Dainavos” ansamblio vyrų okteto nariai 
(iš kairės): Audrius Polikaitis, Marius Tįjūnėlis, Marius Polikaitis.

Aras Norvilas, Liudas Landsbergis, Tadas Stropus.

»

nę dvasią, sandarą palyginti, 
nes yra daug panašumų. Ir 
amerikiečiai už savo laisvę ko
vojo”.

Pabaigoje pakalbame dar ir 
apie piniginius reikalus. Jų 
užnugaris ir kartu laimė — 
„Dainavos” ansamblis. Jo lėšo
mis ir įrašai išleisti. Dabar ok
teto nariai stengiasi juosteles 
pardavinėti ir bent dalį pinigų 
grąžinti. Žmonės jas perka. 
Oktetas garsėja, daugiau kvie
timų koncertuoti ateina iš ki
tur: kovo 19 d. koncertuos Los 
Angeles, balandžio pabaigoje 
Clevelande. Neprieštarautų ir 
Lietuvoje pasirodyti. Ir tik
riausiai klausytojų nenuviltų. 
O Lietuva jiems rūpi. „Tėte, 
turbūt netikėjai, kad JAV 
gimę, augę, brendę tavo vaikai 
taip noriai vyktų į Lietuvą ir 
taip mielai, nuoširdžiai, drau
giškai bendrautų su giminė
mis, su kitais jos žmonėmis”, 
— vienoje tokioje draugijoje 
Vilniuje priminė Darius.

„Sunkiai”, — atsiliepė, daug 
pastangų tai krypčiai kartu su 
žmona Irena skyręs ir dabar 
jomis besidžiaugiantis, šeimos 
tėvas Juozas Polikaitis.

„Kol kas ir aš sunkiai, 
tačiau manau, kad ir mano 
vaikai taip darys”, — viltingai 
mąsto Polikaičių sūnus, okteto 
vadovas Darius. Ir tai jau pa
kankama priežastis Lietuvių 
fondui jų koncertinę kelionę į 
Lietuvą apmokėti.

Žinant „Dainavos” ansam
blio vyrų okteto populiarumą 
ir jo vadovo Dariaus Poli- 
kaičio talentą, nereikia ste
bėtis, kad pirmieji muzikiniai 
okteto įrašai — kompaktinis 
diskas ir kasetė — susilaukė 
tiek dėmesio, yra perkami ir 
jaunimo, ir vyresniųjų. Įrašai 
parduodami įvairių lietuviškų 
telkinių dovaninių prekių 
parduotuvėse, taip pat Drau- 

o 
kitur negalėtų rasti, 

prašomi kreiptis šiuo adresu:
L.M.K. Dainava, P.O. Box 
315, Lemonte, IL 60439 (CD 
kaina 15 dol., kasetė 10 dol., 
persiuntimas nemokamas).

i
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Vyskupas A. Baranauskas
sugrįžo į Seinus

Praėjusių metų lapkričio 28 
d. prie Seinų katedros paga
liau iškilo paminklas poetui ir 
vyskupui Antanui Baranaus
kui. Apie dešimtmetį užtru
kusį projektą pasakoja skulp
torius Gediminas Jokūbonis.

Dešimt metų praėjo nuo to 
laiko, kai į mane kreipėsi Sei
nų lietuviai, kad padaryčiau 
paminklą vyskupui Antanui 
Baranauskui. Jie norėjo, kad 
paminklas būtų panašus į 
mano sukurtus Adomui Mic
kevičiui, Antanui Vienažin
džiui, Maironiui. Iš monolito, 
iš vieno šlifuoto akmens.

Iš pradžių buvo sunku įti
kinti Seinų visuomenę, kurios 
daugumą sudaro lenkai, kad 
reikia tokio paminklo. Jie A. 
Baranausko, galima sakyti, ir 
nežinojo, kadangi jis gyveno 
XIX amžiuje, o mirė XX a. 
pradžioje. Lenkai nenorėjo su
prasti: jie sakė — gerai, kad 
vyskupas, bet kodėl lietuvis, 
pastatykim paminklą lenkui... 
A. Baranauskas jau buvo ta
pęs istorija, kurią dabar 
reikėjo atgaivinti. Net nuosai
kieji lenkų veikėjai Seinuose 
tai laikė nereikalinga relitua- 
nizacija. Dabar Seinuose lietu
vių yra nebedaug, vargu, ar 
trečdalį sudaro. Buvo ilgas ke
lias — įtikinėti ir derėtis, gau
ti sutikimą iš miesto valdžios, 
surasti lėšų ir paminklui tin
kančią vietą.

Poetas su Dievo dovana
Su poeto kūryba susi

pažinau, dar su stalu nesusily
ginęs. Tokie dalykai susiklosto 
palengva. Aš pats kupiškėnas, 
mano mamą buvo mokytoja, 
tų laikų švietėja. Tuomet dar 
nebuvo nei radijo, nei televizi
jos, nei elektros. Visi vakarai 
praeidavo arba pasakojant 
įvairiausias pasakas, arba dai
nuojant V. Vienažindžio, A. 
Baranausko dainas, dekla
muojant „Anykščių šilelį”. Mo
kykla šias žinias papildė.

Požiūris į vyskupą susifor
mavo, dirbant prie paminklo. 
Pasakojama, kad Varnių semi
narijoje mokytojas pacitavęs 
A. Mickevičiaus Poną Tadą ir 
pasakęs, kad tik lenkiškai gali 
taip skambėti. Seminaristą A. 
Baranauską tai labai sujaudi
nę ir įžeidę — namo parva
žiavęs jis parašęs .Anykščių 
šilelį”. Tai buvo poetas su Die
vo dovana. Dauguma 
čių virtę dainomis, 
žmonėse ir po šiai 
plačiai dainuojamos.

Vyskupas Seinuose nugyve
no gyvenimą — čia jis pralei
do paskutiniuosius penkerius 
metus. Vyskupu įšventintas 
jis buvo dar Peterburgo dva
sinėje akademijoje — čia esan
tis Teologijos fakultetas buvo 
perkeltas, uždarius Vilniaus 
universitetą. Iš jo susikūrė 
aukštoji mokykla — Peterbur
go dvasinė akademija. Medici
nos fakultetas, atrodo, perkel
tas į Kijevą, kiti fakultetai 
taip pat išsklaidyti. A. Bara
nauskas buvo Kauno vyskupi
jos sufraganas (vyskupas, 
aukštesnio vyskupo padėjėjas 
— A.J.), ilgą laiką buvo sufra
ganu Žemaitijos vyskupijoje. 
Be to, jis buvo ne tik poetas, 
matematikas, bet ir Šventojo 
rašto vertėjas — išvertė į lie
tuvių kalbą beveik visą Šven-

eilėraš- 
paplito 
dienai

tąjį raštą.
Tarp kitko, esu daręs A. 

Baranausko eskizą labai se
niai, dar prieš Pirčiupiu „Mo
tiną”. Aš jį ten vaizdavau ba
są, su trinyčiais, atsilapojusia 
sutana, sėdinį ant kelmo ši
lely, iš kur kalasi prie pušelės 
mažos atžalos. Tai buvo 
įvaizdis, kurį būtų galima pa
naudoti, kuriant A. Baranaus
kui paminklą Anykščiuose.

Seinuose man reikėjo pa
vaizduoti A. Baranauską pir
miausia kaip vyskupą. Kad jis 
būtų suprantamas ir lietu
viams, ir lenkams. Ir būtų ne 
pakeltas ant pjedestalo, bet 
esantis drauge su savo gano
maisiais, jiems labai artimas, 
juos suprantantis ir atjau
čiantis. Tam tikri niuansai 
veide, pozoje, stovėsenoje, ta
čiau labai maža išraiškos prie
monių amplitudė. Mano vys
kupas stovi sudėjęs rankas lyg 
maldai, nesuspaudęs rankų, 
bet lengvai vieną ant kitos 
uždėjęs, kaip mėgsta laikyti 
dvasiškiai. Truputį šypsosi, 
truputį tarsi kaktą raukia, 
truputį net nusistebėjęs. Sei
nuose kažkas pasakė, kad A. 
Baranauskas turi Jono Pau
liaus II bruožų. Sakau, gerai, 
lenkams patiks.

Panašus į Joną Paulių II

Ar tas panašumas atsirado 
netyčia? Kaip čia pasakius... 
Kai dirbau prie paminklo, 
sakyčiau, netgi kovojau pats 
su savimi, norėjau nustelbti 
Jono Pauliaus II įspūdį, kad 
tikrai nebūtų panašus. Bet 
kuo panašus? Jonas Paulius II
— naujas dvasiškio didingumo 
pavyzdys. Jis nėra šaltas,virš- 
žmogis, neprieinamas, bet nu
sileidęs prie žmonių. Popie
žius atsisakė bažnytinių spin
dinčių rūbų: jis nebedėvi tia
ros — trijų aukštų karūnos, o 
užsideda paprastą vyskupo 
mitrą. Kai Vilniuje lankėsi, 
buvo ruduo, o jis ant sutanos 
vilkėjo ilgą paltą. Tai visiškai 
naujas aukšto dvasininko ti
pas. Aš ir A. Baranausko po
vyzoje įžvelgiau tą patį, nors 
tuomet buvo visai kiti laikai. 
Skulptūroje siekiau sujungti 
poeto dvasią su vyskupo dva
sia, jaučiau, kad jis buvo arti
mas savo ganomiesiems. Ir jei
gu kam nors pasirodys, kad A. 
Baranauskas panašus į po
piežių, dėl to, manau, nieko 
blogo neatsitiks. Veikiau at
virkščiai — paminklas tikin
tiesiems bus dar artimesnis.

Skulptūroje A. Baranauskas
— ne gyvenimą Seinuose be
baigiantis vyskupas, bet jau
nas, energiją spinduliuojančiu 
veidu. Ar nematau čia prieš
taravimo? Matot, mano ir 
Maironis, ir A. Mickevičius 
yra nei seni, nei labai jauni. 
Nesinori fiksuoti senatvės mo
mento. Pasirinkau kažkokį iš
vestinį jo kūrybinės brandos 
vidurkį. Juo labiau, kad A. 
Baranauskas nebuvo labai se
nas — mirė 68 metų.

Iš užsakovų pusės jokių pa
geidavimų nebuvo, viską teko 
spręsti pačiam. Aš jiems tokį 
A. Baranauską pasiūliau. At
siklaupęs dvasininkas tiktų 
tik bažnyčios viduje — yra 
sukurta gražių tokio tipo 
skulptūrų. Pavyzdžiui, labai 
gražus paminklas iš bronzos 

kardinolui Vito katedroje Pra
hoje. Bet vyskupui klūpėti už 
šventoriaus tikrai netiktų. Kai 
buvau specialiai nuvykęs pas 
Elko vyskupą Wojcechą Ziem- 
bą prašyti, kad leistų pa
minklą statyti šventoriuje, 
tuomet jam nuvežiau nuo
trauką. Elko vyskupas pagyrė, 
skulptūra jam patiko, neturėjo 
jokių priekaištų.

Paminklo dydį derinau su 
Seinų miestu. Dabar, kas ma
tė, pasakė, man irgi taip atro
do, kad mastelį „pataikiau”. 
Prie Katedros A. Baranauskas 
stovi nei didelis, nei mažas. 
Manau, kad pavyko natūraliai 
įterpti į aplinką. Kadangi pa
tirties turiu nemažai, dariau, 
kad tiktų šen "ar ten, galų gale 
ir Utenoje. Žinoma, tai sakau 
juokais. Bet kai tuometinis 
kultūros ministras Saulius 
Šaltenis garsiai prasitarė — 
jeigu ne Seinuose, paminklas 
bus pastatytas Utenoje, mane 
aplankė Lenkijos ambasados 
patarėjas ir lyg tarp kitko 
paklausė, ar teisybė, kad mi
nistras taip pasakė. Ar jis juo
kauja, ar rimtai kalba? Aš at
sakiau: „Kodėl ne? Utena — 
ministro tėviškė... ” Beje, S. 
Šaltenis yra A. Baranausko 
palikuonis — vyskupas yra jo 
prosenelio brolis.

Vargas dėl žemės

Viskas gal būtų ilgai tęsęsi, 
jeigu derybos būtų pasilikę 
Seinų visuomenės lygyje. Nie
kas nejudėjo į priekį: klebonas 
buvo prieš, vyskupas taip pat 
nepritarė. Buvo siūlyta daug 
vietų. Vienąkart jau buvo nu
spręsta statyti toje pačioje 
gatvėje, kur dabar yra kul
tūros centras, bet žemės savi
ninkė nepardavė sklypo. A. 
Baranauską reikėjo statyti 
prie katedros. Tarp kitko, 
perverčiau įvairių metų po
pierius ir suradau pirmąjį A. 
Baranausko eskizą — jis nu
pieštas maždaug toje vietoje, 
kur dabar'stovi. Pati pirmoji 
mintis buvo, kad jis turi būti 
kaip tik ten. Bet kai dariau 
maketą, natūralaus dydžio 
modelį, dar tvirtai nežinojau,

Skulptorius Gediminas Jokūbonis. Nuotr. Henriko Gaičevskio

Granito paminklas vysk. Antanui Baranauskui Seinuose. Nuotr. 
H. Gaičevskio

kur paminklas stovės.
Ilgai truko įtikinti Seinų vi

suomenę ir ypač Elko vyskupą 
(dabar Seinai nebe vyskupijos 
centras, o priklauso Elkui). Iki 
tol Elko vyskupas laikėsi nuo
monės, kad vyskupų vieta yra 
bažnyčios vidus. Tačiau nėra 
tokios nuostatos, kad, tarkim, 
vyskupams negalima statyti 
paminklų miestų aikštėse. Tai 
buvo formalus atsisakymas. 
Reikia pasakyti, kad Lietuvos 
pakraštyje apie Vilnių ar Sei
nuose dar kartais galima iš
girsti sakant: „Ponas Dievas 
supranta tik lenkiškai”. Žmo
nės šventai tikėdavo: ponai 
kalba lenkiškai, lietuviškai 
nemoka, gal Dievas taip pat? 
Ir ta senutė, kuri nepardavė 
žemės, irgi tokiais motyvais 
vadovavosi. Ta jos žemė yra 
upelio pakraštys, ten nieko 
negalima statyti. Žemę buvo 

galima parduoti, ir miestas se
nutei būtų kompensavęs ar 
davęs kitą sklypą. Bet ji nesu
tiko parduoti, ir tiek.

„Aš atsitrauksiu 
paskutinis”

Paminklo iniciatorius — 
tuometinis Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Bronius Makauskas, kuris 
prieš gerą dešimtmetį į mane 
buvo kreipęsis dėl paminklo 
A. Baranauskui, jau buvo 
užmetęs šią idėją. Jis taip ir 
pasakė: „Aš rezignuoju, ma
tau, kad nieko neišeis”. Aš 
jam tada pasakiau. „Ponas 
Makauskai, nuo A. Baranaus
ko aš atsitrauksiu paskuti
nis”. Turėjau karčios patirties, 
kad su paminklais visko atsi
tinka. B. Makauskas iš 
tikrųjų keletą pastarųjų metų, 
jokių kontaktų su manimi 
nepalaikė — nei laiškais, nei 
telefonu, ir pasirodė tik tada, 
kai viskas ėjo prie pabaigos. 
Kai net paminklo iniciatoriai 
nuleidžia rankas, pasakiau 
sau — palauk, panaudosiu vi
sus savo metodus.

Pirmiausia — lėšų klausi
mas. Autorius gali padaryti ir 
už dyką, bet kai dirba darbi
ninkai, firmos, naudojami 
įrengimai ir medžiagos, jau 
reikia mokėti. Kaip bebūtų 
keista, labai brangūs žemės 
darbai. Sakiau paminklo už
sakovams — Seinų lietu
viams: „Jūs prašot, prašot, o 
kai lenkai vieną dieną pasa
kys — statykit, iš ko jūs sta- 
tysit? Tarp kitko, leidimas pa
minklui statyti Lenkijoje ga
lioja tik pusę metų. Lenkijos 
valdžia pasakys: „Davėm lei
dimą, bet jūs nepadarėt”.

Manęs klausia, kiek pa
minklas kainuos? Aš jiems 
tada pasakiau (buvo kokie 
1990-ieji metai): apie 100 
tūkst. dolerių. „Ką? Lenkijoje 
galima pigiau!” — atsakė jie. 
Tuomet patariau nesvarstyti, 
kiek kainuos — kai statysim, 
pamatysim: gal daug pigiau, o 

gal daug brangiau. Aš maž
daug primečiau, kiek kai
nuotų užsienyje labai kuklio
mis sąlygomis. Dabar galiu 
pasakyti, kad paminklas A. 
Baranauskui kainavo 72 
tūkst. dolerių. Jeigu pridė
tume Lenkijos pusės atliktus 
paminklo aikštelės tvarkymo 
darbus, maždaug tiek išėjo, 
kaip ir sakiau.

Kad svarstymai apie pa
minklą pereitų į aukštesnį 
lygį, pradėjau kalbinti prez. 
Algirdą Brazauską, kuris ben
dravo su Lenkijos prezidentu 
Aleksandr Kvasniewski. Pas
tarasis labai palankiai vertino 
šį projektą. Lenkijos preziden
tas net oficialiai per Lietuvos 
kultūros ministeriją buvo 
pranešęs man, kad per tris 
mėnesius reikalas bus iš
spręstas teigiamai. „Pamin
klas vyskupui A. Baranauskui 
bus reikšmingas pavyzdys Lie
tuvos ir Lenkijos santykių 
plėtrai”, — laiške Lietuvos 
konsului Seinuose rašė Zbig- 
niev Bžežinski. Ir tikrai, paga
liau buvo išrinkta vieta pa
minklui. Bet vėl nesėkmė — 
žemės nepardavė jos savi
ninkė, ir vėl viskas sustojo.

Kaip žinia, Lenkijos valdžia 
nepritarė sumanymui rinkti 
aukas A. Baranausko pamin
klui iš gyventojų — lietuvių ir 
lenkų. Lėšų paminklui teko 
ieškoti patiems. Buvo žadama 
ir vyriausybėje, bet niekas ne
buvo konkretizuojama. Paga
liau įsijungė kitos — parla
mentinio lygio — jėgos. Nu
ėjau pas Seimo pirmininką V. 
Landsbergį, kuris nuo pat 
pradžių rėmė šį projektą. Jis 
padėjo išrūpinti trūkstamas 
lėšas, kiek reikėjo paminklui 
iškalti iš granito.

Rimtai susidomėjo paminklo 
reikalais Lenkijos parlamento 
vicemaršalka Jan Krul. Jo ini
ciatyva Lenkijos Seimas 
išleido labai gerą, informaty
vią ir pozityvią knygelę apie 
vyskupą A. Baranauską. Kaip 
tik vicemaršalkos J. Krul 

dėka, Elko vyskupas galop su
tiko, kad paminklas būtų pa
statytas bažnyčiai priklau
sančioje žemėje. J. Krul netgi 
išrūpino Seinams lėšų sutvar
kyti aplinkai, į kurią įėjo ir A. 
Baranausko paminklo vieta. 
Ypač didelį vaidmenį yra su
vaidinę ir Australijos lietu
viai, nupirkę žemę, kur šian
dien stovi Lietuvių kultūros 
centras Seinuose.

Man atrodo, kad didysis pa
minklo pastatymo akstinas 
buvo popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizitas į šiaurės Lenkiją. 
Per Lenkijos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą mane 
Vilniuje supažindino su vice
maršalka J. Krul ir jis manęs 
prašė, kad paminklą už
baigčiau iki popiežiaus atva
žiavimo. Kaip tik tuo metu 
rengiausi širdies operacijai. 
Pasakiau, kad nežinau, kada 
galėsiu pradėti dirbti. Tuomet 
J. Krul pasakė, kad pamink
las bus atidengtas rudenį, 
tarpparlamentinės asamblėjos 
metu. Taip ir įvyko. Vice
maršalka dar buvo atvažiavęs 
vasarą pasižiūrėti, kaip Vyks
ta darbas. Mes būtume su
spėję ir popiežiaus vizito die
nai, tačiau dėl operacijos dar
bai sustojo. Popiežius kaip tik 
buvo apsistojęs netoli Seinų — 
Vigriuose. Daugybė žmonių 
kelias valandas išsirikiavę 
laukė atvažiuojant popiežiaus 
į Seinus. O lenkų spauda rašė, 
kad popiežius norėjęs pamaty
ti vietą, kur stovės A. Bara
nauskas.

Granitas — iš Ukrainos

Su Seinų meru buvome su
tarę, kad Lietuvos pusė apmo
ka visus skulptūros kaštus, o 
lenkai sutvarko paminklo 
aikštelę, išlieja pamatus, iš- 
grindžia grindinį bei aplinkui 
pastato granito bortus. Jie, 
beje, buvo užsakyti ir paga
minti Lietuvoje, tačiau už len
kų pinigus.

Nukelta į 2 psl.
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Kazys Bradūnas

PAMOKYKIT IR MUS

Martyno Mažvydo pamokose 
Sušnekot pirmąkart lietuviškai 
Ir jau Tolminkiemy su Donelaičiu 
Kalbėjot klasikų kalba!
Paskui, despotų gaudomos ir žudomos, 
Subėgot į „Pavasario balsus” ir „Pragiedrulius”, 
O Putino, Krėvės ir Aisčio rankose
Spindėjot auksu, gintaru ir ašarom. 
O, mūsų geros, brangios raidės, 
Dabar po visą žemę išbarstytos, 
Pamokykit ir mus jon atsigulti 
Lygiai, ramiai, prasmingai, 
Kaip jūs į knygų puslapius.

ŠIMTMEČIŲ ŪGIAI

Tavo rūbas, tėvyne, 
Apšlakstytas krauju.
Tavo karūnoj gruzda
Vietoj rubinų
Kraujo lašai.
Ir tu sėdi ant Kryžių kalno 
Karališkam soste kančios, 
Kur lig žemės tau nusilenkia 
Ateitį atnešusi Istorija —
Ir iš nukirsto kryžiaus kelmo 
Lapoja šimtmečių ūgiai.

PRISIKĖLIMO APEIGOS

Tavęs neužkasiau
Į sausą kopų smėlį
Rankom nuogom. 'J a< - <1
Girdi — n ■ V '■ ' ' ’' "

Tai skambina varpeliai vyturėlių 
Prisikėlimo apeigom.

O, neaprėpiama pavasario erdvė, 
Žvaigždynais nurasoję vakarai!
Jau plyšta kevalo žievė,
Ir pliūptelia, lyg liepsnos, pumpurai, 
Nudeginę pirštus,
Šaltus pirštus mirties.
O tu rankas ištiesk! —

Žėriu nuo tavo karsto
Gimtinės žemės saują, 
Užpiltą per anksti.
Kelkis! —
Kūną ir kraują
Saulė atnašauja,
Kad būtum vėl jauna, ’
Kad būtum vėl skaisti.

TAUTOS AUTOPORTRETO ESKIZAS

Aš — tavin įšaknijus tauta, 
Ne klajoklių gentis.
Aš istorijos neišrauta, 
Man tik žaislas mirtis.

Ne liepsnojanti stepių žolė, 
Aš — ledinė šiaurės gėlė.

Pūstelta Dievo kvapu, 
. Į milijonus trupu

Ir lydausi vėl širdimi

Sėdi J. Bagdonas; jam iš dešinės — dukros Aldona ir Ona; iš 
kairės — žmona Ona Jakštaitė ir J. Bagdono dukterėčia Ona Bag
donavičiūtė.

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės paskelbimo aktą 
skaito dr. Jonas Basanavičius. Dail. Petro Kalpoko pieštas paveikslas.

Tėvynės meilės pavyzdys
Virginija Paplauskienė

Gyvenimo vilnys nuneša į 
užmarštį daugelį vardų. Istori
joje dažnai minimi žymūs var
dai, bet reikia atminti, kad ne 
vien jų dėka pasiekta laisvė, 
atgauta lietuvių kalba, lietu
viškas žodis. Žmonės, kurie 
budėjo prie Lietuvos atgimimo 
lopšio, rūpinosi, puoselėjo ir 
saugojo ją, turi būti žinomi. 
Dirbdami ir aukodami savo 
gyvenimus tėvynei Lietuvai 
negalvojo apie įsiamžinimą ar 
atlygį. Dirbo vedami vienos 
minties — Vardan tos Lietu
vos...

Nužerkime užmaršties dul
kes nuo vienos kilnios asme
nybės, tauraus Žmogaus. Juo
zas Bagdonas (Bagdonavičius) 
— varpininkas, gydytojas, pro
fesorius, dėstytojas, visuo
menės veikėjas, publicistas, 
žurnalistas. Artimas Vinco 
Kudirkos bendražygis. Pragy
ventas ilgas, turiningas, tur
tingas gyvenimas ir palikti 
gražūs, brandūs kultūrinio, 
visuomeninio, mokslinio darbo 
pėdsakai.

J. Bagdonas gimė 1866 m. 
balandžio 6 d. Vilkaviškio ap
skrityje, Kybartų valsčiuje, Sli
binų kaime. Pradinius moks
lus baigė Naumiesčio pra
dinėje mokykloje, vėliau baigė 
Marijampolės gimnaziją. Bū
damas gabus ir siekdamas 
mokslo aukštumų, įstoja į 
Varšuvos universiteto medici
nos fakultetą, vėliau persike
lia studijuoti į Maskvą. Stu
dentaudamas Varšuvoje, įsi
jungia į visuomeninę veiklą. 
Jam rūpėjo Lietuvos reikalai, 
dalyvauja Varpo steigiamuo
siuose susirinkimuose, varpi
ninkų suvažiavimuose. Tada 
ir buvo sumanyta leisti lite
ratūros, politikos ir mokslo 
laikraštį, kuris teiktų šviesą 
inteligentijai' ir kaimo visuo
menei. J. Bagdono pirmasis 
straipsnis pasirodo Aušroje 
1886 metais Kvietaičio slapy- 
varde. Persikėlus studijuoti į 
Maskvą, jis vėl įsijungia į 
slaptos lietuvių studentų 
draugijos teisinių ir ekonomi
nių mokslų sekcijos darbą. 
Pradeda intensyviau bendra
darbiauti Varpe, pasirašinėja 
Šidaro slapyvardžiu. Sėkmin
gai baigęs mokslus, grįžta į 

Kudirkos Naumiestį, užsiima 
gydytojo praktika. Nuo 1892- 
1899 m. artimai bendrauja su 
Vincu Kudirka. Abu sprendžia 
Varpo leidimo problemas. O, 
mirus V. Kudirkai, perima re
dagavimą. Varpas tampa jo 
svarbia gyvenimo ašim. Vė
liau, viename iš savo straips
nių J. Bagdonas rašo: „Su se
nuoju Varpu aš esu susigyve
nęs nuo jo užgimimo dienų ligi 
jo mirties, t.y. ligi 1905 m. pa
baigos... arčiausiai buvau susi
gyvenęs (1889-1905). Tuomet 
teko man ne tik redaguoti, bet 
ir rūpintis laikraščių ir knygų 
leidimu, jų admipistravimu, pla
tinimu, statistika, demokratų 
partijos programos klausi
mais ir kt.” Jis rūpinasi kny
gos platinimu. Kartu su broliu 
Jurgiu užsiima knygų gabeni
mu. Kaimuose buvo atsiradę 
slaptų valstiečių draugijų, ku
rios turėdavo savo įstatus, pa
gal kuriuos nariai mokėdavo 
reguliariai įnašus, už surink
tus pinigus parsigabendavo 
Ūkininką, Varpą ir kitų drau
džiamų spaudinių, dalindavo
si jais, darydavo slaptus susi
rinkimus, skaitydavo praneši
mus, rašinėdavo Ūkininkui ko
respondencijas, rinkdavo folk
loro medžiagą (liaudies dai
nas, pasakas, patarles, mįsles, 
liaudies medicinos žinias). Kai 
kurių žmonių namuose buvo 
įsteigtos slaptos skaityklos. Pir
moji skaitykla Slibinų kaime 
buvo įsteigta pas Jurgį Bag
doną. Susirinkdavo žmonės, 
skaitė knygas, vykdavo slapti 
susirinkimai. Taip žingsnis po 
žingsnio vyko slapta kova su 
rusinimu. 1893 m. brolis Jur
gis buvo suimtas, o Juozas 
buvo tardomas, vėliau suim
tas, bet už užstatą paleistas.

Varpininkų kelias buvo sun
kus. Juozui Bagdonui reikėjo 
paaukoti daug energijos, ini
ciatyvos, ištvermės. Jis turėjo 
atsisakyti savo asmeninių 
reikalų. Varpininkai turėjo 
griežtą tikslą — kovoti su caro 
valdžia. Kąžin ar tuomet at
kakliai dirbdami jie galvojo, 
kad greitai laimės kovą. 1904 
metais buvo atgautas lietu
viškas žodis. Žmonės dirban
tys tokį darbą aukojo savo 
ramybę, gyvenimo karjerą, 

turtą, šeimos laimę, asmens 
laisvę ir net gyvybę ...J. Bag
donas viename savo straips
nių apie Varpo reikšmę rašė: 
„Varpininkai su savo talkinin
kais per 17 metų įstatė Lie
tuvą į demokratinį kelią, kuris 
tik toliau privedė šalį prie ne
priklausomybės ..."

Juozo Bagdono politinė, žur
nalistė veikla buvo labai plati 
ir intensyvi. Savo straipsniais 
jis pasirodo Vienybėje Lietuv
ninkų, Ūkininke, Varpe. Jis 
rašo aktualiomis politinėmis 
ir socialistinėmis temomis. Jis 
vartojo per 50 slapyvardžių. 
Už savo veiklą buvo persekio
tas. Sužinojęs, kad bus tre
miamas į Viatkos guberniją, 
pasitraukė į Vakarus. Gyveno 
Anglijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje, vėliau Amerikoje. Čia 
jis taip pat nesėdėjo sudėjęs 
rankų. Nuo 1899 iki 1903 
metų redaguoja Varpą, nuo 
1904 iki 1905 m. Ūkininką, 
1901-1902 m. Naujienas.

Jis užsiima plačia visuome
nine veikla. Škotijoje ir Lon
done organizuoja „Šviesos” 
draugiją. „Svarbus Juozo Bag
dono biografinis faktas buvo 
tai, kad jis padėjo rengti lietu
vių paviljono organizavimą 
Paryžiaus pasaulinėje parodo
je. Amerikos parodos komite
tas, pasitikėdamas jo suma
numu ir jėgomis, išrinko jį 
tam darbui. Tai buvo Lietuvos 
išėjimas į plačiuosius vande
nis. Šios parodos organiza
vimą ir visus su tuo susijusius 
sunkumus jis aprašė straips
niuose, kurie buvo išspaus
dinti Mūsų senovėje II t. Nr. 1- 
14,1937-1939 m.

Gyvenimas užsienyje jį šiek 
tiek liūdindavo, norėjo su
grįžti Lietuvon ir dirbti savo 
žemėje. Bet nuolatiniai, iš 
pradžių rusų žandarų, o pas
kiau vokiečių valdžios, perse
kiojimai atimdavo viltį pasi
likti savo žemėje. 1902 m. ne
legaliai buvo atvykęs į Lie
tuvą, dalyvavo lietuvių de
mokratų partijos suvažiavime, 
buvo vokiečių suimtas. Jis 
turėjo Amerikos lietuvio A. 
Lialio asmens liudijimą ir 
buvo paleistas, bet iš Lietuvos 
turėjo išvykti. Škotijoje vertėsi 

gydytojo praktika,vtaip pat iš 
čia bendradarbiavo Vilniaus 
Žiniose. 1905 metais jis iš
spausdina politinių brošiūrų 
ir atsišaukimų — Broliai Lie
tuviai, Penkiolikai metų su
kakus, Šventojo caro valdžia, 
Iš revoliucinio judėjimo, Kur 
dingsta mūsų sudėti mokes
čiai. Pagaliau 1906 m. su
grįžta į Lietuvą, bendradar
biauja spaudoje ir dalyvauja 
politinėje veikloje. 1907 me* 
tais dėl pažiūrų skirtumo iš 
partinės veiklos pasitraukė, 
bendradarbiavo Šviesoje, Vil
tyje, Litiuoje.

Jo gydytojo praktika taip 
pat plati. Reiktų atsiminti, 
kad jis vienas pirmųjų nustatė 
Vincui Kudirkai džiovos diag
nozę, rūpinosi juo 1914 m., 
kaip gydytojas, buvo paimtas į 
rusų kariuomenę, paskirtas 
Vilniaus karo ligoninės vyr. 
ordinatorium, vėliau su ligo
nine iškeltas į Maskvą. Dirb
damas gydytojo darbą, jis ne
apleidžia ir žurnalisto darbo, 
bendradarbiauja Santaroje, 
Lietuvos balse.

1918 m. grįžta į Lietuvą, į 
Naumiestį. Po metų persikelia 
į Kauną. 1919-1922 m. jis 
sveikatos departamento direk
torius. Tai labai svarbios ir at
sakingos pareigos. 1920 me
tais išleidžia vertimą Kas rei
kia žinoti apie džiovą. Juozui 
Bagdonui rūpėjo mokslo reika
lai. Jis aktyviai įsijungia į 
Aukštųjų mokslų kursų orga
nizavimą Kaune. Oficialus šių 
kursų atidarymas įvyko 1920 
m. sausio 27 d. Kursai buvo 
daugiausia išlaikomi visuo
menės lėšomis. Padėjo ir JAV 
lietuvių pažangioji visuomenė. 
(J: Šliūpo pastangomis bu
vo surinkta daugiau kaip 
200,000 auksinų aukų).

Nuo 1922 metų J. Bagdonas 
Lietuvos universiteto vidaus 
medicinos katedros ekstraor
dinarinis profesorius, dėstęs 
įvadą į mediciną, vidaus ligų 
polikliniką, bendrąją terapiją. 
Svarbus faktas tai, kad jis ka
tedros Įvadas į vidaus medi
ciną įkūrėjas ir vadovas (ši ka
tedra įkurta 1922 m. rugsėjo 
18 d). Metus buvo dekanu. 
Daugiau nei 13 metų atiduota 
profesoriavimui, naujų medici-
nos darbuotojų formavimui ir 
ugdymui.

Kaune gyvenančios jo mo
kinės dar ir dabar su meile 
prisimena savo dėstytoją. E. 
Miknevičienė pasakojo, kad jo 
paskaitos buvo įdomios, vaiz
džios, jis parinkdavo įdomių 
pavyzdžių. Kaip žmogus jis 
buvo draugiškas ir visiems 
prieinamas, su juo galima 
buvo pabendrauti įvairiais 
klausimais. Ypač jai įstrigo jo 
kalbos paie alkoholio žalą 
žmogaus organizmui.

J. Bagdonas bendradarbiau
ja medicininėje spaudoje. At
skiromis knygomis išėjo jo 
Įvadas į bendrąją mediciną, 
1926 metais: Iš mūsų kovų ir 
žygių (2 dalys) 1931-1932 m. 
Kova dviem frontais ir kt.

Jo didelis nuopelnas tai, kad 
įsteigė ir vadovavo Lietuvos 
Blaivinimo sąjungai, 1935 m. 
buvo pirmininku. O taip pat 
leido ir redagavo žurnalą Blai
vybė ir Lietuva. Jis parašė ir 
išleido keletą atskirų leidinių 
šia tema. Jis rašo ir medici
ninėmis temomis. Natūralūs 
gydomieji vandenys Lietuvoje, 
Sveikatos reikalų tvarkymas, 
Dirbtinis pneumathorax’as ir 
jo panaudojimas, Iš Džiova

j"“T ■ .
sergančių statistikos ir daugelį 
kitų.

Lietuvos Blaivinimo sąjun
gos veikla buvo sustabdyta 
1940 m. Vokiečių okupacijos 
metais, kartu su kitais inteli
gentais, jis rūpinosi kova su 
girtavimu. 1942 m. Blaivinimo 
sąjungos veikla vėl atnaujin
ta. 1943 m. išėjo žurnalas 
Darbas ir sveikata. Jo atsakin
gu redaktoriumi buvo J. Bag
donas. Lietuvos Blaivinimo 
sąjungos vyriausiąją valdybą 
sudarė prof. dr. J. Bagdonas 
(pirmininkas), dr. V. Lašas, 
dr. V. Vaičiūnas, prof. dr. 
Gruodis, prof. kunigas Yla, dr. 
Tupčianskas, mokytojas V. 
Saladžius, 1942 metais gruo
džio 8 d. Kaune buvo atidary
ta priešalkoholinė paroda, 
skirta kovai su naminės deg
tinės gamyba.

Gyvendamas Kaune, su 
žmona Ona Jakštaitė augino 
dvi dukras, rūpinosi jų iš
mokslinimu. Mokslas jam 
buvo šviesa. Užėjus antrajai 
rusų okupaoijai, vėl pajuto 
grėsmę dėl savęs ir savo šei
mos. Kaip ir daugelis Lietuvos 
inteligentų, buvo priverstas 
apleisti tėvynę 1944 metais. 
Gyveno Vienoje, Vokietijoje, 
Amerikoje. Savo paskutines 
dienas praleido Cleveland, 
OH. Mirė 1956 m. bįrJįglio 8 
dieną. Vykdant velionio valią, 
jo palaikai 1979 metais buvo 
perkelti į Lietuvą. Jis palaido
tas šalia artimųjų Kudirkos 
Naumiestyje.

Juozo Bagdono gyvenimas ir 
veikla gali būti daugeliui 
žmonių pavyzdžiu, kaip gali
ma dirbti, aukotis tėvynės la
bui. Jo nuopelnai neliko ne
pastebėti — prezidento Sme
tonos dekretu jam, kaip varpi
ninkui, už nuopelnus, kovo
jant su caro valdžia, paskirtas 
Vyčio kryžius. Jo vardas įra
šytas knygnešių sienelėje, 
kuri yra prie karo muziejaus. 
Šiemet, J. Bagdono atmini
mą, nutarta įamžinti pamin
kline lenta. Ši lenta bus pri
tvirtinta prie namo Kaune, 
Mickevičiaus gatvė 30, ku
riame gyveno profesorius, dak
taras, varpininkas, publicis
tas, žurnalistas, kultūros ir 
visuomenės veikėjas.

Prisikėlimo kryžius ant Nepri
klausomybės piliakalnio Kalti
nėnuose.
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Istorija turi pasakyti 
kaip buvo

Prieš keletą metų Vydūno 
fondas pasiūlė žinomam istori
kui, profesoriui Edvardui Gu
davičiui parašyti naują Lietu
vos istoriją. Šiandien galime 
džiaugtis, kad pirmasis šios 
puikiai išleistos istorijos to
mas jau skaitytojų rankose. 
Šio neeilinio įvykio proga kal
binome Lietuvos istorijos auto
rių.

— Kaip atsiranda istori
ja? Ar subręsta tam tikros 
sąlygos, ateina laikas per
kainuoti vertybes?

— Mano atveju būtų galima 
pasakyti, kad Lietuvos istorija 
atsirado atsitiktinai. Bet pir
ma norėčiau atsakyti į klau
simą, kaip atsiranda istorija. 
Kai XVI a. pradžioje pasirodė 
vidurinysis mūsų kronikų są
vadas, to meto supratimu tai 
irgi buvo šalies ar tautos isto
rija. Vadinasi, jau tada kilo 
poreikis turėti savo istoriją. 
Jeigu mes žiūrėsime į Europos 
istoriją, tokį poreikį reikėtų 
sieti“ “su* vadinamąja tautine 
kronika, kuri atsiranda dau
gelyje šalių maždaug XII am
žiuje. Tai yra dėsninga, visos 
valstybės turi tokias pat 
kronikas, tarp jų — ir Lietu
va. Čia iš tikrųjų jau banddina 
pasakyti, kas mes, iš kur esa
me kilę, kaip klostėsi vals
tybės ar tautos likimas. Žino
ma, nuo kronikos iki istorijos 
—"gerokas tarpas. Istorįja yra 
ne šiaip kronikinis pasakoji
mas, bet tam tikras veikalas, 
kuris turi pateikti apgalvotą 
koncepciją ir, sakytume, pagal 
to meto supratimą įrodyti tai, 
ką sakai. Kitaip sakant, istori
joje glūdi jau kažkokie mokslo 
pradmenys.

— Ką labiausiai verti
nate iš pirmųjų Lietuvos 
istorikų? ,
- Čia reikėtų paminėti du 

veikalus. Pirmiausia Augusti
no Rotundo Lietuvos istoriją, 
kuri, deja, mūsų nepasiekė, o 
tik jos santrauka — vadina
moji epitomė. Praktiškai tai 
yra dar tiktai kronikų kartoji
mas. Bet yra tam tikra idėja: 
kronikoje sakoma, kad lietu
viai — prie Baltijos jūros ari 
sikėlę romėnai, tęsiantys Ro
mos istoriją. Šitaip buvo patei
sinama romėniška lietuvių 
kilmė. Bet viskas dar yra 
įvilkta į kronikinį pasakojimą. 
Truputį vėliau, t.y. XVI a. pa
baigoje, atsiranda Motiejaus 
Strijkovskio Lietuvos istorija. 
M. Strijkovskis, nors ir mozū
ras (A. Rotundas, tarp kitko, 
irgi yra lenkas), bet tai žmo
nės, kurie integravosi į Lietu- 
vbs visuomenę ir atliko jos

užsakymą — pagal to meto 
taisykles pateikė" mokslinį pa
sakojimą.

— Ar jiedu atspindėjo 
Lenkijos interesus?

— Ne! A. Rotondas buvo 
eruditas, kovotojas už kata
likų teises, išrinktas Vilniaus 
vaitu, visa savo veikla atsidėjo 
Lietuvai. M. Strijkovskis neiš
sižada savo lenkiškumo: jis 
laiko, kad lietuviai ir lenkai 
yra labai draugiškos tautos, 

,.yengį^. lęonfrpfnt^cij^, jįora jų 
būta pakankamai. M. Strij
kovskis vykdo Lietuvos elito 
užsakymą ir rašo istoriją „iš 
lietuviško taško”. Jo kronika 
(aš vadinu ją istorija) buvo 
išleista 1582 metais. Beje, 
Liublino uniją M. Strijkovskis 
vaizduoja kaip eilinį įvykį Lie
tuvos’ istorijoje, kuris beveik 
nieko nepakeitė. Tarp kitko, 
po kelių dešimtmečių jau lie
tuviu, A. Vijųkas-Kojelavičius 
rašo Lietuvos istoriją iki Liub
lino unijos, nes, pasak auto
riaus, po Liublino unijos tęsia
ma jau ne Lietuvos, o bendra 
— Lietuvos ir Lenkįjos istori
ja. Jau M. Strijkovskio. Lietu
vos istorijoje buvo ieškoma ar
gumentų, kaip .reikėtų įver
tinti įvykius. Sugretjnami šal
tiniai: jeigu jie prieštarauja 
vi4ns kitam, pasirenkama vie
na ar kita nuomonė, stengia- 
rpasi pagrįsti — ^as ir kaip. 
Jeigu kažkas neaišku, ieško
ma kitokių informacijos šalti
nių ir pan.

— Kaip patikrinti, ar au
toriai laikosi istorinės tie
sos?

— Istorija, kaip mokslas, at
sirado italų renesanso epo
choje. Jos. atsiradimas sieja
mas su Lorenco Valos, Gvičer- 
dinį, Makiaveli vardais. Maž
daug tuo put metu rašęs, M. 
Strijkovskis jau ieško istori
nės tiesos.- Jau pats argumen
tavimo ieškojimas yra istori
nės tiesos paieška. M. Strij
kovskis siekė sutelkti visą is
torinę informaciją apie Lie
tuvą ir ją pateikti. Vis dėlto 
tai yra savamokslis istorikas, 
jo istorija mėgėjiška, o argu
mentavimas, sakyčiau, dar 
vaikiškas. Bet Lietuvoje tai 
buvo pirmas toks žingsnis ta 
kryptimi. Įvertinti visam nuei
tam keliui aš paprasčiausiai 
neturėjau laiko. Užsakymas, 
kurį gavau, reikalavo, kad 
darbas būtų atliktas greitai. 
Aš ir neketinau peržiūrėti vi
sos istoriografijos. Tiesiog rei
kėjo sėsti ir parašyti taip, kaip 
man pačiam, kaip istorikui 
profesionalui, atrodo. Savo 
akiratyje turėjau tris darbus: 
A. Šapokos Lietuvos istoriją,

Z. Ivinskio Lietuvos istoriją 
(iki Vytauto Didžiojo) ir prieš 
keletą metų išėjusių trijų mū
sų autorių — Z. Kiaupos, J. 
Kiaupienės ir A. Kuncevičiaus 
Lietuvos istoriją iki 1795 me
tų. Dar reikėtų įvertinti J. 
Ochmanskio lenkiškąją Histo- 
ry Lituiy. Bet aš specialiai su
silaikiau ir stengiausi į J. 
Ochmanskio istoriją nežiūrėti. 
Ne, neturėjau tikslo su niekuo 

.polemizuoti. Sintetinis kursas 
yra ne polemika, o savo nuo
monės išdėstymas neargu
mentuojant.

— Nors požiūriai įvai
riais klausimais išsiskyrė?

— Be abejo. Bet matot, kaip 
yra su tuo požiūriu: J. Och- 
manskis juk rašė sovietmečiu. 
Tada, kai mūsų istorikai buvo 
priversti rašyti gubernijos is
toriją su didžiuliais iškraipy
mais. Tai buVo jų išprievar
tavimas, jų kančia. Istorija 
buvo griežtai reglamentuota. 
Atskirame moksliniame 
straipsnyje galima vienus da
lykus apeiti, kitus nutylėti. 
Lietuvos istorijos autorius to
kios galimybės neturi — jis 
privalo kalbėti apie viską ir 
pasakyti taip, kaip reikia. 
Lėnkijoje sąlygos Vis dėlto bu
vo kur kas geresnės. Buvo ga
lima objektyviau rašyti, nors, 
žinoma, irgi reikėjo daug ką 
pritildyti ir pan. Bet J. Och
manskio istorija, atsižvelgiant 
į to meto sąlygas, yra kur kas 
lietuviškesnė, nei mūsų isto
rikų'sovietmečiu rašytos isto
rijos. Lietuvos interesai, jos is
torijos procesas ten yra ma
žiau iškraipytas. Nepamirški
me, kad lenkų istoriografija 
vis dėlto atspindėjo lenkišką 
požiūrį, tarp abiejų šalių ky
lančias kolizijas vertino iš 
Lenkijos pozicijų. J. Ochmans
kio pozicija nėra antilietuviš
ka, bet ji nėra ir labai lenkiš
ka. Lenkų istorikas stengėsi 
suprasti lietuvius ir būti kiek 
galima labiau objektyvus. Bet, 
žinoma, aš nesakau, ar jam 
tai pasisekė.

— Kai kas jus kaltina, 
kad jūsų pozicija yra ne
patriotiška.

— Šiais laikais nacionalinės 
istorijos neturi tikslą pateikti 
savo valstybės ir savo tautos 
apologiją. Tiesiog reikia nu
šviesti, ką ji yra pasiekusi, ir 
kokiais būdais. Visada reikia 
matuoti, lyginti — ar mes 
esam daug pasiekę, ar, prie
šingai, nedaug. Pasakyti, ku
rie mūsų politiniai veikėjai iš 
tikrųjų darė politines klaidas, 
kurie mums yra nesimpatingi, 
o kurie nusipelnė pagarbos. 
Istorinis procesas turi būti nu
šviestas, atsižvelgiant į nau
jausius istorijos mokslo stan
dartus, orientuojantis į dabar
tinį pasaulio mentalitetą, o 
ne, tarkim, vien pasikliaujant 
mūsų lietuvišku mentalitetu.

Taip, jau sulaukiu įvairių 
nuomonių ir vertinimų, ir su
lauksiu dar. Bet negi į tai 
žiūrėsi. Nori padaryti geriau, 
ir stengiesi taip daryti, kaip 
pats supranti ir kaip pats su
gebi.

— Žymiausiu Lietuvos is
toriku vadinate Zenoną 
Ivinskį.

— Be abejo, Z. Ivinskis yra 
žymiausias istorikas. Sunkiai 
gyvendamas ir dar sunkiau 

dirbdamas, jis paliko geriau
siąją Lietuvos istorijos sintezę 
iki Vytauto Didžiojo mirties. 
Bet, kai Lietuvoje buvo renka
mas žymiausių žmonių šimtu
kas, kažkodėl Z. Ivinskis jame 
net nepaminėtas.

— Rašant istoriją, labai 
svarbus klausimas — pe
riodizacija.

— Tai pats svarbiausias ir 
gal visa lemiantis dalykas: 
kaip suskirstyti visą istorijos 
procesą, į kokius skyrius, ko
kie svarbiausi klausimai turi 
būti iškelti ir pan. Turi įver
tinti istorijos įvykius ir proce
sus, nustatyti jų reikšmę ir 
vietą savo darbe. Gali turėti 
vienokią ar kitokią poziciją, 
pritarti vienokiai ar kitokiai 
nuomonei — čia tu gali suk
lysti. Bet tai yra atskirų 
sprendimų reikalas. O periodi
zacija — bendras sprendimas, 
kaip skirstai visą istorijos rai
dą. Mano, kaip istoriko, už
duotis — įvykių tėkmėje pa

matyti esminius, lemtingiau- 
sius istorinio vyksmo taškus, 
nustatyti jų priežastingumą ir 
pasekmės vėlesniems proce
sams. Patikėkit, tai nėra taip 
paprasta. Viskas susįję ir iš
plaukia vienas iš kito. Per 
atskirus dalykus turi eiti į vi
sumą. Rašydamas viską tarsi 
perkamoji iš naujo, ‘bet tas 
perkainavimas turi materiali
zuotis. Tai' yra sunkiausia. 
Šiandien, kai nemaža kelio at
karpa nueita, viena darbo da
lis padaryta, pats savęs klau
siu, kaip man pavyko.

— Ar iškilo kokių abejo
nių?

— Ne tai. Jeigu jos kankin
tų, būtų lengviau. Bet blogiau
sia, kad negaliu pasakyti, kas 
kankina. Slegia nežinomybė.

— Bet, prieš imdamasis 
darbo, buvote jam pasiruo
šęs: atskirus istorijos pe
riodus esate studijavęs 
anksčiau, išleidęs nevieną 
monografiją.

— Bet tik kai kuriuos! O tai 
sako, kad kiti periodai visiškai 
nenagrinėti.

— Kaip elgėtės su nenag
rinėtais periodais? Papras
tai kviečiamasi į pagalbą 
kitus istorikus, vieno ar ki
to periodo specialistus.

— Aš paprasčiausiai ieškau 
autorių, kurie rašė apie vieną 
ar kitą laikotarpį. Bet ir vėl — 
turiu tą autorių perprasti: jis 
turi savus vertinimo kriteri
jus, kuriuos aš turiu pritaikyti 
pagal savo vertinimo skalę. 
Gerai, kai vienas ar kitas pe
riodas man pažįstamas. Ta
čiau Lietuvos istorijos rašy
mas — ne tas pat, kas para
šyti monografiją. Nereikia pa
miršti, kad istorijoje tu nieko 
negali įrodinėti. Tu turi tie
siog pasakyti, kaip buvo, ir 
viskas. Skaitytojui nerūpi isto
riko abejonės, prielaidos, hipo
tezės ir pan. Panoręs vienu ar 
kitu klausimu sužinoti išsa
miau, jis pasirinks monografi
jas, įvairius straipsnius ar pa
našios rūšies literatūrą. Istori
ja yra vitrina, o kas tenai san
dėliuose, skaitytojo tuo var
ginti negali.

— A. Šapokos istoriją ra
šė net penki autoriai, o jūs 
tokio milžiniško darbo 
ėmėtės vienas. Ar neturė
jote ką pasikviesti į talką?

— Matot, kelių autorių 
praktika turbūt save pateisi
na: gerai, kai apie atskirus lai
kotarpius rašo juos tyrinėję 
žmonės. Tuo metu, kai buvo 

rašoma A. Šapokos redaguota 
istorija, tai turbūt ir buvo ge
riausias sprendimas. Bet yra 
ir antras lazdos galas — tokia 
istorija nėra vientisa. Keli au
toriai vis tiek, kad ir kiek jie 
besitartų tarpusavyje, bet tie
siog fiziškai neįstengia visko 
sulieti į visumą. Šiuo atveju 
reikia vieno autoriaus istori
jos. Bet vienas autorius susi
duria su ta bėda, kad jis daug 
ko nežino.

— Kaip nežino? Ko neži
no? Konkrečių įvykių?

— Laikotarpių. Įvykius gali 
žinoti, bet to maža. Reikia su
vokti visą epochą su visomis 
smulkmenomis, kur einama, 
kaip einama ir kodėl einama. 
Giliniesi, perskaitai darbus, 
kurie labai gerai nušviečia 
vieną ar kitą konkretų perio
dą, bet sugaišti daug laiko, kol 
viską įsisavini, kad galėtum 
pateikti skaitytojui.

— Kai kurie įvykiai Lietu
vos istorijoje taip išsamiai ir 
vaizdingai aprašomi, kad 
skaitydamas juos regi tarsi 
kino filme.

— Galbūt vieną tokią vietą 
ir prisimenu — tai Liublino 
unijos derybų kulminacija, kai 
Lietuvos delegacija galų gale 
priima derybų sąlygas. Tikrai 
galbūt ir išėjo kažkoks dra
matinis pasakojimas. Ką galiu 
pasakyti? Man rūpėjo pabrėž
ti, kad Lietuvos delegacija la
bai sunkioje, beviltiškoje si
tuacijoje rado kažkokią išeitį. 
Norėjosi parodyti, kad tai yra 
visos delegacijos, ir ypač jos 
vadovo Jono Chodkevičiaus 
nuopelnas. Kai kada mūsuose 
reiškiama suvulgarinta nuo
monė, kad tai yra verksniai, 
kurie nekovojo, o paprasčiau
siai ėmė ir kapituliavo. Bet, 
vien J. Chodkevičiaus kalbą 
paskaičius, matyti, kad jie 
puikiai suprato savo galimy
bes ir rado sprendimą. Gal la
bai negražus mums tas spren
dimas — kristi valdovui po 
kojomis ir verkti, bet šis veik
smas visiems padarė įspūdį. 
Diplomatijos požiūriu šitas 
ėjimas buvo meistriškas, nors 
ir nelabai malonus. Bet ar pa
ti situacija maloni?

— Istoriografijoje, taip 
pat ir Jūsų Lietuvos istorijoje 
Liublino unija vadinama 
tragedija.

— Reikia turėti galvoje ne 
tai, kas buvo pasiekta konk
rečiai, bet kaip Liublino unija 
pakreipė Lietuvos istoriją. Ži
noma, tai yra tragedija: nors 
Lietuva, kaip subjektas, istori
joje ir išliko, bet be galo su
varžyta. Savaimingas Lietu
vos plėtojimasis buvo nu
trauktas, ir nutrauktas blogą
ja linkme. Kita vertus, jeigu 
nebūtų Liublino unijos, tai 
turbūt 1795 metai būtų atėję 
kur kas anksčiau. Tą dalyką 
taip pat reikia pripažinti. Tai 
reikės pasakyti antrame Lie
tuvos istorijos tome. Išties, 
Liublino unija Lietuvos isto
riją labai pakeičia. Ne visos 
šalys yra patyrę tokius lem
tingus istorijos posūkius. Pa
vyzdžiui, Lenkijai 1795 metai 
— dar baisesnė data, negu 
Lietuvai Liublino unija, nes 
Lietuva, kaip valstybė, vis dėl
to išliko, o Lenkijos atveju nie
ko neliko. Vengrija XVI a. nu
stojo gyvuoti kaip valstybė. 
Angliją 1066 m. nukariauja 
normanai — tai įvykiai, vi
siškai pakeitę šių šalių isto
riją.

— Tiesą sakant, į uniją 
Lietuva buvo tempiama ke

lis šimtus metų.
— Nenorėčiau vartoti žodžio 

„tempiama”. Iš tikrųjų galbūt 
Lenkijos politikai norėjo temp
ti, bet paprasčiausiai jie ne
galėjo to padaryti. Tempė, bet 
Lietuva galėjo puikiai atsilai
kyti. Bėda kita — kad iškyla 
Rusija. Aš ir rašau: pusiausvy
ros tarp Lenkijos ir Rusijos 
praradimas. Kitaip sakant, 
Liublino uniją Rusija lėmė 
kur kas daugiau negu Lenkija
— taip reikėtų vertinti. Kad 
įvyko Liublino unija, Rusijos 
indėlis yra didesnis, negu Len
kijos.

— Anglų istorikas §te- 
phen Rowell susižavėjo 
Lietuvos istorija ir pagrin
dė Gedimino Lietuvos 
istorinį fenomeną. Kokia 
šio fenomeno esmė?

— Stephen Rovvell — labai 
geras anglų istorikas, kuris 
parašė veikalą The Lithuania 
ascanding — Kylanti Lietuva, 
kuriame nagrinėjamas Gedi
mino valdymo laikotarpis. Ši 
jo knyga — naujausias istori
jos mokslo žodis, darbas para
šytas pagal pasaulinį lygį, pri
traukiant naujus šaltinius, 
išsprendžiant, tarp kitko, dau
gelį neaiškių klausimų. Tai 
yra XTV a. pirmosios pusės 
epocha. Aš tuo veikalu nema
žai pasinaudojau. Tai Gedimi
no Lietuvos fenomenas — kad 
gimsta didvalstybė. Galima 
daug pasakyti, ką S.Rovvell 
išsprendė, bet norėčiau pa
teikti tik vieną pavyzdį — Ki
jevo prijungimo klausimą. Ge
dimino laikais Kijevas iš tik
rųjų atsiduria Lietuvos val
džioje: iš pradžių kaip protek
toratas, o po to integruojamas 
į pačią valstybę. Bet šios ap
linkybės buvo labai neaiškios, 
kadangi tik vėlesnių šaltinių 
užuominomis mes galime 
konstatuoti, kad Kijevas tapo 
Lietuvos protektoratu. S. Ro
vvell surado naujų šaltinių, ne
tiesiogiai apie tai kalbančių, 
bet kurie leidžia vertinti vė
lesnius įvykius. Kyla klausi
mas — o kodėl šie įvykiai to
kie? Jie kažką nušviečia. Galų 
gale tapo visiškai įtikėtinas 
didelis Gedimino žygis į Kije
vo, Voluinės žemes XIV a. tre
čiojo dešimtmečio pradžioje. 
Gedimino žygis, konkretizuo
jamas netgi chronologiškai, 
pasidaro aiškus ir tikras rei
kalas. O anksčiau buvo galima 
tik iš vėlesnių įvykių spręsti, 
kas vyko prieš tai.

— Kas jums dar paaiš
kėjo, rašant Lietuvos isto
riją?

— Man buvo labai neaiški
XV a. antroji pusė. Paimkit ir 
A. Šapokos istoriją: Kazimiero 
laikai (1440 - 1492 m.) — pe
reinamasis laikotarpis. Prak
tiškai labai trumpas tekstas
— tiktai tai, kas įvyko. Dau
giausiai, žinoma, teko peržiū
rėti gausią lenkų istoriogra
fiją. Kadangi čia dominuoja 
lenkiškoji pozicija, reikėjo ras
ti lietuvišką atsvarą. Aš apsk
ritai neskirstau laikotarpių į 
reikšmingus ar nereikšmin
gus. Bet, kas įvyko XV a. ant
rojoje pusėje, mūsų istorijose 
buvo mažai nušviesta. Manęs 
čia iš tikrųjų laukė daug atra
dimų, iš kurių pirmiausia pa
minėčiau politinius pasikeiti
mus: iki XV a. antrosios pusės 
Lietuva yra didelė valstybė, o
XVI a. pradžioje, nors žemėla
pyje yra didelė, bet praktiškai 
politiniuose santykiuose ji yra 
silpna. Kas per tuos 50 metų 
po Vytauto mirties įvyko? At

sakymą, kaip man atrodo, ra
dau. Lietuva buvo didelė to
dėl, kad Rusija buvo suskaldy
ta. O štai Rusija susivienijo ir, 
žinoma, visas Lietuvos didu
mas, kaip veiksnys, išnyko. 
Bet įvyko kitas dalykas: vis 
dėlto ta Lietuva atsilaikė 
prieš Rusiją. Lenkų istorio
grafijoje vienareikšmiškai sa
koma — atsilaikė todėl, kad 
Lietuvą rėmė Lenkija. Aš ne
noriu to paneigti — Lenkijos 
pagalba iš tikrųjų buvo labai 
svarbi ir netgi, sakyčiau, 
reikšminga. Tačiau Lietuvos 
atsilaikymo esmė ne čia, o ki
tur. Pagrindinis svorio centras 
— kad rytų slavų žemės socia
liniu požiūriu buvo integruo
tos. Slavų bajorija įsitraukė į 
Lietuvos luomines struktūras 
ir ta integracija tapo Lietuvos 
stiprumo pagrindu.

Kartais atrodo, kad pagrin
dinis saitas su slavų žemėmis 
buvo vedybos. Voluinės kuni
gaikščio žentu tapo Gedimino 
sūnus Liubartas, Algirdas bu
vo vedęs didžiojo Maskvos ku
nigaikščio Simono Išdidžiojo 
žmonos seserį Julijoną, Serpu- 
chovo kunigaikštis Vladimiras 
Narsusis vedė Algirdo dukterį 
Eleną, Karačevo kunigaikštis 
Sviatoslavas vedė kitą Algirdo 
dukterį Teodorą...'

— Nebuvo jokia kliūtis 
artimiems santykiams ir 
tai, kad vieni buvo katali
kai, o kiti stačiatikiai?

— Jeigu trumpai reikėtų at
sakyti — ne; XV. amžiaus sta
čiatikybės neturėtume tapa
tinti su XIX a. modeliu. XIX a. 
Rusijos imperijos valstybinę 
religiją stengtasi primesti, ka
talikų religiją, kuri neatitiko 
imperijos užmačių, visaip ban
doma išstumti. Bet XV am
žiuje tie dalykai yra visai ki
taip susirikiavę. Nepamirški
me, kad XV a. krenta Kons
tantinopolis ir Rytų Bažnyčios 
galva praktiškai nieko nebe
reiškia. Ir tada Rusijoje atsi
randa autokefalija — tautinė 
stačiatikių bažnyčia. Nors ji 
įforminama vėlai — XVI a. pa
baigoje, bet praktiškai egzista
vo jau nuo XV a. vidurio. O 
kas tose žemėse, kur valdo 
Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tija? Čia nėra rusų autokefali- 
jos, čia Konstantinopolio val
džia yra menka. Išeina taip, 
kad ir autokefalijos nėra, ir 
praktiškai jokios kitos bažny
tinės valdžios irgi nėra.

— Bet LDK turėjo savo 
metropolitą slavų žemėms.

— Metropolija yra, bet met
ropolitas nėra autokefalinis, o 
tiktai hierarchas. Praktiškai 
išeina, kad bažnyčia jokiai 
stačiatikiškai vyresnybei ne
priklauso. O kokia yra stačia
tikių bažnyčia? Bažnyčios gal
va yra ne hierarchas, o pasau
lietinis valdovas. Stačiatikių 
bažnyčia yra neturtinga, jokiu 
būdu jos negalima lyginti su 
Katalikų Bažnyčia, kuri yra 
didžiulė tarptautinė korpora
cija su gausiu turtu. Kas yra 
stačiatikių bažnyčios globėjas? 
Lietuvos valdovas katalikas. 
Tokie, sakytume, paradoksai. 
Ir tai vyksta, integruojantis 
elitui į luomines struktūras. 
Vadinasi, unijos klausimas iš
kyla kur kas anksčiau, negu 
ta unija įvyksta. Ir todėl, ži
noma, santykiai su stačiatikių 
bažnyčia — tai yra tam tikras 
prisitaikymo ieškojimas ir iš 
vienos, ir iš kitos pusės. Bet 
ne visados pavyksta.

Nukelta į 2 psl.
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M, K. Čiurlionio 125-sioms
metinėms artėjant

Šiais metais sukanka 125 
metai nuo Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio gimimo. 
Lietuvoje sukviesta Čiurlionio 
jubiliejinių renginių rengimo 
komisija, vadovaujama Lietu
vos kultūros ministro A. 
Bėkštos. Šioje komisijoje jun
giasi dauguma su Čiurlionio 
vardu ir jo kūrybiniu palikimu 
susijusių organizacijų — Na
cionalinis Čiurlionio muziejus, 
Čiurlionio namai Vilniuje, 
Memorialinis Čiurlionio mu
ziejus Druskininkuose, Čiur
lionio menų gimnazija, Čiur
lionio tarptautinis pianistų 
ir vargonininkų konkursas, 
Čiurlionio draugija, Lietuvos 
Muzikos akademija, Lietuvos 
Dailės akademija. Daug Čiur
lionio vardu vienaip ar kitaip 
besivadinančių organizacijų ir 
muzikinių kolektyvų (Čiur
lionio muzikos rėmimo fondas, 
Valstybinis Čiurlionio Stygi
nių kvartetas) teikia savus 
renginių pasiūlymus komisi
jai, steigiami nauji, Čiurlionio 
vardą dar labiau sureikš
minantys simboliai, pavyz
džiui, Čiurlionio vardo meda
lis jauniems dailininkams ir 
muzikams. Po visą Lietuvą 
ištisus metus vyks reikšmingi 
Čiurlioniui skirti renginiai, 
kulminaciją pasieksiantys 
rugsėjo mėnesi Vilniaus mies
to savivaldybės kultūros sky
riaus ir- Nacionalinio Čiur
lionio muziejaus Kaune ren
giamais dvi savaites truk
siančiais fęstivaliais. Pasauli
niu mastu Paryžiuje vyks 
didžiausia,,kada nors už Lie
tuvoj ribų ruošta, Čiurlionio 
tapybos darbų paroda, ten pat 
Lietuvos nacionalinis simfoni
nis orkestras atliks Čiurlionio 
simfoninius kūrinius, Čiurlio
nio vardo styginių kvartetas 
grieš' kompozitoriaus stygi
nių kvartetą. Neapsiribojama 
vien šventiniais renginiais — 
neseniai Italijoje pirmą kartą 
atspaustos kelių Čiurlionio 
darbų tikro dydžio, niekada 
iki šiol ‘nematytos kokybės, re
produkcijos, baigiami spaus
dinti visi Čiurlionio kūriniai 
chorui, taip pat bus kleistos

Amerikos Lietuviu menininkų draugija Čikagoje, susirinkusi aptarti M. K. Čiurlionio 125-ųjų meti
nių paminėjimo renginių ciklo. Priekyje: Rokas ir Sonata Zubovai; II eil. iš kairės: Laima Krivio- 
kienė, Ūla Juškytė, Nora Aušrienė, Daiva Karužaitė, Darius Polikaitis ir Audrė Budrytė.

Rokas Zubovas
Čiurlionio simfoninių kūrinių 
partitūros.

Ne be reikalo vardinu, toli 
gražu ne visas, Čiurlionio var
du pasivadinusias, organizaci
jas Lietuvoje, bet norėdamas 
dar kartą leisti skaitytojams 
pajusti mitologines proporci
jas pasiekusią Čiurlionio kū
rybinio palikimo ir vardo tra
diciją. Šis menininko vardo 
aukštinimas (o kartais, deja, 
pasitaikančiais blogais atve
jais, naudojimas gana sava
naudiškais tikslais) sukuria 
dvilypę padėtį — tarsi ir visi 
žinome Čiurlionį kompozito
rių, dailininką, mąstytoją, ro
mantiško polėkio kupiną as
menybę, anksti tragiškomis, 
šiek tiek, neaiškiomis (visai 
nepelnytai!) aplinkybėmis mi
rusį, pripažinimo nesulaukusį, 
menininką. Tačiau tuo pat 
metu šio vardo didybė ir mo
numentalumas kai kam tarsi 
sukuria tam tikrą neprieina
mumo lauką, neleidžia pa
prastai ir betarpiškai susilieti 
su menininko kūrybiniu pali
kimu, pabendrauti su niekada 
nepasenstančiu jo idėjų žmo
giškumu, pasisemti jėgų ir 
įkvėpųno iš jame kunkuliuo
jančių kūrybinių versmių. 
Galima tik be išlygų džiaugtis, 
kad nelietuviai Čiurlionio 
meno vertintojai, nejausdami 
šio ‘mitinio svarumo’ naštos, 
dažnai atrasdavo Čiurlionio 
mene unikalių, bet tuo pat 
metu įvairiausioms kultūroms 
ir kartoms suvokiamų, am
žinų idėjų. Tai paaiškina 
Čiurlionio meno pripažinimą 
Japonijoje ir Italijoje, Rusijoje 
ir Prancūzijoje. Tai juntu ir 
savo koncertų bei paskaitų 
Amerikos klausytojams metu.

Net ir jaučiantis pervargus 
nuo dažno ir nepaliaujamo 
Čiurlionio vardo naudojimo, 
reikia pripažinti, kad Čiur
lionio įtaką Lietuvai sunku 
įvertinti keliais žodžiais, ka
dangi reikia prisiminti ne tik 
Čiurlionio kūrybinį palikimą 
— tapybos ir grafikos darbus; 
kūrinius simfoniniam orkes
trui, chorui, vargonams, for

tepijonui, styginių kvartetui; 
jo poeziją ir eseistiką; bet taip 
pat ir Čiurlionio asmeninę 
įtaką laisvėjimo sąlygomis be
siformuojančiai lietuviškajai 
tautinei savimonei — juk 
Čiurlionis steigė ir vadovavo 
lietuviškiems chorams Varšu
voje, Vilniuje, Peterburge, ak
tyviai prisidėjo, įkuriant Lie
tuvių menininkų draugiją, 
rengė pirmąsias draugijos pa
rodas, kuriose paties meninin
ko darbai užėmė svarią ek
spozicijos dalį, inspiruodami 
tiek lankytojų, tiek ir kitų 
menininkų kūrybingumą, kel
dami tuo metu ganėtinai žemą 
Lietuvoje gyvenusių meninin
kų profesinį lygį, rašė straips
nius apie lietuviškos muzikos 
ir dailės padėtį, ne tik ap
žvelgdamas ir įvertindamas to 
meto kultūros stovį Lietuvoje, 
bet ir nužymėdamas gaires 
ateities kompozitorių bei daili
ninkų kartoms. O kaip pakan
kamai svariai įvertinti ir 
Čiurlionio asmeninį apsi
sprendimą persikraustyti gy
venti iš Varšuvos į Vilnių, 
paaukojant gyvenimą Europos 
lygio kultūros centre, mieste, 
kuriame jau buvo pelnęs pri
pažinimą ir puikią reputacįją 
kaip kompozitorius, muzikos 
mokytojas, tiek ir kaip genia
lus aktyvus tapytojas, atsisa
kyti aktyvaus kultūrinio ir 
muzikinio gyvenimo vardan 
lietuviškos kultūros ir savi
monės žadinimo, taip pat ir 
menininko, apsisprendimą 
skirti visus savo praeities ir 
ateities darbus Lietuvai?

Bet ir šiais ilgais sakiniais 
nėra išskaičiuoti Čiurlionio 
indėliai Lietuvos kultūrai, lie
tuvių tautai, jos vietai pasau
lio tautų bendrijoje, kadangi 
jau beveik šimtmetį pasaulio 
tautos pažįsta ir vertina lietu
viškąją kultūrą, o per ją ir lie
tuvių tautą per čiurlioniškąją 
patirtį. Beveik nepripažintas 
‘namie’, Čiurlionio menas su
silaukė labai aukšto įverti
nimo, deja, po menininko mir
ties, priešrevoliucinėje Rusi
joje. ypač Peterburge, kur

M. K. Čiurlionis. Iš „Pavasario” ciklo. Varpinė.

svarbiausias to meto meno 
žurnalas, leidžiamas keturis 
kartus per metus, visą numerį 
paskyrė Čiurlionio — lietuvių 
menininko — darbams ir jų 
analizei. Trumpu pirmosios 
nepriklausomos Lietuvos lais
vės laikotąrpiu vienas žy
miųjų to meto Prancūzijos 
rašytojų ir mąstytojų Romain 
Rollands susižavėjęs Čiurlio
nio tapyba, buvo pasiruošęs 
važiuoti Lietuvon rašyti kny
gą apie genialųjį nepažįstamą 
dailininką. Deja, karas su
trukdė šiuos planus. Tačiau 
nemažai nelietuvių menotyri
ninkų po Antrojo pasaulinio 
karo — anglas John J. Bovvlt, 
italė Gabliela Di Milia, ameri
kietis Alfred Erich Senn, suo
mis Erro Tarasti, lenkė Danu- 
ta Mirką, estas Alksis Rannit, 
kėlęs klausimus apie abstrak
taus meno pradžią, Čiurlionio 
ir Kandinskio kūrybos sąsajas 
— ir toliau straipsniais bei 
pranešimais tarptautinėse me
no konferencijose stengėsi 
išlaikyti Čiurlionio garsą. Šių 
ir daugelio lietuvių išeivių 
Čiurlionio kūrybos garbintojų* 
pastangomis, net Lietuvai 
penkias dešimtis metų esant 
okupuotai ir negalinčiai, dėl 
lengvai įžvelgiamų idėjinių 
nesutarimų tarp Čiurlionio 
meno ir socialistinio realizmo 
principų, laisvai pasauliui pri
statyti savo genialiojo sūnaus 
kūrybinio palikimo, Čiurlionio 
vardas buvo ir toliau mini
mas, vertinamas pasaulyje. 
Per jį pasaulio žmonėms buvo 
pažįstamas ir lietuvių tautos 
dvasinis bei kūrybinis veidas, 
Čiurlionio kūryba tarsi kūrė 
pasaulio akivaizdoje Lietuvių 
tautos identitetą.

Amerikoje, kur susibūrė 
gausiausia lietuvių išeivija, 
ypač daug nuveikta čiurlionis- 
tikos prasme — čia parašyta 
nemažai monografijų ir reikš
mingų straipsnių tiek apie 
Čiurlionį-žmogų, tiek ir na
grinėjant jo tapybą bei mu
ziką, rengtos paskaitos, konfe
rencijos Čiurlionio kūrybos 
klausimais. Dr. Stasio Goš
tauto nenuilstančių pastangų 
dėka, buvo surinkta ir ang
liškai išleista gausiausia iki 
šiol čiurlionistikos rinktinė. 
Šios rinktinės pasirodymas, 
joje sukauptos informacijos 
gausumas ir visapusiškumas, 
ir pats faktas, kad čia prista

tyti net ir nebūtinai labai pa
lankūs Čiurlionio meno verti
nimai, man atrodo ypač svar
bus, kadangi jis tarsi pažymi 
posūkį lietuviškojoje čiurlio- 
nistikoje — tarsi pagaliau iš
augome iš nepilnavertiškumo 
amžiaus ir drįstame pasauliui 
parodyti Čiurlionį tokį, koks 
jis yra — be patoso ar iš
ankstinės ambicijos, nesle
piant nuomonių apie jo meno 
įvairoves. Šia knyga tarsi pri
statomas supratimas, kad lie
tuviška kultūra liks .gyvybin
ga ir aktyvi tik tuo atveju, jei 
ne tik tarpusavy ja didžiuo
simės, bet atidarysime duris 
visiems susipažinti su mūsų 
tradicijomis, pasaulėjauta.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir ‘iŠblaivėjus’ po di
džiosios laisvės šventės, prasi
deda naujas darbų ir kūrybos 
laikas. Suaktyvėjus kultūri
niams ryšiams tarp lietuvių 
visame pasaulyje, dabar atsi
randa žymiai geresnės sąly
gos ne tik tarpusavy džiaugtis 
ir dalintis lietuviškos kultūros 
pasiekimais, bet ir atverti pa
sauliui duris į lietuviškąją pa
saulėjautą, pasidalinti savais 
unikaliais dvasiniais klodais 
su visais norinčiaisiais. Pažy
mėtinos Lietuvos ambasados 
Vašingtone pastangos sudo-

M. K. Čiurlionis. „Žinia”.

M. K. Čiurlionis. „Jūros sonata”.

minti amerikietiškąją ir diplo
matinę auditoriją Čiurlionio 
menu, ruošiant įvairius ren
ginius Vašingtone, o šiais, ju
biliejiniais Čiurlionio metais, 
Amerikos Lietuvių menininkų 
draugija nori savo pastango
mis taip pat prisidėti prie 
Čiurlionio meno bei jo dvasi
nių idėjų plitimo Amerikoje, 
tiek lietuviškosios, tiek ameri
kietiškosios auditorijos tarpe. 
Draugijos ruošiamas Čiurlio
nio festivalis Čikagoje ir jos 
apylinkėse šių metų spalio 
mėnesio pabaigoje — lap
kričio mėnesio pradžioje tu
rėtų pristatyti ne tik Čiur
lionio visų trijų kūrybos sričių 
(dailės, muzikos ir literatūros) 
palikimą, bet taip pat ir priar
tinti Čiurlionio idėjas prie da
barties menininkų, supažin
dinti jaunąją kartą su Čiur
lionio dvasiniu pasauliu. Tuo 
tikslu Čikagos lietuviškose sa
lėse koncertuose, atliekant 
profesionalams ir jauniesiems 
muzikams, skambės Čiurlio
nio chorinė, fortepijoninė, 
kvartetinė muzika, skaitovai 
ir aktoriai skaitys Čiurlionio 
literatūrinius kūrinius, vyks 
Čiurlionio ir Sofijos Kyman
taitės laiškų pagrindu sukurto 
vaidinimo pastatymas, bus su

Finale. "

rengtos naujųjų Čiurlionio ta
pybos darbų reprodukcijų pa
rodos, bus grojami Čiurlionio 
jubiliejui sukurti kūriniai, ek
sponuojami dailinininkų Čiur
lioniui dedikuojami darbai, 
vyks šeštadieninių mokyklų 
mokinių koncertai, dailės dar
bų parodos. Amerikietiškoji 
auditorija bus pakviesta ‘į* 
Čiurlionio kūrinių koncertą ir 
tapybos parodą Čikagos centre 
esančioje Preston Bradley 
Hali, Čikagos universitetuose 
skambės Čiurlionio muzika' 
bei naujieji Čiurlionio me
tinėms parašyti kūriniai, bus 
eksponuojamos jo tapybos re
produkcijos.

Festivalio užmojis iš ties 
nemažas. Prieš akis dideli 
renginių ruošimo darbai, ta
čiau patyrus, kiek ši idėja su
silaukė karšto entuziazmo ir 
pritarimo tiek Lietuvoje, tiek 
ir Čikagoje, kiek noro pri
sidėti, rengiant ir dalyvauti 
rodo visi, jau įsijungę į organi
zacinę fesfivalio rengimo gru
pę, norisi tikėti, kad rudenį 
per visą Čikagą nuvilnys 
čiurlioniška dvasia ir visiems, 
prisilietusiems prie šio rengi
nio. ilgam išliks kūrybingumą 
ir romantiškumą skatinantis 
čiurlioniškas idealizmas.
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Toks buvo, toks ir
džionis irgi buvo Humanitari
nių mokslų fakulteto studen
tas.

Šalia jaunesniųjų akademi
kų kartos stovėjo veržlūs tos 
pačios kartos literatai. Popu
liariausi jų tuo metu buvo poe
tai — Brazdžionis, Aistis, Miš
kinis, Nėris, Grigaitytė; belet
ristai T-r Simonaitytė, Orin- 
taitė, Grušas, Vaičiulaitis, 
Jankus, Paukštelis. Jie dar 
prieš karą spėjo išleisti bent 
vieną ar daugiau knygų. Oku
pacijoms užėjus, visų keliai 
buvo skirtingi. Tik kairiojoje 
visuomenėje populiarumų tu
rėjo Venclova, Cvirka, Šim
kus, Korsakas, Boruta, Jaku
bėnas. Įsibrovus komunis
tams, jie nuėjo okupanto tar
nybon. Kartu su jais ir per- 
bėgėlė Nėris. Du iš jų, Boruta 
ir Jakubėnas, greitai susio
rientavo, kur patekę. Savo 
klaidą Boruta apmokėjo Sibi
ru, Jakubėnas gyvybe.

Tarp to meto jaunųjų rašy
tojų Bernardas Brazdžionis 
savo populiarumu kito sau ly
gaus neturėjo. Priežastys ga
lėjo būti kelios: ilgą laiką re
dagavo jaunimo žurnalą Atei
ties spindulius, kaip nė vienas 
kitas buvo nuolatinėje kritikos 
kryžminėje ugnyje iš kairės, ir 
dešinės; jo universali poezįjos 
tematika, o forma net vyres
niesiems moksleiviams įkan
dama.

Pasirodžius Brazdžionio 
naujam eilių rinkiniui, spau
doje visada užvirdavo aštrios 
diskusijos. Jis pats diskusijose 
nedalyvaudavo. Kaudavosi įri
ti. Prisimenu, kai 1936 m. išė
jo jo Ženklai ir stebuklai, ąš 
jau buvau studentas, jąm bu
vo duotas poeto-pranašo var
das. Jis jau tada girdėjo artė
jančio apokaliptinio žvėries 
šniokštimą ir pranašavo:

Grius valdžios, kaip blankus 
šešėlis, keisis kabinetai! Ir 
milijonai bankų bankrutuos!,,, 

kurso privalėjo išklausyti” visi Užges elektra Liverpuly, Bos- 
humanitarai ir teisininkai. At- tone, užges Maskvoj, užges 

, Kaune, užges ir Nazarete! Pa
tamsy tautos nematys tautos.

Bet ar 1936 m. tame pačia
me rinkiny Brazdžionis ne
kalbėjo ir apie šiuolaikinę Lie
tuvą? Netgi šių dienų žodžiais: 

, Trijų dienų užgimėlis jau 
, šoks girtoj kavinėj rumbą! 
. Tris mėnesius valdžios doku

mentus ir iždo išlaidas, ir pa

Prieš šešiasdešimt metu Vilniuje poetui 
Bernardui Brazdžioniui buvo įteikta 

Valstybinė literatūros premįją

Kad ir mintimis sugrįžus į Pamačiau ūgiu mažytį žmogų, 
paskutinio dešimtmečio prieš bet didelį profesorių ir rašyto- 
Lietuvos okupaciją laikinąją ją. Paskaitas skaitė, nežiūrė- 
Liėtūvos sostinę, Kauną, ap- damas į tekstą, vaikščioda- 
lankyti Vytauto Didžiojo uni
versiteto didžiuosius rūmus 
Doųelaičio gatvėje, kur buvo 
įsikūrę Evangelikų teologuos, 
Gamtos-matematikos, Huma
nitarinių mokslų ir Teologįjos- 
filosofijos fakultetai, tarsi iš 
naujo prisilieti prie šviesiau
sio šio šimtmečio Lietuvos lai
kotarpio ir vėl pabendrauji su 
kadaise sutiktais brangiais, 
gal tada ir nepakankamai 
įvertintais, žmonėmis. Ir pa
galvoji: kiek metų dar reikės 
laukti, kol humanitarai stu
dentai dabarties Lietuvos uni
versitetuose galės semtis 
mokslo ir išminties iš tokių, 
profesorių, kaip Maironis, 
Vaižgantas, Jakštas, Šalkaus
kis, Krėvė, Dovydaitis, Biržiš
ka, Sruoga, Mykolaitis-Puti
nas, Ivinskis, Skardžius, Sa
lys, Jonynas, Šilkarskis ir kiti; 
arba svetimšaliai mokslinin
kai, puikiai išmokę lietuvių 
kalbą, kaip L. Karsavinas (ru-* kui nesunkiai išlaikydavo, o 
sas), P. Brenderis ir J. Eretas 
(šveicarai), V. Sezemanas mokėti, logikos taisyklių, rei- 
(švedo ir prancūzės sūnus); kėjo logiškai mąstyti. Kai pa- 
arba turėti tokio autoriteto galvoji, dabar daugelio išsigar- jamas klastos! Turės garbės 
universitetų rektorius, kaip sinusių intelektualų, neišsi- 8af bingą aureolę, kaip, baltų 
Mykęlas Roemeris, Stasys 
Šalkauskis, Mykolas Biržiš
ka...

Beveik visus paminėtus 
mokslo vyrus teko sutikti uni
versiteto auditorijose, klausyti 
paskaitų, laikyti egzaminus.

Ir šiandien matau profeso
rių, poetą ir romanistą Vincą 
Mykolaitį-Putiną, susimąsčiu^- Ivinskis, Sužiedėlis, Jakštas, 
siu veidu įžengiantį į audito
riją. Niekada nepažvelgia į 
studentus. Sėdi katedroje ir 
skaito. Skaito įdomiai, klausy
tojų pilna auditorija, didžiulė 
tyla. Suskamba skambutis, ir 
jis vėl, nepažvelgęs į studen
tus, išeina. Toks pat profeso
rius, poetas ir dramaturgas 
Balys Sruoga, irgi skaito nu
leidęs akis iš paruošto teksto. 
Norėdamas kokį žodį ar frazę 
pabrėžti, pasuka galvą į deši
nę pusę. Į studentus žvilgteri, 
tik ateidamas ir išeidamas.„ 
Visai kitoks Vincas Krėvė. 
Gimnazijoje įsivaizdavau jį lyg 
riterį, Dainavos pilių gynėją.

mas, nevengdamas nukrypi
mų ir humoro. Egzaminų, pa
siruošęs iš užrašų, išlaikyti 
negalėjai. Žiūrėjo, ar gali kal
bėti literatūriniais klausi
mais.

Nuostabūs buyo Europos 
mokslo pasaulyje žinomi kita
taučiai — Leonas Karsavinas, 
Pranciškus Brpnderis, Vosy
lius Sezemanas, .

Prisiminki^.,. Sezemąną —- 
tikrąs internacionalas. Tėvas 
Suomįjos švedas, motina pran
cūzė, išaugęs rusų kultūroje, 
mokslo veikalus rašė rusų ir 
vokiečių kalba, o taip pat ir 
lietuvių. Jo dėstęmo logikos 
kurso privalėjo išklausyti vi

sistojęs prie katedros, kalbė
davo labai lėtai, sustodamas, 
pasikasydamas pakaušį. Bet 
kokia disciplinuota kalba 
spręsdavo logikos uždavinius! 
Egzaminus studentai trejetu-

geresniam pažymiui neužteko

mokslinusių „profesorių”, pre- IfHjk kliombą! Ir bendradar- 
mįjuptų žurnalistų raštų Seze- 
marias nė trejetuku negalėtų 
įvertinti.

Vyresnioji profesorių karta 
mokslus buvo išėjusi daugiau
sia Rusijoje. Maždaug 20-ojo 
šimtmečio pradžioje gimusieji 
akadeiiiikai, kaip Salys,

Maceina, Ambrazevičius, Ša
poka, Maciūnas, Grinius, Gir
nius, Damušis, Skrupskelis, 
Rukša, jau su Vytauto Didžio
jo u-to diplomais ir daugelis 
su Vakarų Europos bei Lietu
vos universitetų doktoratais, 
paskutiniame nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmetyje prieš 
karą vieni buvo pažengę aka
deminės karjeros keliu, kiti 
jau duris atidarę ir įkėlę ko
jas. Visose valstybės gyvenimo 
srityse girdėjosi kultūros ir 
civilizacįjos dinamikos dunde
sys, ir šitokiame kultūriniame 
klimate brendo poeto Bernar
do Brazdžionio talentas. Braz-

bių aferistų gaują sau visose 
sferose, visuos kraštuos.

Ar ne visą dešimtmetį laisvę 
iškovojusioje Lietuvoje doku
mentų klastotojai, išeikvoto
jai, reketininkai ir kiti nenau
dėliai, užsidėję „garbės garbin
gas aureoles” šoka girtose ka
vinėse, naktiniuose baruose 
net ir televizijos programoje, o 
„aferistų gaujos” sauvaliauja, 
sulindę į visas valdžios ir ūkio 
struktūras Lietuvoje, ir pa
sklidę „visuos kraštuos”. Pir
mas ministras pirmininkas 
per dešimtį metų, atėjęs prieš 
100 dienų, pirmą kartą išvar
gintiems Lietuvos žmonėm 
neša viltį.

1939 m. išėjo Brazdžionio 
Kunigaikščių miestas, kurį 
Valstybinės literatūros premi
jos komisįja įvertino taip: 
„Nauja ir sugestyvia forma 
nuoširdžiai išreikšdama mis
tinius žmogaus dvasios troški
mus ir didžiuosius visos tau-

NEREGIO ELEGIJA

Aš pasaulio šviesios karalijos 
nemačiau niekada, niekada — 
juodos rožės ir juodos lelijos 
ir daina vyturėlio juoda.

ODĖ TĖVYNEI

juodo* vyšnios apkrito man veidą, 
juodos dienos man širdį apkris, 
kol iš sutemų tolimas aidas ,
pasigirs veriant nakčiai duris.

O naktie, o stebuklų pasauli, 
per tave, per tave aš einu, 
per tave aš nešu juodą saulę, 
ją iškėlęs iš skausmo dienų!

Nematysiu saulėleidžių aukso, 
nematysiu akių mylimos 
ir aušros, ir aušros nesulauksiu 
šituos aklo likimo namuos.

.'.f -a

Žydį obelės jaunos ir gražios, 
o žvaigždes kažką keikiant girdžiu, 
o rankas kažkas alpdamas grąžo: — 
„Niekada neregėsiu žvaigždžių...”

'.G' ; •

Kur tos žvaigždės, kur jos, sidabrinės, 
kur mirgėjimas jų nuostabus, 
ar ir jūs neregėjot žydrynės, 
kad suklupot prieš žemės stabus?..

TYLINČIAM PRANAŠUI
Buvai tu kaip vėjas, kur nuneša žiedą, 
buvai tu kaip vėtra,kur medį išrauna, 
buvai tu kaip paukštis,kur mirdamas gieda... — 
ir nemirei. Nemirei jaunas!

• ir, ihr. JbK
Jei būtum, kaip ąžuolas, drąsiai palūžęs, 
jei būtum, kaip pranašas tyruose kritęs, 
audrą ir verpetų beprotiškuos dūžiuos 
aklų milijonams būt veidas nušvitęs.

Tėvyne, tau mes žygius, kaip džiaugsmo aleliują, 
širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim 
šventųjų tavo gojų, šventų miškų tavųjų 
per gentkartes, per amžius mus siekiančiam pavėsy.

Sugriuvo, kaip šešėliai, šventovės akmeninės, 
išdraskė vėtros aukurus, ir išnešiojo vėjai 
ir pelenus ir priesaikas seniems dievams tėvynės, 
kur mūs tėvų tėvai šventoj maldoj sudėjo.

Tėvyne, tau mes griūvančių, tau akmenio šventovių 
nei ant kalvų, nei giriose, nei kloniuos nestatysim, — 
tvirtesnė ir už plieną tu mum kaip šventovė stovi, 
pati tu mūsų žemės kelio aukuras didysis!

’ . t . . ’ ■ .*• • * i'-,. .1 _• ,,,

Prabrėkš skaistus pavasaris, ir tu matei kadaise ,.s } 
kaip dygo daigas dirvoje, kur tavo sūnūs krito, 71(„. 
ateis žiema, ir tu esi iškentusi ją baisią, 
paraus rytai, ir tu esi pabudus vieną rytą...

Tėvyne, tavo pasaka man už visas pasauly, 
ją seka visos pievos man, visi žali laukai mūs, ■> 
kaip Paukščių tako sidabre tik tu viena kaip saulė, 
gyva lig saulės vakaro būk miestuos mūs ir kaimuos!

ŠIRDIES PAVASARIS AUKSINIS

Širdies pavasari auksinis, 
esi purienoj tu gelsvoj, 
esi tu žydinčiuos žvaigždynuos 
ir meilės pasakoj gražioj.

Girdžiu aidėjimą iš tolo, 
gaudimo gandą lig žvaigždžių, 
ir kaip jaunystė kažkur puola 
ir šviesią maldą jos girdžiu.

Dabar, kai šalna smilkiniuos sidabrinė 
pražudo, kai žemę konvulsijos krečia, — 
kur eisi, tėvynėj neradęs tėvynės, 
nerasto pasaulio išniekintas svečias?..
j.
Nuo upės lig upės, nuo girios lig girios, 
nuo kruvino miesto lig kruvino miesto 
nei žvaigždės, juodiems debesiams prasiskyrus, 
nei sąulė aukštam danguje nebešvies tau.

■ l . toi 
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tos patriotinius pergyvenimus, 
geriausiai atitinka vyriausy
bės įsteigtai literatūros premi
jai skirti taisyklių 2 ir 3 para
grafus, ir nutarė pateikti ją 
lietuvių literatūros 1939 metų 
premįjai”. Pasirašė Švietimo 
ministėrįjos atstovas K. Masi
liūnas, VD u-to atstovai V. 
Mykolaitis-Putihas, M. Biržiš
ka, J. Ambrazevičius ir Lietu
vių rašytojų d-jos atstovas K. 
Korsakas. *'

Tai buvo didelis įvertinimas, 
džiaugsmo bangas sukėlęs vi
soje Lietuvoje. Premija buvo 
planuojama įteikti 1940 m. 
vasario 16 d. Kaune. Bet tuo 
laiku vyko dideli persitvarky
mai: į atgauto‘ Vilniaus uni
versitetą iš Kauno atsikėlė 
Humanitarinių-mokslų ir kai 
kurie kiti fakultetai, kėlėsi kai 
kurios valdžioj įstaigos, dau
gelis profesorių paskaitų skai
tyti į Vilnių važinėjo trauki
niu, taip premįjos įteikimo 
iškilmės nusikėlė į kovo 4 d., 
šv. Kazimiero dieną, kurią vil
niečiai iškilmingiau šventė ne
gu nepriklausomoje Lietuvoje.

Vilniaus u-to didžioji salė vi
sų norinčių dalyvauti sutal
pinti negalėjo.1 Daugybė stu
dentų ir kitų Brazdžionio poe
zijos gerbėjų suvažiavo iš Kau
no bei kitų miestų, suėjo Vil
niaus lietuviai, kurių tuomet 
buvo nedaug. Šventės detales 
pridengė laikas, bet laimin
gas, kad paskutinėse prieš 
karą valstybinės premijos įtei
kimo iškilmėse galėjau daly-

Kai, meilės maldą jos pakėlęs 
dangus į saulę nešt pagaus, 
vėl iš kiekvieno žodžio gėlės 
žydės nuo žemės lig dangaus.

Vėl meilės pasakoj krūtinė 
ir siaus, ir vės, ir trokš, ir kais — 
širdies pavasaris auksinis 
žydės visais visais žiedais!

Kunigaikščių miestas. (Už šią knygą B. Brazdžioniui paskirta 
1939 m. Valstybinė Literatūros premija.)

vauti. Šventę pradėjo Vilniaus 
universiteto rektorius prof. 
Mykolas Biržiška. Kažkuris 
komisijos narys perskaitė nu
tarimo protokolą. Ilgesnę kai- meilė ir kerštas, ir šliužų tako 
bą pasakė pats laureatas, kurį 
poetas Antanas Miškinis, re
cenzuodamas Kunigaikščių 
miestą, buvo pavadinęs tėvy
nės poetu. Pakilo jaunas, vos 
33 metus peržengęs, jam cha
rakteringais plaukais ir su 
stambių rėmų akiniais, lau- 

. reatas ir pasakė įspūdingą 
kalbą. Kalbos tekstas yra išli-

. - -................................................—------------------- ■ -------------- ------------ ‘ ................. ■ - -

Tėvynės poetas skelbė, kad ir pats tada rodė tam tikrų ne- 
kūrėjui siužetu turėtų tikti ir susiderinimų su senąja rašy- 

karas, ir taika, kaip jam tin
ka ir gyvenimas ir mirtis, ir

vingiai, ir kelias herojų! (...) 
Minios rauda: taikos! vadai 
šaukia: pergalės! poetas: mei
lės! O eina mirtis ir ranka 
rankon veda vadus, ir juokiasi 
iš poetų, ir žudo minias ir mei
lę.

Niekada viešai nėra panag
rinėtas klausimas, kodėl Ber
nardas Brazdžionis neįsipai-

tojų karta, buvo kritikuojamas 
Jakšto, o jo socialinė kilmė ir
gi nebuvo kliūtis, gal labiau 
paskata. Nežinome, ar jis 
1929 m, į universitetą atvyko, 
jau suformavęs tvirtą krikš
čionišką pasaulėžiūrą, ar at
vykęs pateko j tokios pašau-' 
lėžiūros žmonių draugiją. Bet 
netiesioginį atsakymą minėto
je recenzijoje gal duoda poetas 
Antanas Miškinis:

1 , ♦ ,,.

Pirmosios pavasario
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LIETSARGIS t

Kankinio kun. A. Lipniūno gimtadienis — 95

♦
I

Palaimintasis Kunige, 
Šviesus jaunystės mano Vade, 
Šios žemės kelyje man duotas 
Aukščiausiojo valia, neabejoju. 
Prisimenu Tave giliais atodūsiais, 
Matau Tave lyg gyvą švyturį 
Siauromis Vilniaus miesto gatvėmis 
Beskubantį anuo baisiu metu... 
Ir į Tave kreipiuos, kaip į Palaimintąjį — 
Esi rudosios okupacijos šventa auka — 
Ir vieną dieną amžių eigoje, tikiu, 
Tu būsi į šventuosius pakylėtas! 
Ir ta diena bus Lietuvai gražiausia iš 
Dienų — ir prasmingiausia jos kančių! 
Tėvynė Lietuva šventesnio Dvasios Vado 
Nematė, neturėjo, žodžių taip drąsių, 
Pamokslų negirdėjo, ir todėl keliavo 
Tavos širdies nugairintu keliu. 
Tu — mano ir jaunimo Kelrodis buvai, 
Rami, gaivinanti šviesa ir šilima, 
Taip artimas kovąjančio studento dvasiai! 
Ir niekada, o niekada, iki mirties, 
Tavęs neužmiršiu, ar Tavo veido 
Ir žvilgsnių neramių, judrių, gyvų...

II

Tu — Vilniaus universiteto kapelionas, 
Ateitininkų sąjungos studentų dvasios Vadas, 
Bet iš tiesų, kilnusis Kunige, buvai 
Tu Vilniaus miesto, viso miesto, kapelionas, 
Visų vilniečių, tikinčiųjų ir netikinčiųjų, 
Maestro, Kapelionas, Siela ir Viltis! 
Tavęs mes klausėme, girdėjome, visi

. Supratome, Tavais pamokslais Švento Jono 
Bažnyčioje padrąsinti, pamokyti, Tave 
Mes sekėme, Tavas mintis kartojom susitikę, 
Tave mes laikėme visos tautos vadu, 
Tikruoju Karvedžiu be kardo, be 
Lėktuvų, tankų, armijos, ginklų... 
Už savo žemę, Dievą ir Tėvynę 
Gyvybę paaukojai, tautai pavyzdį davei, 
Ir pasitraukei nemarios istorijos keliu. 
Tu — nepakeičiamas tvirtybės ir drąsos, 
Kilnumo šventraštis, Tu — milžinas, 
Įkvėpęs žymę šią kartų kartoms — 
Gal šimtmetis praeis iki užgims jai kitas toks...

Stebuklas, Dievo atsiųstas, buvai, o gal 
„Tautos dvasia" atėjo Jono Basanavičiaus 
Paraginta valstybei tragišku metui 
Nepakartojami laikai, nepakartojamas 
Jiems duotas dvasios vadas vesti tautą, 
Nepakartojamas jaunimui Pavyzdys!

III

Dažnai svaja lakieji skrenda ir 
Aplanko Tavo mažą kambarėlį ten, 
Prie Vartų, prie Aušros, kaip anuomet... 
O tavo patarimai buvo lyg malda, 
Klausiau ir vykdžiau juos šventai-, 
Nors buvo ir klaidų, prasilenkimų, 
Apsileidimo ar nepatirties —

. Prašau atleisti man, prašau atleisti...
O ta diena, kada vežiau Tave 
Į Panevėžio stotį iš Pumpėnų, 
Yra man Dievo dovana, tik nežinau už ką... 
Gerai menu kelionę ir draugystę, 
Gerai menu namuką Tavo gimtąjį, 
Švarutį, vidų išpuoštą baltomis rožėmis. 
Vos išvažiavus ėmė lyti, pradžioje 
Dulksnoti, o vėliau stambiais lašais. 
Aš raginau arkliuką bėgti ristele, 
Tvirtai laikydamas vadžias, 
O Kunigas iškėlė lietsargį 
Ir galvas pridengė abi po juo — 
Visai sausi atvykome į stotį. 
Prisimenu Tave labai dažnai, 
O kartais lyg stebuklą savyje jaučiu — 
Kai siela darko lietūs ir ledai, virš 
Galvos aš Tavo lietsargį matau...

Iš spaudai paruoštos knygos 
Mano paveikslų galerija

Kai visa Lietuva vieningai reikalavo laisvės... Minios Katedros aikštėje Vilniuje 1989 m.

Kuriančios Lietuvos ženklai
Algimantas A. Naujokaitis

Kaip ir kasmet, šiemet Vil
niuje, Menininkų rūmuose 
buvo pagerbti iškiliausi pa
starųjų metų literatūros, dai
lės, muzikos menų kūrėjai — 
1999 metų Lietuvos valsty
binės premįjos laureatai. Si 
svarbiausia premįja suteikia
ma už įžymiausius meno dar
bus, sukurtus per pastaruo
sius penkerius metus. Val
stybinių kultūros ir meno pre
mijų komitetas šį kartą tas 
premijas paskyrė rašytojui 
Donaldui Kąjokui, literatūros 
kritikui Albertui Zalatoriui 
(po mirties) , dailininkams Li
nui Katinui, Mindaugui Nava
kui, Augustinui Savickui, mu
zikologei Onai Narbutienei, 
Lietuvos kamerinio orkestro 
vadovui dirigentui Sauliui 
Sondeckiui, aktorei Jūratei 
Onaitytei ir architektams Kęs
tučiui Pempei ir Gyčiui Ramu
mui. Šį kartą, kaip ir pernai, 
tarp laureatų, deja, nebuvo nė 
vieno išeivijos menininko. 
AnksčiauValstybinės kultūros 
ir meno premijos buvo paskir
tos Kaziui Bradūnui, Vytautui 
Kašubai, Vytautui Kavoliui, 
Jonui Mekui, Alfonsui Nykai-

Kunigas, auklėtojas, kankinys

Kun. Alfonsas Lipniūnas.

Kun. Alfonsas Lipniūnas 
(Lipnickas) gimė 1905 m. kovo 
12 d., tad šiemet jam sueitų 
95-ri metai, jeigu nebūtų suti
kęs ankstyvą mirtį 1945 m. 
balandžio 28 d. Lenkijoje, kur 
atsidūrė nacių priespaudos 
dėka: 1943 m. kovo 17 d. vo
kiečių areštuotas ir išvežtas į 
Stutthofo koncentracijos sto

Niliūnui ir prelatui Antanui 
Rubšiui.

Kaip numatyta premijų nuo
statuose, iškilmingoje aplin
koje, dalyvaujant preziden
tūros, Seimo, vyriausybės at
stovams, kultūrininkams, pre
mijas įteikė prezidentas Val
das Adamkus, pasakęs svei
kinimo kalbą. „Pagerbiame 
ryškiausias pastarųjų metų 
kultūros ir meno asmenybes, 
— pasakė V. Adamkus. — Jų 
darbo ir talento dėka, šian
diena nušvinta grožiu ir iš
mintimi, ne vienam suteikia 
pasitikėjimo esamuoju laiku”. 
Į laureatus prezidentas krei
pėsi šiais- žodžiais: „Jūsų 
kūriniai — tai ne vien atskirų 
meno sričių vertybės. Tai 
šiandieninės kuriančios Lietu
vos ženklai. Kūrėjo padėtis, 
nori jis to ar neC!tisada dvi- 
prasmė. Pačioje kūrybos pri
gimtyje slypi maišto prieš 
tradicijas, prieš gyvenimo tik
rovę dvasia. Kita vertus, 
maištingiausią kūryba visada 
išlieka ilgaamžės patirties liu
dytoja. Kultūra, pienas, jam 
tarnaujantys žmohės pasaulį 
telkia ir aiškina, guodžia ir 

vyklą, evakuacįjos metu susir
gęs dėmėtąja šiltine (nes 
slaugė sergančius kalinius ir 
teikė jiems kunigiškuosius pa
tarnavimus) ir plaučių už
degimu, mirė. Palaidotas Puc- 
ko kapinėse Lenkijoje.

Tai buvo šviesi asmenybė, 
ypač turėjusi daug įtakos ne
priklausomos Lietuvos katali
kiškam jaunimui it jo organi
zacijoms. Labiausiai reiškėsi 
ateitininkiškoje veikloje, bet 
garsėjo savo pamokslais ir 
katalikiškų patriotiškų Verty
bių drąsiu gynimu. Daug dar
bavosi ir socialinėje srityje — 
organizavo šalpą, įsteigė Lais
vės fondą, rėmė studentus ir 
pan. Ryškiausias jo būdo 
bruožas — pasišventimas ki
tiems ir nepaprastas darbš
tumas. Kas tik bent kartą 
girdėjo kun. Alfonso Lipniūno 
pamokslus Panevėžio kated
roje, Šv. Jono bažnyčioje ar 
Aušros Vartuose, arba tupėjo 
progą asmeniškai šį kilnią as
menį sutikti, jo niekuomet 
nepamiršo.

taiko, sako tiesą ne įžeidimų 
ir kaltinimų, bet nauju įžval
gų ir idėjų kalba. 1989 metų 
Nacionalinės premijos laurea
tas profesorius Donatas Sauka 
dar prieš dešimtmetį rašė: 
„Nuogas skepticizmas šian
dien reikštų ne kritinę proto 
jėgą, o tik mąstymo inerciją”. 
Neabejoju, kad šiandien šie 
žodžiai tokie pat aktualūs, 
kaip ir Nepriklausomybės at
kūrimo išvakarėse”.

Valstybinių kultūros ir 
meno premijų komiteto pirmi
ninkas poetas Sigitas Geda 
apibūdino naųjųjų laureatų 
darbus, pasakė, kad šios svar
bios premijos vertų kūrėjų 
šiemet buvo bent trejetą kartų 
daugiau, bet jų sėkmė ir pri- 
pažiniipąs laukia ateityje.

Užsrėnio lietuviams, Draugo 
Bkaitytpjams, be abejo, bus 
įdomu sužinoti, kas tie naujie
ji laureatai, kokie jų darbai, 
žymintys pastarųjų metų lie
tuvių kultūros ir meno svar
biausius pasiekimus.

Išmintimi 
žaižaruojančios Donaldo 

Kajoko knygos

Premįjų komitetui rekomen
duodamas premįjuoti kaunie
čio poeto Donaldo Kajoko pa
staraisiais metais išleistas dvi 
knygas — poezijos rinktinę 
Meditacijos ir esė Dykinėjimai 
rašytojas Juozas Aputis pa
brėžė, kad jo lyrika pasižymi 
magiškuoju realizmu, proto ir 
jausmo dvasia. Paprasta ir 
iškiliai gili, kasdieniška ir filo
sofiška, medituojanti, mokan
ti, tačiau niekad nemoralizuo

janti, D. Kojoko kūryba tampa

Donaldas Kąjokas.

kiekvieno imlesnio žmogaus 
savastimi. Iš svarbiausių šio 
poeto knygos Meditacijos 
bruožų J. Aputis išskiria kas
dienybės realizmą ir jos pa
kylėjimą iki jaukaus įpras
minimo ir iš to išplaukiančias 
meditacįjas. Kaip koks kinų 
išminčius poetas gali neati
traukdamas akių žiūrėti į 
vieną tašką, o tuo tarpu skai
tančiojo kūnu perbėga gilumi
nis egzistencįjos suvokimo 
šiurpas:

Klegėdami išniro jie iš vėjo 
priėjo girgždančius vartus 
priėjo
ir
— O, dangau!
to net nepastebėję 

nuklegėjo, — 
šitaip turbūt nusakomas žmo
gaus prie ko nors ėjimas, 
ieškojimas ir kai jau prieina
ma — ėjusysis šito net ;.ebe- 
pastebi...

Geriausia D. Kąjoko kūryba 
sudėta į premijuotą rinktinę 
Meditacijos. Joje keli skyriai, 
iš kurių dvasingumu iš
siskiria „Tylinčiojo aidai”. Čia
— didelė įtampa, tylusis susi
liejimas vienatvėje su Kūrėju, 
esančiu visur ir visada. Ši reto 
talpumo poetinė proza tiesiog 
apvalo kasdienybės dulkėmis 
nugulusią sielą.

O atsiliepdamas apie antrą 
premįjuotą D. Kąjoko eseisti
kos knygą Dykinėjimai lite
ratūros kritikas Valentinas 
Sventickas pareiškė norys 

.prašyti, kad Švietimo ir moks
lo ministerįja ją bemat 
įtrauktų į jaunimo ugdymo 
programas, nes „kai vertybės 
vartosi, dorovė ir sąmonė trin
ka, o jo (D. Kajoko) knyga 
skaidrina sielą, skleidžia 
mintį, ji sklidina išminties ir 
pasaulio vienovės suvokimo,
— kaip nė vienas kitas šį 
dešimtmetį lietuvių parašytas 
veikalas”.

Beje, šie motyvai* nuskam
bėjo ir D. Kajoko kalboje, pa
sakytoje, priėmus apdovanoji
mą: „Tūkstantmečių sandū
roje vėl tenka bemaž iš naujo 
mokytis išlikimo meno, klasi
kinės buvimo formulės: der
mė, sandora, visa ko vienovė. 
Plius laisva valia pasirinktas 
sielos nusižeminimas, kitaip 
sakant — paklusimas Di
džiojo ritmo valiai. Beje, kol 
nelabai skauda, ši formulė 
užmirštama, ji netgi tampa 
tam tikros proto atmainos pa
šaipos objektu, Tačiau, kai 
ima rimčiau mausti, dilgčioti, 
pagaliau dieną naktį sopėti, 
net ir kokio nors, tarkim de- 
presionizmo karščiausi šali
ninkai puola ieškoti damos, 
tikėjimo, nepažeisto ryšio su 
realybe, kitaip tariant — laiko 
patikrintų amžinųjų vertybių. 
Ir ne vien intelektualiai, bet ir 
praktiškai jų siekti. Šiandie
nos žargonu kalbant, kas 
išdrįs paneigti, kad kaip tik 
tuortlet kūrybą ir ištinka gy
venimas, o gyvenimas ima 
panašėti į kūrybos aktą?

Kas be ko, daugelis iš mūsų 
netrukus būsime jau praėjusio 
šimtmečio, netgi praėjusio 
tūkstantmečio žmonės, atmin
ties,' laiko ženklų, tam tikros 
dvasinės patirties, atmosferos 
sergėtojai. Gal ir neverta bet 
kokį virsmą vadinti tuštybių 
tuštybe, vis dėlto įamžių ir 
tūkstantmečių, idėjų ir formų, 
mokslo ir meno krypčių kaitą, 
matyt, nepakenktų žiūrėti 
santūriai, oriai, netgi šyps- 
ningai. Tarkim, taip, kaip su

gebėjo į visa tai pažvelgti kad 
ir Alfonsas Nyka-Niliūnas: 
‘Būsimos kartos? Ateitis? Aš 
esu būsimos kartos ir ateitis, 
bet dabar’.”

Literatūros mokslininkas 
Albertas Zalatorius

Paskelbdamas literatūros 
mokslininko Alberto Zalato
riaus apdovanojimą, Valstybi
nių premįjų komiteto pirmi
ninkas S. Geda pasakė, kad jis 
mirė gruodžio 13-ąją — porą 
dienų prieš paskutinį šio komi
teto balsavimą. Bet visos iki 
tol vykusios diskusijos ir apta
rimai rodė, kad svarstyklių 
lėkštė svyra A. Zalatoriaus 
pusėn. Valstybinė premija jam 
paskirta už 1998 m. „Baltų 
lankų” leidyklos išleistą kriti
kos, esė ir pokalbių knygą 
Literatūra ir laisvė.

Šioje knygoje atsispindi A. 
Zalatoriaus vaisingi tyrinėji
mai lietuvių prozos, ypač no
velės srityje. Juk jis — mono
grafijų Lietuvių apsakymo rai
da ir poetika, 20 amžiaus lie
tuvių novelė autorius. Buvo 
išleista taip pat jo knyga Pro
zos gyvybė ir negalicu,

Albertas Zalatorius.

A. Zalatorius palaikė arti
mus ryšius su išeivijos ra
šytojais, parengė A. Vaičiu
laičio, V. Krėvės raštus. Jo ini
ciatyva buvo suorganizuotas
V. Krėvės ir jo žmonos palaikų 
perkėlimas iš JAV į Lietuvą, 
Vilniuje įsteigtas šio mūsų 
literatūros klasiko memoriali
nis butas — muziejus. A. Zala
torius dėstė Illinois universi
tete, buvo JAV leidžiamo 
žurnalo Metmenys redkolegi
jos narys.

A. Zalatoriaus principinė lai
kysena sovietinės okupacijos 
metais, jo aktyvi visuomeninė 
veikla atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę, sąžiningas ir 
atsakingas požiūris į literatū
ros tyrinėtojo darbą jam pelnė 
didelį autoritetą filologinėje 
visuomenėje.

Savo knygoje Literatūra ir 
laisvė A. Zalatorius kėlė ne tik 
literatūros, bet ir mūsų tėvy
nės laisvės, demokratijos at
kūrimo ir įtvirtinimo proble
mas. Likus mažiau negu me
tams iki Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo, jis perspėjo: 
„Mūsų negali nevilioti pras
mingas šventas tikslas — 
ruošti tautą demokratiškam 
gyvenimui, kuris bus pati di
džiausia vertybė, kai tik susi
darys galimybė gyventi sava
rankiškai. Valstybinė nepri
klausomybė nėra automatiš
kas demokratijos garantas. 
Juo labiau ji nebus garantas 
mūsų tautai, per kelias kartas 
apnuodytai totalitarizmų ga- 
rų- (Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių vienybės savaitgalis
Čikagoje

Š.m. kovo 11-12 d. savait
galį 'Čikagoje būtų galima pa
vadinti ypatinga lietuvių vie
nybės švente. Galbūt taip atsi
tiko dėl to, kad atėjo laikas 
padėti tašką visiems susi
skaldymams ir mesti iššūkį 
Lietuvai: dėl visų bendros ge
rovės „vienybė težydi”! O 
galbūt ir dėl to, kad šį savait
galį stengtasi kuo prasmin
giau paminėti Nepriklauso
mybės atkūrimo dešimtmetį. 
Vienaip ar kitaip, savaitgalis 
visiems, jo renginiuose daly
vavusiems, paliko malonų, il
galaikį prisiminimą.

Literatūros vakaras
Kovo 11d. vakare Jaunimo 

centre įvyko Lietuvių balso 
literatūros konkurso premijos 
įteikimo šventė, dalyvaujant 
ne tik gausiai Čikagos ir apy
linkių publikai, bet keliems 
svečiams iš Lietuvos, jų tarpe 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirm. Valentinui Sventickui, 
pirmosios premijos laureatui 
Justinui Sajauskui; publikoje 
taip pat matėme žymųjį Lietu
vos partizaną Antaną Lukšą, 
Dirvos laikraščio redaktorių iš 
Cleveland, Ohio, dr. Joną Ja
saitį ir daugybę kitų svečių — 
kurių nei išvardinti nedrįs
tame (kas bus jei vieno ar kito 
nepaminėsime?). Svarbiausia, 
salė — pilnutėlė, o publika — 
labai įvairių pažiūrų ir nuo
monių, tą vakarą pamiršusi 
tarpusavius skirtumus ir at
vykusi pasidžiaugti švente, 
kuri jau gan reta mūsų tarpe.

Programa pradėta Lietuvos 
himnu ir Lietuvių balso redak
toriaus Vytauto Radžiaus pa
sveikinimu, o tolimesnei jos 
eigai vadovavo Dalia Sokienė. 
Maldą, prašant Aukščiausiojo 
palaimos tėvynei ir jos vai
kams, sukalbėjo kun. Riman
tas Gudelis, tuomet į sceną 
buvo pakviesti asmenys, vie
naip ar kitaip su literatūros 
konkursu bei iškilmėmis susi
ję. Tik viena kėdė scenoje 
buvo palikta tuščia — tai sim
bolinė vieta dr. Jonui Adoma
vičiui, kurio dosnumo dėka 
buvo galima skirti premijas už 
Lietuvos partizanų kovų ir 
tremtinių kančių aprašymą. 
Dr. J. Adomavičius — svar
biausias šio konkurso mecena
tas, iškilmėse nedalyvavo, mo
tyvuodamas, kad jis, ne 
garbės ir padėkos ieškodamas, 
skiria lėšas svarbiems lietu
vybės darbams.

Laureatai ir vertinimo 
komisija

Gražių padėkos žodžių ir 
linkėjimų Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventės 
proga pasakė LR generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas ir LR gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza. 
Konkurso vertinimo komisijos 
aktą perskaitė Danutė Bin
dokienė, pastebėjusi, kad kon
kursas (ir jo premijų įteikimo 
šventė) yra geras pavyzdys, 
kaip galima vieningai - ben
drauti ir dirbti bendram labui. 
Šio svarbaus projekto metu 
artimai bendradarbiavo Drau
go ir Lietuvių balso redakto
riai, nors nelabai tolimoje pra
eityje tarp šių dviejų laik
raščių ideologijos būta nema
žų sprūdžių. Vertinimo komi
sija sudaryta iš Lietuvoje ir

JAV-se gyvenančių asmenų, 
bet darbas vyko labai sklan
džiai. Visi penki nariai pasi
sakė kone už tuos pačius 
rankraščius, tad išrinkti pre- 
mijuotinus buvo lengva. Kon
kursui atsiųsti 54 rankraščiai
— visi, išskyrus vieną, iš Lie
tuvos. Juos skaitė ir vertino: 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
girm. Valentinas Sventickas, 
taip pat iš Lietuvos dr. Vilius 
Užtupas; iš JAV: rašyt. Vytau
tas Volertas, Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. Stasė Peter
sonienė ir Draugo vyr. redak
torė Danutė Bindokienė.

Kaip minėta, pirmąją pre
miją, 5,000 dol., laimėjo Sal- 
daporio slapyvardžiu pasi
rašytas rankraštis Suvalkijos 
geografija, kurio autorius yra 
marijampolietis Justinas Sa
jauskas;

antroji — po 1,500 dol. kiek
viena — teko už rankraštį Lie
tuvos kario likimas, pasi
rašytą J. Ventos slapyvardžiu, 
ir rankraštį Akmenuotas pa
trioto kelias — Močiutės slapy
vardžiu. J. Venta yra Janina 
Kliučinskienė-Semaškaitė iš 
Kauno; Močiutė — dr. Aldona 
Vasiliauskienė iš Vilniaus;

trečioji premija, 1,000 dol., 
paskirta už rankraštį Užvers
tų šulinių vanduo, pasirašytą 
Austėjos Sėliūtės slapyvar
džiu. Tikroji autorės pavardė
— Nįjolė Gaškaitė Žemaitienė. 
Tarp kitko V. Sventickas pa
darė visiems staigmeną, atve
žęs ir parodęs, dar spaustuvės 
dažais kvepiančią, knygą: 
Užverstų šulinių vanduo!

Padėkos ir sveikinimai
Redaktorius V. Radžius pa

kvietė į sceną J. Sajauską ir 
jam įteikė premįją, o kitiems 
laureatams premijas į Lietuvą 
paprašytas nuvežti Rašytojų 
sąjungos pirmininkas. Premi
jos laureatas tarė gražų 
padėkos žodį konkurso suma
nytojams, vykdytojams ir vi
siems užsienio lietuviams. Jo 
kalba spausdinama šiame 
Draugo šeštadieninio priedo 
numeryje.

Ypač prasmingai kalbėjo 
rašytojas, literatūros kiitikas 
Valentinas Sventickas, apibū-

Dalia Sokienė vadovavusi Lie
tuvių balso literatūrinio kon
kurso premijų įteikimo ir Lietu
vos Nepriklausomybės dešimt
mečio paminėjimo programai 
kovo 11 d. Jaunimo centro sa
lėje.

dinęs konkurso eigą, premi
juotuosius kūrinius ir Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo sukakties dešimtmetį — 
kas atlikta, kas nejučiomis 
praslydo be dėmesio. Jis, ne
slėpdamas dabarties nesklan
dumų, vis tik į ateitį žvelgė 
viltingai (kalba taip pat 
spausdinama šiame priede).

Konkurso laimėtojus sveiki
no Lietuvių rašytojų draugijos 
pirm. Stasė Petersonienė, o 
programos vadovė Dalia So
kienė perskaitė kelis sveikini
mus, tarp jų ir Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus ir Lie
tuvos ambasadoriaus JAV-se 
Stasio Sakalausko; Lietuvių 
balso leidėjų vardu dėkojo Do
mas Adomaitis ir redaktorius 
V. Radžius.

V

[Nijole (juškailė-Zt'»ndlieiie

Trečiąją premiją laimėjęs rank
raštis, Nijolės Gaškaitės-Žemai- 
tienės Užverstų šulinių vanduo 
—jau išleistas knyga.

Meninė programa
Po neilgos pertraukos meni

nę programą, muzikinę kom
poziciją „Miškų aidas” atliko 
pats jos autorius muz. Ri
čardas Šokas, talkinant jo 
vadovaujamam moterų voka
liniam vienetui, gitaristui Vy
tui Katiliui, skaitovui Viktorui 
Jašinskui ir jaunajam Dona
tui Šokui. Tai nauju ir įdomiu 
būdu į atitinkamų dainų bei 
muzikos intarpus įpintos trijų 
premijuotųjų rankraščių iš
traukos. Deja, programa buvo 
labai ilga, tad publika pradėjo 
net nekantraukti. Nepaisant 
nusiskundimų tuo ištęstumu, 
toks montažas, pateiktas gerų 
atlikėjų, buvo tikrai vertingas 
šio vakaro paįvairinimas.

Pasibaigus iškilmėms di
džiojoje Jaunimo centro salėje, 
dauguma svečių sugužėjo į 
apatinę ' patalpą pavakarie
niauti ir pabendrauti.

Sekmadienio pamaldos
Nors tai nebuvo literatūros 

šventės dalis, bet lietuvių vie
nybės temą gražiai įprasmino 
ir papildė sekmadienį Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje, 
Marųuette Parke, vykusios 
ekumeninės pamaldos, daly
vaujant katalikų, evangelikų 
liuteronų ir evangelikų refor
matų dvasininkams bei tikin
tiesiems. Pamaldų tikslas — 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventę su 
gilia padėka Aukščiausiam už 
suteiktą tėvynei laisvę.

Liturgijoje dalyvavo: lietu
vių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos klebonas 
vysk. Hansas Dumpys, Švč. 
M. Mergelės Gimimo klebonas

Literatūros konkurso premijų įteikimo iškilmėse kovo 11 d. Jaunimo centre. Scenoje iš kairės: Lietu
vių balso redaktorius Vytautas Radžius, Domas Adomaitis, Lietuvos Rašytojų sąjungos pirm. Valen
tinas Sventickas, Draugo vyr. redaktorė ir vertinimo komisijos pirm. Danutė Bindokienė, Lietuvos 
Respublikos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Lietuvių rašytojų draugijos pirm. Stasė Pe
tersonienė, gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr. Jono Tamulaičio

Šis mūsų susitikimas kovo
11-tąją tikrai ypatingas. Ne
priklausomybės atkūrimo de
šimtmetį minime ne tik jaus
mais, mintimis ir žodžiais, bet 
ir — padarytu darbu, kurio 
svarba nevienadienė.

Laikraštis Lietuvių balsas, 
pasitelkęs garbingus mecena
tus, paskelbė konkursą, kurio 
temą apibrėžė taip: „Bet kurio 
literatūrinio žanro kūrinys 
apie Lietuvos partizanų kovas 
už tėvynę ir tremtinių kančias 
skaudžiausiu mūsų tautos is
torijos metu”. Vertinimo komi
sija gavo 54 rašto darbus. Su 
šypsena galima pasakyti, kad 
komisijos nariai turėjo per- 
krimsti bemaž 13 kg popie
riaus. Taip pat juokaudamas 
prasitarsiu: maniau, kad bus 
daugiau grafomanijos, tad 
skaitymas būsiąs greitas. Bet 
ne, pasirodė, kad parašyta

Mykolas Yakaitis, reformatų 
parapijos kun. d. Erika 
Brooks, Ziono lietuvių evange
likų liuteronų parapijos kun. 
Jonas Juozupaitis, evangelikų 
liuteronų Bažnyčios Lietuvoje 
konsistorijos narys kun. Val
das Aušra, Šv. Antano kata
likų parapijoje lietuvių sielo
vadoje besidarbuojantis kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos vikaras kun. 
Rimantas Gudelis ir šios para
pijos diakonas Vitas Paškaus- 
kas. Pamaldoms vadovavo 
Juozas Polikaitis, šv.Pauliaus 
laišką skaitė Jurgita Šedienė, 
jungtiniam chorui vadovavo ir 
vargonais pritarė muz. Ri
čardas Šokas.

Buvo paruoštas ir maldinin
kams išdalintas leidinėlis (pa
ruošė kun. V. Aušra), tad visi 
galėjo kalbėti bendras maldas 
ir įsijungti į giedojimą. Reikia 
pabrėžti, kad žmonės tikrai 
uoliai dalyvavo pamaldose — 
bažnyčia skambėjo nuo gies
mių, o ne tik į jos skliautus, 
bet ir į dangų kilo nuoširdūs 
maldos žodžiai.

Šiomis pamaldomis buvo ne 
tik prasmingai paminėta Lie
tuvai brangi laisvės sukaktis, 
bet įsijungta į visų krikščionių 
švenčiamus Jubiliejinius 
2000-sius Viešpaties metus. 
Pamaldų sumanytojams ir at
likėjams priklauso padėka, o 
visiems, jose dalyvavusiems, 
dvasinė atgaiva, išsinešta iš 
šventovės, ilgai pasiliks.

Danutė Bindokienė

Kaip upė, sugriovusi užtvanką
Valentinas Sventickas

nemažai vertingų kūrinių.
Taigi pirma išvada: konkur

sas pasisekė, paakino rašyti 
reikšmingomis temomis, pa
skatino kūrybines pajėgas. 
Tad konkurso sumanytojai ir 
rengėjai — garbė jiems — pa
taikė, praturtino mūsų lek
tūrą.

Antra išvada: gavome ver
tingos prozos ir fakto lite
ratūros, dokumentikos — su 
išliekamąja verte; reikšmin
gesnių poezijos kūrinių, deja, 
nesulaukėme, beveik nebuvo 
dramaturgijos.

Trečia: yra įsidėmėtino atsi
naujinimo, — greta tradicinio 
pasakojimo kūrinių išvydome 
visai modernios meninės kal
bos ir naujo požiūrio žymių, 
greta aptariamos temos 
kūriniam būdingų tragizmo, 
dramatizmo ir patetikos balsų 
išgirdome „sruogiškos” ironi
jos, griežto realizmo gaidų.

Konkursas sumanytas čia. 
Čikagoje. Ką gi — svetur gy
venantys lietuviai dar kartą 
padarė tai, kas nepadaryta 
Lietuvoje. Bet štai kas įdomu 
ir netikėta: beveik visi šių lite
ratūrinių varžybų dalyviai 
buvo iš Lietuvos (išskyrus 
vieną), ir visi laurai atitenka 
Lietuvoje parašytiems kūri
niams. Apie netikėtumą kalbu 
dėl to, kad išeivijoje tautinio 
pasipriešinimo literatūros pa
rašyta daug ir geros, tad ir 
šįkart jos galėjome tikėtis. Bet 
gal ir apie dėsningumą galime 
kalbėti, — sovietmečiu Lietu
voje tokią kūrybą skelbti buvo 
užginta, tad ji išsiskleidžia tik 
dabar. Kaip upė, sugriovusi 
užtvanką. Dar viena staigme
na, verta atskirų ilgesnių ap
mąstymų, — tarp konkurso 
laimėtojų nėra visiems žino
mų profesionalių rašytojų.

Daug kartų teko darbuotis 
panašiose vertinimo komisi
jose. Nemanau, kad jų spren
dimai yra granitinė tiesa. 
Prisiminkim, pavyzdžiui, B. 
Sruogos Milžino paunksm.es 
konkursinę istoriją. Taigi 
būna, kad vieni kūriniai laimi 
premijas, kiti ilgą gyvenimą. 
Vertinant meną sverti sunku 
ir dėtis visažiniu teisuoliu 
nesveika. Svarbiausia — ir 
kūriniai, ir jų vertinimai turi 
savo laiko žymių. Tą laiką 
pralenkiantys, tradiciją kei
čiantys kūriniai neretai dėl to 
nukenčia. Jau pasiryžti už 
tokį balsuoti, bet paskui pa
galvoji, kad tavo sprendimas 
gal pernelyg asmeniškas, kad 
tas vienas tavo balsas tebus, 
kad jis sutrukdys sutartinį

Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirm. Valentinas Sventickas.

komisijos (nejučia galvoji ir 
apie jos sudėtį) sprendimą. Ir 
šįkart buvo vienas kitas kū
rinys, sukėlęs man tokių nu
jautimų.

Bet pažvelkime pagaliau į 
laimėtojus.

Pirmą premiją laimėjo Sal- 
daporio slapyvardžiu pasi
rašyta Suvalkijos geografija
— dokumentiškai tikrų trum
pučių vaizdelių pasakojimas 
apie pokario kovas Lietuvos 
kaimuose. Apie partizanus, 
stribus, apie paprastus žmo
nes, kurie pasitinka vienus ir 
kitus savo susigūžusiose sody
bose. Tikri vietovardžiai, pa
vardės ir pravardės, slapy
vardžiai, atsitikimai. Akivaiz
du, kad autoriaus vaikščiota, 
kalbėtasi, užrašinėta. Taigi 
sukurtas, Suvalkijos pasiprie
šinimo mozaikinis vaizdas. 
Įvardinta Suvalkija, bet iš 
tiesų aprėpta ir dzūkų žemė. 
Faktų tikrumas ir išties stebi
nanti jų gausa čia nėra vienin
telė vertybė. Daug nulemia 
pasakojimo būdas ir kūrinio 
nuotaika, Justinas Sajauskas
— tokia tikroji Saldaporio 
pavardė — sugebėjo atkurti ar 
sukurti tokį įspūdį ir tokį nu
siteikimą: taip ir kova, ir gy
venimo kasdienybė pokario dinį majorą Liepą. J. Vėrilūš « 
kaime atsparos sąlygomis yra slapyvardžiu šį kūrinį, 1aL - 
tragiška, dramatiška, nenu- mėjusį dar vieną antrą pre- “

miją, komisijai atsiuntė kau- « 
nietė Janind Semaškai^?- Z 
Kliučinskienė. Jos pasakoji- • 
mai teka žurnalistikos ii- bele.- Z 
trįstikos paribiais, aprėpdami - 
ne tik minėto Majoro Liepos, “ 
bet ir daugybės kitų parti- 5 
zanų, tremtinių bei lage- Z 
rinihkų kovos, kančių, likimų *• 
vaizdus. Beletristinių kreipi- į 
nių, dabarties apmąstymų li
teratūrinė ir intelektualinė

spėjama, bet tai dar ne pasau
lio pabaiga, tauta turi iš
silaikyti ir tikrai išsilaikys. 
Pasakojimai trumpi, be jaus
mų pertekliaus ir patetikų, be 
nuosprendžių ir pamokslavi
mų, tačiau su neabejotinu 
prielankumu pasipriešinimo 
keliu einančiai tautai. Yra nu
tylėjimų erdvės, kurią (skaity
dami) lengvai užpildome savo 
patirtimis ir žinojimais, kartu 
įsitikindami, kad ne tik plepi 
proza gali būti daug pasakan-
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ti. Jauki šypsena, pašaipos 
brūkšnys, gyvai čiurlenantis 
sakinys — šie pasakojimo ypa
tumai tik sustiprina gyvybin
gos, ištvermingos, visa pake- 
liančios tautos paveikslą? >/>

J. Sajauskas 1994 pr.-yra 
išleidęs prozos knygą Prūs-ja, 
1999 m. — Tauro apygardos 
partizanų vardyną Ištark 
mano vardą (kartu su A. Vilu- 
tiene). ■ iuol c.

Antrąja premija pagiriami 
du kūriniai.

Močiutės slapyvardžiu at
siųstos monografijos apie 
Praną Dovydaitį autorė pasi
rodė esanti istorikė Aldon'a 
Vasiliauskienė. Ji yra para
šiusi disertaciją apie' antrąjį 
Lietuvos statutą^ išleidusi 
daug knygų — ypač apie-lietu
vių katalikišką intelektualinį 
sąjūdį, apie Lietuvių katalikų 
akademijos akademikus, to
liau rašo monografinius dar
bus. ■

1941 m. birželio 14-tos pro- J 
tokole, suimant P. Dovydaitį, j 
yra užrašas, kad arešto mėtų 
paimta 50 kg rankraščitj. 
Minėdamas bent šią vieną' vei
kalo detalę, noriu pasakyti, 
kad istorikė, rašydama apie 
profesorių, Lietuvos Nepri
klausomybės akto signata
rą, žymų katalikų veikėją,
1942-aisiais sušaudytą Seve- 
rouralsko lageryje, pati surin
ko daug archyvinės medžiagos
ir atsiminimų, surado tar- '' 
dymų protokolus, 43 profesū- ( 
riaus laiškus, pasirėmė anks- * 
tesniais ir naujausiais ty
rinėjimais. Moksliškai nuo- * 
dugniai ir nuosekliai atskleis- • 
ta P. Dovydaičio įvairialypė 
veikla, kūryba, kataliko pa-: ! 
trioto asmenybės žavesys' > ir 
tragiškas likimas. r o

Dabar atsiverskime bemaž 
500 mašinraščio puslapių kū
rinį Lietuvos kario HkiUBTi 
Nemažą jo dalį galėtume' Va
dinti dokumentuota apysaka 
apie Joną Semašką — legeu-
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įsikūnijo žmogaus prigimtyje per Mergelę iš Nazareto — Mariją. Antrasis veiksmas: kančia ir mirtis ant kryžiaus — Atpirkimas. Trečiasis veiksmas: Prisikėlimas iš numirusiųjų.

Dieviškoji Įsikūnijimo 
drama

' • -m' ‘ t) *•• •<’ .-*.<• •. ■ ' .

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC

Gerai prisimenu pasakėčią 
apie antį, kuri išsiperėjo an
čiukus po varnalėšos lapu. 
Ančiukai labai stebėjosi, kad 
pasaulis toks didelis ir gražus. 
O antis jiems sakė, kad pasau
lis dar čia ne visas. Jis tęsiasi 
dar už klebono daržo. Atrodo, 
kad ir mums, žmonėms, taip 
yra, — pasaulis yra toks gra
žus ir didelis, bet nežinome, 
nei kur jis prasideda, nei kur 
baigiasi. Mūsų regimojo' pa
saulio pažinimas visą laiką to
bulėja. Kartų kartos ateina į 
šį pasaulį ir dingsta. Visa 
žmonija banguoja tarsi jūra. 
Banga bangą vejasi ir užpluk- 
do krantą. Prieš šimtą metų 
mūsų žemelė turėjo du mili
jardus žmonių, o dabar jau 
priaugo iki šešių milįjardų. 
Visi gtebimės šiuo pasauliu. 
Jo didybė ir gražumas yra dai
nų dainomis apdainuota. 
Mokslininkai ieško dar dides
nių pasaulių. Jie vis atranda 
naujas erdves, kurios pasirodo 
tik mųsų kartoje, atseit, nuo 
jų atsiradimo tik. dabar jų 
šviesa mūsų žemelę pasiekė. 
Jų tolumos skaičiais neap
skaičiuojamos ir vaizduotėje 
mokslininkams tik galvą svai
gina. Mokslininkai vis dar gali 
pasakyti, kaip ta antis savo 
ančiukams — pasaulis dar di
desnis ir gražesnis, negu jūs 
manote.

Dievas pasaulį sukūrė 
iš nieko

Kiekvienas žmogus gyvena 
su nerimo klausimu, kam aš 
čia esu. Iškyla klausimas, kas 
mums bus, kai išeisime iš šio 
pasaulio. Kai pradedame 
svarstyti, kaip atsirado mūsų 
pasaulis ir kas jį sukūrė, at
randame daugybę nesutari

mų. Didieji mąstytojai vis dėl
to sutaria, kad pasaulis sa
vaime neatsirado. Jis turėjo 
sukūrėją, kurį mes vadiname 
Dievu. Bet kaip Jis pasaulį 
sukūrė, jie neatsako. Jiems ir 
mums visiems negalima su
prasti, kaip kas nors iš nieko 
gali būti padaryta. Todėl Be
nediktas Spinoza (1632-1677) 
išpažįsta panteizmą. Jam Die
vas ir gamta yra vienas ir tas 
pats dalykas. Johann Goethei 
(1749-1832) patiko Spinozos 
panteizmas. Jam rūpėjo visose 
apraiškose susekti pastovią 
tiesą. Tokiu tiesos siekimu 
žmogus vis labiau suartėja su 
dievybe, nors jos negali pa
siekti,

Panašiai ir kiti filosofai, 
kaip GI. Hegel (1770-1831), 
suplaka begalinę kūrybinę bū
tį su pasaulio apraiškomis. 
Mūsų laikų Dievo buvimą nei
giantieji mokslininkai skelbia, 
kad pasaulis yra amžinas, o 
Dievo visai nėra. Senovės 
graikai filosofai iš Homero 
raštų gavo mintį, kad yra tarp 
aukščiausios dievybės ir pa
saulio lyg ir tarpininkas — 
demiurgas, pasaulio statyto
jas. Demiurgas yra atsakingas 
už visus pasaulio netobulu
mus. Gnostikai demiurgu 
sprendžia klausimą, kaip gali 
būti blogis Dievo sukurtame 
pasaulyje. Kokios bebūtų teo
rijos ir kaip daug žinom, ir dar 
kiek daug sužinos kartų kar
tos laikų sąvartoje apie erdves 
ir Dievo kūrybą, visą laiką 
žmonija gyvens Dievo veikimo 
paslaptyse.

Žmogaus protas, o gal ir an
gelų protas, negali suprasti, 
kaip Dievas iš nieko gali sut
verti tokias neišmatuojamas 

erdves. Mes tai tikime ir iš
pažįstame, nes ta žinia iš pa
ties Dievo. Pranašas Izaijas, 
kaip Dievo žodį, skelbia: „Ma
no mintys — ne jūsų mintys, o 
mano keliai — ne jūsų keliai” 
(Iz 55, 8). Kai Viešpats Jėzus 
pradėjo apaštalams . aiškinti, 
kad Jis turi eiti į Jeruzalę ir 
daug iškentėti nuo seniūnų, 
aukštųjų kunigų ir Rašto aiš
kintojų, būti nužudytas ir tre
čią dieną prisikelti iš numiru
siųjų, Petras ėmė drausti: 
„Nieku gyvu .Viešpatie, Tau 
neturi taip atsitikti”. Kristus 
tą draudimą priėmė kaip šėto
no gundymą tyruose ir Petrą 
šiurkščiai subarė: „Eik šalin, 
šėtone! Tu man papiktinimas, 
nes mąstai ne Dievo mintimis, 
o žmonių mintimis” (Mt. 16- 
22-23).

Dievo mintys yra amžinos, 
kaip pats Dievas yra amžinas. 
Dievo amžinybė yra tokia, kad 
joje nėra pradžios ir pabaigos. 
Pas Dievą viskas tik šiandien. 
Jo mintys ir nutarimai vyksta 
amžinybės momente. „Anks
čiau ir vėliau” sąvokos atsira
do tik kai Dievas sukūrė lai
ką. Dievas per visą savo amži
nybę yra kūrėjas, o Jo mintys 
yra dieviškoji išmintis, kuri 
yra Antroji Dievo Asmenybė. 
Dievo išmintis — Antrasis 
Trejybės Asmuo — įsikūnijo ir 
tapo žmogumi. „Visa per Jį at
sirado, ir be Jo neatsirado nie
ko, kas tik yra atsiradę” (Jn. 
1, 3). Kad žmogus negali su
prasti, jog Dievas viską sutvė
rė iš nieko, atsirado panteiz- 
rpo teorija, tarsi viskas yra su
kurta iš paties Dievo prigim
ties. Viskas Jame yra sukurta, 
bet ne iš dieviškos prigimties, 
o iš nieko. „Jame sutverta vi

sa, kas yra danguje ir žemėje, 
kas regima ir neregima, ar 
sostai, ar viešpatystės, ar ku
nigaikštystės, ar valdžios, — 
visa sutverta per Jį ir Jam” 
(Kol. 1, 16). Atseit, viskas yra 
sukurta įsikūnijusiam Antra
jam Dievo Asmeniui — Kris
tui. O per Kristų pasaulis yra 
sukurtas ir visai žmonijai. 
Visi mes buvome ir esame nuo 
amžių Dievo mintyse. Todėl 
mes ir atsiradome šiame pa
saulyje. Mes turime dėkoti 
Dievui, kad į gyvenimą esame 
pašaukti Dievo įsikūnijimo 
periode.

Viso pasaulio kūrybos pra
džioje prasidėjo didžioji die
viška drama danguje, kai an
gelai sukilo prieš Dievą. Ange
lams buvo paskelbta, kad yra 
Dievo nutarimas įsikūnyti 
žmogaus prigimtyje, ir kad tą 
Dievą — Žmogų reikės garbin
ti. Liuciferis — Šviesos ne
šėjas — pasivadino dievu ir su 
daugybe angelų sukilo prieš 
Dievą. Visi sukilėliai buvo iš
tremti iš dangaus. Dievas ne
sunaikino sukilėlių angelų. 
Jie yra piktosios dvasios. Jos 
sugundė ir mūsų pirmuosius 
tėvus nepaklausyti Dievo. 
Danguje pradėtoji kova tęsiasi 
mūsų žemėje. Su piktųjų dva
sių pagalba daugybė žmonių 
kovoja prieš Dievą, ypač prieš 
įsikūnijusį antrąjį Dievo As
menį — Jėzų Kristų.

Dieviškoji Drama laikų 
pilnybėje

Regimieji ir neregimieji pa
sauliai nėra amžini. Jie turi 
pradžią Dievo planuose ir turi 
ryšį su Dievo Sūnaus įsikūni
jimu. Šv. Rašto žodžiai: „Kas 
yra sutverta visa, kas yra dan
guje ir žemėje, kas regima ir 
neregima... visa sutverta per 
Jį ir Jam” (Kol. 1, 16) mums 
sako, kad be nutarimo įsikū
nyti, nebūtų ir pasaulio sukū
rimo. Iš čia galime suprasti, 
kodėl pritinka Dievo Sūnui 
būti pasaulių sukūrėju. O Įsi

kūnijimas turi įvykti per mo
terį, kuri bus Dievo Motina, 
verta būti dieviško šventumo. 
Ta moteris yra Nekaltai Pra
dėtoji Mergelė iš Nazareto. 
Jos užgimimo metąs yra pava
dintas laikų pilnybe. Dievo 
Sūnus - visoje savo dieviškoje 
kūryboje — visada turėjo min
tį apie savo Motiną. Jeigu visi 
pasauliai yra sukurti Jam, tai 
jie yra sukurti ir Jo Motinai. 
Po Kristaus ji yra pati šven
čiausia bei tobuliausia dan
guje ir žemėje. Ji tokia buvo ir 
yra paties Dievo mintyje vi
soje amžinybėje. Ji yra Dievo 
kūrybos modelis.

Popiežius Pijus IX encikli
koje „Ineffabilis Deus” skelbia, 
kad Dievas Palaimintąją Mer
gelę Mariją myli labiau už vi
sus kūrinius, šv. Tomas Akvi- 
nietis moko, kad kūrinių geru
mo priežastis yra Dievo meilė. 
Iš Dievo begalinės meilės Ma
rija yra tobuliausia ir malonių 
pilnoji. Ji yra visos Dievo kū
rybos gražiausias žiedas, ku
riame Dievas randa sau pa
mėgimą ir džiaugsmą.

Dieviškos misterijos pirmoji 
dalis baigėsi mūsų regimame 
pasaulyje su Kristaus įžengi
mu į dangų ir Jo Motinos į 
dangų paėmimu. Kristaus 
kančiai ir Jo iš numirusiųjų 
paminėjimui mes ruošiamės 
visą Gavėnią. Viešpaties kan
čia ir mirtis sukrėtė dangų. 
Angelai ir arkangelai matė ir 
stebėjo, kaip Kristus kenčia ir 
miršta. Visas dangus pradžiu
go, kai Kristus kėlėsi iš numi
rusiųjų. Mes galime suprasti, 
su kokiu džiaugsmu Kristaus 
prisikėlimą iš numirusių pri
ėmė Jo Motina Marija, apaš
talai ir visi mokiniai. Dabar 
visas tikinčiųjų pasaulis su 
džiaugsmu kasmet mini Ve
lykų šventes, nes tikime, kad 
ir mes kelsimės iš numirusių
jų paskutinę pasaulio dieną.

Po iš numirusiųjų prisikėli
mo Kristus dar bendravo su 
apaštalais keturiasdešimt die
nų, ir juos mokė. Sukvietęs 

Jeruzalėje savo mokinius, nu
sivedė juos į Alyvų kalną arti 
Bethanijos. Pasakęs, kad po 
Šventosios Dvasios atsiuntimo 
jie taps liudytojais visoje Ju
dėjoje, Samarijoje ir ligi pat 
žemės pakraščių, „pakilo 
aukštyn, ir debesis Jį paslėpė 
nuo jų akių” (Apd. 1, 9). Prie 
jų atsirado du vyrai su baltais 
drabužiais ir prabilo: „Vyrai 
galilėjiečiai, ko stovite, žiūrė
dami į dangų? Tasai Jėzus, 
paimtas nuo jūsų į dangų, su
grįš taip pat, kaip esate Jį 
matę, žengiant į dangų” (Apd. 
1, U).

Kristus įžengė į 
Švč. Trejybę

Toks paprastas, žmogaus 
akims prieinamas, Dievo Sū
naus į dangų įžengimas atrodė 
iš mūsų žemės. Dangaus tik
rovėje Kristaus įžengimas /ra 
mums neprieinamoje šviesoje. 
Yra tai Viešpaties Jėzaus 
žmogiškosios prigimties įžen
gimas į Švč. Trejybę. Paskuti
nę dieną prieš kančią Viešpats 
Jėzus apaštalams pareiškė: 
„Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pa
saulį. Vėl palieku pasaulį ir 
grįžtu pas Tėvą” (Jn. 16, 28). 
Viešpats Jėzus, žmogus iš Na
zareto, Marijos Sūnus, žino
mas stalius, kuris kentėjo ir 
mirė, prikaltas prie kryžiaus, 
trečią dieną prisikėlė iš numi
rusiųjų ir su penkiomis žaiz
domis kūne įžengė į dievybės 
Švč. Trejybę, nes Jis yra Švč. 
Trejybės antrasis Asmuo. Tai, 
yra toks pirmas ir paskutinis 
įvykis visoje Dievo amžinybė
je. Dievas yra visagalis ir nie
ko Jam netrūksta, o su Kris
taus įžengimu į Švč. Trejybė 
Dievas gavo žmogų, Marįjos 
Sūnų, ko neturėjo per visus 
savo amžius. Viešpats Jėzus 
žemėje apaštalams, moki
niams ir žydams save vadino 
žmogaus sūnumi. Tas vardas 
pasiliks dangaus gyventojams 
per visus amžius. Taigi, koks 
didis žmogaus išaukštinimas 
per Viešpatį Jėzų! Angelai bū

tų be galo dėkingi ir išaukš
tinti, kad Jėzus būtų galėjęs 
pasivadinti angelo PSViWWrii. 
Didelė jų dalis1'Suk‘iR)'''0We^ 
Dievą, kai sužinojo, j6g Dievo 
Sūnus taps žinogaus sūnumi.’

Kai Kristus sugrįžo jdapgų, 
Jis buvo priimtas mtinity'ne
prieinamoje šviesoje *su*'mHe- 
lėmis iškilmėmis. Kai" Kristus 
užgimė, angelai Jartf gM'dKjo: 
„Garbė Dievui aukštybės^' o 
žemėje ramybė geros' valios 
žmonėms” (Lk. 2, 14}. O'ką ir 
kaip angelai giedojo ^r ^^aip 
Kristus buvo sutiktas įžengęs 
į dangų, niekas šioje' žemėje 
negalės pasakyti. Panašiai 
niekas negalės suvokti'. ir nu
sakyti, su kokia garbė' bievo 
Motina Marija buvo priųulįj į 
dangų. Mes tik galime sflSĮiv,. 
Povilu pasakyti: «^o akildįę- 
regėjo, ko ausis jmgirdėjoSTJai 
žmogui į mintį neatėjo, taj^Įaį- 
ruošė Dievas tiems, kumJjį 
myli” (1 Kor. 2, 9).

Su Kristumi ir Marija vręas 
dangus pasikeitė. Švč. Tpgjy- 
bėje atsiradę Žmogus, Magios 
Sūnus iš Nazareto, o su 
tumi Dievas gavo ir Motm^, 
kuribs per visus. amžius be
turėjo. Ta Djfipt'o kūrybos ilta- 
ma dangads gyventojams U.’n 
būti labai įdomi .ir netikra, 
nes nuo'žęftiės atėjd KristiĮj it 
Jo Motipa visą dąrfgų pakStė 
ir praturtino. Mek.$al pasaky
tume, kad* laikfts. viską keijįįa. 
Jis pakėite ir, cįan&ų amž®y- 
bėje. •

Visi rųes pakviesti y
. ‘ dalyvauti dieviškoje^

> dramoje
■ i* į

Ta dieviška, drabna prasidė
jo, kai buvo dAųgtiją paskelbta 
Įsikūnijimo paslaptis. SvSt- 
biausi veikėjai yra'Kristus ir 
Jo Motina Marija. DM Kris
taus ir Jo Motinos MarijiiPviši 
mes esame pakviestF^Sįv 
ti šioje dramoje. Mūsų.gyveni
mas yra labai trumpas. -Mes 
esame piligrimai šioje žemėje.
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Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement April 1,2000

2000 m. balandžio 1 d. Nr. 66 (13)

No. 66 (13)

Su pasiryžimu, išmintimi 
ir kantrybe

Du šimtus metų svetimųjų 
jungo, ir tik trys dešimtmečiai 
laisvės — vergovės pančių 
žaizdoms užgydyti, dvasiškai 
sustiprėti ir išsiugdyti viltį, 
kad mes daugiau nebevergau
sime. Su tokia viltim minime 
ir 90-ųjų kovo 11-osios akto 
dešimtmetį, minime būdami 
laisvi! Ir galim pasidžiaugti, 
kad mūsų žalias lopinėlis pa
saulio žemėlapyje talpina Lie
tuvos sostinę Vilnių ir Klai
pėdos kraštą. Ir kad čia gyve
na 85 procentai lietuvių.

Taip jau susiklostė likimas, 
mieli tėvynainiai, laisvi čia 
gyvenote net penkiasdešimčia 
metų ilgiau negu mes tėvų 
žemėj, kurios vardas jau buvo 
ištrintas iš žemėlapių. Su savo 
patirtim ir išlavintu mąstymu 
jūs galite įžvelgti nemaža klai
dų, kurių mes nesugebam iš
vengti atkurtoj savo valstybėj. 
Žmonės dar nespėjo lašas po 
lašo išspausti iš savęs ver
gystės nuodų, kaip yra sakęs 
rašytojas Čechovas. Ir dar 
prisiminkim, kad per visas šio 
amžiaus okupacijas esam ne
tekę beveik trečdalio savo tau
tos — pačių narsiausių, stip
riausių, atkakliausių. To bran
giausio mūsų genofondo dalis 
esate ir jūs, savo nepažemintu 
darbu, nevaržomu protu pelnę 
garbingą vietą po Amerikos 
saule. Mus tebejungia lietu
viška kilmė, gimtoji kalba, 
rūpestis mūsų tėvynės ateitim 
ir, teisybės dėlei pasakysim, 
tas pats lietuviškas polinkis 
skaldytis... Aistringas noras 
įrodyti Dievuliui, kad Jo mar
gam pasauly lietuviai būna 
patys margiausi.

Daugelis iš čia esančių ge
riau už mane prisimena prieš
kario Lietuvą ir žino, kaip 
mes po Molotovo ir Ribentropo 
suokalbio praradome nepri
klausomybę ir be šūvio įsi
leidom sovietų kariuomenę. 
Kaip tada patriotiškai iš
auklėtai jaunajai kartai buvo 

■atimta galimybė priešintis.
Jūs girdėjote, skaitėte-ži- 

note, kas dėjosi, jums pasit
raukus iš Lietuvos. Man belie
ka kai ką pridurti ir papildyti, 
ką mačiau, ką sužinojau apie 
mūsų kovas už nepriklauso
mybę, kurios prasidėjo sukili
mu Kaune 1941-ųjų metų 
birželyje, o paskui įvairiais 
būdais, įvairia forma vyko iki 
pat 90-ųjų metų. Ir dabar te
bevyksta.

Prisiminkime gen. Plecha
vičiaus rinktinės vyrus, prisi
minkime Lietuvos šaulius, ku
rių buvo kiekviename kaime 
ir miestelyje, prisiminkime 
gimtinėje likusius karius ir 
karininkus, policininkus, mo
kytojus, pavasarininkus, tau1 
tininkus, jaunalietuvius... Pa
siturinčius ūkininkus, augi
nančius po kelis sūnus, ir 
šiaip kaimo patriotus, dar 
pradžios mokykloj lyg prie
saiką išmokusius eiles:

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai lyg kūdikis apleis... 
Visi jie bolševikų okupuotoje 

tėvynėje buvo palikti be vado, 
be-kovos taktikos, be išmin
tingo patarimo, kaip jiems lai
kytis, kaip išlikti per tuos ver
govės metus ir dešimtmečius. 
Griebtis ginklo, ar klusniai

Kazys Saja
krautis maišelį kelionei į Si
birą? Ieškoti Šėtono, kuriam, 
gelbstint gyvastį, būtų galima 
parduoti sielą?

Karo pabaigoj žmonės dar 
vylėsi, kad Vakarų valstybės, 
nugalėjusios fašistinį Reichą, 
privers Raudonąją armiją atsi
traukti iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, nes jų prijungimas 
prie Sovietų Sąjungos buvo lai
komas neteisėtu. Laukdami 
tokio logiško pasaulio galin
gųjų sprendimo, Lietuvos žmo
nės, ypač į okupantų armiją 
šaukiami vyrai, ėmė slapstytis 
rūsiuose ir miškuose. Daugu
mas jų griebėsi ginklo tik 
tada, kai čekistų būriai, sura
dę šauktinius ėmė juos be 
gailesčio šaudyti, deginti tro
besius, kankinti namiškius.

Beveik dešimtį metų po karo 
trukusi partizaninė kova — 
pati tragiškiausia mūsų istori
joj. Metraščiuose randamas 
pasakojimas apie herojišką 
Pilėnų žūtį šimteriopų aidu 
kartojosi visoj Lietuvoj. Vienų 
išniekintus kūnus numesdavo 
miestelių aikštėse, — į žuvu
sių vietą stodavo kiti. Jie 
tikėjo, kad nelygioje kovoje 
pralietas kraujas nesusigers į 
tėvyškės žemę be atgarsio, 
kad galingieji Vakarai paga
liau sulaikys kruviną Stalino 
kumštį. Su tokia blėstančia 
viltim žuvo mažiausiai 20,000 
miško brolių bei ryšininkų. 
Dešimteriopai daugiau buvo 
ištremta, šimtai sušaudyta, 
dešimtys tūkstančių nuteista 
ilgai Gulago katorgai.

Kokie blankūs ir supilkėję 
tie žodžiai — ištrėmė, sušau
dė, žuvo arba nusižudė, su
sisprogdino, kad nepatektų į 
baudėjų rankas... Beginkliai 
kaimo vaikinai kartais būdavo 
valkčiais prikabinti prie ar
klių ir velkami tol, kol visas 
kūnas virsdavo viena žaizda. 
Partizanų veiklos tyrinėtojas 
Romas Kaunietis surinko liu
dijimų, kaip skrebai ir em- 
gėbistai besislapstančius vai
kinus suguldydavo plikus ant 
ledo, o motinas versdavo žiū
rėti, kaip nuo šalčio gęsta jų 
gyvybė. Buvo ir tokių sadistų, 
kurie paimtus gyvus, su
žeistais viduriais partizanus 
sumesdavo draskyti alkanom 
kiaulėm. Ryšininkes merginas 
prievartaudavo, pakabindavo 
už kasų ir daužydavo lazdo
mis, kol netekdavo sąmonės. 
O paskui atgaivina — ir vėl...

Iš lagerių grįžęs partizanų 
ryšininkas Albertas Pakas 
knygoje Aukštaitijos partizanų 
prisiminimai pasakoja: „Kada 
Amerikos prezidentu išrinko 
Trumaną, Tiesoje radome vie
ną sakinį: Jei Dievas padės, aš 
sutvarkysiu visą pasaulį. Ta
da nunešiau pas partizanus 
šitą laikraštį, perskaičiau — 
vyrai ant kelmų šoko laimingi, 
sakė: Valio! Nebereiks mums 
bastytis po miškus, mes bū
sime išlaisvinti nuo raudonojo 
maro. Žmonės turėjo didelę 
viltį, kad išliks gyvi. Ir labai 
tikėjo Amerika”.

Toj pačioj knygoj skaitau: 
Vyčio apygardoj partizanauti 
išėjo ir žuvo keturi iš penkių 
brolių Katliorių. Keturi broliai 
Maželiai žuvo per vienerius 
metus. Vienas po kito išėjo į 

mišką ir žuvo penki broliai 
Sauliūnai. Jauniausiam po 
karo tebuvo 13 metų. Keturi 
broliai Kapšiai... Ir daugelis 
kitų. Visų namiškiai buvo 
žiauriai kankinami, paskui 
ištremti. Vyrai, merginos ry
šininkės nuteistos lagerių 
bausmėm — dažniausiai 
25-iems metams.

Gamtoje vykstančioj kovoj 
žūsta patys silpniausi, žiop- 
liausi ir paliegę gyvūnai. Čia 
buvo atvirkščiai. Žuvo patys 
šauniausi. Mūsų fotomeninin
kai yra pastebėję, jog dabar 
Lietuvos kaime retai kur be
sutiksi tokių gražių, sveikų 
vaikinų, kaip tie, kurie žvelgia 
į mus iš partizanų nuotraukų.

Gal ir mes galėjom labiau 
pasimokyti iš gamtos — juk 
ten gyvūnas, neturintis geluo
nies, aštrių ragų ar dantų, 
leidžiasi į kojas, griebiasi mi
mikrijos, kaip įmanydamas, 
stengiasi maskuotis, išlikti ne
pastebėtas ar neatpažintas... 
Kam partizanams reikėjo valks
tytos Lietuvos karių ar šaulių 
uniformom? Ar vertėjo jų rė
mėjams dalinti pasižymėjimų 
raštus, jeigu tie raštai arba 
apdovanojimų sąrašai vis pa
kliūdavo į baudėjų rankas?

Girdėjau karčiai juokaujant, 
kad žydas moko savo vaikus 
sakydamas — būkite tokie pa
tys gudrūs kaip lietuviai po 
laiko...

Suėmus ir sušaudžius parti
zanų vadus Joną Žemaitį, o 
vėliau ir V. Ramanauską Va
nagą, baigėsi ginkluota lietu
vių kova prieš okupantus. Rei
kėjo, kad ir apgraibom, ieškoti 
kitokių kovos ir tautos išli
kimo metodų.

Sovietinių rinkimų farse 
99.9 proc. rinkėjų balsuoja už 
vieną kandidatą, kurio net 
nepažįsta, ir už visagalę par
tiją „su draugu Stalinu (Chruš
čiovu ar Brežnevu) prieša
kyje”. Visoj imperijoj vyks
ta totalinės veidmainiavimo 
lenktynės — kas mokės geriau 
jiems įsiteikti. O gal tokią ne
tikėtą sovietų santvarkos pū
dymo formą mes galėjom pasi
rinkti iš pat pradžių?

Chruščiovas, siekdamas po
puliarumo, lyg ir demaskavo 
Stalino kultą, bet netrukus 
įvedė tankus į sukilusią Ven
griją, į aptuštėjusius lagerius 
ėmė sodinti pirmuosius disi
dentus. Iš visų Gulago pakam
pių sugrįžo dalis tremtinių ir 
kalinių, bet savo tėvynėje jie 
vis dar buvo ujami ir persekio
jami. Apsigyvendavo Latvijoj 
ar Karaliaučiaus srityje — vis 
jau arčiau gimtinės, arčiau 
Lietuvos.

Chruščiovą pakeitęs Brež
nevas nepaklusniuosius pa
skelbė šizofrenikais ir privers
tinai ėmė „gydyti” jų maiš
taujantį protą. Tačiau Prahos 
pavasario vieversiai vėl atnešė 
mums viltį.

Per tuos tamsiausius okupa
cijos dešimtmečius iš esmės 
nepalūžus išliko Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia. Kai tik Rusi
joj pasirodė pirmieji pogrindi
niai savilaidos leidiniai, pas 
mus ėmė plisti Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos. Pra
dėjo eiti Aušra, Laisvės šauk
lys ir kiti periodiniai po-

Kovo 11-osios paminėjimo Los Angeles, Calif., rengėjai ir garbės svečiai. Sėdi iš kairės: Raimonda 
Apeikytė, Aldona Brazdžionienė, Vita Markevičienė, Gražina Sajienė,-Janina Čekanauskienė, Maria 
Keller; stovi: Bronius Seliukas, Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Emanuelis Jarašūnas, rašyt. 
Kazys Sąja, poetas Bernardas Brazdžionis,| Latvijos gen. garbės konsulas dr. Alfred Raisters, kun. 
Stanislovas Anužis, Emilis Sinkys, Lietuvos amb. JT dr. Oskaras Jusys, Lietuvos gen. garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas, Estijos gen. garbės konsulas Jaak Treiman, Albinas Markevičius.

grindžio leidiniai. Retas kuris 
lietuvis tada nemėgino klausy
tis kad ir slopinamo ^Ameri
kos balso”, „Laisvosios Euro
pos”, BBC, „Vokiečių bangos” 
ar Vatikano radijo.

Kada nors ir mes, lietuviai, 
padėsime vainikus prie pa
minklo Aleksandrui Soldže- 
nycinui! Už jo Archipelagą 
Gulagą ir kitas knygas. Jeigu 
Prahoje protestuodamas nebū
tų susideginęs Janas Pala- 
chas, jo pavyzdžiu gal nebūtų 
pasekęs kauniškis Romas Ka
lanta.

Rašytojų gerai įsisavinta 
„Ezopo kalba”, Jono Jurašo ir 
Povilo Gaidžio spektakliai, J. 
Marcinkevičiaus ir J. Grušo 
istorinės dramos, disidentų 
judėjimas Lenkijoj, mūsų kita
minčių ryšiai su rusų demo
kratais, lietuvių patriotų Va
karuose nuolat gaivinama mū
sų valstybės laisvės byla, Lie
tuvoj įkurta „Helsinkio gru
pė”, A. Terlecko Laisvės lyga, 
40-ties patriotų pareiškimas,1 
reikalaujantis pripažinti nie
kiniais slaptuosius Molotovo 
ir Ribentropo protokolus — tie 
ir dar kiti nepaminėti žali 
laisvės daigeliai stiprino viltį, 
kad anksčiau ar vėliau mes 
vis dėlto atkursim nepriklau
somą Lietuvą. Kantrybės, kan
trybės, kantrybės! Išminties ir 
kantrybės.

1988-ųjų birželyje Vilniuje 
įkuriamas Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis. Tegul Maskvos 
ortodoksai tuo tarpu mano, jog 
tai tik mūsų noras padėti Gor
bačiovo „perestroikai”. Lietu
vos komunistai Maskvoje pra
šo tik savarankiškos ekonomi
kos, tvarkant respublikos ūkį. 
Tačiau pirmajam tų pačių 
metų spalio mėnesy Sąjūdžio 
suvažiavime jau pasigirsta 
reikalavimas grąžinti Lietuvai 
nepriklausomybę. Valstybės 
simbolius mes, galime sakyti, 
jau atsikovojom.

1989 m. vyksta pusiau laisvi 
rinkimai į SSSR Aukščiau
siąją Tarybą. Lietuviai išren
ka nemaža Sąjūdžio veikėjų, 
kurie savo drąsa ir susiklau
symu jau kelia Gorbačiovui 
nerimą. Jie reikalauja Stalino 
ir Hitlerio pakto slaptųjų pro
tokolų. Jų paieškai sudaroma 
komisija. Kantrybės, kantry
bės! Išminties ir kantrybės... 
Mes jau matėm nekantrau
jančių gruzinų žudynes Tbili
syje ir dar žiauresnes Azer

baidžano sostinėj Baku, kur 
buvo išžudyta apie pusanto 
tūkstančio taikių gyventojų.

1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją, 
minint Molotovo ir Ribentropo 
sandėrio dieną, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos žmonės suplau
kia į Baltijos kelią, kad susi
kabinę rankom nuo Vilniaus 
iki Talino parodytų Maskvai 
ir pasauliui, ko gi jie trokšta, 
ko siekia — partiniai ir nepar
tiniai, inteligentai, miestiečiai 
ir valstiečiai.

Tame kelyje lietuvių dalyva
vo daugiau negu pusė milijo
no. Visi netilpo nuo Vilniaus 
iki Latvijos sienos. Dar prisi
jungė ilga šaka nuo Kauno iki 
Ukmergės.

Šioj vietoj galėtume pasaky
ti: „O, žavioji akimirka, su
stok!” Baltijos kelyje mes no
rim pabūti kartu su visais 
bendraminčiais tautiečiais, 
juk mus tada vienijo ne tik 
broliškai viens kitam ištiestos 
rankos, bet ir tie patys troški
mai, kuriems joks nuotolis ne
turi reikšmės. Kalifornijos lie
tuviai tikriausiai būtų užėmę 
atstumą nuo Vilniaus iki pat 
Kauno.

Šiandien mums derėtų pa
minėti nors dalį tėvynainių, 
dalyvavusių įvairiose organi
zacijose, draugijose ir sambū
riuose. Susipainiočiau, mėgin
damas juos visus išvardyti. 
Man kur kas patogiau vado
vautis Lietuvių Chartos pir
mąja nuostata, kur pasakyta, 
kad „pasaulyje pasklidę lietu
viai sudaro vieningą Pasaulio 
Bendruomenę”, kaip įvairūs 
medžiai — lietuvišką girią.

Daugelis čia . esančių mūsų 
tautiečių neapsiribojo kuria 
nors viena veiklos sritimi —jų 
pavardės ir veidai, kaip tie 
baltakamieniai beržai, šviečia 
ir eglynuose, ir ąžuolynuose. 
Savo sula jie girdė kiekvieną 
ištroškusį.

Įsivaizduokime tą istorinę 
dieną kaip herojišką simfo
niją... Antai iš arkikatedros 
varpinės nusileidžia Bernar
das Brazdžionis, ilgai skambi
nęs, raginęs lietuvį burtis prie 
lietuvio... Jis ištiesia ranką 
žmonai Aldonai, kitą — Anta
nui Skiriui, kuris didesnę gy
venimo dalį ir savo išteklius 
paskyrė Kalifornijos lietuvių 
spaudai, atverdamas baltas 
lankas Brazdžionio, Alės Rū
tos, Danutės Mitkienės, Juozo 
Švaisto, Juozo Tininio, Jureio 

Gliaudos, Prano Visvydo, pub
licistikos virtuozo Bronio Rai
los avelėms... Skaitantis lietu
vis liko išganytas ir išsaugotas 
Lietuvai.

Palaiminta Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija, suteikusi 
prieglobstį šeštadieninei mo
kyklai, „Spindulio” šokėjams 
ir dainininkams, Dramos sam
būriui, Lietuvių dienoms, Ka
ziuko mugėms ir daugeliui 
kitų renginių. Ačiū šios para
pijos prelatams Kučingiui ir 
Olšauskui, visiems Dievui ir 
tėvynei tarnavusiems kuni
gams.

Po Kalifornijos saule trum
pesni šešėliai, — nei palmės, 
nei namai, nei augaloti vyrai 
neužgožia darbščiųjų moterų. 
Čia, sakytum, iš naujo su
klestėjus Marijos Gimbutienės 
mitologinė moterų karalystė. 
Kaip gražiai jų veidais būtų 
sužydėjęs Baltijos kelias!

Dešimt metų — rodos, ne
mažas laiko tarpas, tačiau 
neseniai sužinojom, kai kur 
Sibire mūsų tremtiniai iki šiol 
netikėjo, kad Lietuva galėtų 
būti visiškai laisva, kad ten 
nebėra rusų armijos, kad mes 
turime savo kariuomenę, pini
gus, kontroliuojame sienas ir 
gyvename kur kas geriau, 
negu vakarykščiai okupantai.

Gabrielius Žemkalnis, per
nai vadovavęs kelionei į toli
miausias lietuvių tremties vie
tas, susijaudinęs pasakojo, 
kaip jie ten norintiems grįžti 
išdavinėjo lietuviškus pasus. 
Eilėn atsistojo iš ligos patalo 
pakilęs, vėžiu sergantis senas 
žmogus — jis sakėsi norįs nu
mirti, vėl pasijutęs laisvos 
tėvynės laisvu žmogumi.

Žmogus šioj žemėj lieka ne
mirtingas tiek, kiek jis čia 
būdamas išdalija save. Kiek
vienas esame tarsi lietuviška 
kraičio skrynia — „kuparėlis” 
su ruginės duonos, lino dro
bių, rūtų ir vaško kvapu. Ne- 
beatseksim, kas, kada ir kuo 
mus apdovanojo. Tik žinom, 
kad daug ką esam gavę iš 
tėvų, iš protėvių, iš gimtosios 
žemės ir debesuoto tėviškės 
dangaus. O kam, kur ir ko
kiom vertybėm išdalinsime 
save?

Kalbu apie tuos, kurių šioj 
salėje nėra ir galbūt niekad 
nebuvo. Jų lietuvišką kilmę 
išduoda apgenėta pavardė ir 
žinoma nuostata: kur man ge
rai, ten ir tėvynė. Kaip mums 

pasimokyti iš žydų, kuriems 
daug kur gerai, jie šimtus me
tų neregėję Abraomo žemės, 
jos neužmiršta, visomis išga
lėmis stiprina Izraelio valsty
bę?

Estų beveik dvigubai ma
žiau, negu latvių, o latvių — 
perpus mažiau negu lietuvių. 
Bet grįžusių į savo tėvynę ten 
kur kas daugiau negu mūsų 
tautiečių. Čia jau iš tikro, kaip 
sakydavo žmonės, — kas nuo 
ryto žvengia, tas lig vakaro 
neįstengia... Ką gi — jeigu jie 
čia laimingesni, tebūnie jiems 
lengva Amerikos ar Australi
jos žemė. Tačiau daugelis 
jaučia, kad tarnavimas tautai, 
tėvynei įprasmina patį gyve
nimą.

Bet mes galbūt per ilgai 
užtrukom prie Baltijos kelio, 
kuriuo žengdami, turim nusi
gauti iki 90-ųjų Kovo 11-sios.

Aštuonioliktaisiais tarp 
Vasario 16-osios Akto signa
tarų nėra Maironio, ■ Vaiž
ganto, Krėvės... Tačiau niekas 
turbūt neabejoja, jog tie ra
šytojai, kultūros veikėjai, visa 
širdimi pritarė tam žingsniui. 
Praėjus septyniems dešimt
mečiams, susidarė kitokia si
tuacija. Drąsesni laisvai mąs
tantys menininkai, susidur
dami su bolševikinės ideologi
jos absurdu, išmoko kalbėti 
užuominom. Jų kūrybą žmo
nės įgudo lukštenti, kaip rusai 
saulėgrąžas: šūsteli burnon 
visą saują, greitomis permala 
— grūdelius ant danties, o 
lukštus — tfiu tfiu tfiu sau po 
kojom... Ne, vakariečiai šitaip 
nemokėtų.

Prieš dešimtį metų Kovo 
11-tą Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atkūrimo aktą 
pasirašė, rinkimus į Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą laimėję, 
Sąjūdžio remti kandidatai — 
politiniai kaliniai ir tremti
niai, atstovaujantys ir tiems, 
kurie mūsų trispalvės Gedimi
no bokšte jau nebeišvydo. Bal
savo „už” ir Lietuvos komu
nistų partijos atstovai, kurie 
1989 metų pabaigoj pareiškė 
atsiskirią nuo maskviškės 
SSKP, nors tie atsiskyrėliai 
kurį laiką dar buvo Maskvos 
finansuojami. Jie nežadėjo 
rinkėjams greito atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos ir 
neprisidėjo, ruošiant Kovo 
11-osios Akto. Slaptuose ar
chyvuose rastas dokumentas: 
LKP CK I-sis sekretorius A. 
Brazauskas 1989 m. vasario 4 
dienos rašte M. Gorbačiovui 
pasiūlo planą, kas darytina, 
kad, daugiau „suvereniteto” 
gavus Lietuva, jau teisėtai 
būtų prijungta prie atnaujin
tos Sovietų Sąjungos.

Tų, kurie ryžtingai ir su iš
manymu ėmėsi sunkaus, be 
galo atsakingo darbo, devy
niasdešimtaisiais atkuriant 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę irgi buvo ne daugiau, 
kaip dvidešimt ar trisdešimt. 
Tarp jų pirmiausia pa
minėčiau V. - Landsbergį, R. 
Ozolą, Egid. Jarašiūną, V. 
Čepaitį, C. Stankevičių, K. 
Motieką, Br. Kuzmicką, K. La
pinską, A. Abišalą, M. Lau
rinkų, L. Sabutį...

Mes, literatai, kaip tie pa
vasario paukščiai, skardenda
mi budinom „svietą”. Kūrėme 
Sąjūdžio grupes ir agitavom 
balsuoti už Baltijos kelią, ku
ris išvestų mus iš to prakeikto 
socialistinio lagerio.

Nukelta į 2 psl.
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Nusikaltimai lietuvių tautai
ir valstybei

Priežastys ir 
atsakomybė

Ši tema yra sunki, visų pir
ma, kad ji persunkta emocijų. 
Ji persunkta ne vien pykčio ir 
liūdesio tų nekaltų žmonių, 
kurie buvo terorizuojami, tre
miami, kankinami ir žudomi. 
Ji persunkta ir baime bei 
sąžinės griaužimu tų, kurie 
tuos nusikaltimus įvykdė, tų, 
kurie savo darbais prisidėjo 
prie jų įgyvendinimo, ir tų, ku
rie, savo apsileidimais, jiems 
nesipriešino.

Ši tema sudėtinga. Siekdami 
suprasti pasaulį ir žmogų, ne 
tik mokslininkai, bet ir pla
čioji liaudis, ieško kuo papras
tesnių paaiškinimų. Tačiau 
padėtį nevisad galima supa
prastinti tiek, kiek norėtu
mėme. Kartais paprasčiausių 
paaiškinimų ieškojimas nuye- 
da į perdėm supaprastintas 
įvykių ir jų priežasčių inter
pretacijas. Tokios interpretaci
jos galbūt patenkina mūsų 
norą suprasti, bet gali trukdy
ti mums tinkamai spręsti ak
tualias problemas.

Savo pastabomis apie atsa
komybę už Lietuvoje įvyk
dytus nusikaltimus okupacijos 
laikotarpiais mėginsiu kuo pa
prasčiau, išaiškinti sudėtingą, 
sunkią problemą. Norėčiau, 
kad, mėgindami suprasti šiuos 
žmonėms skaudžius įvykius, 
nepamirštumėme galvoti apie 
tai, ar šios pastangos padės 
spręsti nūdienes tautos pro
blemas, ar mūsų išvadas įma
noma įgyvendinti, ir ar jas 
išmintinga mėginti įgyven
dinti.

Vieniems mano idėjos atro
dys tvirtai pagrįstos, kitiems 
atrodys, kad aš klystu. Nevai
dinu čia teisėjo, kurio žodis 
paskutinis — tai yra sunKi 
tema, su kuria dar ilgai galu
tinai nesusidorosime. Bet tai 
nereiškia, kad turime tylėti.

Pradėkime nuo klausimo — 
kas būtų teisinga?

Tobulas teisingumas reika
lauja, kad visi, kas nėteisingai 
persekiojo, kankino ir žudė 
žmones okupacijos laikotar
piu, būtų priversti atlyginti 
savo padarytą žalą — prade
dant Raudonosios armijos ir 
komunistų sukurtos vyriau-

Darius Udrys
sybės talkininkais, baigiant 
žydšaudžiais ir kitais nacių 
naikinimo aparato dalyviais. 
Kokios bebūtų priežastys: 
nuoširdus atsidavimas vienam 
arba kitam idealui, ar sava
naudiškumas, ar gal papras
tas bailumas — iš tiesų ne
svarbu. Skriaudos turi būti 
atitaisytos. Manau, visi mes 
su tuo sutiktumėme. Tokia 
išeitis būtų teisinga.

Tačiau, manau, visiems taip 
pat aišku, jog tokia išeitis 
nėra įmanoma, žodžiu, toks 
teisingumas mums nepasie
kiamas. Tarp mūsų ir šio idea
lo stovi tikrovė. Visų pirma, 
daugumos šias skriaudas 
įvykdžiusių, šiame pasaulyje 
jau nebėra. Likusiuosius sun
ku atpažinti — metai ir už
marštis pridengia jų nusižen
gimus.

Antra, apie ką mes išvis kal
bame? Kaip kalbėti apie atly
ginimą už vertingiausius gy
venimo dešimtmečius, praleis
tus toli nuo artimųjų, sun
kioje, šaltoje tremtyje? Ar 
įmanoma atlyginti tiems, ku
riems buvo uždrausta laisvai 
vystyti savo sugebėjimus, ku
rių gyvenimas buvo suardytas 
dėl to, kad jie atsisakė susitai
kyti su neteisybe? Kaip atly
ginti išžudytiems už savo 
įsitikinimus, už savo tautybę, 
už pastangas tėvynę apginti? 
Kaip atlyginti šeimoms, ne
tekusioms motinos, tėvo, bro
lio, sesers kovoje su blogiu?

Lietuvos žmonių kančios per 
šio šimtmečio okupacijas yra 
toks neteisybių ir skriaudų 
kalnas, kokio sulyginti su 
žeme nepajėgtų niekas — nei 
darbais, nei žodžiais, nei pini
gais, nei kalėjimu, neį kan
čiomis, nei mirtimi. Pilnutinę 
ataskaitą už šias skriaudas iš 
nusikaltusiųjų išgauti galėtų 
tik Dievas.

Ar įmanomas tobulas 
teisingumas?

Tačiau mūsų Dievas yra 
kantrus, Savo tobulo teisingu
mo net jis šioje žemėje neįgy
vendina. Jis palieka mums — 
klystantiems žmonėms mėgin
ti įgyvendinti teisingumą, 
nors ir netobulą. Filosofai, teo
logai ir kiti mokslininkai jau 

kelis tūkstančius metų gvilde
na teisingumo klausimą — 
kas yra teisingumas? Kaip jį 
geriausiai įgyvendinti?

Platono filosofija turėjo di
džiulę įtaka Vakarų istorijai. 
Jam atrodė, kad tobulo teisin
gumo šiame pasaulyje nėra, 
nes mes matome tik tobulo 
teisingumo šešėlius, kuriuos 
stebėdami, tarsi tamsiame ur
ve, mėginame suprasti, koks 
yra tikrasis teisingumo pavi
dalas. Nesugebėdami įgyven
dinti tobulo teisingumo, esa
me priversti pasitenkinti pras
tesniu variantu — įstatymais 
įgyvendinamu teisingumu. Be 
tobulo teisingumo, kurį įgy
vendintų išmintingiausias val
dovas, geriausias būdas įgy
vendinti teisingumą yra įsta
tymu. Tai iš dalies paaiškina, 
kodėl Vakaruose taip vertina
mi ir gerbiami įstatymai. 
Tačiau reikia nepamiršti Pla
tono pastabos, jog tobulo tei
singumo įgyvendinti įstaty
mais neįmanoma. Įstatymai, 
pasak jo, yra perdėm paprasti 
—neįmanoma jais numatyti 
kiekvieno atvejo ir kiekvieno 
teisingo sprendimo. Tačiau 
įstatymai yra patikimesnis 
teisingumo garantas negu vie
no žmogaus valdžia — išmin
tingi valdovai juk tik ret
karčiais pasitaiko.

Platono mokinys Aristotelis 
manė, kad tobulą teisingumą 
pasiekti įmanoma — bet tam 
reikalingi geri įstatymai. Su
formulavus ir paskelbus gerus 
įstatymus, gali būti įgyven
dintas tobulas teisingumas — 
kur visiems suteikiama tai, 
kas jiems priklauso.

Kodėl miniu šių filosofų nuo
mones apie teisingumą ir įsta
tymus? Noriu išryškinti skir
tumą tarp tobulo teisingumo, 
kurį protu suvokiame, ir įsta
tymais įgyvendinamo teisin
gumo, kuris dažnai nesutam
pa su tobulu teisingumu. Atsi
žvelgdamas į tai, noriu a'ptąrti 
Lietuvos padėtį ir kokio teisin
gumo galime realistiškai tikė
tis.

Net tiems, kurie mano, jog 
kartais įstatymų pagalba to
bulą teisingumą įgyvendinti 
įmanoma, turi būti aišku, kad 
žlugus teisinei valstybei, su-

Politinių studijų 
temos ir išvados

Los Angeles Lietuvių fronto 
•bičiulių ruošiamosiose 33-se 
politinėse studijose 2000 sau
sio 29-30 d. buvo nagrinė
jamos šios temos:’

Lietuvos okupacijų laikotar
pio nusikaltimai tautai ir val
stybei: priežastys ir atsako
mybė;

Rezistentai ir kolaborantai 
Lietuvos valdžioje po 1990 me
tų;

Priežastys stabdančios Lie
tuvos Laikinosios vyriausybės 
įteisinimą;

Dešiniosios partijos Lietuvos 
Seime;

Poezija ir politika;
Vidaus ir išorės grėsmė Lie

tuvos nepriklausomybei.
Studijų paskaitininkai, refe

rentai ir koreferentai: poetas 
Bernardas Brazdžionis, doc. 
dr. Algirdas Katkus (Lietuvos 
Seimo saugumo ir gynybos 
komiteto pirm.), dr. Kazys 
Ambrozaitis, Darius Udrys 
(politinės filosofijos doktoran
tas), adv. Povilas Žumbakis, 
Juozas Kojelis, Algis Raulinai
tis, Gediminas Leškys. Savo 

Doc. dr. Algirdas Katkus.

trikus teisėtvarkai ir įstaty
mams, teisingumo ieškantysis 
atsiduria tamsiame miške be
veik be jokių kelrodžių. Reika
laudami, jog už Lietuvos oku
pacijos pradžioje padarytas 
skriaudas būtų atlyginta, tu
rime nepamiršti, kad kalbame 
apie padėtį, kurioje neaišku, 
kokie įstatymai galioja, kieno 
įsakymus privaloma vykdyti, 
kieno valdžia teisėta. Tai gal 
skambės kaip erezija mums, 
kurie pratę Lietuvą laikyti ne
teisėtai okupuota šalimi. Ne
sakau, kad okupacija buvo tei
sėta — sakau tik, kad galima 
suprasti, jog, žlugus įstaty
mams ir teisėtvarkai, eiliniam 
žmogui pasidaro labai sunku 
suprasti, kojis turėtų klausyti 
ir kaip elgtis.

Keldami nusikaltimų klau
simą, norime aptarti ne tik, ar 
tariami nusikaltėliai morališ
kai smerktini. Manau, kad no
rime taip pat aptarti, ar yra 
pagrindo tam tikrus veiksmus 
laikyti nusikaltimais — tai 
yra, nusižengimais prieš teisę 
— ir už juos žmones bausti.

Už paklusnumą neteisėtai 
valdžiai ir neteisėtiems įsta
tymams žmogų galima būtų 
apkaltinti ir nuteisti tik, jeigu 

nuomones sakė studijų organi
zatoriai, svarstybų vadovai ir 
gausi auditorija. Iš visų pasi
sakymų pirštųsi tokios išva
dos:

1. Nepaisant teisės aktų, ri
bojančių kolaborantų teises 
dirbti strateginiuose objek
tuose ir svarbiosiose valdžios 
įstaigose, iš jų gniaužtų nėra 
išsivadavęs Lietuvos ūkis, 
ypač energetikos sektorius ir 
žiniasklaida. Lėtai iš jų įtakos 
laisvinasi ir švietimo sistema. 
Milžiniškos pinigų sumos, tu
rinčios nueiti į valstybės iždą, 
patenka į nomenklatūros ir į 
grynai kriminalinių nusikal
tėlių grupuočių rankas. Paly
ginus kolaborantų ir rezis
tentų turimą įtaką ekonomi
koje, politikoje ir kultūroje, 
pastarieji atsiduria nežymioje 
mažumoje.

2. Vidaus grėsmę Lietuvos 
nepriklausomybei sudaro jė
gos, kurios siekia: a. su
žlugdyti Lietuvos kariuome
nės kūrimą ir gynybinės siste
mos organizavimą ir b. Lietu
vos įstojimą į NATO, c. sten
giasi pakreipti ekonomiką į 

teisingumą galima įgyvendinti 
be įstatymų. Aristotelis, pa
vyzdžiui, sakytų, kad tai ne
įmanoma. Tačiau pagalvo
kime, kaip būtų, jeigu teisin
gumą įmanoma įgyvendinti be 
įstatymų? Kas tokiu atveju ta
riamus nusikaltėlius apkal
tintų? Kas juos teistų? Rem
damasis kuo? Išvada neišven
giama, jog tektų kurti teis
mus, kurie žmones teistų ne 
pagal įstatymus. Jeigu ne pa
gal įstatymus, tai pagal ką? 
Pagal nuostatas, paskelbtas, 
veiksmui jau įvykus, tai yra, 
po fakto?

Bet argi teisinga priimti 
įstatymus, uždraudžiančius 
veiksmą po fakto — veiksmą, 
kurio įstatymas anksčiau ne
draudė — ir paskui už jį baus
ti? Tokios nuostatos nesuderi
namos su teisinės valstybės 
principais ir laikomos netei
singos.

Jeigu ne pagal tokias nuo
statas, tai pagal kokias? Pagal 
teisėjo valią? Čia kyla aiškūs 
sauvaliavimo pavojai. Kaip be 
įstatymo apsaugotumėme žmo
nes nuo neteisingų kaltinimų, 
nuo neobjektyvių, gal net 
kerštingų, teisėjų?

Nukelta į 2 psl.

Rytus, d. nukreipti visuo
menės dėmesį nuo kovos su 
korupcija, šešėline ekonomika 
bei kontrabanda ir e. įteisinti 
nomenklatūros neteisėtai pa
sisavintą (prichvatizuotą) Lie
tuvos žmonių turtą.

Išorės pavojų kelia Rusijos 
ir Baltarusijos ekonominis bei 
politinis nepastovumas, nors 
Lietuvos valstybinio saugumo 
pagrindų įstatyme nė viena 
užsienio valstybė nėra įvar
dinta, kaip galima agresorė. 
Tą grėsmę Lietuvai pašalintų 
Baltijos valstybių įstojimas į 
NATO.

3. Iš okupacijos metų Lietu
vos poetų — vieni atsilaikė 
prieš okupacinių jėgų smurtą, 
sumokėdami didelę asmeninę 
kainą, daugur a darė pateisin
tinus kompromisus, o kai ku
rie, kad ir bijodami teisingu
mo ištarmės, tapo kolabo
rantais, stoję į Lietuvos priešų 
melo tarnybą. Moralinės ir is
torinės atsakomybės nuosta
tos turėtų liesti ir juos.

4. Kriminalinės teisės prin
cipu užbaigti okupacijų laiko
tarpio nusikaltimus, praėjus 
10 metų nuo nepriklauso
mybės atkūrimo, labai sunku: 
tų nusikaltimų metu Lietuvos 
įstatymai faktiškai nebegalio- 
jo, o okupantų įstatymai tei
siškai buvo niekiniai. Be to, 
nusikaltėliai dabar daugiau
siai mirę arba teismams nepa
siekiami, arba dėl senatvės ir 
ligų nebegali dalyvauti teismų 
procesuose. Ar nebūtų geriau
sia skelbti visuotinę amnes
tiją, atleidžiančią nuo baus
mės, bet ne nuo moralinės ir 
istorinės atsakomybės. To lai
kotarpio tyrinėjimai gali dar 
nusitęsti kelis dešimtmečius.

5. Lietuvos 50-ties metų 
okupacijų laikotarpis nėra 
vien tautos istorija, bet ir gyva 
tautos atmintis. Kol dar te
bėra gyvų liudininkų, mūsų 
generacijos pareiga ištirti 
tautžudystės nusikaltimų ir 
pasipriešinimo tikruosius fak
tus. Šiuo metu yra iškilęs pa
vojus, kad tendencingi sveti
mieji ir jiems pataikaują sa
vieji istorikai ruošiasi Lietu
vai primesti iškreiptą to laiko
tarpio istoriją. Jei tas pavojus 
nebus pašalintas, išeivija tu
rėtų prisiimti atsakomybę su
telkti kompetentingų ir są
žiningų Lietuvos piliečių ko
lektyvą tikrai 1940-1990 m. 
Lietuvos istorijai parašyti.

6. Dabartinės Lietuvos val
džios nenorą įstatymiškai 
įteisinti 1941-jų metų Lietu
vos nepriklausomybės atkū
rimą ir Laikinosios (sukili- 
minės) vyriausybės sudarymą 
reikia vertinti, kaip nepri
pažinimą pirmojo bolševik
mečio rezistencijos ir sudėtų 
aukų dėl tėvynės laisvės. Atei
nančio Seimo sesijoje turėtų 
būti svarstoma Seimo nario 
Algio Kašėtos paruošta rezo
liucija sukilimui ir Laikinajai 
Lietuvos vyriausybei įteisinti. 
Tautai lygiai brangios ir ver
tingos gyvybių aukos, nepai
sant dėl kurios — 1918, 1941 
ar 1990 — paskelbtos nepri
klausomybės įtvirtinimo jos 
sudėtos.

7. 1993 metų pradžioje įsi
kūrė demokratinė politinė 
partija, pasivadinusi Tėvynės 
Atgimimo sąjunga (TAS). Jos 
iniciatoriai balandžio mėnesį 
paskelbė idealistinės dvasios 
deklaraciją, atsakančią į* Są
jūdžio įžiebtus tautos lūkes
čius. Deklaraciją pasirašė Egi

dijus Jarašūnas, Vytautas 
Landsbergis, Vytautas Kubi
lius, Mečys Laurinkus, Anta
nas Stasiškis ir Saulius Šal
tenis. Bet už 10-ties savaičių 
vietoje TAS atsirado antide
mokratiškas hibridas — Tė
vynės Sąjunga — Lietuvos 
Konservatoriai (TS/LK). Anti
demokratiškų įstatų TS/LK 
atsikratė tik 1999 lapkričio 
13.

TS/LK įstatų raidė ir dvasia 
iki 1999 lapkričio 13 žeidė ele
mentarias demokratines nuo
statas ir įteisino partijos val
dybos pirmininko vienvaldiš- 
kumą. Partijos pirmininko 
2000 sausio 7 pasakytais žo
džiais, „beveik pusantrų metų 
užtruko pakeisti tą stilių kar
tu su partijos struktūra, bet 
tas laikas brangiai kainavo”. 
Brangiai kainavo Lietuvos 
žmonėms, nes sunkiu laikotar
piu valstybė neturėjo pasto
vios vyriausybės: nuo 1996 ke
lis kartus keitėsi ministrai 
pirmininkai ir raktinių mini
sterijų vadovai, nors val
dančioji koalicija Seime turėjo 
parlamentinę daugumą.

TAS iniciatoriai turėtų vie
šai paaiškinti, kas lėmė, kad 
1993 vietoj TAS atsirado TS/ 
LK ir dėl to Lietuva patyrė 
sunkių nuostolių.

8. Vienvaldystė ir nedemo
kratiški TS/LK įstatai turėjo 
poveikį ir išeivijoje. Kur šios 
partijos rėmėjai susiorganiza
vo, pašaukti Sąjūdžio idealiz
mo, ir šiandien veikia demo
kratiškai besitvarkančios gru
pės, kur lėmė buv. valdybos 
pirmininko valia, ten judėji
mas vyksta tirštose miglose: 
be susirinkimų, be rinkimų ir 
viešų ataskaitų kuriamos val
dybos, tarybos, gal kokios ko
misijos, bet visa „veikla” ven
gia dienos šviesos.

Viltį kelia naujoji partijos 
vadovybė ir pertvarkytas mi
nistrų kabinetas. Demokra
tinė dvasia turėtų pasiekti ir 
rėmėjus užsienyje.

9. Lietuvos Krikščionių de
mokratų partija Lietuvoje turi 
geras perspektyvas tapti stip
ria politine jėga. Tvirtas idė
jines šaknis turi ir išeivijoje. 
Šitos galimybės nebuvo išnau
dotos, kai partijos vadovybėje 
buvo susitelkę žmonės iš Vil
niaus ir Kauno. Po ataskai
tinės konferencijos 1999 lap
kričio 27, išrinkus partijos pir
mininku akad. Zigmą Zinke
vičių ir sudarius visas Lietu
vos sritis reprezentuojančią 
valdybą bei padarius pakeiti
mus spaudos leidyboje ir tech
niniame personale, reikia 
laukti, kad krikščionių demo
kratų idėjos paveikiau pasieks 
plačiąją Lietuvos visuomenę. 
Naujoji vadovybė iš esmės 
turėtų persvarstyti santykius 
su TS/LK, ir įsiklausyti j vi
dinės opozicijos, moderniai
siais pasivadinusių kd, kriti
kos argumentus. L

10. Visos politinės partijos, 
parinkdamos kandidatus į 
Seimą ir savivaldybes bei siū
lydamos atstovus į vyriausybę 
bei kitas atsakingas tarnybas, 
turėtų prisiminti IV Lietuvos 
prezidento gen. Jono Žemai
čio-Vytauto žodžius: nepąsi- 
tikėkite nė vienu, kuris yra 
negrynos sąžinės ir n«jĮį-ri 
tvirtos moralės ir neužmiršti, 
kad žmonių su gryna sąžinė ir 
aukšta morale Lietuvoje yra 
daug. Tik jie nustumti į šalį.

Išvadas redagavo
Juozas Kojelis
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Du polimerų chemijos 
žymūnai

Prof. hab. dr. Romualdas Baltrušis

Siame straipsnyje noriu 
parašyti apie du jubiliatus, 
iškilius lietuvius, chemikus 
polimerininkus, vienkart paly
ginant jų veiklas ir likimus. 
Vienam jų, inž. Kaziui Sekma- 
kui būtų 80, antram, prof. 
Adomui Mačiuliui — 70 metų 
amžiaus. Abu jie gimė ir mirė 
Lietuvoje, tačiau inž. Kazys 
Sekmakas iškilo, dirbdamas 
JAV, o prof. Adomas Mačiulis 
pasiekė chemijos mokslo 
aukštumas okupuotoje tėvy
nėje. Jie abu rudens vaikai, 
abiejų šeimose užaugo po 
dukterį ir sūnų. Nors jų abiejų 
amžiaus skirtumas yra 10 
metų, tačiau jų darbo tėkmė 
laiko atžvilgiu beveik sutapo.
K. Sekmakas gimė 1919 m. 
lapkričio 9 d. Kaune, versli
ninko, A. Mačiulis — 1929 m. 
spalio 18 d. Šiaulių apskrityje, 
Žiūronų kaime, ūkininko, įsi
gijusio ūkį Amerikoje už
dirbtais pinigais, šeimoje. K. 
Sekmakas, būdamas keturių 
vaikų šeimoje jauniausiu, su
laukdavo tėvų didesnio dė
mesio ir augo Lietuvos laiki
nojoje sostinėje Kaune (Lietu
vos didmiestyje), o A. Mačiulis 
kaime pas tėvus buvo dviese 
su vyresniu broliu Albertu, 
tačiau tėvai, paskendę ūkio 
darbuose, negalėjo savo, kad 
ir pagrandukui, skirti daugiau 
dėmesio. Jie Adomuką apvilko 
milo švarkeliu ir išleido į mo
kyklą žengti mokslo keliais. K. 
Sekmakui, kaip jis yra sakęs, 
vaikystė buvo be rūpesčių, 
todėl galėjo vien tik mokytis.

A. Mačiuliui jau nuo pirmojo 
pradžios mokyklos skyriaus 
iškilo asmeniškų rūpesčių. 
Jam reikėdavo 4 kilometrus 
eiti į mokyklą. Išeidavo kartu 
su kaimynu antraklasiu, ta
čiau sugrįžti . reikėdavo vie
nam, nes pamokos baigdavosi 
skirtingu laiku. Žiemą per 
laukus sniegynais žengti vai
kui darėsi baugu. Todėl A. 
Mačiulis, nieko tėvams nesa
kydamas, pasitikėdamas vien 
savo jėgomis, visai savaran
kiškai per vasarą išmoko an
tros klasės kursą, ir rudenį 
išlaikęs atitinkamus egzami
nus, buvo perkeltas iš pirmos į 
trečią klasę. Tuo savo pro
blemą išsprendė — galėjo kar
tu su kaimynu nueiti į mo
kyklą ir sugrįžti.

K. Sekmakas tuo metu mo
kėsi Kauno III gimnazijoje, 
kurioje dėstė tokie žymūs 
mokytojai, kaip istorikė Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, li
tuanistai Petronėlė Orintaitė, 
E. Viskanta, J. Talmantas, 
lotynistas dr. A. Rukša. Jis iš 
tų savo mokytojų perėmė lie
tuviško patriotizmo dvasią, 
kuria visą amžių gyveno. Bai
gęs gimnaziją (1938 m.), įstojo 
į Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Matematikos-Gamtos 
fakulteto chemijos skyrių, ku
riame klausė, daug jam įtakos 
turėjusio, prof. A. Pureno or
ganinės chemijos paskaitų. K. 
Sekmakas didžiumą mokslų 
ėjo nepriklausomoje Lietuvoje 
ir tik dalį aukštojo teko studi
juoti sovietinėje (1940-1941 
m.) bei vokiečių (1941-1944 
m.) okupacijose.

Inž. Kazys Sekmakas (1980 m.).

A. Mačiulis tik porą pra
džios mokyklos skyrių gavo 
mokytis laisvoje tėvynėje ir 
tik tada turėjo galimybę patir
ti savųjų mokytojų ugdomus 
Dievo ir tėvynės meilės, atsi
davimo darbui bei gyvenimo 
doros jausmus.

Kazys Sekmakas studentas, 
o A. Mačiulis mokinys išvydo 
įsibraunančią ir okupuojančią 
Lietuvą Raudonąją armiją. Jie 
abu, vienas suaugęs, antras 
bebręstąs vaikinas, pamatė, 
kaip Lietuvos inteligentai so
vietmečiu apšaukiami „liau
dies priešais”, buržujais, o 
ūkininkai-buožėmis. Tiek vie
ni, tiek kiti sovietinėje san
tvarkoje buvo laikomi rim
čiausia kliūtimi, kuriant Lie
tuvoje komunistinę visuome
nę, todėl jie privalėjo būti per
auklėti arba sunaikinti. Viso 
to patvirtinimu buvo 1940 
metų suėmimai, sušaudymai, 
o 1941 m. nekaltų žmonių 
trėmimai vergiškiems dar
bams į Sibirą. Ir vienas, ir ki
tas tų faktų akivaizdoje buvo 
sukrėsti iki širdies gelmių. K. 
Sekmakas, būdamas suaugęs 
aiškiai suvokė, kad Lietuvoje 
prasidėjo žiauri komunistų 
diktatūra. A. Mačiulio besiklo
stančiai pasaulėžiūrai ir pa
saulėjautai visa tai sudavė 
skaudų smūgį. Tačiau A. Ma
čiulis buvo įsisąmoninęs, kad 
mokslas bet kokiomis aplin
kybėmis daug gali žmogui pa
gelbėti, todėl atkakliai jo 
siekė. Vokietijai pradėjus karą 
prieš Sovietų Sąjungą, per ke
lias dienas visą Lietuvą oku
pavo vokiečių kariuomenė. 
Netrukus jiems teko išvysti 
kito okupanto žiaurumus, o 
ypač baiąųjį holokaustą. Tai 
tas laikas, kai A. Mačiulis ėmė 
lankyti Radviliškio gimnaziją, 
o K. Sekmakas tęsė mokslą 
VDU.

1944 m. liepos mėn. 8 dieną
K. Sekmakui buvo įteiktas 
VDU baigimo diplomas, kurį 
pasirašė rektorius prof. V. 
Gravrogkas ir fakulteto prode- 
kanas A. Jurskis už dekaną 
dr. A. Damušį, nes šis jau vo
kiečių buvo suimtas ir kalėjo 
nacių konclageryje Vokietijoje.

1944 m. vasarą iš Lietuvos 
traukėsi vokiečiai, o iš rytų 
artėjo antroji sovietinė Lietu
vos okupacija. Lietuvos žmo
nių, pirmiausia inteligentijos, 
visos mintys buvo sukauptos į 
vieną problemą — pasilikti 
tėvynėje ir pasiduoti okupuoto 
valiai, ar bėgti į Vakarų Euro
pos šalis. Daug Lietuvos inte

ligentų pasirinko geriau vi
sišką gyvenimo nežinią vaka
ruose, negu likti ir patirti 
komunistų terorą, tremtį į Si
birą ar mirtį Tuskulėnuose. 
Inž. K. Sekmakas, paakintas 
savo profesoriaus A. Purėno, 
paliko Lietuvą ir išvyko į Vo
kietiją.

A. Mačiulis tuo laiku mokėsi 
Radviliškio gimnazijoje. Ten 
toliau brendo ir formavosi jo 
asmenybė, ryškėjo-jo patrio
tinė pasaulėjauta. A. Mačiulis 
pasijuto toliau nebegalįs susi
taikyti su tėvynės okupacija ir 
su keliolika ištikimų draugų 
įkūrė slaptą kovai prieš sovie
tinius okupantus „Trispalvės” 
organizaciją. Nespėjęs baigti 
gimnazijos, jis KGB suseka
mas (1948 m.), suimamas, nu
teisiamas ir išvežamas toli- 
mon šiaurėn, į Komi autono
minės respublikos Intos kon- 
clagerius. Ten nuo sunkaus 
darbo ir nuofatinio alkio iš
sekęs, atsidūrė ant mirties 
slenksčio. Jį išgelbsti nuo 
pražūties ištiesta tenai ka
linčio lenkų gydytojo pagalbos 
ranka. Šis, pamatęs A. Ma
čiulį esantį visiškai bejėgį, bet 
gabų jaunuolį, gimnazijoje 
pramokusį lotynų kalbos, pa
guldė jį į konclagerio ligoninę, 
davė jam medicinos knygas, 
pats konsultavo ir paruošė A. 
Mačiulį savo pagalbininku. A. 
Mačiulis po kiek laiko pasi
darė konclageryje felčeriu. 
Konclagerio ligoninės dirban
tysis iš bado nemirdavo. Šiuo 
atveju vėlgi ryškėja A. Ma
čiulio begalinis ryžtas, kad ir 
sunkiausiose aplinkybėse, ne
likti be iniciatyvos, nors tai at
rodytų neįsivaizduojamu daly
ku. Po penkerių metų ka
torgos konclageriuose, ten pat 
Komi, vienos lietuvių tremti
nių šeimos padedamas, A. Ma
čiulis eksternu išlaikė abi
tūros egzaminus ir padavė 
prašymą įstoti į Sverdlovsko 
(dabar Jekaterinenburgo) poli
technikos institutą. Patekti į 
studijas kliūtį sudarė doku
mentuose įrašas „politinis ka
linys”. Tačiau vėlgi jį palydi 
sėkmė — instituto dekanas, 
pamatęs A. Mačiulio didžiulį 
troškimą mokytis, rizikuo
damas savo reputacija, priėmė 
jį studentu.

Mirus sovietijos diktatoriui 
Stalinui, kiek atlėgus komu
nistiniam režimui, A. Ma
čiuliui pavyko išvykti iš 
Sverdlovsko ir atvykti į Kau
ną, vedinam minties tęsti stu
dijas Kauno politechnikos in
stitute (KPI). Deja, čia nepa
vyko įstoti, tačiau atsirado 
kita galimybė. Kaip tik tuo 
metu KPI Organinės chemijos 
katedrai reikėjo laboranto ir 
jos vedėjas prof. A. Purenąs 
tuo reikalu buvo nusiuntęs 
skelbimą į laikraštį. A. Ma
čiulis atvyko pasiteirauti. Pro
fesoriui A. Mačiulis pasirodė 
visai tinkamu laboranto parei
goms. Tačiau jį rekomenda
vęs, prof. A. Purėnas fakulteto 
partorgės vis tik buvo pa
klaustas: „Ar jis komjaunuo
lis?” Profesorius skėstelėjęs 
rankas į šalis, kiek ironišku 
balsu atsakė: „Vat, šito, tai ir 

nepaklausiau”. Nors A. Ma
čiulis ir pakliuvo laborantu, 
bet jis jautė, kad studijuoti 
KPI įrašas „politinis kalinys” 
vis tiek bus kliūtimi. Tada 
jam pavyko įstoti į Visa
sąjunginio neakivaizdinio poli
technikos instituto Maskvos 
filialą tęsti Sverdlovske pra
dėtų studijų. Būti Maskvos in
stituto studentu jau buvo tam 
tikras skydas. Jį baigęs ir ga
vęs inžinieriaus chemiko di
plomą, toliau liko KPI Orga
ninės chemijos katedroje labo
rantu. Dirbdamas ėmėsi ruoš
ti mokslų kandidato (dabar 
doktorato) disertaciją.

Tačiau greitai pajutęs prieš 
jį, kaip buvusį politinį kalinį, 
nepakantumą ir intrigų rez- 
gimą, susidarius progai, iš 
KPI išėjo į LTSR Mokslų 
akademijos Energetikos ir 
elektronikos instituto (EEI) 
Metalų tyrimo laboratoriją, 
kurioje jam buvo leista už
baigti savo disertacinį darbą. 
Joje dirbdamas, apgynė dakta
ro disertaciją (1963 m.).

Inžinierius K. Sekmakas, 
pasitraukęs iš Lietuvos į Vo
kietiją, pateko Tiuringijon, 
kur Geros mieste pakliuvo 
dirbti „Siemens” firmos ginklų 
fabriko metalų padengimo po
limerinėmis dangomis skyrių. 
Čia jam pavyko gerai susi
pažinti su, tuo laiku daug pa
siekusia, Vokietijos polimerų 
chemijos pramone, surinkti 
daug žinių apie poliakrilatų 
bei poliuretanų chemiją ir 
technologiją, pavartyti slaptus 
vokiečių patentus. Antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, 
inž. A. Sekmakas kelis metus 
vargo Vokietijos perkeltųjų as
menų stovyklose. Pagaliau 
1949 m. norėdamas emigruoti 
į JAV, jis susirišo su savo 
dėdėmis ir Lietuvos ambasada 
JAV. Tokia galimybe susidarė 
ir jis išvyko iš Vokietijos 
(1949.07.09) į JAV. Pradžioje 
JAV inž. K. Sekmakas dirbo 
„Wahl” Fermentacijos insti
tute (1949 m.-1950 m.), paskui 
vaistų tyrimo „Armour Co.” 
firmoje (1951 m.-1956 m.). 
Tose firmose bedirbdamas, 
gavo pirmuosius, labai fir
moms naudingus, patentus. 
Pagaliau nuo 1956 m. inž. K. 
Sekmakas ima dirbti polimeri
nių dangų ir dažų firmos „De 
Soto” tyrimų centre.

Dr. inž. A. Mačiulis LTSR 
Mokslų akademijos EEI ėmėsi 
tirti polimerų senėjimo, de
strukcijos procesus, pateikė 
difuzinės stabilizacijos meto
dus, polimerų kitimą bei jų 
būklę kraštutinėse sąlygose, 
pvz., labai aukštoje ir žemoje 
temperatūroje, labai didelio 
greičio oro srovėje (1967 m.). 
Šiais tyrimais domėjosi poli
merų technologai, o taip pat ir 
raketinės technikos specialis-

Prof. Adomas Mačiulis (1976 m.)

Kazys Sekmakas darbo metu (1977 m.)

tai. A. Mačiulis, apibendrinęs 
gautus rezultatus, apgynė 
habilituoto daktaro (tada dak
taro) disertaciją (1969 m.). Jis 
tapo pirmuoju Lietuvos chemi
ku, gavusiu tokį mokslinį 
laipsnį polimerų chemijos ir fi
zikos srityje. įgijęs habilituoto 
daktaro laipsnį, jis galėjo įgy
vendinti savo mintis polimerų 
tyrime, įkurti LTSR Mokslų 
akademijoje EEI Nemetalinių 
medžiagų taikymo energeti
koje laboratiją ir būti jos vado
vu. A. Mačiulis paskelbė 173 
mokslo straipsnius, gavo 42 
autorinius pažymėjimus (pa
tentus), paruošė savo temati
ka 21 mokslų daktarą, jam 
buvo suteiktas profesoriaus 
vardas (1973 m.) Prof. A. 
Mačiulio darbuose iš viso ben
draautoriais buvo 134 asme
nys.

K. Sekmakas, pradėjęs dirb
ti „De Soto” (1956 m.), greitai 
ėmė vadovauti polimerų che
mijos technologijos skyriui, 
kuriame dirbo apie 40 tyrėjų. 
K. Sekmakas, būdamas labai 
darbštus ir gabus, patekęs į 
„De Soto” firmos puikias labo
ratorijas, naudodamasis Vo
kietijos įgytomis žiniomis bei 
naujausiais pasaulyje pasieki
mais, greitai pateikia vieną po 
kito patentus (išradimus) po
limerų chemijos ir technologi
jos srityje. Nustebinta JAV 
mokslo visuomenė ėmė netgi 
švęsti, spaudoje plačiai nu
šviesdama, nuostabius inži
nieriaus chemiko K. Sekmako 
patentų gavimo skaitmeninius 
jubiliejus, kaip 75-ojo patento 
(1976 m.), 100-ojo (1980 m.), 
ypač pažymint 140-ojo (1990 
m.) patento gavimą. Inž. K. 
Sekmakui už kūrybingumą 
jam asmeniškai vieninteliam 
buvo suteiktas prestižinio per
sonalinio* tyrėjo (Staflf-Corpo- 
rate Scientist) vardas ir atitin
kamos pareigos. Jis buvo tik
ras pasaulinio masto genialus 
inžinierius chemikas. Iš viso 
gavęs 141 patentą, iš kurių 
138 sukūrė, dirbdamas „De 
Soto” firmoje. Jie pirmiausia 
buvo užpatentuoti JAV, o pa
skui ir kitose šalyse — Kana
doje, Anglijoje, Meksikoje, 
Australijoje ir kt. Remiantis jo 
patentais, 48 valstybėse ga
minama polimerinė produkci
ja. Nuostabą ir pasigėrėjimą 
kelia tai, kad iš 141 patento, 
daugiau kaip 50-ties jis vienas 
yra autorius. Savo polimerų 
chemijos ir technologijos iš
radimus inž. K. Sekmakas 
daugiausia tik patentavo. To

dėl mokslo straipsnių nedaug 
paskelbė. Inž. Sekmakas, gar
sėjęs savo išradimais JAV, tuo 
pačiu garsino savo tėvynę Lie
tuvą ir jos Vytauto Didžiojo 
universitetą.

Inž. K. Sekmakas, gyvenda
mas JAV, visą laiką sielojosi 
Lietuvos ateitimi, o ypač daug 
pastangų skyrė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo rei
kalui (1989-1991 m.), susi
rašinėdamas net su 52 se
natoriais bei Atstovų rūmų 
nariais, ragindamas juos pa
laikyti Lietuvos nepriklauso
mybės siekius.

Šie abu inžinieriai chemikai 
yra daug pasiekę. Inž. K. Sek- 
maką, Lietuvoje gavusį inži
nieriaus vardą, likimas atvedė 
į išsivysčiusią šalį — JAV, kur 
jis, dirbdamas naujų polimerų 
sintezės srityje, įvykdė nuos
tabų savo idėjų užfiksavi
mą patentuose ir realizavimą 
praktikoje. Tokio didelio pa
tentų kiekio (141) dar nei vie
nas Lietuvos inžinierius che
mikas nėra gavęs, o iš 
JAV tik vienetais skaičiuo
jami asmenys, nuo pat 
JAV patentų žinybos įkūri
mo (prieš 200 metų), kurie 
būtų sugebėję sukurti tiek 
patentų. Ta proga laikraštis 
The Tampa Tribūne rašė: 
„Kazys Sekmakas is his name. 
Polymers are his game”. Jo su
kurti nauji polimerai ir jų 
technologijos tiek buvo reika
lingi gyvenime, kad jų gamy
bai tuojau buvo statomi fabri
kai. Inž. K. Sekmako sukurtos 
naujos polimerinės dangos pla
čiai naudojamos namų sienų, 
automobilių kėbulų, lėktuvų 
fiuzeliažų padengimui, jo su
sintetintos polimerinės me
džiagos yra panaudojamos 
skrydžiams į erdves ir pasi
vaikščiojimams mėnulyje. Tai 
nekoroduojančios ir nepra
leidžiančios dangos. Visus 
savo patentus įrišęs į tris to
mus ir atsiuntęs į Kauno tech
nologijos universitetą, inž. K. 
Sekmakas paprašė juos laikyti 
bibliotekoje, prof. A. Purėno 
knygų spintoje. Inž. K. Sek
makas, atvykęs į Lietuvą 
priimti už didžius savo nuo
pelnus jam Kauno technologi
jos universiteto suteiktą 
Garbės daktaro vardą, savo 
kalboje pažymėjo: „Karas su 
Vokietija išsprendė mano li
kimą palankesne ateitimi — 
nereikėjo vergauti Rusijoje”. 
JAV jis buvo laisvas žmogus, 
turėjo savo idėjų įgyvendi
nimui palankiausias sąlygas.

Prof. A. Mačiulis, tai sovietų 
politkalinys, Sibiro tremtinys, 
per vargus sugrįžęs į tėvynę, 
dar vis liko KGB sekimo aki
ratyje. Tačiau jo darbštumas, 
sugebėjimas realiai įvertinti 
esamą padėtį, kiekvieną žmo
gų, jo prieinamumas tarpusa
vio santykiuose, padėjo jam 
greitai suburti gabių darbuo
tojų ir aspirantų būrį. Poli
merų chemijos ir technologijos 
tyrimai tuo metu LTSR tebu
vo užuomazgoje. Jis gerai su
vokė, kad, dirbant Mokslų 
akademijoje, visų pirma reikia 
pačiam įsigyti aukščiausią 
mokslinį laipsnį bei vardą ir 
sudaryti savosios tematikos 
mokyklą. Tai jis sugebėjo pa
daryti ir jo laboratorijoje dir
bantys ėmė gintis daktaro di
sertacijas (iš viso apgynė 21 
darbuotojas), o jis pats per 
trumpą laiką pajėgė įgyti ha
bilituoto daktaro laipsnį. Jis, 
nors ir už „geležinės užuo
laidos” būdamas, 1981 m. 
buvo išrinktas tarptautinės 
„Polimerų stabilizavimo komi
sijos” nariu. Tačiau, nepaisant 
jo pasiekimų, prof. A. Mačiulis 
nebuvo įsileistas į pačią 
Mokslų akademiją, nei nariu, 
nei nariu korespondentu, nei 
nariu ekspertu. Čia tikriausiai 
jam trukdė komunistų nepa
kenčiama veikla „Trispalvėje”, 
kuriai jis buvo pašventęs visą 
savo’ gyvenimą. Atsikuriančią 
Lietuvos nepriklausomybę 
jam teko pasitikti jau stipriai 
susilpnėjusią sveikata.

Šiuo, sugretinančiu dvi as
menybes, straipsniu siekta 
parodyti dviejų gabių, iškilių 
lietuvių inžinierių chemikų, jų 
sutampančių jubiliejų proga, 
kurių vienas ir antras visą 
savo gyvenimą buvo paskyrę 
polimerų chemijai bei techno
logijai, atskleisti abiejų veiklą, 
dirbant jiems visai skirtingose 
visuomeninėse sistemose, vi
sai skirtingame asmens sta
tuse ir visai skirtingomis 
aplinkybėmis.

Inž. Kazys Sekmakas, ilgai 
kentėjęs tėvynės nostalgiją, 
atvykęs ir paėmęs jam su
teiktą Garbės daktaro vardą, 
mirė 1998 m. liepos 9 dieną 
Vilniuje, palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse, Čikagoje.

Profesorius hab. dr. inži
nierius Adomas Mačiulis, iš
kentėjęs okupantų persekioji
mus, tėvynės laisvės aušrai 
išaušus, amžiams atsisveikino 
1995 m. vasario 11 d., palai
dotas Petrašiūnų kapinėse, 
Kaune.
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„KodJUeakote Gyvojo tarp numirusių? Jis prisikėl*. Jo čia a6£a".. Gustave Dore (1832-1883 m.) 
- • 

Kristus prisikėlė iš numirusių 
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC 

Palaidojus Kristų, po šabaso 
moterys visą naktį dirbo, ruoš
damos balzamo tepalus. Mari
ja, Jėzaus Motina, visą naktį 
meldėsi. Jonas vėlai vakare 
išskubėjo ieškoti Petro ir kitų 
apaštalų. J is Alyvų darželyje 
rado Jėzaus kruviną apsiaus
tą, rado ir Petrą, prisiglaudusį 
prie akmens, graudžiai ver
kiantį. Petras sužinojo viską, 
kas įvyko Golgotos kalne. Jis 
nedrįso pasirodyti prieš Ma
riją. Bet Jonas vis tiek jį par
sivedė į eucharistinį namą, 
kur Marija turėjo sau kamba
rį. Marija paguodė Petrą ir įti
kino, kad Jėzus jam atleido tą 
nusikaltimą Dievo meilei. 

Anksti rytą moterys išsku
bėjo į Jėzaus kapą, nešinos di
delius indus balzavimo tepalų. 
Jos baiminosi, kad sargybiniai 
jų visų neprileis prie kapo. Jos 
nutarė palaukti. Morta ir Ma
rija Klopienė nueis paimti 
Joaną. Zuzana ir Marija Salo
me nueis prie miesto sienos ir 
lauks, kol Marija Magdalietė. 
kuri nieko nebijo, ištirs visą 
padėtį. Ji buvo pasiėmus ir pi
nigų papirkti sargybinius. Dar 
buvo tamsu, kai moterys taip 
pasiskirstė. Po valandėlės ant 
dangaus pasirodė labai švie
sus meteoras, kuris žaibo grei
tumu trenkė į Kristaus kapo 
angą. Žemė sudrebėjo. Jėzaus 
dvasia apšvietė Jo negyvą kū
ną, m Kristus kėlėsi gyvas die
viškoje garbėje. 

Tuojau Kristus apsireiškė 
savo Motinai Marijai. Jis įžen
gė pas Motiną su pirmaisiais 
saulės spinduliais. Toks Moti
nos ir iš numirusiųjų prisikė
lusio Dievo. Jos Sūnaus, susi
tikimas yra vienintelis visoje 
amžinybėje. Ji visą naktį mel
dėsi, kad Dievas pagreitintų 
Jėzaus prisikėlimą. Jai nebu
vo jokios abejones apie Jėzaus 
iš numirusių prisikėlimą. Jo 
kančią, mirtį ir prisikėlimą Ji 

iš paties Jėzaus pasakojimų 
žinojo ir priėmė kaip Dievo 
valią. Bet prisikėlimo pagreiti
nimą Marija maldomis išpra
šė. Jėzaus kūnas kape išbuvo 
dvi naktis ir vieną visą dieną. 
Marija visas Jėzaus žaizdas 
išbučiavo. Koks Jos džiaugs
mas buvo pamatyti savo Sūne
lį gyvą ir garbingą, niekas ne
apsakys. 

Marija Magdalietė, atėjusi 
prie kapo, pamatė, kad akmuo 
nuverstas nuo rūsio angos. Ji 
nubėgo pas Petrą ir Joną, ir 
pranešė jiems: „Paėmė Viešpa
tį iš kapo, ir mes nežinome, 
kur Jį padėjo" (Jn. 20, 2). Pas
kui Mariją Magdalietė prie 
kapo atbėgo ir Petras su Jonu. 
Juodu pamatė paliktas dro
bules ir skarą, buvusią ant 
Jėzaus galvos. Zuzana ir Sa
lome taip pat buvo atbėgusios 
prie kapo. Jos rado angelą, ku
ris joms tarė: „Jūs nebijokite! 
Až žinau, kad ieškote Jėzaus, 
kuris buvo nukryžiuotas. Jo 
čia nėra. Jis prisikėlė, kaip 
buvo sakęs. Skubiai duokite 
žinią jo mokiniams. Jis pri
sikėlė iš numirusių ir eina pir
ma jūsų į Galilėją, tenai Jį pa
matysite" (Mt. 28, 5-7). 

Jonui buvo aišku, kad Jėzus 
prisikėlė iš numirusių, o Pet
ras ir Marija Magdalietė ma
nė, kad Jėzaus kūnas buvo pa
vogtas. Petras ir Jonas nuliū
dę sugrįžo namo. Marija verk
dama pasiliko prie kapo. Ji 
pasilenkė į kapo vidų ir pa
matė du angelus, sėdinčius 
vieną galvūgalyje, kitą prie 
kojų vietoje. Jie paklausė, ko 
ji verkia. Ji atsakė: „Kad pa
ėmė mano Viešpatį, ir nežinau 
kur Jį padėjo". Ji atsisuko ir 
pamatė stovintį Jėzų, bet Jo 
nepažino. Jėzus tarė jai: „Mo
terie, ko verki? Ko ieškai'7" Ji 
manė, kad tai sodininkas, to
dėl atsake: „Gerbiamasis! Jei 

tamsta Jį išnešei, pasakyk 
man kur padėjai, aš Jį pasiim
siu". Jėzus jai tarė: „Marija!" 
Tuomet ji Viešpatį atpažino ir 
sušuko: „Raboni!" J i puolėsi 
Jėzui į kojas, norėdama apka
binti ir pabučiuoti. Jėzus jai 
tarė: „Nelaikyk manęs! AŠ dar 
neįžengiau pâ s Tėvą. Verčiau 
eik pas mano brolius ir pasa
kyk jiems, kad aš žengiu pas 
mano Tėvą ir jūsų Tėvą, pas 
mano Dievą ir jūsų Dievą" 
(Jn. 20, 16-18). 

Marija su didžiausiu 
džiaugsmu viską papasakojo 
Petrui ir Jonui. Ir kitos mote
rys pasakojo, kaip jos mačiu
sios angelus ir Viešpatį Jėzų. 
Petras kraipė galvą, jam at
rodė, kad moterys iš rūpesčių 
ir karščio pamišo. Visos abe
jonės baigėsi Petrui ir Viešpa
ties artimiesiems, kai Marija. 
Jo Motina, papasakojo, ką Ji 
matė ir kaip Viešpats Jėzus 
Ją aplankė. 

Kapo sargai viską pranešė 
aukštiesiems kunigams. Šie. 
pasitarę su seniūnais, davė 
sargam daug pinigų ir liepė 
sakyti, kad jiems miegant, Jė
zaus mokiniai kūną išvogė. 
Apie Kristaus iš numirusių 
prisikėlimą žinia greitai pask
lido. Bet apašt. .lai apie tai 
žinojo tik iš moterų, kurios sa
kė, kad jie turi eiti į Galilėją. 
Jėzus pasirodė gyvas pirma 
visiems, kurie buvo ištikimi Jo 
kančios metu. Taigi ir Motinai 
Marijai pa.-: i rodė tuojau po pri
sikėlimo, nes Ji dalyvavo visos 
žmonijos atpirkime. 

Apaštalai pasijuto pažemin
ti, nes jie apie Kristaus prisi
kėlimą žinojo tik iš motoru. 
Vieni tikėjo, kiti abejojo. Du 
mokiniai ii Emaus atvyko pas 
apaštalus į Jeruzalę ir papa
sakojo, kaip jie susitik'* su 
Kristumi, kuris yra gyvas, 
•liriti apie :ai kalbai-.:, pat-

Bernardas Brazdžionis 

VELYKŲ HIMNAS 

Atgailos ir skundų psalmės 
Kai pasauly nuskambės, 
Viešpačiui Velykų palmės 
Prasiskleis žiedais garbės: 
Aleliuja" ir „Hosanna!" 

Ko per amžius neveizėjai 
Po gimtuoju dangumi — 
Pranašai ir fariziejai 
Garbins Dievą šaukdami: 
•Aleliuja" ir „Hosanna!" 

.Aleliuja!" džiūgaus žemė, 

..Gloria!" giedos dangus, 

..Resurexit", „Sandus", ,A-men" 
Xuskaidrėjęs šauks žmogus: 
.Aleliuja" ir „Hosanna!" 

Kultūrinių renginių 
organizatorių dalia 

Bronius Nainys 

Jėzus atsirado tarp jų ir prabi
lo: „Ramybė jiu:..-"" Apaštalai 
išsigando. J ie mane. kad mato 
dvasią. Jėzus parodė j i ems 
rankas ir kojas, liepė paliesti 
Jo kūną, kad* :si: ksntų, jog J i s 
yra t a s pats Kristus. J i s pa
klausė , a r ji^«He*u':. k o v a l g y -
ti. J i e padavė j a t gabalą kep
tos žuvies. J is .-.paėmė ir valgė 
jų akyse. 

Vienuolika apaštalų nuvyko 
į Galilėją, ant k.uno, kurį 
j i ems buvo nurodęs Jėzus. Pa
m a t ę Jėzų, jie puolė ant žemės 
ir J į pagarb:no. O Jis j iems 
prabilo: „Man thiota visa val
džia danguje ir Sopėje. Eiki te 
ir padarykim mano mokiniais 
visų tau tų žmones, krikšty
dami juos vardan Tėvo, ir Sū
naus , ir Svertosios Dvasios, 
mokydami laikytis visko, ka 
tik esu jum- -akęs. Ir štai aš 
esu su jumis per visas dienas 

iki pasaulio pabaigos" (Mt. 26, 
18-20). 

Apaštalai įtikėjo, kad Kris
tus tikrai prisikėlė, kai paty
rė, jog Jis yra gyvas, taip kaip 
Tomas pirma netikėjo, kol sa
vo pirštų neįdėjo į Jo šono 
žaizdą. Po prisikėlimo iš nu
mirusių Jėzus išgyveno mūsų 
žemėje keturiasdešimt dienų, 
mokydamas apaštalus ir su 
jais bendraudamas. Jo prisi
kėlimas iš numirusių, nepai
sant, kaip ir ką sako netikin
tieji, yra istorinis įvykis ir mū
sų tikėjimo pagrindas. Šv. Po
vilas rašo Korintiečiams: 
„Skelbiame apie Kristų, kad 
Jis buvo prikeltas iš numiru
sių... Jeigu nėra mirusiųjų pri
sikėlimo, tai ir Kristus nebuvo 
prikeltas. O jei Kristus nebu
vo prikeltas, tai tuščias mūsų 
skelbimas ir tuščias jūsų tikė
jimas ( IKor . 15, 12-14). 

„Potosi, Bolivijoje, Andų kal
nų 13,400 pėdų aukštumoje, 
įsikūręs miestas 1572 metais 
buvo didžiausias pasaulyje. 
Pusantro šimto tūkstančių gy
ventojų turėdama, gyvenvietė 
pralenkė Londoną, Paryžių, 
Madridą. Pianinai ir švarūs 
skalbiniai, iš Europos laivais 
atplukdyti į Argentinos uos
tus, tūkstančius mylių į tą 
kvapą užimantį kalną keliavo 
ant mulų nugarų". — praėju
siais metais rugsėjo 9-tą d. 
„Chicago Tribūne" rašė dien
raščio bendradarbė Laurie 
Goering. 

Ši, seniai skaityta, keista is
torija iš naujo toptelėjo galvon 
kovo 26-tą d. Čikagoje, Jauni
mo centro didžiojoje salėje, be
laukiant Juditos Leitaitės ir 
Vladimiro Prudnikovo koncer
to, kai šio koncerto organiza
torė Marija Remienė, išėjusi iš 
užkulisio, pusiau uždususi 
skubėjo pro šalį: 

— Tuojau pradėsim, fortepi
joną nuvaliau... 

Pačiai reikia ir fortepijoną 
nuvalyti? — nusistebėjau, bet 
tuojau ir pasiguodžiau, kad 
geri tie modernūs laikai, for
tepijonas bent scenoje. O ir 
švarių baltinių nebereikia ga
bentis iš Europos, organizato
riams iki pirmojo sniego baltu
mo čia pat juos išplauna kri
tikai. 

Koncertas buvo tiesiog pasa
kiškai žavus. Solistų dainavi
mas, vaidyba, laikysena sce
noje, ryšys su klausytojais, 
muzikinė Nijolės Ralytės paly
da — tikrai pačių žymiausių 
pasaulinių kritikų geriausio 
pažymio verta kultūros popie
tė. Bet dėl to gi nėra ko ste-

koncertų kalendorių. Tada nu
matytose vietovėse rasti žmo
nes, sutinkančius koncertus 
ruošti, sutarti piniginę atskai
tomybę. Tai atlikus, sutvarky
ti kelionės ratą: iš Vilniaus 
aplink Ameriką ir vėl atgal į 
Vilnių. Kas menininkus oro 
uostuose sutiks, pasiims, pri
glaus, paskui atgal nuveš, iš
lydės? Juos surask, pasitik
rink, ar eina, kaip sutarta, nes 
dažnai ir sąlygos bei aplin
kybės keičiasi, ir išankstiniai 
susitarimai bei pažadai dings
ta. Kas gali įsivaizduoti, koks 
čia organizatoriui rūpestis ir 
kokius nervus jis turi turėti? 

Iš viso per mėnesį meninin
kų viešnagės, nuo kovo 1 iki 
balandžio 2 d., buvo vienuoli
ka koncertų: St. Petersburge 
— 300 klausytojų. Los An
geles — 200, Seattle -r-- 75. 
Omahoje — 150, Detroite.— 
200, Clevelande — 200, Čika
goje — 400, Vašingtone — 
100, Vašingtone Lietuvos am
basadoje — ?, Hartforde — 
100, New Yorke — 200. Iš viso 
visgi liūdnoka, tik apie 2,000 
žmonių. Tik tiek JAVfieiuvių 
domėjosi tokio aukšto pajėgu
mo menininkų reta kultūrine 
dovana. Net ir Čikagoje apie 
600 žmonių talpinanti Jauni
mo centro salė nebuvo pilna. 
Kodėl? Ar mes jau taip labai 
nukultūrėjom, ar tokio menko 
dėmesio priežastys buvo ki
tos? O gal ir tų renginių per 
daug, nes dideliuose telkiniuo
se juos lanko daugiausia' tie 
patys vyresnio amžiaus žmo
nės. Pavargsta, o be to, ne per 
pilnos ir jų kišenės. Bet ar 
taip galima teisinti neatsilan
kymą į pasaulinio pajėgumo 

bėtis: Leitaitė ir Prudnikovas koncertą? Šį kartą geriau pa-
pasaulinės klasės menininkai, sirodė mažesni telkiniai, nes 

P r i s i k a l ę s K <-'•"« ap«tir»'iškia savo Motinai. Roger van der Wey-
H«-n ' a p i o III ' ' 

Šia prasme tegul juos vertina 
meno srities žinovai. Tai ne 
mano nosiai. Šio rašinio užda
vinys pažvelgti į kitą šių, o 
taip pat ir kitų, kultūrinių 
renginių beveik visuomet už
mirštą arba tik kritiškai ap
tariamą organizacinę pusę. 

Kaip minėjau, nereikėjo 
koncertų organizatorei JAV 
LB Kultūros tarybos pirminin
kei Marijai Remienei ieškoti 
mulo fortepijonui į Čikagą at
gabenti, užteko tik jį nuvalyti, 
tačiau visą kitą koncertinę 
reikmę ant savo pečių ji turėjo 
iš pat Vilniaus atvilkti ir po 
Ameriką išnešioti. Ar, sėdėda
mas kas nors, kurioje nors vie
noje iš tų koncertų salių, bent 
dalelę visos koncertų organi
zavimo eigos užčiupo? Paga
liau, ar kam nors tai ir rūpėjo? 
Bet, dėl viso pikto, bandykim 
ją bent suvokti. 

Pirmiausia juk reikia gerai 
apgalvoti pačią kultūrinio ren
ginio mintį: patiks jis visuo
menei, ar ne, pasiseks, ar ne, 
pakaks jėgų organizatoriui at
likti technišką jo dalį, ar ne, ir 
iš kur bus pinigai? šį kartą 
gal bent vienu atveju buvo ge
riau: toks koncertas visuome
nei turėjo patikti. Bet ir čia 
kai kur kažkodėl pasitaikė 
išimčių Iš anksto žinomas pa
tikimas lengviau sprendė ir 
kitus klausimus. Tačiau pir
miausia reikėjo susitarti su 
menininkais, paskui, pagal 
jiems tinkam,) laiką, sudaryti 

juose į šį koncertą atsilankiu
sių nuošimtis buvo žymiai di
desnis. Mariją Remienę reikia 
sveikinti už pasiuntimą meni
ninkų ir į tuos mažesnius tel
kinius, o menininkams padė
koti už koncertus ir ne taip 
gausioms auditorijoms. Tai. 
aišku, organizatorės iždo ne-
papildė. jo suvestinė — 6.000 
dol. nuostolio, tačiau kultūra 
gi niekada nebuvo pelninga. 
Pelną čia keleriopai atsveria 
dvasinė atgaiva. Tik dėl jos 
JAV LB Kultūros tarybos pir
mininkė už tų koncertų suor
ganizavimą sulaukė daug ge
rų atsiliepimų ir spaudoje, ir 
asmeniškais laiškais, ir telefo
no skambučiais. Daugelis iš jų 
džiaugėsi, kad nereikėjo skris-

(ti į Lietuvą tokių garsenybių 
pasiklausyti, užteko tik atvyk
ti į savo apylinkių sales. Dėl 
to, šalia dvasinio peno, ir pini
ginė liko storesnė. Tik turbūt 
mažai kam, o gal ir nė vienam 
neatėjo į galvą iš tų santaupų 
vieną kitą dolerį pasiųsti orga
nizatorei koncertų nuostoliui 
sumažinti. Bet tokių mažmo
žių mes arba neatsimenam, 
arba greit pamirštam. Tai irgi 
ne mūsų bėda. 

Taigi, pagyrimai už vienuoli
ka plius, o kur gauti tuos 
6,000 minus0 

JAV LB Kultūros taryba iŠ 
viso darbais perkrauta, ir 
jiems atlikti talkininkų reikė
tų net trigubai negu jų yra. 

f Nukelta į4psl . ) 
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Poetas Justinas Marcinkevičius.

Justinas Marcinkevičius

Pamėgto poeto 
jubiliejus

Didele mūsų poezijos, visos 
literatūros švente tapo popu
liaraus, Lietuvos žmonių pa
mėgto poeto Justino Marcin
kevičiaus 70 metų paminė
jimas? Sausakimšoje Vilniaus 
Menininkų rūmų salėje ma
čiau ne tik eilinius jubiliato 
poezijos gerbėjus, kolegas ra
šytojus, bet ir svarbiausius 
Lietuvos pareigūnus, tarp jų 
prezidentą V. Adamkų, mi
nistrą pirmininką A. Kubilių. 
Daugelio rankose buvo nau
jausia, leidyklos „Tyto Alba” 
neseniai išleista, J. Marcinke
vičiaus mažųjų eilėraščių poe
ma Carmina minorą. Vakaro 
vedėjas, Rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven- 
tickas priminė, kad tai 148-oji 
šio poeto knyga. O visų — ir 
lietuviškų, ir į 20 pasaulio 
kalbų išverstų, J. Marcinke
vičiaus knygų bendras tiražas 
pasiekė 4 milijonus egzemplio
rių! Tai, pasak V. Sventicko, 
daugiau negu Lietuvoje yra 
gyventojų. Be to, dar reiktų 
pridėti daugiau kaip 20 pagal 
J. Marcinkevičiaus dramas ir 
kitus kūrinius pastatytų spek
taklių ir inscenizacijų su vi
sais jų žiūrovais ir klausyto
jais.

Bendrais bruožais apžvelg
damas Justino Marcinke
vičiaus kūrybą, V. Sventickas 
pasakė, kad ji išaugusi iš 
žemės darbų ir meilės, prigim- 
tinai ir mirtinai supinta su 
Lietuva, kad J. Marcinke
vičiaus žodžiais kalba mūsų 
tauta. „Lietuva — tai žodis, 
kurį J. Marcinkevičius soviet
mečiu ištarė, godžiai jo lau
kiantiems, ir tolydžio įkalė šį 
žodį net tuomet bijojusiems, 
— kalbėjo V. Sventickas. — 
Ne tik iš tautos dvasios, bet ir 
iš „Mindaugo”, iš „Mažvydo” 
dramų finalinių scenų tas 
žodis atėjo į Sąjūdžio skanda
vimus ir mitingus”.

V. Sventickas susirinku
siems priminė literatūros ty
rinėtojus dr. Viktorijos Daujo
tytės įžangos žodžius iš ne
seniai išleisto J. Marcinke
vičiaus eilėraščių dvitomio, 
kad jo kūryba buvo nelaisvos 
mūsų visuomenės laisvė. „Ši 
slapta dvasinė laisvė (...) buvo 
vieša, ji apėmė nepalyginamai 
daugiau žmonių, negu slapto

sios knygos”, — toje įžangoje 
rašė dr. V. Daujotytė.

Pastarųjų metų J. Marcin
kevičiaus lyrika ir apmąsty
mai kalbina mus „mylėti Lie
tuvą visą, su jos žaizdomis ir 
skauduliais”, sakė V. Sven
tickas. Jubiliato eilėraščiai 
sako: turbūt turiu susitaikyti 
su liūdesiu, susipriešinimais, 
su rudeniu, — reikia apkabin
ti gyvenimą tokį, koks jis yra, 
ir tik tada ginčytis.

Atsakydamas į vakaro 
vedėjo V. Sventicko ir leidyk
los „Tyto Alba” direktorės L. 
Varanavičienės klausimus. J. 
Marcinkevičius kalbėjo apie 
savo kūrybos ištakas — 
gimtąją kalbą, kentėjusią prie
vartinį rusifikavimą, slavišką 
įtaką. Sielojosi, kad dabar 
tuos puolimus tęsia, papildo 
anglicizmai. Poetui nelabai 
jauku eiti Vilniaus gatvėmis, 
mirgančiomis svetimais, nelie
tuviškais parduotuvių, firmų, 
įstaigų pavadinimais. Lietu
voje dabar nėra muzikinės 
jaunimo grupės, pasivadinu
sios lietuviškai...

Atsakydamas į klausimus, 
J. Marcinkevičius atskleidė ir 
kai kuriuos, iki šiol nežinotus 
savo gyvenimo faktus. Pasiro
do, sovietmečiu, besimokyda
mas Prienuose, jis buvo už
darytas į Marijampolės ka
lėjimą, nes buvo įvardintas 
slaptos antisovietinės jaunimo 
organizacijos byloje.

Tarp daugybės jubiliato 
sveikintojų buvo ir Lietuvos 
Mokslų akademijos preziden
tas M. Juodka, pasakęs, kad 
J. Marcinkevičius yra ne tik 
poetas, bet ir akademikas. Šį 
garbingą mokslinį vardą iki 
tol turėjo tik du mūsų ra
šytojai — V. Krėvė ir V. Myko
laitis-Putinas.

Apie J. Marcinkevičiaus poe
zijos ypatumus, apie jo nau
jausią knygą Carmina minorą 
čia pridedamą žodį tarė dr. 
Viktorija Daujotytė. O visą J. 
Marcinkevičiaus poetinės kū
rybos kelią atspindi čia pride
dami ir paties autoriaus pa
rinkti įvairių laikotarpių jo 
eilėraščiai, kuriuos J. Marcin
kevičius adresavo Draugo 
skaitytojams.

Algimantas 
A. Naujokaitis

POEZIJOS VAIKYSTĖ

tėvas parėjo aręs 
užstalėj atsisėdo 
sunėrė rankas 
ir kaip lizdą

padėjo ant stalo

žiūrėjau
į tą pavargusį lizdą 

žiūrėjau
kol pakilo iš jo vyturys 
ir pasaulio palubėje 

sučiulbo

1990

DAINUOJU LIETUVĄ

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą 
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu.

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas — 
visai kaip artimo žmogaus.

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim — kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmonių!

Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis.
Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis.

Kalbuos per, vandenį, per duoną, 
per orą, ugnį, per medžius.
Girdžiu iš visko, kas man duota, 
jus — kaip lietuviškus žodžius.

1966

XXX

Parnešu, 1
gimtine mano, parnešu, 
parnešu sapnus apie tave:

pirmas saptias — apie langą, 
antras sapnas — apie slenkstį, 
trečias sapnas — apie kelią.

Tuo keliu aš pareinu, 
ant to slenksčio atsisėdu, 
langu tuo žvaigždes skaitau.

Kai tamsoj užgęsta kelias, 
kai neranda kojos slenksčio, 
akys — lango ir žvaigždžių, —

lieka, sapnas apie meilę: 
apie juodą juodą skarą 
ant žilos galvos.

1978

VAŽATKIEMIS

Panemunių paukšteli žalias,
Čiulbėk senąja išmintim, 
giedok visais vargų kryželiais, 
visais karais, visom mirtim.

Mįslėm, dainom, raudom rypuoki, 
į margą skrynią viską dėk, 
prie linksmo stalo —garsiai juokis, 
prie liūdno — tyliai pasėdėk.

Žodžius kaip vadeles laikyki, 
suspaudęs juos kietais delnais. 
Apjuoski rankšluosčiais senais

kiekvieną marčią ir jaunikį.
O man galvą pabarstyki 
šiltais vaikystės pelenais.

1972

P.S. Važatkiemis — mano gimtasis kaimas.

TOKIA YRA MEILĖ

Vakarinio dangaus šviesoje 
koks gražus tavo veidas, gimtine!

Atsiklaupk ir tylėk — tegul 
ši erdvė prisipildo tavęs, 
nes tokia yra meilė. Per širdį 
eina šaukdamas kraujas: 
..............gimtine, 
likimų lopšy, tavo tikslo 
ieškojau nerasdamas — 
vierversio lizdas 
arimų platybėse — tu!
Taip gera žiūrėti 
į žydinčią obelį, 
miegantį vaiką 
ir į tavo akis ūkanotas. 
Bet ieškau gėlės, 
kuri man primintų tave, 
kurioje visą laiką kvepėtų 
vaikystė ir vakaras — 
šiltas, mieguistas.

Štai: laimė turėti tave, 
visada virš manęs pasilenkusią. 
Iš čia mano žodžiai — 
o, mano žodžiai =kaip tvarsčiai, 
prilipę prie tavo žaizdų.

1975

XXX

Neši mane arčiau savęs, žemele.

Buvau visai užmiršęs, kad esi.
Bet vis labiau tave dabar man skauda.

Atleiski meno neproptingom rankom 
išsiskyrimą su žagre — matai, 
kaip jos dabar tave apsikabino?

Ten stovi baltas baltas mano brolis. 
Rugių baldakimas virš jo galvos. 
Sodink mane jo dešnėje: broleli, 
ir tavo rankom gyvenu, ir tavo.

Taip sėdim ant kalnelio prie namų. 
Lyg jau nudirbę darbus. Lyg jau žemė 
padėjus būtų galvą mums ant kelių. 
Regiu, kaip amžinybė atsiklaupus, 
nuvaikščiotas artojų kojas plauna.

1976
XXX

Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta. 
Pažvelk į gamtos besikeičiantį mostą, 
į pritilusį paukštį, į augalo rimtį, 
į viską, ką galima skint arba rinkti;
o, vargšas pasauli, o, blunkančios spalvos - 
kaip dygo, kaip kilo, žydėjo, sūpavosi 
Kaip žaidė gyvybė, kaip nokdama brendo, 
ieškodama ryšio — visuotinio, bendro! 
Ir kaip ji apstulbo pajutus, supratus, 
kad buvo tiktai įviliota į spąstus — 
į formą, kuri kas akimirką trupa, 
į vasarą (varge!) begėdiškai trumpą.
O, vystantys, gęstantys broliai! Tai kerštas 
už mūsų žydėjimo valandas karštas, 
už beprotišką mūs nužengimą į žemę: 
nužengę — vadinasi, ir nusižengę...

Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta.

1995

MES

Tai ir yra mes.
Čia mes atrasti. 
Žemė čia su mumis 
vis kyla ir kyla į kalną.

Ant kalno rugiai: 
apsikabinam su jais ir laikomės. 
Atrodo, kad jau iš krūtinių 
čia pateka saulė.

Ar paukščių Uždai, 
ar žmonių namai 
tenai, kur ant slenksčio 
sėdi sena kalba?

Atbėga mūsų vaikai, 
sukrinta jai į prijuostę 
ir žiūri į kruvinas lūpas, 
garsiai tariančias: mes. 
1980

XXX

ta žemė

su ašakom 
užsiauginom

iš tikro sakau jums iš tikro 
ėjom su ja duonos 
kryžiaus ir kraujo kelius

žydėjo ai kaip žydėjo 
surūdijus europos rožė 
spygliuota viela 
konclagerių karalienė

galvodavom apie dangų 
dabar jau neatsimenu 
kas ištarė pirmas 
neturėk kitos žemės 
be manęs vienos

1987

1989 M. VASARIO 19-OJ1

Diena atrištom akim. 
Tauta iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt. 
Tebūna jos žodžiai kilnūs.

Pašauk ją, pašauk atsitiest 
ir laisvę išskleist — kaip esmę. 
Štai mes — ir mūsų tik tiek, 
kiek BUVOM ir kiek ESAME. 
Kiek BŪSIM šioje dienoje

sudygę augimui ir brandai, 
ant žemės gyvi ir po ja, 
paženklinti lietuvybės randais.

Prie savo kalbos prikalti, 
prie istorijos prirakinti. 
Žmonės, jūs nekalti. f
Jūs tik labai iškankinti.

Bet jau atrištom akim.
Ir kaip vėliava —jau pakilūs. 
Lietuva, leisk mums atkimt. 
Tebūna mūs polėkiai kilnūs.

1989

XXX

kalnai kuriais lėkiau 
kalnai kuriais bridau 
darbai kuriuos laikiau 
sparnai kuriais skridau

tegu sakau tegu 
ne mano manyje 
rugelis po dalgiu 
ugnis akmenyje

nukritusi šalia 
gyvybės valanda 
žalia žalia žalia 
juoda juoda juoda 
1979

4
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Grupė susitikimo su laureatais dalyvių. Iš kairės: Krašto apsaugos viceministras E. Simanaitis, J. 
Paulavičienė, dr. V. Kubilius, dr. A. Tyla, Rašytojų sąjungos pirm. V. Sventickas, laureatas J. Sa
jauskas, dr. A. Vasiliauskienė, J. Kliučinskienė-Semaškaitė, dr. Z. Zinkevičius, už jo — A. Paula
vičius, „Girių aido” nariai — A. Lukša, V. Balsys, akompanuotoja M. Kuprienė, V. Kuprys, konkurso 
vertinimo komisijos narys V. Užtupas, partizanas, „Girių aido” narys S. Gudaitis. Priekyje — A. Va
siliauskienės vaikaičiai. Nuotr. A. Žižiūno

Nijolė Gaškaitė Žemaitienė pasirašo savo premijuotą knygą poe
tui J. Juškaičiui. Nuotr. Algimanto Žižiūno

Su literatūrinės premijos 
laimėtojais

Lietuvoje plačiai nuskambė
jo, visuomenės susidomėjimą 
sukėlė Čikagoje leidžiamo 
laikraščio Lietuvių balsas lite
ratūrinio konkurso apie Lietu
vos partizanų kovas ir tremti
nių kančias rezultatai; juo la
biau, kad visi premijų laimė
tojai — autoriai iš Lietuvos. 
Apie konkursą ir jo laimėtojus 
pranešė radijas, pasinaudoda
mas išsamiais dienraščio 
Draugo straipsniais, apie tai 
plačiai rašė Rašytojų sąjungos 
savaitraštis Literatūra ir me
nas, kiti laikraščiai. Gal todėl 
į premijų įteikimui skirtą lite- 
ratūrinį-muzikinį vakarą pri
gužėjo pilnutėlė Rašytojų klu
bo salė.

Vertinimo komisijos nariai 
— Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas V. Sventickas ir knygų 
leidybininkas V. Užtupas, api
būdindami konkursą, pripa
žino, kad jis pavyko, gauta 
daug vertingų kūrinių, ku
riuose į pokario partizanų ko
vas bandoma pažvelgti naujo, 
įdomaus stiliaus bei vaizdavi-' 
mo priemonėmis. Net ir tarp 
nepremijuotų rankraščių yra 
gerų, išspausdinti vertų, kūri
nių.

V. Sventickas įteikė* premįjų 
čekius tiems laureatams, ku
rie jų dar nebuvo atsiėmę. Visi 
laureatai nuoširdžiai padėkojo 
konkursą paskelbusio laikraš
čio Lietuvių balsas redakcijai, 
konkurso mecenatams, verti
nimo komisijai. Jie taip pat 
papasakojo kaip rinko medžia
gą, kaip rašė.

Už rankraštį Akmenuotas 
patrioto kelias antrąją premiją 
laimėjusi vilnietė istorikė Al
dona Vasiliauskienė sakė, kad 
rašyti kūrinį apie prof. P. Do
vydaitį ir dalyvauti konkurse 
ją skatino katalikų mokslo 
akademijos bendradarbė An
tanė Kučinskaitė, kunigas dr. 
Antanas Liuima. Rašiniui jai 
pavyko surasti 43 dar nežino
mus P. Dovydaičio laiškus, ar
chyvuose aptikti jo tardymo, 
sekimo bylas.

Kaunietė Janina Kliučins
kienė-Semaškaitė, antrąją 
premiją laimėjusi už kūrinį 
Lietuvos kario likimas, sakė, 
kad jai pavyko surasti liudi
ninkų apie legendinio partiza
no Jono Semaškos ir jo bend
ražygių kovą. Autorė apgailes
tavo, kad jos rankraštis gal ir 
neatitinka visų literatūrinių 

reikalavimų, nes konkurso 
terminai ją vertė skubėti.

Žodį tarė, į susirinkusiųjų 
klausimus atsakė pirmąją pre
miją iš Čikagos parsivežęs Su
valkijos geografijos autorius 
marijampolietis Justinas Sa
jauskas.

— Kai grįžau iš konkurso 
šventės ir Kovo 11-sios minė
jimo Čikagoje, pusė pažįstamų 
Marijampolėje prasilenkdavo 
su manimi, aukštai iškėlę gal
vas, o viena mokytoja, buvusi 
bendradarbė, puldinėjo nuo 
vieno kolegos prie kito, klau- 
sinėdama: „Kiek gavo. Kiek 
tas Sajauskas parsivežė dole
rių? — kalbėjo J. Sajauskas. 
— Apmaudu, kad šiems žmo
nėms visai nerūpi, už ką išei
vija moka, ir prireikus, vėl 
mokės. Tai yra didžiausia mū
sų nelaimė, kad patriotizmą 
nuvertinusi, sumaterelėjusi 
mūsų visuomenės dalis jau 
nesuvokia partizanų kovų he
rojiškumo ir tragizmo, kad 
mūsų tėvų ir brolių žygdarbiai 
jų sąmonėje virto tik eilute 
knygoje. Išėjai į mišką, pa- 
pleškinai, kaip koks Tadas 
Blinda, paskui pats buvai nu
šautas — šitaip, deja, supran
ta istoriją mūsų sumiesčio- 
nėjusi, nuo sovietmečio nuodų 
neatsipeikėjusi, visuomenės 
dalis. Nors išeivijos lietuviai 
savo tėvynės dramą stebėjo, 
pergyveno iš užjūrio, bet ji ge
riau suvokia ir įvertina mūsų 
partizanų kovų prasmę, jas 
nevadina pokario banditizmu. 
Ar ne todėl šį konkursą pas
kelbė Čikaga, o ne Vilnius ar, 
sakykim, per paskutinius sa
vivaldybių rinkimus apsijuo
kęs Kaunas? Šlovė išeivijai! Ji 
suprato, kad, tik iki paskuti
nės raidės prisiminę ir įver
tinę savo garbingą praeitį, iš
lyginsime kelią į ateitį”.

J. Sąjauskas dar sakė, kad, 
skelbdami konkursą, Čikagos 
lietuviai ant kojų sukėlė pus
šimtį autorių. Galbūt kitame 
konkurse jų dalyvaus dar dau
giau? O gal ateis laikas, kai 
Lietuvos kovų už nepriklau
somybę istorija domėsimės ne 
dėl pinigų, ne dėl garbės, o tie
siog todėl, kad tai tėvynės is
torija, net jeigu kartais ji yra 
neįsivaizduojamai skaudi, 
kaip praėjęs pokaris.

Atskirai, kitą dieną, trečio
sios premijos čekis už romaną 

Užverstų šulinių vanduo Ra
šytojų klube buvo įteiktas Ni
jolei Gaškaitei-Žemaitiertei, 
surengtas gyventojų Genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
jau išleistos šios knygos apta
rimas.

Literatūros tyrinėtojas V. 
Gasiliūnas, tarsi papildyda
mas J. Sajausko mintis, apta
rime pasakė, kad didžiausia 
šio romano vertybė — ne sti
listinės priemonės ar perso
nažų charakteriai, bet paliu
dijimas, jog pokario Lietuvoje 
dar buvo pirmosios nepriklau
somybės laikais išauklėtų, so
vietmečio tvaikui nepasidavu- 
sių, žmonių, kurie laisvę suvo
kė, ne kaip laisvę sau, bet vi
sai Lietuvai, visai tautai. To
kių žmonių Lietuvoje dabar, 
deja, liko labai mažai.

Kita vertus, pastebėjo V. Ga
siliūnas, autorė išvengė di
džiausio pavojaus, kylančio 

Juliaus Pakalkos suprojektubto ir jo lėšomis Lietuvių tautinėse 
kapinėse prie Čikagos pastatyto kryžiaus-koplytstulpio detalė. 
Kryžius skirtas Sibiro tremtiniams ir kitiems mūsų tautos kan
kiniams atminti.

rašant tokios tematikos kūri
nius — personažų padalinimo 
į bloguosius ir geruosius, ati
tinkamai paskirstant ir mora
lines bei kitokias vertybes.

— Ir tai, man atrodo, kyla iš 
romano autorės gilesnio 
žvilgsnio į žmogaus vidų, su
vokiant, kad gėrio ir blogio 
kova žmoguje yra amžina ir 
galutinio sprendimo apie žmo
gų kitas žmogus negali pada
ryti, — kalbėjo V. Gasiliūnas. 
— Šis dalykas, manyčiau, su
sijęs ne tik sū tuo, kad autorė, 
būdama kartu istorikė, archy
vuose išstudijavo šūsnis bylų, 
atveriančių ne tik keisčiausius 
žmogaus iikhttū vingius, bet ir 
su autorės principinėmis 
krikščioniškomis nuostatomis.

Su premijuotų kūrinių apta
rimu sutapo ir tame pat va
kare Rašytojų klube surengtas 
Antano Paulavičiaus naujos 
knygos Už jūrų marių prista
tymas ir Lietuvos partizanų 
dainų ansamblio „Girių aidas” 
koncertas.

Rašytojų sąjungos pirminin
kas V. Sventickas pažymėjo, 
kad šioje knygoje aprašomi jos 
autoriaus A. Paulavičiaus va
dovaujamo partizanų dainų 
ansamblio koncertinių kelio
nių įspūdžiai po Šiaurės Ame

riką ir Australiją, susitikimai 
su žymiaisiais užjūrių tautie
čiais, parodoma jų pasiauko
janti veikla pavergtos, o pas
kui atgimstančios Lietuvos la
bui.

Sibiro tremtinio, rezistento 
A. Paulavičiaus knygos apta
rime dalyvavo žymūs litera
tūros ir mokslo vyrai — lite
ratūrologas Vytautas Kubi
lius, istorikas Antanas Tyla, 
kalbininkas Zigmas Zinkevi
čius, Krašto apsaugos vicemi
nistras Edmundas Simanaitis.

Dr. V. Kubilius pasakė, kad 
jam labiausiai įstrigo šios kny
gos puslapiai apie paprastą 
išeivį darbininką Julių Pakal- 
ką, kuris sunkiai uždirbtus 
pinigus neiššvaistė, o, kaip ir 
konkurso rėmėjai, aukojo kil
niems darbams. Pasitinkant 
Lietuvos nepriklausomybės 
50-tį jis kreipėsi į kompozito
rių Julių Gaidelį ir poetą Stasį 
Santvarą, kad jie sukurtų 
kantatą „Kovotojai”, skirtą 
Lietuvos partizanų atmini
mui. Iš savo kišenės J. Pakal- 
ka skyrė šiems autoriams ho
norarą — po 1,000 dolerių. 
Kantatos pastatymui reikėjo 
didesnės pinigų sumos. Tada 
J. Pakalka, rašoma knygoje, 
užstatė savo namą, kaip ga
rantą, kad pinigai po kantatos 
pastatymo bus sumokėti or
kestrui ir atsiskaityta už kitas 
pastatymo išlaidas. 1968 m. 
Vasario 16 d. kantata labai 
vykusiai buvo pastatyta Čika
goje, visos išlaidos padengtos. 
Vėliau J. Pakalka nusprendė, 
kad kita kantata reikia įam
žinti partizanų motinas ir tą 
kūrinį padovanoti nepriklau
somybę atkūrusiai Lietuvai. 
Tam pačiam kompozitoriui ir 
poetui, libreto autoriui J. Ais
čiui jis vėl davė honorarą po 
1,000 dolerių. Kantatą jis pa
siuntė į Lietuvą, tikėdamasis, 
kad ji bus tinkamai ir įspū
dingai atlikta. Deja, Lietuvos 
Kultūros ministerija, kitos 
kultūrinės įstaigos ją priėmė 
šaltai, tęsėsi ilga tyla, niekas 
ilgai neatsiliepė. Pagaliau tik 
1999 m. kantata „Partizano 
motina” buvo pastatyta Kaune 
ir Vilniuje. Bet ją deramai 
įvertino tik salėje buvę parti
zanai, tremtiniai. Kaip sakė 
dr. V. Kubilius, nebuvo tinka
mos reklamos. Kantata mūsų 
muzikų buvo silpnai parengta. 
Kai Čikagoje buvo pastatyta 
partizanams skirta Kantata, 
publika ją entuziastingai suti
ko, užsienio lietuvių spaudoje 
buvo daug gerų atsiliepimų, 
padaryti įrašai. O Lietuvoje po 
pastatymo — tyla, karti tyla. 
Ir koncerto niekas neįrašinėjo, 
nors J. Pakalka žadėjo pa
dengti ir įrašo išlaidas. Su

Robert Frost
MALDA PAVASARĮ

O, duok mums pasidžiaugt diena žieduota, 
Bet ir neleisk iš anksto jau galvoti 
Apie netikrą derlių; mus laikyki 
Paprastume, šiam metui sravint tykiai.

O, džiugink mus labiau sodu baltuoju 
Nei lobiais dieną, dvasiomis tamsoj jau; 
Duok būt laimingiem su laimingom bitėm, 
Kurios spiečium aukštai medžius apspitę.

Ir padaryk laimingus su paukštyčiu, 
Kuris staiga sugenda virš tų bičių, 
Lyg iš padangių kristų meteoras, 
Kurį neliest gėlės sulaiko oras.

Nes tai tik meilė, kaip kad niekas kitas, 
Tik Dievo karalystė, ja nušvitus, 
Pašventint, kas tik palenkta Jo valiai, 
Kurią žmogus išpildyti čia gali.

ŠIENAPJŪTĖ
♦ '' 

Vienas vienintelis garsas tesigirdėjo,
Ir buvo jis tik mano dalgio, šnabždančio žemei. 
Ir ką jis šnabždėjo? Suprasti aš pats negalėjau; 
Gal ką nors apie karštąją saulę, 
Gal ką nors, kodėl garso nebuvo — 
Štai dėl kojis šnabždėjo, o nekalbėjo. 
Tai nebuvo laisvalaikio meto svajonė, 
Ar lengvas a uksas fėjos ar elfo rankoj: 
Kažkas daugiau, nei kad drįstum sakyti, 
Kad tai ne meilė rimčiausia, guldanti pėdą po pėdo, 
Kartu su švelniaisiais akuotais gėlių 
(Blankių orchidėjų), išgąsdinus žalsvą gyvatę. 
Darbas — saldžiausioji darbo svajonė.
Mano dalgis šnabždėjo, grėbliui palikdamas šieną......

O'

PASIRINK KĄ NORS KAIP ŽVAIGŽDĘ)

O žvaigžde (o skaidriausia iš visų), 
Dėl tavo didžio aukščio debesų 
Aptemdymą pakenčiam mes, ■ •••> *
Bet to nesakom, kai tamsi naktis, u.

O tu dėl to šviesi.

Tesie tad išdidi ir paslaptis. 
Net negali tylėt tu amžinai, 
Aukštai iškilus į šaunias sritis. 
Sakyk ką nors, ką mes atmintinai 
Išmoktume kartoti vienumoj.

„Degu”, vien pasakyt mums težinai. 
Bet kiek gi karščio toj liepsnoj? 
Tark Farenheitu arba Celsijum.

Sakyk kalba suprantama, 
Kiek elementų sutirpdai tu degdama.

Bet čia nedaug padėt ji gali mums, 
Tik lieka, kas galop jos menama. 
Lyg Keatso Eremitas pastovi, 
Nė hepalinkus iš dangaus 
Nedaug  ji prašo iš žmogaus: 
Nors kiek pakilt iš žemumos, 
Ir kai minia kada šturmuos 
Mus per didžia garbe ar panieka, 
Kad kaip tą žvaigždę rinktumės kai ką, 
Kas mums pakilt ir likt romiems pamos.

Vertė Alfonsas Tyruolis
Šįmet suėjo 125 metai nuo žymiojo amerikiečių poeto Ro

bert Frost (1875-1963) gimimo. Kilęs iš San Francisco, didesnę 
gyvenimo dalį praleido New England valstijoje, kurios gamtą ir 
žmones poezijoj daugiausia ir vaizdavo. Jo poezija pasižymi kla
sikiniu aiškumu ir mintingumu.

kokia nuoskauda ir kartėliu J. 
Pakalka turėjo grįžti atgal į 
Čikagą, specialiai skridęs į 
Lietuvą, į Kantatos premjerą! 
„Atbuko mūsų protas, aptemo 
mūsų akys, o ausys nebeskiria 
garsų, kurie iš dangaus atei
na, o kurie yra iš blogio kara
lystės”, — rašoma knygoje Už 
jūrų marių.

Kalbėjusieji sakė, kad Lietu
voje iš tiesų sumažėjo parti
zanų kovas deramai įvertinan
čių, patriotiškai nusiteikusių 
piliečių, kad išeivijoje šios ver
tybės labiau branginamos ir 
puoselėjamos. Tai rodo ir Či
kagoje leidžiamo laikraščio 

Lietuvos balsas skelbtas kon
kursas bei jo rėmėjai, mecena
tai. Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas V. Sventickas pakar
tojo Čikagoje pasakytus ir 
dienraštyje Draugas paskelb
tus žodžius, kad kitam lite
ratūriniam konkursui, jei jis 
bus surengtas, jis siūlytų pa- ; 
našią temą.

, . ... I

Vakarą paįvairino, pra-, 
skaidrino Lietuvos partizanų < 
ansamblio „Girių aidas” atlie
kamos partizanų ir patriotinės ; 
dainos.

I

Algimantas Antanas ‘ 
Naujokaitis ’

Į
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Atverkime duris poezijai 
ir pavasariui

Sulaukėm šilto ir gražaus 
pavasario, pabėrusio milijonus 
žiedų. Su žydinčiu pavasariu 
ateina laikas Poezijos dienai. 
Poezijos dienos Lietuvoje yra 
labai populiarios. Jas rengia 
ne tik sostinėje, bet ir mažes
niuose miestuose bei mieste
liuose. Nors Lietuvos žmones 
išvargina gyvenimo buities 
sunkumai, bet jie vakare atei
na į susitikimą su poetais, 
kurių žodis nustelbia gyveni
mo tamsą.

Poezijos dienos vyksta ir Či
kagoje. Šiais metais, gegužės 
19 d., penktadienį, 7 vai. va
karo, į Jaunimo centro kavinę 
mus kviečia poetas Juozas Er
lickas, jubiliatė poetė Kotryna 
Grigaitytė ir poetas — parti
zanas Bronius Krivickas.

Tragiško likimo Biržų kraš
to poetas Bronius Krivickas 
su savo broliais išėjo į mišką 
partizanauti. Tačiau miške jis 
nesiskyrė su plunksna. Sėdėjo 
prie rašomos mašinėlės, rašė 
straipsnius į pogrindžio laik
raščius, kūrė eilėraščius. Jo 
kūryboje egzistuoja „gyvenimo 
ir mirties riba”. Tai filosofiniai 
apmąstymai, kuriais suvokia
me ir partizaninės kovos pras
mę. Lietuvoje neseniai yra iš
leistas Broniaus Krivicko Raš
tų I tomas, kuris pasiekė ir 
mus Čikagoje.

Poezijos dienos vakare apie 
poetą, partizaną Bronių Kri
vicką kalbės rašytoja, poetė 
Julija Švabaitė-Gylienė.

Julija Švabaitė, poetė, pro
zininkė. Studijavo Kauno, Vil
niaus universitete, studijas gi
lino Prancūzijoje. Yra išlei
dusi 5 eilėraščių ir 2 prozos 
knygas. Jos poezija artima 
kiekvienam skaitytojui, įsten

gia palaikyti žmogiškus santy
kius ir ryšius, ne tik su bran
giais asmenimis, bet ir su eili
niu skaitytoju. Ryškūs santy
kiai sudaro kiekvieno mūsų 
brangų kraitį iš mus galutinai 
palaikančių prisiminimų. Juli
ja Švabaitė asmeniškai paži
nojo poetą Bronių Krivicką, 
tad ji pasidalins išlikusiais 
prisiminimais, kaip mūsų tau
tos istorijos dalimi.

Juozas Erlickas.

Juozas Erlickas — poetas, 
dramaturgas, prozininkas. 
Studijavo Vilniaus universi
tete, dirba Lietuvos ryte. Yra 
išleidęs satyrinės poezijos, 
dramos ir prozos knygų Ko
dėl? 1979 m., Raštai ir kit. 
1987 m., Bilietas iš dangaus
1990 m., Gyvenimas po sniegu
1991 m., Žalias pareiškimas
1992 m., Bobutė iš Paryžiaus 
1995m., Viršūnės ir kelnės 
1995 m., Knyga 1996 m., Juo
zo Erlicko populiarumu Lietu
voje niekas neabejoja: jis skai
tomas, jis dainuojamas, jis 
šlovinamas ne atskirų partijų,

o svarbiausios politinės jėgos
— tautos.

Poetų — Juozo Erlicko ir 
Broniaus Krivicko eilėraščius 
skaitys Nijolė Martinaitytė- 
Nelson. Nįjolė Martinaitytė 
lietuviškoje visuomenėje nėra 
svetima. Tai plačiašakės veik
los asmenybė. Ji yra aktorė, 
režisierė, visuomenininke, pe
dagogė, dailiojo žodžio ir kon
certų vadovė. Studijavo vai
dybą ir anglų literatūrą, gau
dama bakalauro laipsnį, o 
New York miesto universitėte
— magistro laipsnį iš kalboty
ros. Kaip aktorė, lietuvių tar
pe ypač pasižymėjo, su akto
riumi Jonu Kelečiumi sukur
dama vaidybinį duetą.

Algirdas Titus Antanai
tis, įsigydamas sąskaitybos 
bakalauro laipsnį DePaul uni
versitete Čikagoje ir pelnyda
mas pragyvenimą, kaip revi
zorius, kartu dirbo visuome
ninėje, kultūrinėje lietuviškoje 
veikloje. Ypač bendradarbiavo 
įvairiuose leidiniuose: rašė 
eilėraščius, knygų recenzijas, 
rengė išeivijoje leidžiamų kny
gų metines apžvalgas, buvo 
vienas Metmenų redaktorių. 
1968-1991 vadovavo teatro sa
tyros grupei Čikagoje .Antras 
kaimas”, šiam teatrui jis rašė 
tekstus, sudarinėjo progra
mas, režisavo humoro spektak
lius. 1977-1988 vedė liet, radi
jo programos literatūros va
landėles. 1994-1995 dėstė lite
ratūrą Vytauto Didžiojo u-te 
Kaune ir Klaipėdos universi

tete. Jis yra Lituanistikos ins
tituto, Baltistikos draugijos 
narys. Algirdas Titus Antanai
tis kalbės apie poetą, satyristą 
Juozą Erlicką.

Daiva Markelytė tik ką 
apgynusi anglų kalbos dokto
ratą lietuviška tema, nepalie
ka lietuviškos kultūrinės veik
los. Ji sutiko skaityti paskaitą 
apie poetę Kotryną Grigaitytę.

Dr. Daiva Markelytė, nuo 
vaikystės priklausė ateitinin
kų ir skautų organizacijoms. 
Lankė lituanistinę mokyklą, 
Vaidino lietuviškuose spektak
liuose, dalyvavo literatūros 
vakaruose, skaitydama poe
ziją ir prozos tekstus. Daiva 
Markelytė, jau anksčiau bai
gusi studijas ir įsigijusi baka
lauro ir magistro laipsnius, 
ėmė dėstyti anglų kalbą Illi- 
nois universitete Čikagoje, bet 
čia ji nesustojo, o siekė aukš
čiausio mokslo laipsnio. Svei
kiname jauną kalbos ir lite
ratūros daktarę Daivą Mar
kelytę, kuri įprasmino savo 
lietuvišką kilmę ir kalbą ame
rikiečių universitete. Sveiki
name ir džiaugiamės ją maty
dami ir toliau lietuviškuose, 
kultūriniuose renginiuose.

Poetė Kotryna Grigaitytė 
Suvalkijos plačių laukų dukra. 
Kaune baigusi gimnazįją, stu
dijavo Vytauto Didžiojo u-te. 
Poezįją pradėjo spausdinti 
1927 m. Jos poezijoje būdingi 
gamtos, intymių išgyvenimų, 
tremties ir tėvynės ilgesio mo
tyvai, skaidri jaunatviška pa
saulėjauta; novelių ir apysakų 
rinkiniuose ji gvildena meilės 
bei šeimos problemas. Poetė 
Kotryna Grigaitytė yra išlei
dusi poezijos knygų: Akys pro 
vėduoklę 1937 m., Paslaptis 
1950 m., Širdis pergamente 
1956 m., Rudens sapnai 1963 
m., Trapus vakaras 1968 m., 
Marių vėjui skambant 1980 
m., Tylos dovana 1983 m. ir 
Tylos dovana 1991 m. Vilniu
je. Novelių — Veidu prie Že
mės 1962 m., Auksinukai 1992 
m. Vilniuje. Jos eilių tekstams 
yra sukurtos dainos ir gies
mės.

Sveikiname poetę Kotryną 
Grigaitytę, šiais metais šven
čiančią brandaus gyvenimo 
amžiaus, 90 metų sukaktį. Šia 
sukakties proga ją ir jos kū
rybą prisimename šioje poezi
jos pavasario šventėje.

M.R.

Daiva Markelytė. Bronius Krivickas. Kotryna Grigaitytė.

Juozas Erlickas
Virvytė ir aš

Gimiau aš toli nuo didžiųjų kelių
Prie upės sraunios, akmenuotos Virvytės, — 
Ją vasarą perbrist nesunkiai galiu,
Tik niekaip aš jos negaliu pasivyti.

O gluosniai — tie upių sargybiniai — mena: 
Kadaise pakrante, per žydinčias pievas 
Ją vijosi vaikas — ne aš — mano tėvas — 
Tai buvo seniai, o jinai nepaseno.

Ir veltui vejuos aš Virvytę pakrante,
Ir vejas drugelis mane dešinėj...
Vis tiek ji pirmoji atbėga į Ventą,
Ir lenkias jai pirkios: „Sveika! Mes — Viekšniai”.

EINA VASARA...

Eina Vasara graži tarsi mama 
Su vaikais, su paukščiais žaisdama, 
Supasi ant laikrodžio rodyklių 
Saulės sūnūs — spinduliai — išdykę.

Nemiegok ilgai — praeis pro šalį,
Nepavysi, neberasi kelio...
Tam kely su antpečiais geltonais 
Jau budės Rugsėjis kapitonas.

O! Kad vasara nepasibaigtų!..
Bet Rugsėjis puola — bėkim gelbėt — 
Laikrodžių neturim — turim laiko 
Daug daugiau, nei laikrodyje telpa,

Bet pastoja kelią varnos pilkos...
Verkia pasilikusi viena
Voro siūlu pririšta prie smilgos
Paskutinė Vasaros diena...

KELIAI TARTUM UPĖS

Kur bėga tas mažas takelis 
Per didelį lauką rugių? — 
Jis skuba į didįjį, kelią — 
Antai jį už lauko regiu!

Takelis — tai mažas upelis,
Didysis — lyg Nemunas riestas, 
Surinkęs gal šimtą takelių 
Juos plukdo į didelį miestą.

Takelis vos vos teįžiūrimas
Mieste, rodos, niekam nerūpi — 
Girdi, ošia miestas — kaip jūra jis, 
Bet jūros nebūtų be upių, —

Takeliai tarytum šaltiniai
Ištrykšta iš mūsų namų
Ir niekur nėra paskutinio,
Ir niekad nebus, kol einu...

Nematė jisai niekad motinos savo, ;2
Nors kaime už miesto gyvena jinai... A
Jis vienas tylėjo, kai choras dainavo, «<
Jog „mes laimingiausi pasauly vaikai”. ”

Čia nieks neateidavo jo aplankyti, .L
Bet verkiant aš jo nemačiau niekados... <■<’
Sapnavos jam jūros, kraštai nematyti, — **
Tačiau ir tenai jis nerado mamos. ! jt

Tą naktį rugsėjo, kai virš internato 
Praskrido nematomas gervių būrys, 
Jis verkė... Bet niekas tada nepamatė, 
Kaip skrido su gervėmis jis...

...IR VAKARĄ

Praeina viskas, aš irgi praeisiu,
Praeisiu, ir pamirš mane kaip lietų
Ir pakartos lyg priemiestinį reisą
Kiti, praėję dulkėmis planetos.

Kaip Kristijono Donelaičio žodis,
Kaip laikrodžio rodyklė — taip ilgai aš
Apie nematomą sukuosi ašį
Lyg sapnas dramblio — sunkiai ir vienodai.

O kitados esu sapnavęs sapną,
Kad mano širdyje iškrito sniegas,
Kad vidury pražioto paukščio snapo 
Sėdėjau ir giedojau apie nieką.

Ir aš buvau toks mažas, baisiai mažas, 
Mažesnis už mažiausią paskutinį, — 
Taurelėj tulpės susigūžęs lašas 
Atrodė man bekraštis vadenynas.

Tačiau naktis namus palieka, aušta
Ir tirpsta sapnas tartum pirmas sniegas.
Vėl didelis šį rytą nubudau aš
Ir neprisimenu nubudęs nieko...

ATSISVEIKINIMAS

Kur šiandien diena vakarykštė yra? 
Ak, kur man ieškoti jos, kur ją surast? 
Nesaugojau vakar, — kieme palikau ją, 
Kai rinkos šešėliai, kai leidosi saulė.

Gal ją kas nuskynė kaip didelę gėlę?
O gal išsivarė į šalį Šešėlių?
Gal ją šienpjoviai tartum žolę nukirto?
O gal ji į vieškelių dulkes pavirto?..

Gal jau niekada neberastu aš jos 
Lyg upė šiltos vakarykštės dienos?
Nakčia į Šešėlių pasaulį išskrido 
Žaidimai ir žodžiai kieme išbarstyti...
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Daugiau niekada niekada taip nebus — 
Aš juos vakare susirinksiu visus
Ir žodžiais piktais neįžeistu aš draugo — 
Iš jų ilgas juodas šešėlis išauga...
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Literatūrinė popietė su 
poetu Kaziu Bradūnų

•u
A

Vilniuje veikiantis Vinco 
Krėvės memorialinis muziejus 
surengė literatūrinę popietę 
su poetu, Lietuvos Valstybinės 
premijos laureatu Kaziu Bra- 
dūnu, jau bene prieš dešimtį 
metų grįžusiu iš išeivijos ir 
apsigyvenusiu Vilniuje. Kartu 
su žmona Kazimiera atėjusius 
į muziejų, juos su muzika ir 
dainomis sutiko S. Stane
vičiaus vidurinės mokyklos 
moksleiviai, vėliau atlikę gra
žią ir nuoširdžią meninę pro
gramą.

Pradėdamas popietę, muzie
jaus direktorius A. Chlebins- 
kas pasakė, kad Kazio ir Kazi- 
mieros Bradūnų apsilanky
mas čia nėra atsitiktinis. Abu 
buvo profesoriaus V. Krėvės 
studentai, abu klausė tų pačių 
jo paskaitų. A. Chlebinskas 
priminė K. Bradūno žodžius 
muziejaus atidarymo dieną ir 
jo užrašytus lankytojų atsilie
pimų knygoje: „Viską peržiū
rėjau, radęs savo profesoriaus 
prasmingų žingsnių. Jie giliai 
įminti jo studentų atmintyje”.

Muziejaus direktorius A. 
Chlebinskas apžvelgė K. Bra- 
dūncukūrybos kelią, pažy
mėdamas, kad jis išaugo, kaip 
savitas, didelio talento poetas. 
Nors okupacijos metais jo poe
zija Lietuvoje buvo slopinama, 
net draudžiama, tačiau įvai
riais būdais ji prasiskverbda
vo pro geležinę uždangą, ėjo iš 
rankų į rankas, buvo persi
rašoma. Muziejaus mokslinė 
bendradarbė Aldona Valaus- 
kaitė dar tebeturi tais laikais 
nelegaliai gautą K. Bradūno 
poezijos rinkinį Sidabrinės ka
manos.

A. Chlebinskas taip pat 
pabrėžė K. Bradūno vaisingą 
veiklą išeivijoje, ugdant ir gar
sinant lietuvių literatūrą, tel
kiant žemininkų ir lankininkų 
literatūrinius judėjimus. Kar
tu su Rimvydu Šilbąjoriu jis 
suredagavo Čikagoje 1992 m. 
išleistą stambų, išsamų vei
kalą Lietuvių egzodo lite
ratūra 1945-1990, vėliau, 
kaip ir Literatūros lankai, pa
kartotinai išleistą Vilniuje. 
Siekdamas, kad išeivijoje pa
rašyta poezija nebūtų atkirsta 
nuo kuriamos tėvynėje, kad 
bendras lietuvių poezijos vei
das pasiliktų autentiškas, nie
kieno iš pašalės nesužalotas, 
K. Bradūnas suredagavo at
mintiną antologiją Lietuvių 
poezija išeivijoje 1945-1971.

Bet įdomiausias ir įsiminti
nas buvo literatūrinėje po
pietėje pasakytas K. Bradūno 
žodis. Jis kalbėjo apie savo 
kūrybos ištakas, paaiškino, 
kas paakino, įkvėpė parašyti 
vieną at kitą eilėraštį, išsakė 
savo poiiūrį į tautosakos ir in
dividualios poezijos sąsajas, 
pasidalino įspūdžiais, kilu
siais iš tolimų kraštų, grįžus į 
tėvynę. Kad ir kiti, tarp jų ir 
K. Bradūno kūrybos ty
rinėtojai, galėtų susipažinti su 
ta jo kalba, pasinaudodamas 
garso įrašais pateikiu daug
maž visą K. Bradūno kalbos 
tekstą.'

— Aš sakyčiau, kad mes, čia 
susirinkę, visi esame jauni. 
Kas poezįją myli — tas ne
sensta, bent dvasia visada jau
ni, — pradėjo K. Bradūnas —

kos tradicijos, dar jai buvo du 
dievai — ten, padangėse — 
Dievulis, o bažnyčioje — Die
vas.

Dabar mes visi daugiau ar 
mažiau esame krikščionys, bet 
tos pagoniškos tradicijos mūsų 
pasąmonėje buvo užsilikusios 
beveik iki 20 amžiaus vidurio. 
Paprastai kaimo moterėlei dar 
galėjo būti ir du dievai — Die
vas ir Dievulis.

Po daugelio metų, jau Ame
rikoje, atsiminęs tą kelionę, 
kylant debesiui ir perkūnui 
dundant, parašiau štai šitą 
eilėraštį:

Na, o žmogaus gyvenimas vi
sada prasideda tėviškėje — 
kur ji bebūtų — miestas, 
bažnytkaimis, ar kaimas. Aš 
pats esu kaimietis, suvalkie
tis, didžiąją dalį savo gyveni
mo praleidau svetimuose 
kraštuose, bet tėviškė, kur aš, 
bebuvau apsistojęs man buvo 
svarbiausias dalykas. Kur 
mes bebūdavom — visur at
rodė, kad esame tik pakeliui, 
pakeliui ir tik pakeliui. Nie
kad nesijautė, kad esi savo 
vietoje. Visada sapnavosi tė
viškė. Žinoma, šiandien ir jos 
nėra tokios, kokia liko mano 
jaunystės akyse. Bet žemė — 
ta pati, ta žemė, kuri mane 
augino, kuri, galima sakyti, 
mane pagimdė, kaip poetą ir 
rašytoją. Iš ten visos mano 
šaknys. Juk ten dar savo vai
kystėje aš girdėjau lietuviškas 
dainas, liaudies pasakas auklė 
sekdavo. Ir man jau tada 
atrodydavo, kad visos tos pa
sakos, tos dainos yra kažkas 
kita, negu įprasta, kasdieninė 
kalba. Man atrodė, kad daina
— tai tas pat kalbėjimas, bet 
atsitinka čia kažkoks burtas
— tie patys kasdieniniai žo
džiai dainoje pasidaro daug 
gražesni, žodžiu, įvyksta kaž
koks persikeitimo stebuklas. 
Aš tai suvokiau, jau mažas 
būdamas. Ir tai buvo pats pir
minis poezijos supratimas ir 
išgyvenimas.

Būdavo tokia siuvėja Agutė. 
Eidama per kaimus ir siū
dama žmonėms drabužius, 
marškinius sustodavo pas vie
ną kurį nors ūkininką ir siū
davo čia kokias dvi savaites. 
Apsiuvus tą — eidavo pasak 
kitus. Ta siuvėja buvo labai 
didelė dainininkė. Kai ji atei
davo pas mus, aš nieko ne
veikdavau, tik sėdėdavau ant 
tokio suvalkietiško šilto pe
čiuko (mašina jį vadindavom) 
ir klausydavau nuo ryto iki 
vakaro jos dainų. Toks pirmas 
susižavėjimas liaudies poezija 
turbūt paskui atvedė mane ir tur gimęs. Mano antroji tė- 
prie individualiosios lyrikos, 
individualiosios poezįjos.

Aš savo senelių neatsimenu, 
jie jau buvo mirę. Mus, vai
kus, auklėjo tokia pusiau akla 
senutė, viena akim nematė. 
Mes ją teta vadindavom. Ji ne
buvo nei mūsų giminė, nei la
bai pažįstama, bet pas mus 
pritapo, mane, brolį ir seserį 
užaugino. Pas mus ji ir nu
mirė kokiais 1941 ar 42-siais 
metais. Vesdavo ji mane į Al
vito bažnyčią ir rodydavo ta
bernakulį, kur Švenčiausias 
Sakramentas laikomas. Teta 
sakydavo: „Kaziuk, žiūrėk — 
ten Dievo namelis, ten Dievas 
gyvena”. •

Sykį mes einame per lau
kus, o iš vakarų kyla debesis, 
žaibuoja ir perkūnas dudena. 
Teta man sako: „Kaziuk, būk 
geras, girdi — Dievulis bara
si”. Tai aš sakau: „Teta, ar tai 
tas pat Dievas, kur bažny
tėlėje, tame namukyje yra?”

„O ne! — sako teta. — Ten 
Dievas, o čia — tai Dievulis”.

Tada dar nesupratau, kaip 
čia yra. Tik gimnazijoje, atsi
mindamas tą sceną su teta vi
dury laukų, pagalvojau, kad 
dar pas ją buvo likusios mūsų 
tautos tūkstantmetės pagoniš-

Kazimiera ir poetas Kazys Bradūnai literatūrinėje popietėje, 
ruoštoje Vinco Krėvės memorialiniame muziejuje Vilniuje.

Nuotr. V. Milišausko

Susitiko Dievas ir Dievulis 
Kryžkelėje vidury Kiršų. 
Prie jų kojų akmenėlis guli — 
Duonos ir vandens padėt 

nešu...

grįžimas buvo negrįžimas į 
svetimą miestą, bet į antrąją 
savo tėviškę. Grįžę po 50 metų 
nebuvimo, jautėmės, tarsi bū
tume išvažiavę tik prieš kele
rius metus: visi orientyrai, pa
gal kuriuos gali geografiškai 
Vilniuje susigaudyti, — tai 
bažnyčių bokštai. Visi jie sto
vėjo savo vietose. Matom: čia 
Bazilijonų bokšteliai, kairėje 
— Šv. Kazimiero, už keletos 
žingsnių — Šv. Teresės baž
nyčia. Žodžiu, jautėmės lyg tų 
50 metų nebūti} buvę.

Valgykit ir gerkite — tai 
viskas, 

Tai mes patys — duona ir 
vanduo.

Ir atėjo ūbaudamas miškas, 
Ir atsiklaupė pažadintas 

akmuo.
K. Bradūnas, paskaitęs šį įr Žengiant į .^1 amžių, ir aš 

kai kuriuos kitus savo .eilė- panorėjau. . pąęąšyti rųoder- 
raščius, tęsė:

— Tokių ir auklės, ir senes
nių kaimo žmonių, kaimynų 
pasakojimų, dainų negalėjau 
užmiršti visą gyvenimą. Saky
sim, mūsų pasakose minima 
tokia Devyniabrolė. Jos poe
tinė tema man atėjo Ameri
koje, nors ten visai kitoks 
kraštas ir kitokia tautosaka 
— pasakos ir dainos. Taip 
parašiau eilėraštį „Devynia
brolė”. Tai nėra tos pasakos 
iliustracija — ji tik supoetin
ta, su noru parodyti, kaip kar
tais galima liaudies dainos ar 
pasakos įtakoje parašyti ir in
dividualų eilėraštį, kurį jau 
negali pavadinti nei liaudies 
daina, nei pasaka.

Dabar mes, čia susirinkę, 
esame daugiau ar mažiau vil
niečiais, nors dažnas gal ir ki-

viškė yra Vilnius. Mudu su 
Kazimiera ir grįžom čia ieš
koti savo jaunystės pėdų. Su 
ja kartu buvom universitete, 
kartu tą patį dalyką studija- 
vom, tų pačių profesorių pa
skaitas lankėm. Tas mudviejų

nišką eilėraštį, — tęsė K. 
Bradūnas. -- Bet išėjo tik tiek 
moderniškas, kad jame pa
minėtas kompiuteris (skaito 
tą neseniai parašytą „moder
nišką” eilėraštį, pavadintą 
„Šiandieninis”. Jį čia spausdi
name).

Kadangi literatūrinė popietė 
vyko V. Krėvės muziejuje, 
Kazimiera ir Kazys Bradūnai 
— buvę V. Krėvės mokiniai, 
direktorius A. Chlebinskas pa
prašė pasidalinti prisimini
mais apie profesorių.

— Aš esu suvalkietis, o 
Krėvė-dzūkas. Tai maždaug 
dvi tautos, tiktai kaimynystėje 
gyvenančios. Bet kažkokie 
ypatingi kaimyniški ryšiai 
vienų su kitais neišsivystė, — 
pradėjo K. Bradūnas.

— Apie Krėvę išgirdau labai 
anksti. Mano pati pirmoji, nuo 
A iki Z, puslapis į puslapį per
skaityta knyga buvo Dainavos 
šalies senų žmonių padavi
mai. Alvite buvo pavasari
ninkų knygynėlis. Mūsų arti
mas kaimynas Eidukų Mati- 
jošius iš to knygynėlio par-

sinešdavo knygų. Kartą atne
šė vieną knygą man sakyda
mas: „Kaziuk, jau tu dabar an
trame skyriuje, moki skaityti. 
Aš tau atnešiau labai gražią 
knygelę”.

Paėmęs į rankas, iš tikrųjų 
pamačiau, kad ta knyga iš- 
tiesų gražiausia, paveiksluota. 
Tai buvo 1921 ar 1922 metų 
laidos Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai su Adomo 
Galdiko viršeliu ir piešiniais. 
Jie ir dabar tebestovi mano 
akyse. Jau būnant čia, Vil
niuje, visai neseniai, nusipir
kau žurnalo Židinys trečią šių 
metų numerį. Jame buvo stu
dija apie teologinę lietuvių 
tautos sąmonę 13-14 amžiuje, 
ir tas straipsnis iliustruotas 
trimis Galdiko piešiniais, kaip 
tik iš Dainavos šalies senų 
žmonių padavimų. Žiūrėda
mas į tas iliustracijas, buvau 
lyg ir grįžęs į savo kūdikystę. 
Norėjau paskaityti aną straips
nį, įsigilinti, bet akys vis 
krypo į tuos Galdiko paveiks
lus, matytus mano pirmojoje 
perskaitytoje V. Krėvės kny
goje...

O pirmą kartą Krėvę pa
mačiau Kaune, Laisvės alė
joje, einantį su savo neperski
riamu draugu Baliu Sruoga, 
kone du kartus ilgesniu už 
Krėvę. Atrodydavo labai įdo
miai, visi atkreipdavo dėmesį. 
Jei kas juodviejų nepažino
davo sakydavo: „Mažas ir di
delis, o tokie geri draugai”.

Universitete lankiau V. 
Krėvės slavų literatūros pa
skaitas. Lituanistams reikėjo 
išeiti kelis jų kursus.

Nukelta į 4 psl.
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Paskutines savaites mūsų 
Draugas tiesiog mirguliuoja 
„Traviatos” epizodais, — nuo
traukomis, atsiliepimais, ko
mentarais. Ypač daug buvo 
rašyta apie šios muzikinės 
tradicijos istoriją. Iš tiesų, vy
resniems yra ką prisiminti, 
jaunesniems — pažinti ir, be 
abejo, visiems mums — di
džiuotis. Visgi, nori ar nenori, 
tai yra didelis žygdarbis ir pa
siaukojimas. Ir pasitvirtina 
tiesa, kad lietuviams reikia 
duonos, bet nemažiau dainų. 
O jei rimtai, tai mano ben
draamžiai gali tik bandyti 
įsivaizduoti, kiek pasiryžimo 
reikėjo pokario meto emigran
tams — menininkams, priver
stiems dirbti tikrai ne me
niškus darbus, skaičiuoti kiek
vieną centą, tačiau susijungę 
draugėn bendraminčių, suge
bėjo užvesti tokį mūsų ma
lūną, kuris visu pajėgumu su
kasi štai kiek metų ir kasmet 
apvainikuoja lietuvių ben
druomenės kultūrinius rengi
nius nuostabia operos švente.

Operos menas — tai dauge
lio menų sintezė. Muzika, 
dailė, šokis, aktorystė — visa 
tai susijungia į vieną bran
duolį. Už tai bet kokiame pa
saulio teatre — operos pasta
tymas yra didžiulis darbas, 
reikalaujantis ilgo pasiruoši
mo, daugelio žmonių dalyvavi
mo ir, žinoma, didelių išlaidų. 
Be abejo, darbas prasideda 
nuo idėjos ir komandos, kuri 
imasi tai įgyvendinti. Lietuvių 
opera turi puikią „komandą”, 
ištikimai atsidavusią savo 
idėjai.

Gerokai anksčiau prieš kiek
vieną repeticįją jau būna susi
rinkę operai „bosai” — Vaclo
vas Momkus, Jurgis Vidžiū
nas bei maestro Alvydas Va- 
saitis. Jiems visuomet yra ką 
aptarti, viską suruošti repeti
cijai. Reikia paminėti visų, be 
išlygų, operos dalyvių atsida
vimą šiam darbui. Kiekvieną 
penktadienį, prieš spektaklį 
— vos ne kasdien, visi susi
renka bendrai idėjai. Kas at
vyksta iš tolimų priemiesčių 
ar net kaimyninės valstijos, 
dauguma — po dienos sunkių 
darbų. Intensyviai repetuoja
ma, tačiau po repeticijos visi 
dar valandėlę pasilieka paben
drauti, nes tai — jau tarsi vie
na šeima, kurios per savaitę 
pasiilgsti. Yra sunku būti 
nešališkai, dalyvavus šiame 
kūrybiniame procese ir, paju
tus visų „operistų” drau
giškumą, mačius jų tikrą at
sidavimą šiam darbui. Už tai 
nenorėčiau šio straipsnio įvar-

Violetos svetainėje 
apsilankius

Gintė Čepinskaitė
dinti kaip recenziją — tebūnie 
tai tiesiog pasidalinimas min
timis.

Guiseppe Verdi „Traviata” 
— tikrai sudėtingas uždavi
nys. Pirmiausia, — šią muziką 
žino visi, girdėję begalę inter
pretacijų. ir reikia ypatingo 
muzikinio pasiruošimo bei ap
galvoto režisūrinio sprendimo 
pritraukti klausytojo dėmesį. 
Jau eilę metų talkina reži
sierius Eligijus Domarkas. 
Jam tikrai tehka sunkus dar
bas. Tik perskridus Atlantą, 
rytojaus dieną reikia dirbti 
visu pajėgumu. Dekoracįjos — 
prieš tai nematytos, sunku ką 
iš anksto režisuoti. Pačiam 
tenka būti ir dailininku, ir bu- 
taforininku, žodžiu — pilnos 
rankos darbo, o laiko yra ne
paprastai mažai. Tačiau profe
sionalo ranka greitai viską 
sustato į savo vietas. Žinia, 
operinė vaidyba gal kiek pri
mena „muilo operas”, nes ir 
siužetai būna tokio stiliaus. 
Tačiau žinome, kiek pasaulio 
operos scenose tie patys vei
kalai gali įgauti visai netikėtą 
koncepciją, gal ne kiekvieno 
skoniui priimtiną, bet origina
lią, naują, toli pažengusią už 
įprastų operinių rėmų. Kol 
kas mes tenkinamės profesio
naliu, bet — traferetu. Gal tai 
ir labiau priimtina mums, 
gana konservatyviems lietu
viams, bet, kažin ar būtų 
neįdomu sulaukti kažko nau
jo, netikėto, dar nematyto? 
Visi atlikėjai dirbo kantriai ir 
paklusniai vykdė visus, nuro
dymus, stengėsi, kiek galėjo. 
Tačiau tie taip dažnai pasikar
tojantys „kolektyviniai” jude
siai, matyti nedžiugino nei 
pačių choristų, kurie mielai 
būtų labiau individualizuoti ir 
turi potencialą tai atlikti. 
Tačiau, matyt, laiko stoka ap
riboja galimybes.

Maestro Alvydo Vasaičio 
vadovaujama, Lyric Opera or
kestro grupė — tikras perlas. 
Be abejo, brangus, bet ar tikri 
perlai nėra brangūs? Gal dėl 
to, girdint tokio aukšto lygio 
orkestrinį atlikimą, taip nori
si, kad visi likę šios operos 
meno komponentai nenusi
leistų savo lygiu. Reikia 
išreikšti didelį pripažinimą 
mūsų universaliam Maestro 
už jo tokį didelį ir puikų 
darbą. Tiek paruošiant chorą, 
tiek dirbant su orkestru ir so
listais. Jo vedamas orkestras 
buvo puikus vadovas solinė
se ištraukose bei jautrus ir 
lankstus^ akompaniatorius at
likėjams. Be abejo, prie šio pa

ruošiamo darbo nepaprastai 
daug prisidėjo kantrus ir 
„nematomas” chormeisterių 
bei akompaniatorių M. Mote- 
kaičio ir prof. A. Zaboro dar
bas.

Verdi „Traviata” yra pla
nuojama statyti tuomet, kai 
numatyta pagrindinio vaid
mens atlikėja. Violetos partija
— daugelio sopranų viršū
nė. šįkart turėjome nuostabią 
Violetą. Sigutė Stonytė ne 
vien tik puikaus balso savi
ninkė, bet ir aukšto intelekto 
menininkė, kiekvienai ruo
šiamai operos herojės partijai 
turinti savą charakterinį 
sprendimą, giliai apgalvotą ir 
kruopščiai atliktą. Savo laiky
sena, legendinę Maria Callas 
primenanti dainininkė — 
kiekvienoje rolėje yra vis ki
tokia. Jos Violeta — gili, 
santūri, stipri ir kartu mote
riškai jautri. Aksominio tem
bro sopranas skambėjo lygiai 
visuose registruose, kiekvie
nas judesys buvo apgalvotas ir 
pagrįstas. Puiki solistė ir jau
tri partnerė — Sigutė Stonytė 
„vedė” visą spektaklį nuo pir
mo iki paskutinio takto.

Pagrindinės vyro rolės at
likėjas — Audrius Ruberžius 
taipogi nusipelnė ypatingo pa
gyrimo. Greitai išgarsėjęs ir 
šiuo metu pelnytai sėkmės 
rate esantis, šis tenoras yra 
vienas žymiausių ir labiausiai 
kviečiamų balsų Lietuvoje. 
Jam iš tiesų nieko netrūksta
— gražus ir sveikas balsas, 
puiki prof. V. Noreikos mo
kykla, nepriekaištinga sceninė 
išvaizda ir laikysena. Nepa
prastai jaučiasi Audriaus mu
zikinis išprusimas (solistas iki 
dainavimo studįjavo chorinį 
dirigavimą), kas sąlygoja to
bulą intonavimą ir absoliučiai 
natūralų muzikalumą. Prie 
viso paketo talentų, be abejo, 
prisideda darbštumas, atsako
mybė visada scenoje pateikti 
patį geriausią atlikimo va
riantą.

Žermono partija — iki 
skausmo graži ir visų laukia
ma. Solistas Arvydas Mar
kauskas ją dainavo pirmą 
kartą per visą savo muzikinę 
kaijerą. Vertintinos daininin
ko nuoširdžios pastangos, sie
kiant kuo geresnio rezultato. 
Tačiau, matyt, pirmiausia 
pats solistas turi įvertinti savo 
galimybes, — kas tinka jo bal
sui, o kas nelabai. Puikiai 
žinome, kaip netinkamos te- 
stifūros partija gali stipriai 
pažeisti balso stygas. Gal ne 
visada verta eksperimentuoti, 

ypač tokioje rimtoje rolėje. Ar- 
.vydas Markauskas yra beveik 
pastovus Lietuvos operos sve
čias, kaip ir režisierius. Be 
abejo, mes ir vėl norėsime 
išgirsti jo brandų, spalvingą 
baritoną, kitą kartą gal ma
žiau sudėtingoje ar labiau jam 
tinkamoje rolėje.

Negalime nepaminėti vadi
namų „antraeilių” vaidmens 
atlikėjų. Rašau kabutės^, ka
dangi tuomi noriu pasakyti, 
jog tikram artistui antraeilių, 
ar mažų rolių nėra. Ir tą pui
kiai įrodė mūsų artistai.

Floros partijos atlikėjos, so
prano Genutės Bigenytės ne
gali nepastebėti, lygiai, kaip 
negali neišgirst jos balso. Vos 
tik pasirodžiusi scenoje, ji be
mat pritraukia publikos dėme
sį. Nepriekaištingas dainavi
mas, profesionalus judėjimas 
scenoje, plius puiki sceninė 
išvaizda — štai ir rezultatas.

Nijolė Penikaitė atliko Ani- 
nos vaidmenį. Subtilus, švel
nus sopranas, kukli laikysena 
puikiai tiko scenoje. Reikia 
paminėti šios dainininkės pa
sišventimą muzikai, kuri jai 
yra lyg religija. Nijolė per vi
sas repeticijas (bei spektaklio 
veiksmą) dainavo kartu su 
choru, o vėliau „persikūnijo” į 
Aniną.

Kaip visuomet, labai sce
niški, gerai pasiruošę, su 
natūraliu scenos jauduliu — 
mūsų veteranai: Julius Savri- 
mas (Gastonas), Vytautas Šim
kus (daktaras), Vaclovas Mom
kus (Markizas), Pranas Olis 
(tarnas).

Prieš pradedant spektaklį, 
publikai buvo paskelbta, kad, 
netikėtai užkimus A. Bar- 
niškiui, Barono vaidmenį at
liks Kęstutis Alčauskis, (sve
čias iš Lietuvos), paruošęs 
partiją premjeros dieną. Šį 
pranešimą nulydėjo paskati
nami plojimai. Jums leidus, be 
jokių užmačių ką nors už
gauti, norėčiau išsakyti savo 
nuomonę. Nemažai esu dirbu
si su dainininkais bei pačiame 
operos teatre, tačiau tokių da
lykų, kad tenoras būtų pri
verstas dainuoti baritono par
tiją ir paruošti ją tą pačią 
dieną, neteko girdėti.

Kiek žiųome, net maestro 
Virgilijui Noreikai yra tekę 
dainuoti ne pačioje geriausioje 
formoje, — dainininkams vis
ko pasitaiko. Ypač tokioms 
žvaigždėms, kaip minėtasis, 
maestro, dainuojantiems di
deliu krūviu. Tačiau, jei nėra 
paruošto dublerio, jie atsa
komybę pasiima sau ir eina į 
sceną. Yra ne vien jis, yra vi
sas operos kolektyvas, kuris 
dirbo ir nenusipelnė, kad dėl 
tokių „netikėtumų” sugriūtų 
dalis veiksmo. Į kokią padėtį 
šiuo atveju mes statome pa-

Tėvas Giorgio Germont —
Violeta (S. Stonytė) ir tarnaitė Annina (Nijolė Penikaitė) pasku- Germont — Audrius Rubežius G. Verdi „La Traviata”, 
tiniame „La Traviata” operos veiksme. Nuotr. J. Kuprio Nuotr. J. Kuprio

Pirmojo „La Traviata” operos veiksmo fragmentas: Violeta — Sigutė Stonytė, Alfredas — Audrius
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G. Verdi operos „La Traviata” generalinėje repeticijoje. Iš kairės: dr. Grenvil — Vytautas Šimkus, 
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vaduojantį asmenį. Didžiulė 
įtampa ir, be abejo, tai nebuvo 
geras atlikimas, nes ir ne
galėjo būti. O susergantiems 
solistams reikėtų gerai pagal
voti, ar imtis šios atsako
mybės. Tačiau pagalvoti ne 
premjeros dieną, p bent kiek 
anksčiau.

Turbūt neblogai būtų ruošti 
pagrindinių vaidmenų duble
rius, kad ir ne tokius balsin
gus, bet pareigingus ir atsa
kingus.

Kęstutis Alčauskis — pui
kus lyrinis tenoras, žengiantis 
pirmus, bet tvirtus žingsnius 
operos scenoje. Malonu, kad 
jam teko proga taip puikiai 
pasirodyti pooperiniame kon
certe, kur jis visus tikrai 
sužavėjo ir nusipelnė „bravo” 
šūksnį.

Nuostabiai į operos visumą 
šįkart įsiliejo šokis. Ačiū cho
reografui Juozui Vansevičiui, 
skyrusiam tiek laiko ir energi
jos šokių paruošimui. Pakan
kamai sudėtinga choreografija 
visgi buvo įkandama mūsų en
tuziastingiems šokėjams. Da
lis jų, kaip ir choreografas, yra 
kartu ir choro artistai.

Būrelis statistų, talkinusių „La Traviata” operai. Iš kairės: Antanas Rašymas, Steve Valdukaitis, Si
gitas Bielaglovis, Donatas Sabaliauskas.

Šokėjos G. Verdi „La Traviatoje”. Nuotr. J. Kuprio
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„Poezįjos dienos” dalyviai š.m. gegužės 19 d. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, Čikagoje. Iš 
kairės sėdi: dr. Daiva Markelytė, Julija Švabaitė Gylienė, Nijolė Penikaitė; stovi: Marija Reinienė, 
prof. Algis Zaboras, Violeta Drupaitė, Nijolė Martinaitytė Nelson, Algirdas Titus Antanaitis.

Į Čikagą atkeliavo pavasaris
Tokiais žodžiais Poezijos 

vakarą, gegužės 19 d. vykusį 
Čikagoje, Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje, užbaigė 
jo rengėja, JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Re
inienę. Pradžioje ji apgailesta
vo, kad nė vienas iš trijų 
poetų, kuriems buvo skirtas 
renginys, negalėjo dalyvauti: 
Kotryna Grigaitytė, gyvenanti 
New Yorke ir švenčianti 90 
metų jubiliejų, neatvyko dėl 
garbaus amžiaus; Bronius 
Krivickas - poetas partizanas
- žuvo pokariu ir jo kauleliai 
ilsisi kažkur Lietuvoje; Juo
zas Erlickas negalėjo atvykti 
dėl kitų įsipareigojimų. Bet 
poezijos vakaras buvo labai 
šiltas, geranoriškų klausytojų 
buvo susirinkusi pilna gale
rija, ir iš tiesų pavasario 
dvelksmą mūsų širdys pajuto 
labai ryškiai. To viltingo 
įvykio kaltininkai buvo ne 
vien tik menininkai, kurių 
poezija buvo nagrinėjama ir 
skaitoma, bet ir jos interpre
tatoriai bei atlikėjai: apie K. 
Grigaitytę pasakojo Daiva 
Markelytė, Illinois universite
to dėstytoja, pernai doktoratą 
apgynusi lietuvių kalbos ir 
literatūros tema; prisimini
mais apie poetą Bronių Kri
vicką dalijosi jo studijų dienų 
draugė Julija Švabaitė; Juozą 
Erlicką pristatė literatūros ty
rinėtojas Algirdas Titus Anta
naitis; (poeziją skaitė Nijolė 
Martinąitytė; vakarą vedė 
Violeta, Drupaitė; dainavo so
listė Nijolė Penikaitė, jai 
akompanavo prof. Algis Zabo- 
ras. Visas šis bendraminčių 
kolektyvas - autoriai, pa
teikėjai ir klausytojai - sukū
rė nepaprastą atmosferą, kuri 
nuskaidrino sielas ir, galima 
pasakyti, sukūrė naują kūrinį
- meno .projektą, kaip dabar 
įprastu vadinti. Didelis nuo
pelnas ir organizatorės Mari
jos Į^emienės, su išmanymu 
parinkusios programą, atlikė
jus, įdėjusios daug laiko, šir
dies įr darbo, telkiant patį ko
lektyvą.

Pirmoji apie Kotryną Gri
gaitytę kalbėjo dr. Daiva Mar
kelytė. Ji sakė: „Kai šioje poe
zįjos šventėje buvau prašoma 
pakalbėti apie Kotryną Gri
gaitytę, suabejojau. Šios poe
tės nepažinojau. Buvau ma

čiusi jos fotografiją - elegan
tiškai pasirėdžiusią, madinga 
skrybėlaite, lyg anų laikų fil
mų aktorę. Argi tokia gra
žuolė galėtų rašyti gerus ei
lėraščius? Bet, paskaičiusi K. 
Grigaitytės poezįjos, buvau 
maloniai nustebinta: jos sti
lius ir tematika dažnai mo
dernūs (pvz., eilėraštis „Neri
mas”)".

Prelegentė papasakojo apie 
K. Grigaitytės gyvenimą. Ji 
gimė 1910 m. netoli Vilka
viškio. Mokėsi .„Aušros” gim
nazijoje Kaune, studįjavo 
Kauno universitete. Mėgsta
miausi profesoriai buvo Vin
cas Mykolaitis Putinas ir Juo
zas Brazaitis. Kalbėtojos nuo
mone, abu turėjo daug įtakos 
jos kūrybiniam gyvenimui. 
Kurti Kotryna pradėjo nuo 
1927 m. Rašė ne tik poezįją, 
bet ir prozą. II pasaulinio ka
ro metu pasitraukė į Vakarus
- pradžioje į Vokietiją, vėliau 
į JAV.

„Kaip ir Lietuvoje, išeivijoje 
jos kūryba buvo žinoma ir 
mėgstama,- sakė kalbėtoja. - 
Kai kuriems jos eilėraščiams
- „Na, tai kas” (jis vakaro 
metu N. Penikaitės buvo pa
dainuotas) ir „Nenuženk nuo 
akmens, o Marija” mūsų kom
pozitoriai sukūrė melodijas. 
Viena mėgstamiausių K. Gri
gaitytės poečių dar iš jau
nystės metų buvo Salomėja 
Nėris. Čia reikia paminėti, 
kad Nėries politiniai ieš
kojimai Grigaitytei buvo nesu
prantami. Jas rišo panaši 
tematika - žmogiškos meilės 
laikinumas (eil. „Laimė ši 
trumputė”). Kaip ir S. Nėries 
poezijoje, Grigaitytės eilėraš
čiuose jaučiamas vienišumas, 
atsiribojimas nuo realybės 
(„Mergaitė lietuje”). Dar stip
riau jos vienišumo jausmas 
pasireiškia eilėraštyje „Kū
čios”, kada moteris per 
šeimynišką šventę pajunta 
ypatingą vienatvę. K. Grigai
tytė liečia plačią moters 
išgyvenimų sritį. Kaip ir dau
gelio mūsų poezijoje, ir šios 
poetės kūryboje pasireiškia 
gamta (.Paliko vasara’), 
prabėgusio, nebesugrąžinamo 
laiko nuojauta”.

Literatūros kritikė
Markelytė džiaugėsi gavusi 
progą susipažinti su šia poete 

D.

ir išskyrė ypač jai artimą 
bruožą: „kai K. Grigaitytė 
rašo apie romantiką ir Dievą, 
ji vengia sentimentalumo” 
(„Pas Tave grįžtu”): „Visą, 
visą džiaugsmą, Viešpatie, / 
jau visą, iščiulpiau taip 
godžiai iš žalių dienų. / Nera
dau aš niekur laimės pil- 
nažiedės. / Šimtmečius pra
vertus, pas tave grįžtu”...

Po to prisiminimais apie 
mokslo draugą ir pabrolį savo
siose vestuvėse pasidalijo Ju
lija Švabaitė Gylienė. Kadan
gi ši kalbėtoja savo prisi
minimų pluoštelį pažadėjo pa
ruošti „Draugui” atskirai, pa
teiksime tik jos 1 
pradžią: „Šioje, normalioje 
mūsų gyvenimo aplinkoje, 
bendraujant su savo vaikais ir 
vaikaičiais, ne kartą kilo 
klausimas, ar jie paaukotų, jei 
reiktų, savo gyvybę už Lie
tuvą, ir ar jie dabar pakanka
mai įvertina sovietų okupaci
jos aukas, kankinimus, išve
žimus, partizanines kovas, 
kai anuomet jauni vyrai ir kai 
kurios jaunos moterys, palikę 
savo tėvus, draugus, mokyk
los suolą, išėjo į miškus, 
nežinodami ir nenujausdami, 
kad nelygioje kovoje žus, kad 
jų lavonai bus išniekinti ir 
numesti miestų aikštėse, o 
likusieji’ gyvi bus kankinanti 
kalėjimuose arba išvežti į to
limą Sibiro tremtį”. Julija 
Švabaitė parodė B. Krivicką, 
kaip apsisprendusi, idealistą 
kovotoją už tėvynės laisvę. Jis 
išėjo į mišką, vykdydamas dar 
nepriklausomos Lietuvos jai- 
kais duotą pažadą, nors prof. 
Mykolaitis Putinas po B. Kri
vicko diplominio darbo apie 
Joną Aleksandriškį-Aistį pa
žadėjo jam profesoriaus vietą 
Vilniaus universitete. „Rei
kia kovoti, ginti tėvynę iki 
paskutiniųjų”,- kalbėjo Bro
nius ir jau 1944 m. abu su 
studijų draugu Mamertu In- 
driliūnu buvo nusprendę, jei
gu reikės, eiti miškan.

Šią liūdną gaidą pakeitė 
literatūros kritikas A. T. An
tanaitis, pristatęs Juozo Er
licko kūrybą, kuri persmelkta 
ironijos, kartais peraugančios 
į sarkazmą. Tai poetas, dra
maturgas ir prozininkas, gi
męs 1953 m., anot akad. V. 
Kubiliaus, plačios skalės hu

Bendraujant su savo vaikais 
ir vaikaičiais, ne kartą kyla 
klausimas, ar jie paaukotų, 
jeigu reiktų, savo gyvybę už 
Lietuvą, ir ar jie dar įvertina 
sovietų okupacijos aukas, kan
kinimus, išvežimus, partiza
nines kovas, kai anuomet jau
ni vyrai ir daug jaunų moterų, 
palikę savo tėvus, draugus, 
mokyklos suolą, išėjo į miš
kus, nežinodami ir nenujaus
dami, kad žus nelygioje ko
voje, kad jų lavonai bus išnie
kinti ir numesti miestų aikštė
se, o likusieji gyvi bus kanki
nami kalėjimuose arba išvežti 
į tolimą Sibirą tremtį.

Aš asmeniškai pažinau Bro
nių Krivicką^ ^miško poetą”, 
kaip teisingiau jį pavadino 
Draugo šeštadieniniame prie
de Audronė Škiudaitė. Apie jį 
čia trumpai <it papasakosiu, 
nes išsamiam;jp asmenybės ir 
kūrybos aptarimui reiktų ne
mažai valandįį. Vis daugiau ir 
daugiau ryškėja jo vieta Lietu
vos literatūrųję ir istorijoje, 
apie jį jau rašomos studijos.

Sutinkame Krivicko Raštų 
didelę, 575 puslapių, knygą, 
išleistą Vilniuje 1999 metais, 
paruoštą literatūrologo Virgi- 
niaus Gasiliūno. Per daugelį 
metų jis surinko Krivicko kū
rinius, išsaugotus okupacijos 
metais, su dideliu rūpestin
gumu atvėrė ihums Broniaus 
Krivicko gyvenimą ir kūrybą.

Bronius gyveno tame pačia
me bute, kaip jir aš, Vilniuje, 
Gedimino 1, virš Literatų ka
vinės. Tai buvo? maždaug 1943 

kalbosv m. rudenį ir 1944 m. pavasarį.
Su Broniunii bendravome 

gana artimai. Jis buvo nuošir
dus, atviras, į 
lavinimu, mėgdavęs pasidalin
ti žiniomis ar perskaitytomis 
knygomis. Susirinkdavo tame 
bute kai kuriediteratai, poezi
jos mylėtojai. Iš Žarnelės kar
tais atvykdavo Vytautas Ma
černis, ateidavo jau anksčiau 
tame pačiame bute gyvenusi 
poetė Pranutė 1 Aukštikalnytė,

ei-
įdomus savo išsi-

moristinis rašytojas ir vienas 
kritiškiausių knygų recen
zentų. Juo įdomiau buvo klau
sytis literatūros kritiko, kad 
jis pasakojo su ta pačia er- 
lickiška pašaipa. Jis atkreipė 
dėmesį, kad netgi ir knygų 
pavadinimai autoriaus paren
kami netradiciškai: ,jie reiš
kia daugiau, negu jų pažodinė 
prasmė arba kasdienis supra
timas. Pvz., Gyvenimas po 
sniegu aiškiai daro aliuziją į 
Romualdo Granausko 1986 m. 
išleistą apysaką Gyvenimas po 
klevu, kurioje atskleidžiama 
kolūkinio kaimo degradacįja. 
Gyvenimas po sniegu yra gro
teskinių pjesių knyga, kurioje 
veikia Stalinas, Berija, De
kanozovas, taip pat ir saugu
miečiai, partiečiai”... J. Er
lickas, anot prelegento, kalba 
ne savo vardu, o užsideda pri- 
mityvaus grafomano ar 
iškvaišusio viršininko kaukę, 
eilėraščiuose imituoja kvai
lokų romansų, šlagerių stilių 
ar parodijuoja žinomus 
kūrinius, žaidžia 
tambūrais, sąskambiais.
kūrė homo sovieticus tipą, ga
lima taip pasakyti. Vienur

ka- 
„Jis

Eugenijus Matuzevičius, Ju
lius Kakarieka, vieną kartą 
atvykęs Henrikas Nagys, Vy
tautas Jonynas, Monika Ber- 
natavičiūtė. Ateidavo Myko
laičio-Putino giminaitė, mano 
bičiulė Hortensija Balčiūnaitė 
ir kiti, kurių šiandien jau ne
atsimenu. Nuolatinis lankyto
jas buvo Broniaus geriausias 
draugas Mamertas Indriliū
nas, visada besišypsąs, papu
rusiais, vešliais plaukais, gero 
veido, apsirengęs Vis tuo 
pačiu, jau gerai apnešiotu, lyg 
ir išaugtu, švarkeliu... Idealis
tas, vienas gabiausių jaunų 
literatūros kritikų. Aš jį va
dindavau „literatūros sąžine”, 
nes buvo ypač reiklus kūrybai. 
Kartais labai mažam būrely 
skaitydavom savo ir kitų kū
rinius, diskutuodavom, ir bū
davome gerokai pakedenami 
Mamerto „žnyplių”. Skaudžiai 
išgyvenome tada Lietuvos 
okupaciją. Daugumai to meto 
studentų grėsė priverstinė vo
kiečių Reicho darbo tarnyba, 

x kurios visi vengė. Kai kurie, 
jau baigę studijas, išvyko į 
kaimus, kiti įsigijo dirbtinius 
darbo pažymėjimus, retai ro
dydavosi gatvėse. Universite
tas buvo uždarytas, tačiau kai 
kurios paskaitos vyko slaptai, 
o vėliau medicinos fakultetui 
buvo leidžiama veikti.

Taip ir matau prieš save 
Bronių, visada susimąsčiusį, 
su knyga rankoj, labai susirū
pinusį tėvynės likimu. Girdžiu 
jo sodrų, melodingą balsą, kai 
už sienos garsiai deklamuoda
vo arba skaitydavo savo prozą. 
Ypač įstrigo jo nuolat su dide
liu įkvėpimu kartojamos 
lutės:

„O Kalifornija, o tolima, 
tu amžinai žaliuojanti 

šalie!..”
Paskutinį kartą su juo ir su 

Mamertu pabendravome, kai 
Bronius buvo pabroliu mu
dviejų su mano vyru Jurgiu 'niaus un-te. 
sutuoktuvėse 1944 m. gegužę. 
Vaišėsi tada ypač linksmai

pats būdamas kaip koks KGB 
pareigūnas, kitoje vietoje - 
kyšininkas arba kyšininkų te
oretikas, mokydamas paimti 
kyšį, kurį ėmė ir sovietų lai
kais, ima ir dabar,- kalbėjo 
kritikas. - Kalbėdamas pir
muoju asmeniu, jis niekada 
nėra teigiamas veikėjas”.

Baigiant reiktų pridurti, 
kad publika čia, Čikagoje, yra 
labai dėkinga. Įsivaizduoju, 
kad čia noriai rodosi įvairiau
si atlikėjai ir kūrėjai. Laimė 
turėtų būti žiūrėti į akis ir 
kalbėti į širdis žmonių, kurie 
kenčia kartu su tavimi, links
minasi ir liūdi. Nepamirš
tamas buvo jausmas, kai Juli
ja Švabaitė pasakojo apie 
skaudų B. Krivicko giminės 
likimą ir tą tragedijų virtinę 
užbaigė poeto žmonos mirti
mi: „Ta prakilni moteris, ku
riai Krivickas paskyrė ypač 
jautrius eilėraščius, skalbda
ma savo vaiko drabužėlius 
Apaščios upėje, paskendo”... 
salę tarsi elektra nukrėtė fizi
nis drebulys. Tokius momen
tus teoretikai vadina katar
siu.
Audronė Viktorija Škiudaitė 

nusiteikęs buvo Mamertas, ta
rytum ne prieš gera, nes die
nos buvo neramios, įtemptos, 
pilnos mums visiems nežino
mo likimo. Po to juodu abu su 
Krivicku išvyko į savo tėviš
kes negrįžtamai.

Gimė Bronius Krivickas di
delėje trijų seserų ir trijų bro
lių šeimoje, netoli Pasvalio. 
Mokėsi Biržų gimnazijoje, kur 
gana anksti išryškėjo jo lite
ratūriniai gabumai. Ten mo
kėsi Eug. Matuzevičius, Ma
mertas Indriliūnas, Paulius 
Drevinis, L. Žitkevičius. Visi 
jie priklausė slaptai ateitinin
kų organizacijai, kuri buvo tuo 
metu uždrausta. Ten jie skai
tydavo savo kūrybą, dalyvau
davo ir Biržų gimnazijos lite
ratų būrelyje, spausdino savo 
kūrinius laikraštėlyje Litera
tas, taip pat ir moksleivių 
Ateities spinduliuose, Ateityje.

Baigęs Biržų gimnaziją, 
1938 m. Bronius išvyko į Kau
no Vytauto Didžiojo un-tą stu
dijuoti lietuvių kalbos ir lite
ratūros. Įsijungė į „Šatrįjos” 
studentų ateitininkų korpora
ciją, kurį laiką redagavo Atei
tį, vėliau Studentų dienas, 
bendradarbiavo Darbininke, 
Naujoj Romuvoj, XX Am
žiuje.

Lietuvai atgavus Vilnių, 
1940 m. Bronius jau Vilniaus 
un-to Humanitarinių mokslų 
fakulteto Filologuos skyriuje. 
Čia vėl „Šatrija”, kurią tada 
globojo prof. Mykolaitis-Pu
tinas; studijavo ir rašė Bro
nius noveles, eilėraščius, daly
vaudavo literatūros vakaruo
se, Balio Sruogos seminare. 
Lituanisto diplomas jam buvo 
įteiktas 1944 m. balandžio 1 
dieną. Diplominio darbo tema 
buvo „Jono Aleksandriškio- 
Aisčio idėjų pasaulis”. Prof. 
Mykolaitis tą jo darbą ypatin
gai vertino, buvo Broniui ža
dėta profesoriaus vieta Vil-

Artinantis sovietų antrajai 
okupacijai, Bronius, Mamer
tas ir kiti kolegos svarstė, ką 
toliau daryti. Jau tada Bro
nius pareiškė niekur iš Lietu
vos nesitrauksiąs. Reikia pasi
likti, kovoti, ginti tėvynę iki 
paskutiniųjų, kalbėjo jis. Abu 
su Mamertu nusprendė, jei 
reikės, eiti miškan... Prasidė
jus kovoms, Biržai ėjo iš ran
kų į rankas, dundėjo kanona
dos, Broniaus tėviškė buvo su
deginta, vokiečiai traukėsi. 
Bronius su kaimynais apka
suose klausėsi užsienio radįjo, 
kai trys raudonarmiečiai juos 
užtikę, apkaltino špionažu ir 
jau rengėsi sušaudyti. Tačiau, 
lyg per stebuklą, atėmė tik 
laikrodžius, pasišalino.

Rugsėjo mėnesį prasidėjo 
nauji mokslo metai. Bronius 
pradėjo mokytojauti Biržų 
gimnazijoje, bet po keturių su 
puse mėnesio, gavęs šaukimą 
prisistatyti Saugume, pasi
traukė į mišką. Ten jis — jau 
partizanas Trečiojoj Lietuvos 
Laisvės armijoj, kuri buvo įsi
steigusi 1944 metų pavasarį 
Biržų, Vabalninko ir Pandėlio 
apylinkėse.

Čia turiu priminti, kad Bro
niaus bičiulis Mamertas, maž
daug tuo pačiu metu pasitrau
kęs miškan, būdamas tik 25 
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metų, drauge su savo broliu^ 
žuvo, vos praėjus dviems mė-XJ 
nesiams... O tą pačią Mamerto —• 
žuvimo dieną, 1945 m. vasario 
21, Bronius, net nenujausda- ZZ 
mas draugo žūties, sukūrė 
pirmąjį savo partizaninį eilė- 
raštį..A

Broniaus šeimos likimas bu
vo labai skausmingas. Brolis 
Antanas užsimušė traktoriu
mi 1940 m., abu kiti broliai, 
Juozas ir Jonas, žuvo kaip 
partizanai, tėvas buvo suim- JS 
tas, po tardymų ir kankinimų 
jam pakriko nervai, mirė, mo- 
tina prisiglaudė pas dukterį 
Veroniką, sesuo Stasė buvo 
išvežta Sibiran, kita sesuo 
Ona klaidžiojo iš vienų namų į 
kitus su mažais vaikais, nes 
vyras jau buvo išvežtas, o stri
bai ieškojo ir jos.

Bronius įsikūrė bunkeryje
— žeminėje. Ten jau buvo su
sirinkęs nemažai knygų, skai
tė, dalinosi jomis ir su miško 
broliais, rašė eilėraščius, no
veles prie spinksulės, arba sė
dėdamas ant kelmo. Vertė 
Goethe, skaitydavo savo kūri
nius draugams; dainuodavo jie o,‘ 
ir Broniaus sukurtas dainas. ”” 
Dažnai guodė jis savo ginklo » 
brolius, ramino, savo idealiz- 17 
mu praskaidrindamas jų nuo
taiką. Bronius dažnai jautė 
savo tragišką likimą, kuris at
sispindėjo ir poezijoje. Eilė
raščiai buvo parašytį pieštu
ku, ryškiu braižu, taip; kad po 
daugelio metų nesunku buvo 
atpažinti jo rašyseną. Nema
žai kūrinių žuvo, nes partiza
ną Bronių Krivicką, slapyvar
džiu Vilnius-Gintaras, Saugu
mas žūtbūt stengėsi sugauti. 
Už jo galvą buvo siūloma 
5,000 rublių. Slėpusieji jo raš- 
tus, kartais turėdavo juos su
naikinti. Tačiau dauguma išli
ko. Rankraščius slėpdavo Bro
nius po žeme, kartais sudė
davo į stiklainius, užkasdavo 
po kryžiumi, kapinėse, arba 
palikdavo pas artimus žmo
nes.

Kai kurių išlikusių partiza
nų pasakojimu, Bronius nėra 
nė karto panaudojęs ginklo. 
Jis buvo ryšininkas, ruošė at
sišaukimus, redagavo partiza
nų leidinius Aukštaičių kovą 
ir Laisvės kovą, kur spausdin
davo ir savo kūrinius. Buvo 
taipgi Rytų Lietuvos srities 
štabo visuomeninės dalies vir
šininku. •

1948 m. Suosto kunigas Bro
nių slapta sutuokė su buvusia 
jo mokine, vėliau pradžios mo
kyklos mokytoja Maryte Žie- 
melyte. Juodu slapstėsi uošvi
joje ir pas artimus bičiulius, o 
kai Saugumas pradėjo inten
syviau sekti, pasitraukė į Bir
žų girią. Marįja jau laukėsi 
kūdikio, slapstėsi, pakeitė net 
savo pavardę, buvo nuolatos 
sekama. Sulaukė ji berniuko, 
ir skaudaus likimo buvo lem
ta, kad ta kilni moteris, kuriai 
Krivickas paskyrė jautrius 
eilėraščius, skalbdama savo 
vaiko drabužėlius Apaščios 
upėje, paskendo...

Bronius žuvo 1952 m. rugsė
jo 21 d. Raguvos miške, išduo
tas partizano Jono Kimšto — 
slapyvardžiu Žygūno - Žalgirio
- Aukštaičio. Žuvo Bronius, su
laukęs 33 metų, septynerius 
jų praleidęs pogrindyje.

Pirmieji Broniaus Krivicko 
kūriniai buvo paskelbti jau 
laisvėjančioje Lietuvoje 1989 
m. Sietyno 5 numeryje, — rašo 
Virginįjus Gasiliūnas.

Nukelta į 2 psl.
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Protėvių pėdomis paskui 
savo žvaigždę

Pokalbis su M. K. Čiurlionio provaikaičiu 
Roku Zubovu ir jo žmona Sonata *

- Ką tik baigėsi Jūsų or
ganizuotas fortepijono mu
zikos ciklas Čikagos prie
miestyje Lemonte. Prašy
tume apibendrinti praėjusį 
savo muzikavimo sezoną.

Rokas: - Šis sezonas mums 
buvo ypatingai dosnus koncer
tais. Sonata lapkričio mėn. 
Čikagoj grojo su orkestru; po 
to kartu su Vilniaus styginių 
'kvartetu penkis koncertus per 
kalėdines atostogas grojome 
Čikagoj ir po to Lietuvoje; 
mano ir Sonatos M. K. Čiur
lionio programa Vašingtone^ 
Ohio, Lemonte; šalia to - viso
kie pripuolami mažesni kon
certai - tai vienur, tai kitur.

- Jūs patenkinti savo se
zonu?

R.: - Labai patenkinti. Dėl 
to, kad susiėmėm ir surengėm 
30-40 rimtesnių koncertų.

Sonata: Ir visa tai yra šalia 
savo tiesioginio - pagrindinio 
darljo, to, kuris duoda duoną. 
Tai vyksta savaitgalių, nor
malaus poilsio sąskaita. Sma
gu, kai sugebi padaryti kažką.

- Ar tai išskirtiniai me
tai?

R.: - Sakyčiau, pastarieji 
treji metai buvo tokie.-Truko 
ilgiau, kol tie ratai įsisuko. 
Vietias iš naujesnių dalykų, 
kuriuos pradėjom: ryšių su 
Lietuva stiprinimas. Štai va
sarą vėl skrisime ten su kon
certais. Gal dar ir rugsėjo 
mėnesį. Mus vis kviečia. Čia, 
žinoma, renginiai, susiję su 
M. K. Čiurlionio metinėmis. 
Su Kultūros ministerija ir 
Kompozitorių sąjunga su
darėme planus, kurie leistų 
Vilniaus kvartetui lapkričio 
mėn. vėl būti Amerikoje: 
Čikagoje, Bostone, Ohio, Cle- 
velande. Per dvi savaites - 8-9 
koncertai. Atrodo, po truputį 
daromės žinomi ir šitoje, ir ki
toje pusėje vandens. Judam.

- Jūsų klausytojai. JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė, šį 
pavasarį viešėdama Lietu
voje, Radvilų rūmuose su
sitiko su Vilniaus meninin
kų bendruomene ir, kalbė
dama apie lietuviškąją 
kultūrą Amerikoje, pasakė, 
kad žubovai dirba lietuvy
bei. Tie koncertai Lemonte 
tikriausiai buvo 
duoklė lietuvybei?

■S.: - Mes lygiai taip pat 
nuoširdžiai grojame ir lietu
viams, ir amerikiečiams - su 
tuo pačiu atsidavimu, nusitei
kimu. Tikriausiai už abu taip 
galiu pasakyti.

R.: - Turime jau ir lietuvių 
klausytojų, kurie ateina pas 
mus ir laukia mūsų koncertų, 
ir amerikiečių. Komercine 
prasme amerikiečių publika 
yra dėkingesnė: ten didesni 
resursai. Lietuvybei specialiai 
savęs nestumiame. Yra vidi
nis nusistatymas: norim tą 
lietuvišką kultūrą ir lietuvius 
prie pasaulinės kultūros pa
traukti, pristatyti ir parodyti. 
Kadangi čia, Amerikoje, lietu
vių bendruomenė turi šiokio 
tokio parapijiškumo, yra kiek 
užsidariusi ir neina į kitas 
sales, o eina tik į tas, kurios 
yra lietuvių centruose, mes
t

Jūsų

norime tas sales ir panaudoti.
- Ar nepalygintumėte 

muzikinio gyvenimo Ame
rikoje ir Lietuvoje? Ar Lie
tuva gali pretenduoti į pa
saulio muzikos gyvenimo 
dalelę? Ar giliai esate 
įbridę į Amerikos muzikinį 
gyvenimą?

R. : - Kai per šiuos Naujuo
sius metus buvome Lietuvoje, 
pirmą kartą į mus žiūrėjo 
kaip į normalius, profesiona
lius, atvažiavusius į Lietuvą 
muzikantus. Ir mes pirmą 
kartą šiek tiek išsamiau susi
pažinome su visa tenykšte 
muzikine erdve,- kaip ji for
muojama. Tai, be abejo, dau
giau asmeninis matymas. Ne
pamatėme visos perspektyvos. 
Bet ką pamatėme, susidarėme 
vaizdą: Lietuvoje ta erdvė yra 
atvira, nėra nusistatymo, kad 
aš eisiu į vieną salę ar klausy
siu tik to muzikanto ar kom
pozitoriaus. Žmonės yra gana 
žingeidūs ir tuos atvažia- 
vėlius iš kitur klauso, lygina. 
Spauda, atrodo, ganėtinai pro
fesionali, gal net profesiona
lesnė už Amerikos. Žurnalas 
Muzikos barai yra tokio lygio, 
kad čia, Amerikoje, tokio nela
bai ir yra. Jis skirtas ir muzi
kantams, ir tuo pačiu - labiau 
išlavintiems muzikos klausy
tojams. Amerikoje tai būtų lei
dinys arba tik profesionalams 
muzikantams, arba jau toks 
praskiestas, kad tikram muzi
kantui nemalonus atsiversti. 
Tai publicistinė pusė. Kas 
mažiausiai, man atrodo, Lie
tuvoje yra išvystyta, nesusty
guota,- arba aš nesugebėjau 
surasti,- tai muzikinė vady
ba, struktūra, kuri leistų mu
zikantams patiems neorga
nizuoti kiekvieno koncerto. 
Filharmonįja dirba labai 
reikšmingą darbą Lietuvoje, 
didžiuosius kolektyvus susie
dama vienus su kitais, atras
dama galimybių Lietuvos sim
foniniams orkestrams, Kauno 
chorui, keliems kitiems dides
niems kolektyvams išvažiuoti 
sū reikšmingomis gastro
lėmis, parodyti pasauliui Lie
tuvą. Ypatingo reikšmingumo 
yra Vilniaus festivalis. Tai 
Filharmonijos ir direktoriaus 
Gintaro Kėvišo nuopelnas, 
kad Lietuva yra jau Europos 
festivalių sąjungos narė, kad 
Lietuva yra žinoma, kad kon
certuoti ten važiuoja didžiau
sios žvaigždės. Antram ešelo
nui jau reikia nauju jėgų, ku
rios tą dirvą išartų, iškeden
tų. Matėm ir tokių daigų, ir 
gal jau energijos atsiranda, 
kuri įsuks ratą. Lietuvoje yra 
puikių muzikantų - bet kurio
je pasaulio šalyje negėda už 
juos, bet jie neturi sąlygų, nes 
nėra tarsi trečios rankos, kuri 
padėtų jiems suorganizuoti 
gastroles. Ir visi tuo skun
džiasi.

- Teko patirti, kad lietu
viai išeiviai tarsi prisibijo 
vaikus leisti į menus: iš 
muzikos duonos nevalgysi. 
Iš ko Jus valgote duoną? 
Ar muzika Jus maitina?

S. : - Rokas dėsto universi
tete, muzikos fakultete. Aš 
dirbu vienuolyno amerikie-

tiškoje gimnazijoje prie muzi
kos programos. Taigi duona - 
iš muzikos. Rokas yra gimęs 
mokytoju: ką jis daro, visada 
laiko vadeles, kurios jam rei
kalingos, savo rankose. Tik 
aš vis kuo nors nepatenkinta, 
kažko ieškau. O koks buvo ke
lias į muziką, tai jau kitas da
lykas.

- Jeigu ne paslaptis, koks 
buvo tas kelias?

R. : - Tam tikra prasme - 
vis tiek susįjęs su muzika: 
mes 3 metus studijavom uni
versitete ir operos teatre dir
bome programų padavinė
tojais - plėšėme, bilietus, nų- 
rodydavom žiūrovams kėdes. 
Užtat kiekvieną vakarą tu
rėjome galimybę klausytis 
operps. Tai buvo gera mokyk
la, tarsi ir muzikinis darbas. 
Nereikėjo groti, bet girdėjoje 
tiek žvaigždžių, pastatymų, 
kiek kitokiu atveju nebūtume 
galėję išgirsti per visą gyve
nimą. Tuo labiau, kad tą pa
čią operą gulėjai išgirsti 8-9 
kartus iš eilės. Klausydamas 
3-4 kartą, jau visai į kitus da
lykus atkreipi dėmesį. Tada 
profesiškai gali svarstyti, ko
dėl vienaip tam tikri dalykai 
operoje veikia, kitaip nevei
kia. Labiausiai mylimas ope
ras ir klausėm 8-9 kartus. Va
saromis dirbom koncertų par
ke, mašinų stovėjimo, aikš
telėje rodėm, kur yra mašinai 
laisva vieta. Ir vėl tas pats: 3 
valandas padedi žmonėms su
eiti į koncertų parką, o po to 
sėdi ir klausai muzikos. Tokia 
buvo mūsų pirmoji pažintis su 
Amerikos muzikos pasauliu.

- Ar teko domėtis muziki
niu auklėjimu Lietuvoje? 
Štai muzikos visuomenė 
yra labai sujaudinta, kad 
norima panaikinti septyn
metes muzikos mokyklas ir 
muzikos pedagogus perkel
ti į eilines mokyklas, kad 
galima būtų sustiprinti 
visų vaikų muzikinį lavini
mą.

S. : - Man atrodo, kad čia la
bai gražus projektas. Jeigu jis 
pasiseks, tai bus didelis šuolis 
lavinant vaikus.

R. : - Sonatos mokykla geras 
to pavyzdys.

- Gal galėtumėte plačiau
papasakoti apie savo mo
kyklą. >

S. : - Tai privati katalikiška 
Marijonų vienuolijos gimnazi
ja, 4 paskutinės klasės. Čia 
stiprūs bendrojo lavinimo mo
kytojai. Yra menų skyrius, 
kur vaikai turi pasirinkti 
vieną iš šakų: čia šalia menų 
yra taip pat literatūra ir teat
ras. Moksleiviai turi surinkti 
tam tikrą skaičių valandų 
(galima ir iš kelių sričių). Vai
kai labai noriai eina į muzi
kos skyrių. Man buvo pirmi 
metai šioje mokykloje. Buvau 
pritrenkta, kiek vaikai pada
ro. čia moksleiviai labai daug 
sportuoja. Vaikas keliasi 
penktą valandą, septintą - pa
mokos; pusę trijų jos baigiasi. 
Tada prasideda treniruotės. 
Namo jie grįžta apie 9 va
landą vakaro.

R.: - Tai Čikagoje garsi mo-

Rokas ir Sonata Zubovai.
•įė ' ■■ ‘ J

kykla. Jos pūifemųjų orkest
ro, vadinarridjd ,:,band” , pro
grama yra žino'ma visoje Ame
rikoje. Amėrikos gimnazijų 
čempionatuose orkestras ne 
kartą buvo nugalėtojas. Chorų 
programa kas metai vežama į 
chorų festivalius: buvo Va
šingtone, Niujorke, šį pava
sarį “ Toronte.

S.: - Vaikus ldbai intriguoja 
tai, kad jie gali pasirinkti da
lyką. Jie jaučiasi apsisprendę.

R.: - Muziką čia yra kaip 
praktiškas dalykas. Tai nėra 
sėdėjimas klasėje dukart per 
savaitę po 45 minutes, kur 
mokytojas pasakoja Haydn 
biografiją. Vaikai renkasi cho
re dainuoti, o teorinius daly
kus rašo savarankiškai, patys 
susirinkę literatūrą.

- Rokai, dabar asmeninis 
klausimas: ar Jums, M. K. 
Čiurlionio proanūkiui ir 
grafų Zubovų palikuoniui, 
giminės šaknys ką nors 
reiškė, reiškia?

R.: - Tai labai daug reiškia. 
Bet tai ne paradinės durys, o 
vidinis pojūtis. Yra tos, kaip 
sakote, senos šeimos su savo 
tradicijomis. Jauti tarsi įpa
reigojimą, kad nesumenkin
tum giminės vardo. Jauti ge
neracijų buvimą, nes ne tu 
pasirinkai šeimą, bet šeima 
tave išleido į gyvenimą. Turi 
tęsti jos liniją.

- Čiurlionio ciklas - tai 
auka protėviams?

R.: - Negalėčiau pasakyti, 
kad auka. Man Čiurlionis ku
ris laikas pasidarė tarsi gyve
nimo būdas - kur buvęs nebu
vęs, vėl grįžtu prie tos temos. 
Tapau kaip koks fanatikas, 
tarsi dievo išpažinėjas. Ir vis 
iš naujo ką nors* atrandu.

- Ar kada nors pats 
kūrėte muziką, ar laikote 
save tik atlikėju?

R.:, - Save laikau tik at
likėju. Bandžiau komponuoti 
vaikystėje, kartais parašau 
pedagoginių dalykėlių, kai no
riu palavinti ką nors savo stu
dentuose. Niekada neturėjau 
tokios drąsos savyje, todėl len
kiu galvą prieš kompozitorius, 
kurie turi dievišką didybę: pa
tikėti, kad jų užrašytos gaidos

vertos ateities kartų.
- Ar turite įdomių kom

pozitorių Lietuvoje?
R.: - Taip: labai skirtingai, 

savitai ir įdomiai rašančių. B. 
Kutavičiaus, V. Bartulio kūri
nius grojom ir amerikiečiams, 
ir lietuviams. Šiek tiek mums 
skatinant, yra rengiamas nau
jų kūrinių konkursas, skirtas 
Čiurlionio 125-mečiui. Vasarą 
skrisime naujausius karinius 
groti Lietuvoje, o rudenį tris 
kūrinius laureatus atsive- 
šime į Ameriką ir čia grosime 
universitetų salėse. Bus ir 
muzikologas iš Lietuvos, jis 
pristatys ne tik kūrinius, bet 
ir apžvelgs dabartinę Lietuvos 
kultūrą, kad Amerikoje mes 
nebūtume kažkokia, ką tik iš 
miško išlindusi tautelė, kad 
akademinė publika pamatytų, 
jog lietuviai turi savitą kul
tūrą, kurią verta puoselėti ir 
su kuria verta palaikyti 
ryšius. Tikimės, kad tai iš
augs į ilgalaikius planus.

Dėkoju už įdomų pokalbį.

Audronė V. Škiudaitė

RAMYBĖ

M. K. Čiurlioniui

V

Daiva Karužaitė

Mane ramini.
Aš draskaus nerami. 
Skęstu tavo jūroj.

Laikau tavę mažą, 
liūliuoju savo rankose.

Bučiuoju tavo mirštančias akis 
Draskau nagais žemę į kurią tave laidojo.

Nerami.

Tu mane ramini 
o aš nerimstu.

Tavo draugsytės rankos neaiškios, 
laiko stebuklingus miestus ir pilis. 
Tu man jas dovanoji,
O aš noriu aiškių, specifinių draugystės rankų, 
nenoriu paklysti tavo pilyje.

Man kažko neužtenka.

Tu mane ramini 
o aš nerimstu, draskaus. 
Draskau žemę nešvariais pirštais, 
Nagai pajuodę; tavo pilies žemę.

Tau neatsiduodu.
Tu man neduodi susikaupti. 
Matau tave pusbrolio lūpose 
Sesers sūnaus akyse.

Ji plaudavo tavo teptukus 
O aš maudaus tam vandeny 
Skęstu tavo jūroj.

Tu man žaibuoji.

Tu mane ramini. 
Aš vis nerimstu.

Iš nuovargio nukrisiu: 
Aš atsiduosiu 
kad ir mane įkastų 
į mūsų žemę.

Tu mane ramini 
ir nenurimstu.

Draskau medžių žieves.
Bandydama suprasti: kas tai 
ir kas pasaulis 
ir kas gyvenimas 
ir kas kūryba.
Ir randu tavo žodį 
tą tavo „tebūnie” 
ir Dievo rankas, tą pačią jūrą

Skęstu visai rami.

M. K. Čiurlionis. „Žinia”.
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IfttOJn. birželio ir vėlesniems mūsų tautos kankiniams atminti...

Kunigystė — žmogaus 
aukščiausias skrydis

Kun. Kęstutis Trimakas kalbasi su Audrone V. Škiudaite savo kunigystės 
40 m. sukakties proga. Sukaktį jis švęs birželio 25 d. Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, III.

SIBIRO KŪDIKIS

Sibiro kūdiki,
pienės pūke,
ant ledinės bedugnės 
rankų.

vilties žiburėli 
katinėlio,,Kliudžiau” 
akyse,

Julija Švabaitė

mes toli nuo tavo veido, 
alkanos burnos, 
išsekusių
rankų...

Mes toli
savo kasdienybėje, 
lyg paukščiai besparniai, 
lyg medžiai
bevaisiai, 
tuščiuose prisiminimų 
rėmuose...

Antanas Miškinis
SIBIRE

Jei čia mirsim, tai mirsim kaip žmonės — gražiai: <■ 
Už tėvynę, už tiesą ir laisvę.
Mūs kelian veidmainiai neužuklys, neužeis —
Jie kraujo nekalto prilaistė.

Mes pakelsim kančias ir kaitras, ir speigus! 
Bet labiau nei nuo šalčio mes drebam,
Kad išliktų taurus ir garbingas žmogus, 
Jis, nešiotojas dieviško prado.

Jei kas grįšim, tai grįšim kaip žmonės — gražiai: 
pavasariui griaudžiant aplinkui.
Mūsų niekas daugiau nebeskriaus, neįžeis...
Ir atleisim saviems kaltininkams.

SUNKŪS DARBAI

Su durtuvais ir šunimis mus bruka 
Į darbą per pūgas kaip galvijus. 
Parkrinta tūlas jau čia pat ant bruko 
Ir paniekos šitos jau gal nejaus.

Taip šalta — per dantis ir žiaunas gelia, 
Nors burną apriši aklinai.
O varge mano, didelis vargeli, 
Kada išvargsiu aš tave čionai.

Aušra tik aušta, o aš jau sušalęs, 
Išvargintas ant kojų vos laikaus. 
Tos neaprėpiamos atšiaurios šalys 
Prižarstė sielą kraupulio klaikaus.

Dar saulė teka, o aš jau išalkęs,
Tarp triukšmo ir keiksmų vos vos valdaus, 
Lig nakčiai vėl judėki, dirbki, šalki, 
Be maisto ir be poilsio saldaus.

Aukšta, stati niūrių kalnų pašlaitė,
Daug žemės ir akmens čia reiks nukąst, 
O rankos įnagio nebeišlaiko,
Nes nuovargis greit pakerta rankas.

Prie laužo cinikai, blevyzgos šlykščios 
Atšaldo širdį nuo žmonių ilgam,
O Dieve, jei čia visados palikčiau, 
Kam leidai gimt ir augt šioj žemėj man.

Nedaug nūn reikia, tik sušilt, pavalgyt, 
Kiek pailsėt be žvėriškų žmonių,
Tada gal dar galėčiau tęst, o galgi 
Dienų galėčiau laukti šviesesnių.

Pavėjui rymau ant kastuvo koto. 
Pavargęs nuo kalnų tų nukastų.
Pasauli iškankintas, nuniokotas, 
Žmogau suniekintas, šiandien kas tu?

Lėtai taip saulė slenka vakarop, 
Kad, rodos, vakaras nė neateis, 
Kol gausi mėlynų su voblą kruopų, 
Tikrovę nuovargūs sapnai pakeis.

Kol gyvas, reikia dar kaip nors manytis 
Ir grumtis su tikrove atkakliai.
Imu pagraužt sušalusios duonytės,
Bet pirštai grumba, daros kaip kabliai...

Rasūnas
Aš pažinau nelaisvės karcerio šaltumą, 
Alpau iš laimės, kai išlaužė jo duris,
Ir džiaugsmą pergalės, ir pralaimėjimo kartumą 
Aš pažinau rugpjūty ir vasary su jumis.

i

Stovėjau vienišas, kai minios „taip” kalbėjo, 
Prieštaravau vieningam šauksmui „ne”, 
Dar vaikas būdamas, tironams nusidėjau, 
Supratęs — ne tas pats tiesa ir dauguma.

Taip ir nešuos iš erškėčiuoto laiko, 
Ką andai radom ties giljotina: 
Svarbu ne skaičius, kiek tave palaiko, 
O ar esi teisus, ar Dievas tavyje.

Kęstutis Trimakas (g. 
1930.07.12, Kaune), teologijos 
licenciatas, dr. (socialiniai m., 
psichologija), magistras (hu
manitariniai m., filosofija), 
VDU Katalikų teologijos fa
kulteto bendrosios teologijos 
katedros profesorius.

1949-1951 m. mokėsi Ksave
ro (Cincinatis, JAV) kolegi
joje, 1951-196L* m. Boston- 
Weston (JAV) kolegijoje, 1968- 
1972 m. studijavo Čikagos 
(JAV) Lojolos u-te.

1962-1963 m. - mėnesinio 
žurnalo „Laiškai lietuviams” 
redaktoriaus pav., 1963-1969 
m. - vyriaus, red., 1973-1992 
m. - V. A. (JAV) ligoninės kli
nikinis psichologas, 1975-1984 
m. - mėnesinio žum. „Ateitis” 
vyriaus, red., 1982-1992 m. - 
Čikagos (JAV) Lojolos u-to 
Psichiatrijos fak. prof., nuo 
1985 m. - Cicero (JAV) Šv. 
Antano parapijos Pastoracinės 
tarnybos lietuviams darb., 
nuo 1992 m. - VDU -Katalikų 
teologijos fak. bendrosios teo
logijos k-dros vizituojantis 
profesorius.

Vadovavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės sociopsicholo- 
ginei apklausai visuose pa
saulio žemynuose (1985). Iš
leido poezijos knygą „Ieš
kančiojo pėdsakai” (1989), 
knygų seriją: „Žmogaus aukš
čiausi skrydžiai: religinių iš
gyvenimų psichologija” (1996), 
„Asmenybės raida gyvenime: 
I egzistencinio apsisprendimo 
psichologija” (1997), „Tikint 
bręsti: II Egzistencinio apsi
sprendimo psichologija” 
(1998), „Jaunimas: patirtis ir 
įžvalgos” (2000); knygą „Jė
zaus gyvenimo iliustracijos” 
(1993; paskirta religinės lite
ratūros premija). Priklausė 
Čikagos lietuvių jaunųjų dai
lininkų grupei „Dailė”, daly
vavo parodose (1972-1973).

— Švenčiate kunigystės 
40-metį. Per tą laiką darė
te ir labai daug tarytum su 
kunigyste nesusijusių dar
bą: buvote pedagogas, re
daktorius, rašytojas, psi
chologas ir t.t., bet, galima 
numanyti, kad visada, 
dirbdamas bet kokį darbą, 
buvote kunigas. Kas tai yra 
kunigystė?

— Mūsų Kūrėjas yra nuos
tabus Planuotojas. Ne tik pla
netoms, žvaigždėms ir galakti

koms Jis suplanavo kelius, bet 
taip pat dar brangesniems 
savo kūriniams — žmonėms. 
Kiekvieną žmogų Jis kviečia, 
kad įgyvendintų Jo nuo amžių 
jam skirtą idealą jo paties ir 
kitų žmonių gerovei. Dovano
tais polinkiais, talentais, įkvė
pimais, įgytais sugebėjimais, 
pasitaikiusiomis aplinkybėmis 
ir sutinkamais asmenimis 
kiekvienam Jis rodo kelią; vis 
arčiau Savęs, vis tapti pana
šesniu į tą idealą.

Nesakysiu, kad Autoriaus 
nubrėžtu keliu visada tekinas 
ir tiesiai bėgau. Bet dabar — 
labiau negu bet kada anksčiau 
— esu į tą kelią pataikęs. Ži
note, man juk jau nebe tiek 
daug laiko yra likę.

Pašaukimas (kunigystėn, 
bet ir ne vien kunigystėn) nė
ra kažkas duota, ką pasiėmęs 
eini per gyvenimą. Pašau
kimas yra kaip nuolat vyks
tantis pokalbis, kaip drau
gystė. Būti kunigu — tai, 
Kristaus kviečiamam, atsiliep
ti ir dalyvauti Jo tarpininkau
jančiame vaidmenyje tarp Die
vo Tėvo ir žmonių Jo Bend
rijoje. Kristus yra buvęs Kuni
gu ir kaip dailidė, ne^ aukojo 
dangiškąjam Tėvui savo ran
kų darbus. Tai ir aš, kad ir 
nevykusiai mėgindamas eiti 
Jo kunigiškomis pėdomis, 
bandau Jo Aukoje aukoti vi
sus darbus, kurie kaip nors 
gali būti naudingi žmonėms. 
Jėzaus padaryti suolai ir sta
lai buvo kažkam naudingi (ir 
Dievui Tėvui garbė!). Tad kaž
kam yra naudingos ir mano 
paskaitos bei knygos, tuo la
biau — įžvalgos į gyvenimo 
patirtį, kitiems atskleidžian
čios Autoriaus planą.

— Koks buvo jūsą kelias 
link savo pašaukimo? Kas 
buvo Jūsą dvasios mokyto
jai?

— Tas kelias buvo tikrai 
nuostabus. Tai suvokiu, kai 
žiūriu dabar atgalios, ypač ra
šydamas religinės patirties 
knygas.

Tikrai (ir tai sakau labai 
rimtai) pašaukimo pradžia 
yra mūsų Autoriaus amžinoje 
mintyje. Galite įsivaizduoti, 
kad man tai buvo mįslė, ypač 
jaunystėje, bet atsimenu savo
tiškų švystelėjimų jau ir vai
kystėje. Klausiate, kas buvo 
mano dvasios mokytojai. Ne
neigiu, kad daugeliui žmonių

pašaukimo kelią atrasti pade
da kiti: tėvai, mokytojai, kuni
gai, jaunimo vadovai. Ir aš esu 
laimingas sutikęs tokių asme
nų. Ir esu dėkingas jiems. Ta
čiau, žiūrėdamas atgal, paste
biu kažkokią stiprią įtaką vei
kus viduje: tai įžvalgos, įkvė
pimai, išgyvenimai, kurie pa
dėjo man suprasti ir pąjusti, 
kas svarbiausia. O savo dva
sios mokytoju tegaliu laikyti 
tik Jėzų Kristų. Jis Evangeli
joje: Jis pats, Jo žodžiai, Jo 
darbai. Tai dėl to vėliau, Juo 
žavėdamasis, parašiau „Ieš
kančiojo pėdsakus”.

— Matėte Bažnyčią Lietu
voje ir pasaulyje. Ar oku
pacija Lietuvoje viską tik 
gadino? Kartais atrodo, 
kad išbandymai ne tik 
žmogui, bet ir visuomenei 
leidžia savyje kažką atras
ti.

— Taip, ateistinė sovietų 
okupacija, atėmusi laisvę ir 
tautą sistemingai dvasiškai 
smaugusi, ne tik gadino* bęt ir 
naikino viską, kas dvasiškai 
tautoje vertingo. Prie blogio 
padarinių prisidėjo tie, kurie 
su okupantais kolaboravo, 
deja, ir tie, kurie neišvengia
mai, noriai ar nenoriai, prisi
taikė. Ne tik ekonominiai, bet 
ypač psichologiniai ir dvasi
niai padariniai neapskaičiuo
jamai blogi.

Žinoma, kiekviena priespau
da nenoromis sudaro „progą” 
jai priešintis. Kurį laiką vyko 
ginkluotas „miško brolių” pa
sipriešinimas, Lietuvoje pa
kankamai dar neįvertintas. 
Prieš daug didesnę jėgą jiems 
teko kapituliuoti. Dvasinis 
pasipriešinimas prievartai 
niekada nekapituliuoja, ne
bent kapituliuoja iš vidaus. 
Pasipriešintojai dvasia visada 
yra pajėgesni už prispaudėjus, 
net jei pastarieji fizine jėga 
sunaikina pasipriešintojus. 
Dvasia gali remtis ant nepa
laužiamo pagrindo. Pasiprie
šintojai turi žinoti dėl ko au
kojasi. Iš priespaudos laikų 
patirties' stebėtinai aiškiai iš
kyla faktas, kad tokį nepa
laužiamą aukos pagrindą pa
sipriešintojai sėmė iš katali
kybės — sakykim tiesiai, — iš 
Kristaus. Jų aukos, jų pavyz
dys, jų išsaugotos ir puose
lėtos vertybės nėra dingusios.

Nukelta į 2 psl.

Kun. Kęstutis Trimakas. „Skrydis” (akrilika).
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Nauji pavojai lietuvių kalbai
Algimantas A. Naujokaitis

Dėl tiesioginio slavų kalbos 
poveikio, brukte brukamų ru- 
sicizmų lietuvių kalba smar
kiai ųukentėjo sovietmečiu. 
Nauji svetimų kalbų skverbi
mosi pavojai iškilo, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę ple
čiantis tarpvalstybiniams ry
šiams, lietuvių kalbą ėmė ata
kuoti anglicizmai, kitokie sve
timžodžiai. Neseniai poetas 
Justinas Marcinkevičius pri
pažino/ kad dabar jam koktu 
ir nejauku eiti Vilniaus gatvė
mis, mirguliuojančiomis sveti
mais, nelietuviškais parduotu
vių, firmų, įstaigų pavadini
mais.

Dabar lietuvių kalbai ėmė 
grėsti nauji pavojai, kuriuos 
sukėlė sparčiai besiplėtojanti 
pasaulinė informacinė tech
nologija, kompiuteriai bei jų 
tinklai. Viename naujausių, 
jau Vilniuje parašytame, eilė
raštyje „Šiandieninis” dėl to 
nerimauja ir Kazys Bradūnas:

,n

Kampe kompiuteris 
Kapoja mano mintį.
Poezijai dėl to ir neramu,
Kai žodžiai, kaip kareiviai 

eina mirti.
Ir^abejoja prisikėlimu.

į ; ■
Iš tiesų, dabar kai visur, net 

mokyklose, lyg grybai po lie
taus, plinta užsienietiškų pro
gramų kompiuteriai, plečiasi 
intemetiniai ryšiai, net popu
liariausios šios srities kor- 
poracijos „Microsoft Office” 
(JAV) strategijos departamen
to diretorius David Brook pri
pažįsta, kad kalba, kuri ne- 
pasklis elektroninėje terpėje 
— greit taps nevartojama. 
Taigi dabar, kai vyrauja sve- 
timkąlbės kompiuterių pro
gramos, šiandieninėje infor
macinėje visuomenėje lietuvių 
kalbai iš tiesų gresia rimtas 
pavojus. Dėl to susirūpino ir 
Lietuvos vyriausybė, neseniai 
patvirtinusi programą dėl 
lietuvių kalbos išsaugojimo 
informacinėje visuomenėje 
2000-2006 metais. Derinti šios 
programos vykdymą pavesta 
Valstybinei lietuvių kalbos 
komisįjai prie Lietuvos Res
publikos Seimo.

Žinoma, mūsų amžiuje be 
kompiuterių ar interneto jau 
neišsiversi. Bet Lietuvių kal
bos komisijos pirmininkė dr. 
Danguolė Mikulėnienė pabrė
žė, kad problema tame, jog 
JAV ir kitų šalių korporacijos 
ir firmos kompiuterių progra

Lietuvos vaikučiai kompiuterių ekranuose dažnai mato vien angliškus žodžius. Algimanto Žižiūno 
nuotrauka.

mas išleidžia daugiausia 
anglų kalba. Taigi, vaizdžiai 
tariant, kompiuteriai „kalba” 
ne mūsų valstybine-lietuvių, 
bet svetima kalba, tuo platin
dama, brukdama sve
timžodžius.

Nuo svetimybių saugodamos 
savo kalbas, Europos val
stybės jau prieš keletu metų 
ėmėsi darbų, kad kompiute
riai „suprastų” ir kitas kalbas. 
Čia padėjo ir programinės 
įrangos pramonė, sudaranti 
galimybes programas versti į 
įvairias kalbas. Matematikos 
ir informatikos, instituto spe
cialistas dr. Gintautas Grigas 
sakė, kad jau verčiami kom
piuterių pranešimai, elektroni
niai žinynai ir kiti tekstai, ku
riuos žmogus mato ir skaito 
kompiuterių ekranuose. Nega
na to! Įrangos gamintojai pro
gramose numato ir vertimo 
galimybes, o, išleisdami naujų 
programų versijas, pateikia ir 
vertime automatizuojančias 
programas.

Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkė dr. D. 
Mikulėnienė išvardijo gan 
daug Europos sąjungai pri
klausančių ir įją stoti-besiren- 
giančių valstybių, kurios jau 
turi išsivertusios gana daug 
kompiuterinių, interneto ir 
elektroninio pašto programų, 
kuria automatinio vertimo 
priemones. Populiariausių 
„Microsoft Office” korporacijos 
gaminamų programų į savo 
kalbas išsivertė čekai, norve
gai, danai. Čia nemažai nuvei
kę ir mūsų kaimynai estai bei 
latviai. Žinodami, kad juo 
mažesnė tauta, tuo sunkiau 
išsaugoti savo kalbą nuo 
didžiųjų valstybių įtakos, is
landai, kurių yra keletą kartų 
mažiau negu lietuvių, jau turi 
visą programinę įrangą savo 
kalba. Mat Islandija kompiu
terių programinei įrangai ski
ria stambesnę valstybės biu
džeto dalį negu didesnės šalys. 
Deja, nors amerikiečių „Mi
crosoft Office” korporacijos 
programų vartotojų Lietuvoje 
daugiau negu vidutiniškai pa
saulyje ir Europoje, bet, kom
piuterių specialisto dr. G. Gri
go duomenimis, į lietuvių 
kalbą dar neišversta nė viena 
minėtos korporacijos progra
ma. Dr. D. Mikulėnienės man 
pateiktoje lentelėje (suves
tinėje), parodančioje, kiek kuri 
valstybė internete turi savo 
valandų, Lietuva yra trečioji 

nuo galo. Ir čia mus toli lenkia 
estai, kiek mažiau — latviai.

Gerai, kad Lietuvos vyriau
sybė nors dabar susigriebė, 
patvirtino septynerių metų 
programą, kurioje numatytos 
priemonės šiame kompiuterių 
ir interneto amžiuje išsaugoti 
lietuvių kalbą nuo svetimybių, 
plintančių iš tų kompiuterių 
ekranų.

— Šios programos tikslas — 
atlikti lietuvių kalbos auto
matinio vertimo, atpažinimo 
ir sintezės tyrimus, sukurti 
mūsų kalbos vertimo ir dialo
go su kompiuteriais įrangas, 
lituanizuoti korporacijų
„Windows” ir „Microsoft Of
fice” kompiuterių, interneto 
elektroninio pašto programas, 
— paaiškino dr. D. Mi
kulėnienė. Ji pridūrė, kad tam 
tikslui būtina parengti lietu
vių kalbos sintaksinės, morfo
loginės, semantinės analizės 
ir sintezės modelius, o taip pat 
vertimui reikalingus žodynus 
bei tekstynus.

Kad turėtume lietuvių kalba 
valdomų kompiuterių, ne
reikėtų su jais dirbti (ben
drauti) svetimomis kalbomis, 
programoje numatyta įgyven
dinti ir daug kitų svarbių prie
monių, tarp jų — sukurti au
tomatinio lietuviškos šneka
mosios kalbos atpažinimo prie
mones, atlikti kompiuterinio 
vertimo darbus, lygiagrečiai 
parengiant lietuvių kalbos 
tekstynus.

Nuveikti šiuos ir kitus dar
bus pavesta Lietuvių kalbos, 
Matematikos ir informatikos 
institutams, Vilniaus, Vytauto 
Didžiojo, Kauno Technologijos 
ir kitiems universitetams.

Nors įgyvendinti šią vyriau
sybės programą numatyta 
pradėti jau šiais metais, bet, 
deja, iš esmės dar beveik nie
ko nepadaryta: mūsų men
kame, skylėtame biudžete tam 
kol kas nėra lėšų.

— Vien šiems metams nu
matytiems darbams reikėtų 
maždaug pusantro milijono 
litų, bet vyriausybė gali skirti 
vos 100,000. Bet ir šios sumos 
vykdytojai dar negavo — 
nuogąstavo Lietuvių kalbos 
komisįjos pirmininkė dr. D. 
Mikulėnienė.

O iš svetimkalbių kompiute
rių programų jau net mokyk
lose plinta mūsų kalbą ter
šiantys žodžiai. Užuot spaus
dintuvas ar kito lietuviško 
žodžio jau paplitęs parazi

tiškas žodis printeris. Su kom
piuteriais reikalų turintys lie
tuviai sako ne aptarnauti, o 
vartoja anglišką žargoną sėr- 
vinti, servisas. Tiek kompiute
riai, tiek besiplečiantys eko
nominiai, teisiniai ir kiti ry
šiai su Vakarų šalimis į lietu
vių kalbą atneša ir kitų sveti
mybių. Ne tik eiliniai, bet ir 
valdžios žmonės, net minis
trai, Seimo nariai, nė ne
mirktelėję, sako ir oficialiuose 
dokumentuose bei įstatymuo
se rašo ne įstaigos, įmonės 
veiklos patikrinimas, revizija, 
bet šimtas žino, iš kur iš
trauktą svetimžodį auditas. 
Ausį rėžia nuo aukščiausios 
Lietuvos valdžios iki eilinių 
piliečių plačiai naudojamas 
žodis asociacija, nors tą patį 
reiškia gražus lietuviškas su
sivienijimas ar draugija. Įsi
šaknijo pasakymas naciona
linė, bet ne valstybinė, ar tau
tinė premija. Keista, bet su 
šiuo žargonu apsiprato net kai 
kurie Lietuvos (ne išeivijos!) 
iškilūs kultūros ir meno žmo
nės, apdovanoti šia svarbiau
sia mūsų valstybės premija.

Kai Lietuvių kalbos komisi
jos pirmininkės dr. D. Miku
lėnienės paklausiau nuo
monės apie tokius mūsų tur
tingą ir gražią, pasak Birutės 
Pūkelevičiūtės lingua gloriosa 
— mūsų lietuvišką kalbą dar
kančių žodžių įsišaknijimą, ji 
pripažino, kad jie ištiesų ne
puošia mūsų kalbos, bet juos 
pakęisti ne taip paprasta, kai 
tiek asociacija, tiek naciona
line premija ir kiti žodžiai 
mūsuose įaugo dar soviet
mečiu, rusų kalbos įtakoje, jie 
įrašyti net po Nepriklausomy
bės atgavimo išleistuose da
bartinės lietuvių kalbos žody
nuose. O kas link pasakymo 
nacionalinė premija, naciona
linis teatras tai, pasak D. Mi
kulėnienės, priskaičiuojama 
per 100 Lietuvoje gyvenančių 
tautybių ir jei tą premiją pa
vadintume tautine, esą gali 
įsižeisti lenkų, rusų ar ka
raimų tautybės žmonės. Tai
gi, telieka sovietine politika 
dvelktelėjęs žodis nacionali
nis...

Vis dėlto vilties yra. Dr. D. 
Mikulėnienė pasakė, kad vy
riausybei patvirtinus lietuvių 
kalbos išsaugojimo informaci
nėje visuomenę,programą, bus 
imtasi rengti ir kitą — sve
timžodžių keitimo lietuviškais 
programą. Tuomet gal ir ateis 
galas auditui, asociacijai, 
printeriui, nacibnalinei premi
jai ir kitiems teršalams.

Įgyvendinant1 šias progra
mas, Lietuvių kalbos komisi
jos pirmininkė dr. D. Miku
lėnienė tikisi paramos ir ben
dradarbiavimo su užsienio lie
tuviais. Pasak D. Mikulėnie
nės, retas kitas taip gerai su
pranta lietuvių kalbos išsau
gojimo reikšmę, kaip išeivijos 
lietuviai, savo kailiu patyrę 
kaip svarbu lietuvybę, savo 
gimtąją kalbą išlaikyti sve
timos kalbos apsuptyje. Ji iš
reiškė pagarbą ypač karo me
tų išeivijos bangos JAV Lie
tuvių Bendruomenei, kad ji 
šeštadieninių mokyklų, savo 
laikraščių, lietuviškų renginių 
dėka svetimkalbės visuome
nės apsuptyje geriau išlaikė 
lietuviškumą, savo kalbą. Kai 
kuriais atvejais geriau, tvir
čiau, negu kai kurie okupuo
tos Lietuvos žmonės. Dr. D. 
Mikulėnienė priminė, kad iš
eivijoje išsaugoti į Lietuvą 

atėjo, išstūmė svetimybes to
kie gryni lietuviški žodžiai, 
kaip skaidrė (vietoje diapozity- 
vo), žiniasklaida — vietoje 
nuo sovietinių laikų užsiliku
sio gremėzdiško masinės infor
macijos priemonės.

Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija tikisi JAV, kitų šalių 
lietuvių paramos ir bendra
darbiavimo ir dabar, įgyven
dinant programą dėl lietuvių 
kalbos išsaugojimo kompiute
rių, informacinės visuomenės 
sąlygomis. Dr. D. Mikulėnie
nės nuomone, bendromis jėgo
mis panaudojus kompiuterius 
ar interneto priemones, derė
tų kurti taip vadinamą nuoto
linį lietuvių kalbos mokymą 
kad jis pasiektų nutautėjimu, 
lietuvių kalbos pamiršimu 
gresiančias Pietų Amerikos, 
Australijos ar Sibiro lietuvių 
bendruomenes, ypač vaikus. 
Lietuviškų kompiuterių pro
gramų, interneto tinklalapių 
pagalba būtų galima siųsti 
pratimus, klausimus, atsaky
mus, kitus lietuviškus teks
tus. Tokius kompiuterinius 
kursus, panašius į šeštadie
nines lietuviškas mokyklas, 
dr. D. Mikulėnienės nuomone, 
būtų galima telkti prie Lietu
vos konsulatų, kurie geriau 
žino užsienio lietuvių telki
nius, kuriems labiausiai rei
kėtų padėti nepamiršti lietu
vių kalbos.

Už paramą, patarimus eko
nominiuose ir kituose reika
luose Lietuva dėkinga Juozui 
Kazickui, kitiems įtakingiems 
JAV lietuvių verslininkams, 
biznio ir kitokios veiklos iš
eivijos žmonėms. Matematikos 
ir informatikos instituto spe
cialisto dr. G. Grigo nuomone, 
šie ir kiti tautiečiai gal galėtų 
patarti, paveikti amerikiečių 
korporaciją „Microsoft Office”, 
kuri su Lietuva, kaip su maža, 
biznyje nereikšminga šalimi, 
nenoriai sudaro sutartis dėl 
leidimo į lietuvių kalbą versti 
jų rengiamas kompiuterių pro
gramas. Šios JAV kompanijos 
palankumas ypač svarbus, nes 
jos programos Lietuvoje la
biausiai paplitusios.

Kadangi Lietuva dar vis 
neišsikapsto iš finansinių ne
priteklių, negali skirti pakan
kamai lėšų čia aptariamai lie
tuvių kalbos išsaugojimo pro
gramai įgyvendinti, Lietuvių 
kalbos komisįja linkusi kreip
tis į Lietuvių fondą, tikėda
masi finansinės paramos. To
kios paramos taip pat tikimasi 
iš užsienio valstybių, tarptau
tinių institucįjų. Tuo labiau, 
kad Europos Sąjungos valsty
bės, aptardamos šio žemyno 
ateities, informacinės visuo
menės kūrimo reikalus, pa
brėžė, kad žmonijos mokslo, 
technikos, kultūros laimėjimai 
priklauso nuo kalbos, pasi
sakė už daugiakalbę Europą, 
išsaugant kiekvienos tautos, 
taigi ir lietuvių kalbą.

Ar tai ne paparčio žiedas, sutviskęs viliojančiais pažadais Jo
ninių naktį? Algimanto Kezio nuotrauka.

• Kaunas. Balandžio 28 d. 
atstatomojoje Prisikėlimo baž
nyčioje Kaune G. Verdi kūrinį 
„Reųuiem” atliko Kauno vals
tybinis choras (meno vadovas 
ir vyr. dirigentas P. Bingelis), 
Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras (meno vadovas ir 
vyr. dirigentas G. Rinkevi
čius), solistai I. Milkevičiūtė 
(sopranas), I. Linaburgytė 
(mezzosopranas), T. Gagušvili 
(tenoras, Gruzija), V. Prudni
kovas (bosas).

Karolis Milkovaitis

IŠDYKĖLIS BIRŽELIS

Išdykėlis, nenaudėlis
Birželis niekadėjas,
Kad beldžiasi, kad bastosi
Po jazminų alėjas.

Išdykėlis, nenaudėlis
Tas dabita birželis —
Ar pieva brisk, ar žiedą skink —
Jis vis po kojų velias.

Išdykėlis, nenaudėlis
Birželis maištininkas,—
Už gruodį brolį — sako jis —
Visai neatsakingas.

Išdykėlis, nenaudėlis
Birželis žaliaplaukis,
Kai užkuria gamtos pečius — 
Nors barzdą šlapią raukis.

Išdykėlio birželio klausk,
Kodėl toks pasipuošęs?—
Per šventą Petrą, Povilą 
Jis liepai pirštis ruošias.

VELNIOP ALCHEMIJA

Pro vyšnios medžio baltus žiedus, 
Nukrito rytmečio rasa 
Ir perlą vieną tik palietus — 
Velniop alchemija visa.

Mėnuliui šviečiant — semk sidabrą, 
Bet „Sterling” ženklo neieškok.
O deimantų — plačiausi akrai —
Aušroj žėruoles susišluok.

Pro vyšnios medžio baltus žiedus,
Kai krinta rytmečio rasa — 
Perliuką vieną tik palietus — 
Velniop alchemija visa.

JI ŠALTINIU TEKĖJO

Sustingo baimė akyse,
Kai tamsoje žėrėjo
Keista šilkinė žaluma,
Virpuojanti be vėjo.

Priėjęs žarą pamačiau
Virpuojančią be vėjo
Vakarę žvaigždę srovėje —
Ji šaltiniu tekėjo.




