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Dainos tvanas
Vytautas Matulionis

„Genties giesmės”: trijų 
chorų koncertas, 2000.06.10, 
Cleveland Institute of Music, 
Kulas salėje, Cleveland, Ohio. 
Chorai ir jų vadovai/diri- 
gentai: „Dainava” (Chicago) — 
Darius Polikaitis; „Exultate” 
(Cleveland) — Rita Kliorienė; 
„Volungė” (Toronto) — Dalia 
Viskontienė. Instrumentinė 
palyda: fortepijonas/vargonai
— J. Govėdas/V. Neverauskas, 
fleita, smuikai, trombonai, tū
ba, mušamieji. Programoje, 
jungtinio choro sąstate įvar
dinti 108 dainininkai. Solistai: 
Danguolė Juozapavičiūtė, sop
ranas; Edas Kijauskas, teno
ras; Kristina Kliorytė, sopra
nas; Rima Polikaitytė, sopra
nas; Danguolė Radtke, altas. 
Klausytojų penki šimtai. Kon
certas prasidėjo tiksliai laiku!

Pirmos dvi lėtos slinkties 
dainos, „Papartis”, moterų 
chorui (muz. B. Kutavičiaus, 
žodž. S. Gedos), su soliste 
Kristina Kliorytė ir liaudies 
daina „Ūžia girelė”, vyrų cho
rui, (aranž. St. Šimkaus), 
skambėjo gana vienodai, mig
dančiai, liūliuojančiai ir... 
„lietuviškai liūdnai”, tačiau 
antrojoje išsiskyrė tenorai ir 
išniro gražus pianissimo. 
Šiose dainose išryškėjo mote
riškų ir vyriškų balsų savitu
mai. TSi buvo atsargus, bet 
vykęs, pilnos salės skambesio 
išbandymas. Trečioji daina, 
mišriam chorui, „Saulė teka”, 
(muz. V. Montvilos, žodž. M. 
Karčiausko) pasisekė geriau. 
Tvirtas vyrų forte spėjusius 
kiek apsnūsti klausytojus 
greit sugrąžino į tikrovę, vyrų 
ir moterų balsams susiliejant 
į vešlią garso visumą. Visas 
tris dainas dirigavo Dalia Vis
kontienė, lyriškų ir santūrių 
mostų savininkė.

Pirmosios, lietuviškosios, 
koncerto dalies pažiba buvo 
Jono Tamulionio penkių dalių 
„Tėviškės giedojimai”, Op. 263 
(žodž. J. Marcinkevičiaus): I. 
„Genties negarsi giesmė”; II. 
„Iš tolo atplaukia”; III. „Sesuo 
tylioji, rudenine žole”; IV. 
„Žalias vėžys”; V. „O tėviške” 
atlikti su dviejų smuikų, flei
tos ir vargonų (J. Govėdas) pa
lyda. „Giedojimuose” poetas 
semiasi stiprybės ir paguodos 
iš paprasčiausių, bet jam 
brangiausių dalykų. Jausmo 
gelmes atveriantys žodžiai, 
kompozitoriaus įspūdingai ir 
išradingai įvilkti į marga
spalvį Šiuolaikinės muziko rūbą 
ir dainininkų aiškiai tariami, 
to rūbo klostėse nardė lyg žvil
gančiais žvynais žaižaruojan
čios žuvys. Kiekviena dalis 
reikalavo skirtingo dainininkų 
dėmesio. Tam choras buvo 
puikiai pasiruošęs. Stropaus 
dirigento sumaniai vedamas, 
jis lingavo, siūbavo, bet niekur 
nelūžo. Prisilaikant kompozi
toriaus kūrybinių minčių, an
troji dalis („Iš tolo atplaukia”) 
dvelkė vienodumu ir užmarš
tim. Trečioje dalyje įsiterpė ir 
solistai: Rima Polikaitytė, Dan
guolė Radtke ir Edas Kijaus
kas. Jie giedojo, iš salės chorui 
pritariant instrumentams.

Iš penkių šio kūrinio dalių 
įdomiausiai atlikta ketvirtoji
— „Žalias vėžys”. Čia', pasikar
tojantis žodis „žalias” ir bend
rai žodžiai prasidedantys 
raide „ž” — žalos, žolė, žuvys, 
želia, žaibais, žaibuoja, ženk

las — choristams rezgė pink
les panašias į „geri vyrai geroj 
girioj gerą girą gėrė”, bet jie tų 
pinklių lengvai išvengė. Jų 
miklūs liežuviai nesusipainio
jo. Neatsiliko jie ritmiškai net 
ypač sunkiam posme, praside
dančiam „Naktimis žaliais žai
bais žaibuoja...”, jautriai ir 
muzikiniai vaizdingai įpras
mindami kiekvieną poeto re
gėjimą. Padėka priklauso diri
gentui Dariui Polikaičiui, ku
ris liko ištikimas kompozito
riaus ir poeto giliadvasiams 
užmojams ir neleido „giedoji
mams” išklysti į saldžius ir 
lėkštus kraštutinumus. Jam 
dažnai gražiai talkino instru
mentai. Klausytojai tokias di
rigento ir dainininkų pastan
gas priėmė labšfl šiltai.

Pirmąją koncerto dalį už
baigė dvi Dalios Viskontienės 
diriguojamos dainos: „Lietuva, 
brangi šalele” (muz. ir eilės 
Vydūno, harm. V. Juozapaičio) 
ir Joninių daina „Kupolinis” 
(muz. B. Dvariono, liaudies 
žodžiams). Po neatlaidžių „Tė
viškės giedojimų” pirmoji cho
rui buvo lyg gaivinantis at
sikvėpimas. Tai kukli daina, 
patraukli savo nuoširdžiu pa
prastumu. Visai priešingas 
buvo smagus, nuotaikingas 
„Kupolinis”, atliktas tarmiš
kai, jaunatviškai, šelmiškai. 
Ši daina atskleidė ir kitą, ma
žiau pastebimą, žaismingesnę 
Dalios Viskontienės dirigavi
mo pusę. Fortepijonu pritarė 
Jonas Govėdas. .

Antroji koncerto dalis buvo 
pašvęsta religinio turinio pa
saulinių kompozitorių kūri
niams. Pirmasis buvo „Haec 
e^t dies” (muz. Jacobus Gal- 
lus/Handl), Psalmė 118-24. 
Tai džiaugsmo giesmė, kvie
čianti džiuginti ir linksmintis, 
nes „šią dieną laimingą Vieš
pats padarė”. Ir tikrai, giesmę 
giedant, džiaugėsi ne tik cho
ristai, dirigentė Dalia Viskon
tienė, bet ir klausytojai. Gies
mės metu dalis choro stovėjo 
salės takuose.

Sudėtingiausias, sunkiau
sias, bet ir įspūdingiausiai at
liktas šio vakaro kūrinys buvo 
anglų kompozitoriaus John 
Rutter „Gloria” (L. Allergo vi
vace; II. Andante — solistai 
Danguolė Juozapavičiūtė, Ri
ma Polikaitytė, Danguolė 
Radtke; III. Vivace e ritmico) 
su vargonų, pučiamųjų ir mu
šamųjų pritarimu. Tai įdomus 

šių laikų religinės muzikos pa
vyzdys, kuriam būtinas bal
singas, nesvyruojančios klau
sos choras, lankstus tonų pai
niavose, nepasimetantis slink
ties vingiuose, visada pasiruo
šęs interpretaciniams netikė
tumams. Dirigentė Rita Klio
rienė šį uždavinį sprendė 
griežtais judesiais, „geležine” 
ranka vesdama ir drausmin
dama choristus ir instrumen
talistus, ryškindama muzikinę 
dramą ir toje dramoje glūdintį 
džiaugsmą. Ne visų kompozi
toriaus paspęstų spąstų buvo 
išvengta: ritmiškai keblios 
įžangos, sunkiai pagaunamas 
ir išlaikomas tonas (čia solis
tės ne visur buvo sėkmingos), 
staigūs šokinėjimai nuo fortis
simo iki pianissimo buvo ne
gailestingi visiems. Pasitaikė 
atvejų, kai šiaip jau tamprus 
ritminis ryšis tarp choristų ir

Po sėkmingo „Genties giesmių” koncerto Cleveland, OH. Iš kairės: Dalia Viskontienė, Darius Poli
kaitis ir Rita Kliorienė. Vyto Kliorio nuotrauka.

instrumentalistų kiek šluba
vo. Bet svarbiausia, kad nei 
vienas balsas nepasimetė šia
me triukšmingai džiaugsmin
game, kartais šėlstančiu for
tissimo srautu tekančiame 
dieviškos garbės himne. Toks 
pasišventimas patenkintų klau
sytojų buvo įvertintas labai 
palankiai.

Koncertas užbaigtas gar
siuoju G. F. Olandei .Aleliuja 
choru” iš jo oratorijos „Me
sijas”, jį giedant lietuvišku 
Dalios Staniškienės vertimu. 
Orkestruotė Dariaus Polikai- 
čio. Dirigentė Dalia Viskon
tienė. Tai dažnai girdimas, 
reto didingumo, melodingumo 
ir iškilmingumo choras. „Me
sijo” premjera įvyko 1742 m. 
Dubline, Airijoj ir įspūdis bu
vo toks, kad „trūko žodžių” 
jam aprašyti. Metais po to 
Londone ši oratorija, dėl įvai
rių priežasčių, tokio pripa* 
žinimo nesusilaukė, išskyrus 
Aleliuja chorą”. Koncerte da
lyvavęs Anglijos karalius 
George II šio choro buvo taip 
paveiktas, kad iš nuostabos 
atsistojo, tuo priversdamas ir 
visą salę atsistoti. Taip ir 
prasidėjo tradicija stovėti, šį 
chorą giedant. Jau gal kiek 
pavargusiems dainininkams 
jis nebuvo toks dėkingas kaip 
„Gloria”. Be atvangos į viršų 

. kopianti melodija sopranams 
ir tenorams buvo nelengvai 
įveikiama. Trimitų palyda 
buvo stipri ir įspūdinga, o 
klausytojų padėka nuoširdi, 
dosni, šilta ir garsi.

Įdomiomis nuotraukomis 
turtingas koncerto programos 
leidinys darė malonų įspūdį. 
Dainų tekstų, chorų vadovų, 
kompozitoriaus ir poeto bio
grafijų bei chorų veiklos ap
rašymų vertimai į anglų kal- 

*bą sklandus, net poetiški. Kas 
juos darė? "Įvardinti ir instru
mentalistai. Bet kodėl ant 
programos viršelio nėra pažy
mėti metai. Jie užtinkami tik 
viename sveikinime. Ir kodėl 
nepažymėta, kad Aleliuja 
choras” yra iš oratorijos „Me
sijas”?

Visas šiame koncerte iš
gyventas grožis buvo gardus, 
sultingas milžiniškų pastangų 
vaisius, nepaprastu pasiauko
jimu prinokintas choro vadovų 
ir choristų, kurių ausyse ir 
galvoje dainų garsai turbūt tol 
nedavė ramybės, kol jie gaiva
lingai neužtvindė puikaus 
skambesio salės, pradžioj su
domindami, o galop ir paverg
dami gausius klausytojus. 
Toks nesavanaudiškas darbas

Dvasinei puotai 
pasibaigus

Algis Zaboras
Mes, Lietuvos chorvedžiai ir 

ypač pedagogai, visą tarybme- 
tį nuolat domėjomės, ką ir 
kaip mūsų tautiečiai dainuoja 
svetur. Oficialioje spaudoje in
formacijos apie lietuvių chorų 
veiklą už Atlanto nebuvo ir 
būti negalėjo, juolab, kad di
džioji dalis buvo dar ir baž
nytiniai chorai. Profesinį 
smalsumą tenkinome iš pri
vačiu būdu gaunamos infor
macijos trupinėlių.

Kiek tiek, tačiau žinojome 
apie „Dainavą”, „Čiurlionį”, 
„Vyčius”, chorvedžius B. Bud- 
riūną, A. Mikulskį, F. Strolią. 
Kiek mažiau — apie K. Stepo
navičių, S. Sodeiką, A. Ste- 
phens, J. Lampsatį ir kitus. 
Girdėjome apie jų vadovauja
mus chorus, o kartais ir pa
klausyti šį tą tekdavo. Darė 
įspūdį atliekamų kūrinių te
matika, sudėtingumas, atliki
mo ir įrašo kokybė, na, ir pati, 
gražiai iliustruota, plokštelė.

buvo tikrai vertas kurtinan
čios „audros”, kurią sukėlė 
įkaitę delnai. Šis koncertas 
buvo įsimintina chorinė „rete
nybė”, gal vienintelis toks Cle- 
velando išeivijos istorijoje. Bu
vo akivaizdu, kad, gabių va
dovų priežiūroje, muzika al
suojančių dainos mėgėjų 
drausmingas būrys gali tapti 
darniu meno vienetu, drįstan
čiu ryžtingai .žengti į reikles
nės muzikos pasaulį. Jis to 
teisingo kelio neturėtų apleis
ti.

Jungtinis „Exu)tate”, „Dainavos” ir „Volungės” choras po koncerto Cleveland, OH. Priekyje sėdi di
rigentai (iš kairės): Darius Polikaitis, Dalia Viskontienė, Rita Kliorienė ir muz. Jonas Govėdas. Vyto 
Kliorio nuotrauka.

Klausėme, aptarinėjome, 
džiaugėmės, jog ir ten mūsiš
kių gražiai dainuojama, šven
tės rengjamos. Iš Dievo ma
lonės pasikeitus laikams, su
aktyvėjus bendravimui, infor
macijos apie chorų gyvavimo 
dalykus ėmėme sužinoti vis 
daugiau. Tačiau dažnai ne
linksmos tai būdavo žinios. 
Kaip Lietuvoje, taip ir čia, la
bai sumažėjo chorų. Nyksta 
lietuviškos parapijos, o kartu 
su jomis — ir kažkada klestėję 
chorai. Vienas po kito amžiny
bėn išeina senoji, tvirtoji chor
vedžių, vargonininkų karta, 
jiems talkinę solistai. Vis sun
kiau ir sunkiau organizuoti 
dainų šventes, vis mažiau no
rinčių ir galinčių vykti į šven
tes Lietuvon. Neslėpsiu, jog 
tokias pesimistiškas nuotai
kas atsivežiau iš Lietuvos,, 
prieš porą metų pirmą kartą 
atvykęs Čikagon. Su jomis gy
venau iki lemtingo įvykio — 
Čikagos „Dainavos” choro kon
certo, kuris privertė susimąs
tyti ir persvarstyti savo anks
tesnes nuostatas.

Nors vienas atvejis dar ne 
reiškinys arba, kaip sakoma, 
viena kregždė dar ne pavasa
ris, G. Faure „Reųuiem” atliki
mas, diriguojant D. Polikai
čiui, maloniai nustebino ir nu? 
teikė viltingai, jog kažkas pa
našaus gali būti ir kitur. Tad 
visai nenustebau, sužinojęs 
apie rengiamą bendrą trijų 
chorų koncertą „Genties gies
mės”. Gal ir nėra labai svarbu, 

kam pirmam šovė galvon min
tis apsijungti bendram kūry
biniam aktui, tačiau, kad tai 
įvyko — puiku ir labai reikš
minga. Daug rankų didelę 
naštą pakelia, daug balsų di
dingą giesmę gieda. Ir sugie
dojo ją Čikagos „Dainava”, 
Clevelando „Exultate”, Toron
to „Volungė”, įrodę visiems, 
jog lietuviško chorinio daina
vimo tradicija Amerikoje gyva 
ir gyvybinga.

Ir teatleidžia man kiti lietu
viški chorai bei jų vadovai, 
bet, manau, neperdėsiu, pasa
kęs, jog šie trys chorai šian
dieną yra Šiaurės Amerikos 
lietuviško chorinio dainavimo 
vėliavnešiai, kuriems lemta 
dar daug ką nuveikti. Šią iš
vadą darau, paklausęs jungti
nio šių chorų koncerto Cleve- 
lande š.m. birželio 10 dieną. 
Tai buvo trečiasis šių trijų 
chorų koncertas, apie kiekvie
ną kurių daug ir plačiai ra
šyta. Nenorėčiau kartotis. 
Kaip visi tvirtina, iš tiesų tai 
buvo puiku, tačiau man, kaip 
dirigentui ir pedagogui, rū
pėjo, kas ir kokiom priemo
nėm visa tai padarė. Kas jie — 
R. Kliorienė, D. Viskontienė, 
D. Polikaitis, kokia jų visų 
chorvedybinė kvalifikacija, ka
me slypi jų kūrybinė potenci
ja. Nemanau, kad iki galo bū
siu tai atskleidęs, tačiau kai 
ką, bent sau, atrodo, būsiu iš
siaiškinęs ir galiu drąsiai teig
ti, jog tai ryškios, neeilinės as
menybės, iš kurių trykšte 
trykšta kūrybinė ir organiza
cinė energija, sugebėjimas 
bendrauti, įtaigiu žodžiu bei 
judesiu, jautriu bendravimu 
bei muzikavimu traukiančios 
žmones.

Žinia, jei nori pažinti chor
vedį, eik ne tik į jo koncertą, 
bet ir repeticiją. Tokią galimy
bę turėjau prieš koncertą Cle- 
velande. Kad visi trys dirigen
tai ne naujokai šioje veikloje, 
kad už jų pečių ilgametė darbo 
su chorais patirtis, žinojau 
tiek iš aprašo programėlėje, 
tiek iš knygos Pasaulio lietu
vių chorvedžiai, tačiau knietė
jo pamatyti jų darbo „virtuvę”. 
Stebėta jungtinio choro repeti
cija parodė esant Dalią Vis- 
kontienę gerai pažįstančią 
chorą, kaip instrumentą, ir 
sugebančią juo muzikuoti. 
Originaliai, žaismingai, o kar
tu ir profesionaliai, pravedusi 
choro „apšilimą” (talkinant 
puikiam koncertmeisteriui J. 
Govėdui), ji sumaniai vedė sa
vo diriguojamų kūrinių repeti
ciją, replikuodama taikliai ir 
prasmingai: „Nesistenkit tik 
rodyti, jog mokat dainuoti. Aš 
noriu matyti, kaip saulė teka. 
(Repetavo V. Montvilos „Saulė 

teka”). Aš noriu girdėti, ką jūs 
man norite pasakyti”. Šios 
trumputės replikos kalba apie 
svarbius choro ugdymo daly
kus: sugebėjimą perteikti at
liekamo kūrinio nuotaiką, įsi
gyventi į jo charakterį, raiš
kiai tarti žodžius, perteikti 
tekstą. Toronto universiteto 
auklėtinė, muzikos pedagogi
kos bakalaurė D. Viskontienė 
daugelį metų dirbo Kanados 
gimnazijose. Vadovavo an
sambliui „Birbynė”, o nuo 
1975 m. iki š*l dirba su 
„Volunge”. Įdainavo dvi plokš
teles ir garso kasetę, koncerta
vo Lietuvoje, tapo Kanados 
CBC radijo „Coral Competi- 
tions” konkurso laureatais. 
Choras yra atlikęs stambių 
kūrinių, kaip antai Schubero 
Mišias G-dur, Beethoveno 
„Fantaziją” fortepijonui, cho
rui ir orkestrui c-moll ir kt.

Rita Kliorienė taip pat labai 
patyrusi chorvedė ir pedagogė. 
Įgijusi muzikos pedagogės ir 
pianistės bakalauro laipsnį 
Clevelando universitete, nuo 
1974 m. dirba su įvairiais cho
rais. Su vokaliniu ansambliu 
„Nerija” koncertuota Pietų 
Amerikoje, įdainuotos dvi 
plokštelės. Dievo Motinos lie
tuvių parapijos mišrus choras, 
1996 metais pavadintas 
„Exultate” vardu, subrahdiho 
Kliorienę, kaip muzikę ir diri
gentę. Jos valingas dirigavi
mas, kupinas įkvėpimo muzi
kavimas — pasigėrėtini. Įtai
gios kūrinių interpretacijos 
koncerto metu kėlė klausytojų 
aplodismentų audrą. Pažymė
tina, jog dirigentė su choru 
įdainavo kompaktinį diską ir 
garso kasetę, atliko per 200 
stambesnių ir smulkesnių eufo
rinių kūrinių, kartu su „Vo
lunge” koncertavo IV pasaulio 
lietuvių kongrese Toronte. (Ar 
ne iš čia tradicija dainuoti 
kartu). Organizaciniai ir me
niniai sugebėjimai, rūpestis 
Amerikos ir Lietuvos chorų 
būkle leidžia tikėtis iš R. KliO- 
rienės dar daug gražių darbų 
lietuviškos chorinės kultūros 
ir lietuvybės puoselėjimo la
bui.

Darius Polikaitis, jauniau
sias šio kūrybinio triumvirato 
narys, kurio chorvedybinė 
veikla, nors tik epizodiškai ją 
pažinus, kelia susižavėjimą. 
Praėjusiais metais girdėtas 
Vyrų okteto dainavimas bei 
mjnėto G. Faure „Reąuiem” 
atlikimas buvo maloni staig
mena. Šio, ne tokio jau pa
prasto, vokalinio-simfoninio 
kūrinio atlikimui Darius pa
ruošė chorą, solistus, orkestrą 
ir puikiai jį padirigavo.

Nukelta į 2 psl.
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Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas

Algimantas A. Naujokaitis

Bendradarbiavimo 
akiračiai

irPašau Ko "lietuvių mokslo 
kūrybos simpoziumai, 1969 m. 
pradėti rengti Čikagoje, nuo 
1991 m. persikėlė į nepriklau
somybę atkūrusią Lietuvą. 
Nuo tada šie simpoziumai 
vyksta kas dveji metai — pa
kaitomi^ Čikagoje ir Vilniuje. 
Šiemetinis, jau vienuoliktasis, 
Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas birželio
21-26 d. vyko Vilniuje ir kito
se Lietuvos miestuose.

Surengtoje’ spaudos konfe
rencijoje simpoziumo organi
zacinio kouiiteto pirmininkas 
fizikas dr. V. Gontis pasakė, 
kad Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziumai itin 
svarbūs, nes padeda stiprinti 
mūsų* tautos kamieno ir už
sienyje gyvenančių bei dirban
čių lietuvių mokslininkų ry
šius, skatinančius ir mokslo 
plėtrą. Toje pat spaudos kon
ferencijoje iš Čikagos atvykęs 
simpoziumo tarybos vicepirmi
ninkas dr. Vytautas Narutis 
pranešė, kad į simpoziumą at
vyko ir pateikė mokslinius 
pranešimus apie 30 lietuvių 
mokslininkų, ne tik iš Ameri
kos, bet ir iš Australijos, Ja
ponijos, Rusijos ir kitų šalių.

Prieš simpoziumo atidarymą 
jo dalyviai dalyvavo šv. Mi
šiose Arkikatedroje bazilikoje. 
Paskui visi rinkosi į Vilniaus 
Pedagoginio universiteto aktų 
salę. Simpoziumą atidarė jo 
tarybos pirmininkas, Lietuvos 

Simpoziumo svečiu bei dalyvių susipažinimo vakare — dr. Vytas 
Narutis ir Vilniaus universiteto darbuotoja A Orintaitė. Gedimi
no Zemlicko nuotr.

Respublikos Seimo pirminin
kas prof. V. Landsbergis. Po 
arkivyskupo A. J. Bačkio invo- 
kacįjos buvo perskaitytas pre
zidento V. Adamkaus sveikini
mas. JAV Lietuvių bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninkės R. Narušienės sveiki
nimą perskaitė šios valdybos 
narys, simpoziumo dalyvis dr. 
V. Bieliauskas. R. Narušienės 
sveikinime sakoma, kad prieš 
30 metų įkurta Šiaurės Ame
rikos Lietuvių mokslo taryba 
stengiasi palaikyti kuo geres
nius intelektualinius ryšius su 
Lietuva ir jos mokslininkais.

Perskaitęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininko 
V. Kamanto sveikinimą, žodį 
tarė užsienio lietuvių moksli
ninkų atstovas simpoziumo 
taryboje dr. V. Narutis. Jo kal
ba, nušviečianti išeivijos 
mokslininkų ir kultūrininkų 
indėlį, be abejo bus įdomi ir 
Draugo skaitytojams, todėl ją 
pateiksiu plačiau.

Pasakęs, kąd užsienio lietu
vių mokslininkai ir kultūros 
puoselėtojai jungiasi su tėvy
nės Lietuvos kolegomis, dalija
si pasiekimais ir rūpesčiais. V. 
Narutis priminė, kad lietuvių 
emigracijos istorija turi žilą 
praeitį — jau keli šimtmečiai 
praėjo, kai Lietuvos šviesuo
menė dėl įvairių priežasčių vis 
atsirasdavo už Lietuvos ribų. 
Paimkime 1831 m. sukilimą, 
sakė V. Narutis. Jam nesėk
mingai pasibaigus, lietuviškos 
šviesuomenės telkiniai įsikūrė 
Dancinge ir kitur Vakaruose. 
Ta emigracija iš Lietuvos tę
sėsi per šimtmečius, tebesitę
sia ir dabar. Seniai emigravu
sių tėvynainių ir jų palikuonių 
pėdsakus randame pasaulio 
moksliniuose . pasiekimuose, 
muziejų eksponatuose, kino 
ekranuose. Pavyzdžiu prele
gentas nurodė neseniai mirusį 
Shakespaire aktorių Sir John 
Gielgud, kurio senelis John 
Gielgudas, karo vadas kavale
rijoje, atvyko į Londoną po mi
nėto 1831 m. sukilimo. Sir 
John Gielgud brolis Lewi, bri
tų karys, diplomatas, rašyto
jas, dažnai gyrėsi, kad jis lie
tuvis. Su Lietuva turėjo ry-

Iš kairės: Seimo pirm. prof. V. Landsbergis, simpoziumo organizacinio komiteto pirm. dr. V. Gontis 
ir simpoziumo programinio komiteto pirm. prof. K. Pyragas. Gedimino Zemlicko nuotrauka.

šius, prieškario laikotarpyje 
jai padėjo.

Malonu, kai į tėvų žemę su
grįžta palikuonys su savo 
moksliniu ir kultūriniu krai
čiu. Tokiems sugrįžimams rei
kia sudaryti sąlygas ij įvairiai 
skatinti, kalbėjo dr. V. Naru
tis.

Bangos sugrįžtančiųjų atsi
rado ir šiame šimtmetyje — po 
Pirmojo pasaulinio karo atsi
kuriant nepriklausomai Lietu
vai, ir dabar, po antrojo Lie
tuvos atsikūrimo. Tai graži 
sugrįžimo tradicija. Jai puo
selėti išeivijoje įsikūrė Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas, ku
ris ir pats sugrįžo į Lietuvą, 
kaip į namus. Per paskutinį 
dešimtmetį į tėvynę sugrįžo 
dalis išeivijos mokslininkų ir 
aktyviai dalyvauja Lietuvos 
moksliniame, kultūriniame 
bei valstybiniame gyvenime. 
Simpoziumo rėmuose susior
ganizavę išeivijos mokslinin
kai aktyviai dalyvavo Vytauto 
Didžiojo universiteto steigime, 
iš jų gretų net du buvo išrinkti 
šio universiteto rektoriais. 
Išeivijos mokslininkai dirba ir 
kituose Lietuvos universite
tuose, kitose institucijose.

Dr.V. Narutis palinkėjo sim
poziumui toliau skleisti .iš
eivijos sugrįžimo ir bendravį- 
mo su LietuVa viziją. Tą vizi
ją, pasak prelegento, yra svar
bu palaikyti gyvą tarp pasau
lyje išsisklaidžiusių ir toliau 
besisklaidančių lietuvių moks
lininkų. Tas ryšys — svarbus 
išeivijos gyvastingumui, jis 
padės nedingti tautos kūrybi
niam potencialui. Tai vyk
dant, mums visiems reikės 
atkreipti dėmesį, ypač į savo 
jaunąją kaitą. Šie įyšiai padės ■ judhlt. lodei Šiame simpoziu- jos priemonęs (partizanų lei-

ninkus. Tai pagerintų ryšių 
palaikymą su jais. Dabar gi 
asmeniškai‘prisieina po vieną 
rankioti visur išsisklaidžiu
sius. Duomenų bazė taip pat 
padėtų surankioti ir veiklon 
įjungti naujos išeivijos bangos 
mokslininkus. Antra — steng
tis, kad mokslui skiriamos lė
šos iš vyriausybes, pramonės 
ir kitų investicijų, sudarytų ne atkūrimo dešimtmečiui. Bene 
niaziau kUip riūošiihčius ryškiausias, nauju žvilgsniu 
bendro vidaus' produkto 
(BVP). Tūfimė tą pa'siryžimą 
motyvuoti taip, kad ta parama 
svarbi ne tik moksliniams ty
rimams, bet ir ateities moks
liniams pasiekimas, kurie ug
dys, didins tą BVP — bendrąjį 
Lietuvos vidaus produktą, kad

3 tautai nereikėtų vien iš grybų 
gyventi. / ...

Baigdamas savp kalbą, dr. 
, V. Narutis pacitavo architektą 
Burnham, kuris šimtmečio 
pradžioje suplanavo Čikagos 
paežerę ir daug kas matė to 
suplanavimo gražius vaisius. 
Štai jo žodžiai: 
mažų planelių, jie neturi ma- 
gikos kraujo cirkuliacijai iš-

bendro vidaus' produkto vertinantis naujausią Lietu
vos istoriją, buvo Seimo pirmi
ninko prof. V. Landsbergio 
pranešimas „Lietuvos kelias į 
nepriklausomybės atkūrimą”. 
Prelegentas sakė, kad, nors 
Lietuva buvo sovietuos oku
puota, bet ji buvo gyva — su 
savo diplomatine tarnyba, ki
tomis užsienyje arba pogrin
dyje veikusiomis struktūro
mis?^ Pokario partizanai — tai 
buvo Lietuvos kariuomenė su 
apygardomis, štabais, būriais, 
kitais padaliniais. Ta miškuo
se išsidėsčiusi mūsų kariuo- 

„Nedarykite menė turėjo taip pat savo ry
šių tarnybas (pavyzdžiui, par
tizanų ryšininkai), informaci-

taip pat mokslininkams Lietu- me nebijokime garsiau kalbė- 
voje, įtraukiant juos į smar- ti apie didelio mąsto mūsų 
kiai kintančio pasaulio muks
ią.

— Įgyvendindami savo pla
nus, turime veikt ilgalaikiai, 
planingai ir strategiškai; To
dėl diskusijoms norėčiau iš
kelti bent dvi svarbias už
duotis, — kalbėjo V. Narutis. 
Pirmiausia — sukurti ir išlai
kyti duomenų bazę apie užsie
nyje esančius lietuvius moksli-

planūs”, — paragino dr. V. 
Narutis. / /

Simpoziumo plenarinis posėdis. Priekyje iš kairės: Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. V. 
Kaminskas, prof. A. Avižienis, V. Zalatorius, A. Kerelis. Gedimino Zemlicko nuotrauka. Prof. R. Kašuba (kairėje) ir fizikas dr. V. Kabelka.

Mokslo ir kūrybos simpoziume iš kairės: prof. Vytautas Bieliaus- ■ 
kas ir akademikas Zigmas Zinkevičius. G. Zemlicko nuotr.

Užsięnio lietuviai Verti 
epopėjos

Reikėtų gana didelio rašinio 
perteikti • visus simpoziumo 
plenariniuose posėdžiuose 
skaitytus mokslinius prane
šimus, parengtus tiek Lietu
voje,^ tiek užsienyje gyvenan

čių ir dirbančių mokslininkų. 
Pasak organizacinio komiteto 
pirmininko dr. V. Gončio, jų 
buvo gerokai daugiau nei 300. 
Apžvelgsiu tik kai kuriuos, 
labiausiai įstrigusius atmin
tin.

Pirmąją simpoziumo dieną 
keli pranešimai buvo skirti 
Lietuvos Nepriklausomybės 

džiami atsišaukimai, laikraš
čiai, lapeliai ir t. t.) Su sovie
tine okupacija nesusitaikanti, 
jos nepažįstanti, kovojanti ir 
savo partizaninę kariuomenę 
remianti, didžioji mūsų tautos 
dalis, galima sakyti, turėjo ir 
savo konstitucines nuostatas, 
sakė prof. V. Landsbergis. Tai 
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio tary
bos deklaracija. Joje buvo nu
matytos valstybės tvarkymo 

pagrindinės nuostatos, patvir
tinta, kad, apsivalius nuo oku
pantų, valstybinė Lietuvos 
santvarka yra demokratinė 
respublika. Šią Deklaraciją, 
kaip valstybinį teisinį aktą, 
įtvirtino dabartinis mūsų Sei
mas, pripažindamas, kad Lie
tuvos Laisvės Kovos sąjūdžio 
taryba buvo vienintelė teisėta 
valdžia okupuotos Lietuvos te
ritorijoje.

Pranešime V. Landsbergis 
pabrėžė, kad užsienyje gyva
vusi teisėta Lietuvos diploma
tinė tarnyba iki pat nepriklau
somybės atkūrimo atkakliai 
vedė Lietuvos laisvės bylą, sie
kiant, kad JAV, kitos didžio
sios valstybės, nepripažintų 
teisėta Lietuvos okupaciją.

Prof. V. Landsbergis didelę 
savo, pranešimo dalį skyrė 
išeivijoje mūsų tautiečių at
kakliai vestai Lietuvos laisvės 
bylai. Išeivija tvirtai tikėjo, 
kad Lietuva bus laisva, sakė 
prelegentas. JAV lietuvių at
kaklių pastangų dėka 1953 m. 
JAV Kongresas sudarė Ch. J. 
Kersteno vadovaujamą komi
tetą, kuris, sukaupęs daug is- 

nės medžiagos, priėjo išvados, 
kad Lietuva, kaip ir kitos Pa
baltijo valstybės, buvo oku
puotos jėga ir neteisėtai. Prof. 
V. Landsbergis sakė, kad apie 
JAV, kitų užsienio šalių lietu
vių atkakliai vestą Lietuvos 
laisvės bylą, jų žygdarbį verta 
parašyti epopėją.

Pranešime prof. V. Lands
bergis plačiau apsistojo apie 
JAV lietuvių buvusias diskusi
jas bei ginčus — reikia ar ne
reikia palaikyti ryšius su oku
puota Lietuva, jos žmonėmis. 
Santaros-Šviesos federacija 
priėjo nuomonės, kad, jei okur . 
pacija bus ilgalaikė, reikia 
kažkokiais būdais vis dėlto 
padėti sovietuos okupaciją 
pergyvenantiems tautiečiams, 
ypač padėti jaunimui išlaikyti 
lietuvybę. Prelegentas pripa
žino, kad Santaros-Šviesos šū
kis „Veidu į Lietuvą!”, pastan- 

‘gos užmegzti ryšius, įmano
mais būdais bendrauti su tė-, 
vynainiais buvo naudingos 
Lietuvos kelyje į nepriklauso
mybę. Kartu prof. V. Lands
bergis įvertino ir tuos JAV. lie
tuvius, kurie buvo nusistatę 
prieš bet kokius ryšius su Lie- > 
tuva. Pasak prelegento, suba
lansavus šias dvi nuomones 
galima sakyti, kad abi savaip 
buvo naudingos Lietuvai.

Remdamasis dokumentais^, 
kitais šaltinias, prof. etV. v 
Landsbergis priėjo išvados, 
kad sovietija dėjo daug pa
stangų tarpusavyje sukiršinti 
užsienio lietuvius, pasiekti, 
kad jie liautųsi kėlę laisvės 
bylą, nurimtų, susitaikytų-su- 
savo tėvynės okupacija, kad 
Kremliaus valdovai didžiųjų 
šalių vyriausybėms galėtų sa
kyti, jog Lietuvos okupacijos 
pripažinimo politika jau pase-! 
no. Garbė užsienio lietuviams, 
kad jie buvo iki galo atkaklūs,/ 
sovietijai neleido įgyvendinti 
klastingas užmačias, sakė pre
legentas. ;

Buvo ir kitų Lietuvos Ne-, 
priklausomybės dešimtmečiui 
skirtų pranešimų ir svarsty
mų. ■ ■
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Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal
Šiuos Jono Aisčio žodžius iš 

jo eilėraščio „Kelionė” prisi
minė ne vienas, Vilniaus oro 
uoste birželio 27 d. laukiantis 
lėktuvo, iš Vašingtono parve
žančio vieno didžiausių 20 

f amžiaus lietuvių poeto Jono 
Aisčio (J. Kossu-Aleksandravi- 
čiaus) palaikus. O laukiančių 
buvo nemažas būrys: trys poe
to seserys — Marija, Eleonora, 
Mikalina, kiti giminaičiai, po
etai Kazys Bradūnas su žmo
na Kazimiera, B. Pūkelevi
čiūtė, J. Strielkūnas, J. Aisčio 
kūrybos nagrinėtojas, žymus 
literatūrologas dr. V. Kubi
lius, Lietuvos Rašytojų sąjun
gos, kultūros ministerijos va
dovai, J. , Aisčio poezijos 
gerbėjai. Žinant J. Aisčio suti
kimui ir paminėjimui skirtas 
programas, anot poeto J. 
Strielkūno, kas galėjo pama
nyti, kad prieš 27 metus poe
tui mirus toli nuo tėvynės, 
šiandien jis bus taip laukia
mas ir gražiai sutinkamas 
Lietuvoje.

Lėktuvui nusileidus, . visi 
pritilo, susikaupė. Karstą su 
J. Aisčio palaikais atlydėjo 
perlaidojimu ilgai besirūpi
nusi poeto žmona Aldona, 
dukra*Vakarė, dukraitės Dai
na ir'Atda. Susirinkusiųjų var
du kalbėjo Rašytojų sąjungos 
pirmininkas V. Sventickas, 
kultūros viceministras J. Šir- 
vinskas, poeto artimas gimi
naitis, Rumšiškėse tebegyve
nantis J. Aleksandravičius, 
monsinjoras A. Svarinskas.

Karstas J. Aisčio palaikais 
buvo nulydėtas į vieną seniau
sių Vilniaus senamiesčio Šv. 
Mikalojaus bažnyčią. Kitą 
dieną čia prasidėjo J. Aisčio 
palaikų lankymas. Jį prade
dant, nuskambėjo į garso 
juostą įrašyti paties poeto 
skaitomieji „Šilainės” posmąi, 
solistės D. Jodikaitytės atlie
kama „Avė Maria”. Žodį apie 
J. Aistį tarė V. Sventickas, 
poetas J. Juškaitis. Pagerbti 
J. Aisčio atminimą į šv. Mika
lojaus bažnyčią atvyko ir pre
zidentas V. Adamkus, taręs 
jautrų žodį apie poeto idealus 
ir vizijas.

Bažnytinės apeigas abi lan
kymo dienas atliko monsinjo
ras K. Vasiliauskas. Rašytojų 
sąjungos pirmininkui V. Sven- 
tickui jis perdavė sąsiuvinį, į 
kurį dar 1940 m., Lietuvą 
užgriūnant negandoms, jis, 
septyniolikmetis Biržų gimna
zijos moksleivis, nusirašė A.

sios rinktinės Poezija. Monsin
joras prašė, kad šis sąsiuvinys 
būtų nuvežtas į jo gimtąsias 
Rumšiškes ir perduotas J. 
Aisčio muziejui.

Savo žodyje mons. K. Vasi
liauskas sakė, kad tą są
siuvinį su jo mėgstamiausio 
poeto eilėraščiais jis vežiojosi 
per visus tremties ir kalėjimų 
metus. J. Aisčio poezija jam, 
tuomet tiesos nuoširdžiai ieško
jusiam jaunuoliui, padėjo tiks
liau suvokti žmogaus skausmo 
ir tragizmo priežastis, supras
ti, kaip svarbu sugebėti pamil
ti tikrąsias vertybes, apsaugo
ti savo širdį nuo sudužimo, 
daryti viską, kad mūsų širdis 
nepasmaugtų smulkūs žemės 
reikaiai. '

Mons. K. Vasiliauskas tarė 
žodį ir išlydint J. Aisčio karstą 
į jo gimtinę, kur prabėgo poeto 
vaikystė ir jaunystė, kur ilsisi 
tėvų ir prosenelių palaikai. 
Monsinjoras padėkojo J. Ais
čio artimiesiems, kurie čia 
visą laiką budėjo, stengėsi, 
kad jis sugrįžtų į Lietuvą, ne 
tik karste, bet ir su savo dva
siniais lobiais, o jo poezija 
taptų lietuvių tautos dvasiniu 
turtu.

Nuo Šv. Mikalojaus bažny
čios gėlėse skendintis karstas 
su J. Aisčio palaikais, visa lai
dotuvių procesija su minia ly- 
dinčiųjų pasuko link Rumšiš
kių. Vidudienį procesija trum
pam sustojo J. Aisčio tėviškėje 
Kumpiškiuose. Trobų čia se
niai nelikę, tik jų vietoje stovi 
medinis kryžius. Gražioje pie
velėje, tarp medžių — iš lentų 
sukaltų suolų eilės. Procesiją 
sutikęs, didelis būrys vietinių 
gyventojų paaiškino, kad čia 
jie susėda, kai rengiami J. 
Aisčio poezijos vakarai, skai
tymai. O, žiūrint į Kumpiškių 
apylinkių vidurvasario žalu
ma nutviekstus gojelius, kalne
lius, prisiminė J. Aisčio ži
nomas eilėraštis apie gimtinės 
peizažą. Čia, poeto gimtinėje, 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas V. Sventickas perdavė J. 
Aisčio muziejaus vedėjai G. 
Meilutienei monsiiyoro K. Va
siliausko sąsiuvinį su J. Aisčio 
persirašytais eilėraščiais.

Dar keletas kilometrų — ir 
Rumšiškės. Miestelio aikštėje 
jau laukė minia rumšiškiečių, 
būrys iš Kauno atvykusių ra
šytojų. Kauno tremtinių cho
ras padainavo dainų J. Aisčio 
žodžiais. Čia pat — J. Aisčio 
paminklinis biustas, nedidelis, 
bet gerai tvarkomas jo muzieAisčio eilėraščius iš jo pirmo

LR prezidentas Valdas Adamkus atėjo atiduoti pagarbą į tėvynę sugrįžusiam poetui Jdiui Aisčiui. 
Algimanto Žižiūno nuotrauka.

jus, poeto vardu pavadinta 
gatvė.

Minios lydimas, karstas su
J. Aisčio palaikais ant rankų 
buvo nuneštas į Rumšiškių 
Šv. Mykolo Arkangelo medinę 
bažnytėlę. Mišias aukojo, pa
mokslą pasakė Kauno arkivys
kupas metropolitas S. Tamke- 
vičius. Į bažnyčią visa minia 
netilpo, daug kas Mišių metu 
stovėjo lauke. Į Mišias atvy
ko ir Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis.

Rumšiškių kapinėse žodį 
poetui tarė K. Bradūnas. Jo 
visą kalbą čia pateikiame.

Poeto žodis poetui

„Dvidešimto amžiaus mūsų 
— lietuvių — grožinės litera
tūros klasike, mūsų poezijos 
atgaivintojau, poete Jonai Ais
ti, čia, Tavo amžino poilsio 
vietoje, man prisiminė viena 
irgi birželio vasaros diena 
svetimoje šaly prieš dvidešimt 
septynerius metus, kada keli 
mūsų egzodo rašytojai Resu- 
rection kapinėse, tai yra Pri
sikėlimo kapinėse prie Va
šingtono, būrelio lietuvių lydi
mi, nešėme Tavo karstą. Slėgė 
dar ir ta mums neįprasta ka
pinių tuštuma: jokio medelio, 
jokio žydinčio krūmelio ar 
kryžiaus, o kapų vietoje — tik 
žolėje pasislėpusios metalinės 
plokštės su pavardės įrašu. 
Taipjau ten turėjo būti, vado
vaujantis vietiniu papročiu ir 
administracijos potvarkiu. Vi
sus mus ten graudino ne tik 
Jono Aisčio netektis, bet ir ta 
mintis, kad poetas čia pasiliks 
svetimos žemės glėby, o ne 
švelniose rankose gimtinės 
peizažo, kurį įamžino savo 
posmuose, tardamas:

Laukas, kelias, pieva, 
kryžius,

Šilo juosta mėlyna, 
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi, graudi daina.
Bet tos Vašingtono pa

kraštyje Prisikėlimo kapinės 
savo pranašingu' vardu Tau 
buvo tik trumpo poilsio vieta, 
palyginus su amžinybe. Ir Tu 
šiandien grįžai į savo tėviškę, 
į Rumšiškes, kurių niekada, 
niekur nebuvai išsižadėjęs. Ir 
jeigu Tu šiandien mums čii 
prakalbėtum, tai turbūt prasi
tartum tokiais savo poezijos 
žodžiais:

Gyvenimas tai kaip graži 
kelionė — ’

Tšsirengi, keliauji ir grįžti

O su tuo „atgal” grįžtame į 
anos nepriklausomybės metų 
dienas, kada ir Tu buvai dar 
Jonas Kossu Aleksandravi
čius, o už Tave keliolika metų 
jaunesnė plunksnos karta dar 
tik mokėmės poezijos meno. Ir 
Tu tada buvai pats tikrasis, ir 
nepamainomas mūsų mokyto
jas. Tave dievinom, žavėjomės 
Tavo eilėraščių tobulumu ir 
Tavo kultūrinės publicistikos 
aktualumu bei šmaikštumu, 
tapusiu mums patiems gyvo 
literatūrinio kartų dialogo pa
vydžiu.

Ano meto gimnazistai ir stu
dentai daugybę Tavo eilė
raščių mokėjom atmintinai, 
paversdami juos pačių impro
vizuotai sukurtų melodijų dai
nomis. Ir mums gražiausia iš 
jų buvo „Lopšinė”.

Tu mik, o sapne tau 
drugeliai sapnuosis

Ir sparneliais lengvais tave 
mariomis neš.

Tu mik, nebijok — aš tave 
palinguosiu 

Ir pernakt naktužėlę budėsiu 
čia aš.

Ji man ir šiandien skamba 
ausyse ir lyg pati tėviškės že
mė čia dainuotų tą savo sūnui 
poetui jo žodžių lopšinę”.

Kapuose atsisveikinimo žodį 
tarė artimas J. Aisčio giminai
tis J. Aleksandravičius, pasa
kęs, kad čia, gimtojoje žemėje, 
ilsėsis „didysis iš Aleksandra
vičių”. Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis apibūdino J. Aistį 
kaip poetą — savo tėvynės pa
triotą. Apie J. Aistį ir jo kūry
bos reikšmę kalbėjo rašytojų 
sąjungos pirmininkas, laidotu
vių komisijos vadovas V. 
Sventickas (jo kalba čia spaus
dinama).

Poezijos ir sielos pilnatvė

Kartą traukiny paklaustas, 
kur važiuojantis, Jonas Aistis 
atsakė: „Nežinau”.

Tai poeto atsakymas.
Šiaip žmogus žino, kur va

žiuoja, ko, kur ir kada išlips.
Jono Aisčio poezija žodžiais 

ir žinojimais nesibaigia. Jo 
žodžiai turi savo melodiją, jie 
veda į neištariamų pajautimų 
ir patyrių tolius, turi magijos, 
kurią patvirtino prieškario 
menininkų generacija, — Jono 
Aisčio eilėraščių ji buvo tiesiog 
užburta.

Jo „nežinau” savaip sutam
pa su eilėraščiuose vyrau
jančia liūdesio, melancholijos, 
sielvarto būsena. Knygos Ima
go mortis (1934) laikotarpiu — 
su nuovargio, nežinios, dūž
tančio pasaulio jausmais, pri
slėgusiais artėjančio karo Eu
ropą. Joks kitas lietuvių poe
tas ateinančių sukrėtimų neiš
gyveno taip jautriai, pra
našingai ir skaudžiai, kaip Jo
nas Aistis. Jo poezija — tai 
sielvartingas atodūsis dėl savo 
tautos ir gražios šalies sun
kaus likimo. ,

Nežinojo jis ir apie savo pas
kutinę kelionę iš Vašingtono į 
Vilnių ir į Rumšiškes. Tik 
norėjo jos, išsakė tokią valią, 
tikėdamas, kad Lietuva bus 
tokia, kokią ją kūrė toli nuo 
tėvynės ilgesingais ir reikliais 
eilėraščiais, eseistika, darbais. 
Nesame dar tokie gražūs, 
kokių poetas norėjo, bet jau 
vis dėlto galime jį pasitikti ir 
pasikviesti tolesnei Lietuvos 
kūrybai.

Ką jis sako mums, šiandien 
pakviestas talkon?

(Nukelta į 2 psl.)

Vilniaus oro uoste sulaukus lėktuvo su Jono Aisčio karstu. Viduryje iš kairės: poeto žmona Aldona 
Aistienė, Kazimiera Bradūnienė, Kazys Bradūnas ir kiti. Algimanto Žižiūno nuotrauka. .

Jonas Aistis
ŠILAINĖ

VĖLIAKOS peizažą ūkana apvilko,
O norėjau torškau visą jį apimt — 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.

Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo,
Kai vyresnį brolį leido iš namų,
Kai mama šilainę škaplieruosna siuvo,
Kai ramino guodė žodžiu neramiu: —

Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių bus tau jos gana?
Bet prie širdžiai jausi ir jau bus tau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane...

Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to,
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina — 
Ūkanų prarytos nepasikartos.

O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti 
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies... 
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės.

NAŠLAITIS

PABODO man šis tuščias namas
Ir ilgos rūsčios dienos.
Nepalik manęs vieno, mama,
Nepalik manęs vieno!

Nes kaip be ratelio sutemus!
O dieną, dieną be staklių!
Kas užriš, kas užriš tad, mama, 
Man skarelę ant kaklo?

Nes sesutė apleis ir pažemins,
Tu žinai, kaip man gaila...
Ką aš veiksiu pasaulyje, mama,
Be tavęs, bejos ir be meilės?

Nežydės čia pavasarį žemėj
Žibutės ir purienos...
Nepalik manęs vieno, mama,
Nepalik manęs vieno! rA...

PRISIKĖLIMAS
PRISIKĖLEI, tėvyne, ir eit pasiryžus 
Per rusinčius degėsius, kraujo klanus...
Iš nelaisvės į laisvę šiandieną sugrįžus, 
Džiaugiesi ir lauki dalingų dienų. 'TZZ . ......
Tau beraudant vergijoj ir balsas užkimo, 
Apkarto širdis sielvartaujant vienai, 
Nepalaužė tai jai to galingo troškimo 
Gyventi laisvai ir nemirt amžinai...

Tau akivaizdoj mindė gražiausias svajones,! 
Išniekino tavo švenčiausius jausmus
Ir išdraskė sodybas... Po kalnus ir klonius < 
Aidėjo vien skundas skaudus ir kimus.

Ir matau ašai Nemuną tekantį lėnų
Kur skendi nugrimzdę krantai į erdves, - i 
Šiandien ginamą Kauną, lyg andai Pilėnus, 
Sukilėlius tysant kraujuos po gatves...

Mes žinojom tėvyne, kad, netekusi žado, 
Krūtinėje šventąjį kerštą kaupei:
Tu senovės garbės ir gairių nepraradus, ... ;
Ėjai vis keliais erškėtingais, raupiais... . 7Z

LIETUVA

Kas budės mano miegą neramų? 
Kas paseks karalaitę?
Juk aš būsiu pasaulyje, mama, 
Vienų vienas, našlaitis.

TU buvai išdidi ir galinga
Kunigaikščių plati Lietuva,
Kai drebėjo totoriai, Maskva,
Ir lenkai, ir kryžiuočiai karingi.

Ta galybė išsprūdusi dingo — 
Nukamavo nelygi kova —
Ir buvai prislėgta, nelaiminga
Kruvinų baudžiavų Lietuva.

Atsikėlei graži ir džiaugsminga, 
Nors paplūdus kraujuos, bet laisva.
Iš vergijų išėjus gyva,

Tujen eisi gyvenimo vingiais
Vis laisva, išdidi ir galinga
Amžinų amžina Lietuva!

NEMUNO ILGESYS,
■

PAKENTĖKI, brangi nelaiminga tėvyne, 
Tau padėsim šį purvą nelaisvę išbrist. 
Patikėk, patekės tavo laisvės aušrinė 
Ir nuo rankų vergijos grandinės nukris.

Tu į ateitį eisi, kaip nėjai nei senovėj, 
Ir laisva, kaip dar niekad nebuvus laisva, 
Mes gyvensim visi tavo garbei ir šlovei, 
O tėvyne graži, o brangi Lietuva!
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XI Mokslo ir kūrybos simpoziumas pradėtas šv. Mišiomis Vilniaus katedroje. Mišias aukojo vysk. <J. 
Tunaitis. A. Kerelio nuotrauka.

XI Mokslo ir kūrybos 
simpozium ą prisim en an t

XIpasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziūmo invokacija

Sveikinu viso pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos atsto
vus, susirinkusius Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Džiaugia
mės, kad tėvynė, nusikračiusi 
vergovės jungą, svetingai pri
ima visus savo tautos vaikus, 
kurie trokšta žengti laisvės ir 
demokratijos keliu.

Sunkus šis kelias, nes 50 
metų trukusi komunistinė sis
tema, žadėdama Lietuvos 
žmonėms „šviesų rytojų”, pa
vertė juos vergais. Kovingas 
ateizmas pažeidė žmogų, nes 
trypė jo orumą, paniekino as
mens ir visuomenės laisvu, 
mokslo ir kultūros žmonėms 
užtvėrė kelią į tiesą ir šviesą, 
kurią Dievas įdiegė kiekvieno 
žmogaus širdyje: „Sukūrei 
mus, Viešpatie, sau, ir nenu
rims mūsų širdis, kol neras 
atilsio tavyje”, — dūsavo didy
sis Tiesos ieškotojas šventasis 
Augustinas.

Prašome Tave, Dieve, kad 
laisvos ir demokratinės visuo
menės kūrimas neužgožtų Tie
sos spindesio; kad laisvės sau
gojimas, žmogaus teisių pri
pažinimas, šeimos globa, gy
vybės branginimas, — netaptų 
tik formaliais žodžiais, po ku
riais slepiasi ryškūs prieštara
vimai, skaudžios neteisybės, 
socialinė diskriminacija.

Visatos Kcfrėjau Dieve, pa
dėk, kad mūsų tėvynėje lais
vės principai visuomet eitų su 
moraline atsakomybe; kad 
mūsų siekiai mokslo, kūrybos, 
kultūros, politikos srityje tar
nautų žmogui; kad niekada 
neatsižadėtume tų vertybių, 
kurios įdiegtos į kiekvieno 
žmogaus sąžinę. Padėk mums, 
Viešpatie, puoselėti savosios 
tautos kultūrą, kuri per am
žius yra tampriai susijusi su 
krikščioniškomis vertybėmis.

Šiame kelyje Bažnyčia yra 
ieškančio, mąstančio, siekian
čio tiesos žmogaus bendra
keleivė. Ji siūlo žmonijai tikė
jimo šviesą, kurią jai paliko 
jos Mokytojas Jėzus Kristus, 
kuris vienintelis galėjo pasa

kyti: „Aš esu pasaulio šviesa”, 
„aš esu kelias, tiesa ir gyveni
mas”.

Padėk, Viešpatie, mums 
priimti šį išganingąjį žiburį, 
kuris nušvies mūsų ieškojimų 
kelią ir padės pasitarnauti 
Lietuvos žmonių labui ir gero
vei.

Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas 

metropolitas

Organiza toriai

Žibartas Jackūnas — Lie
tuvos Respublikos Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
teto pirmininkas

Benediktas Juodka — Lie
tuvos mokslų akademijos pre
zidentas

Kęstutis Makariūnas — 
Lietuvos mokslo tarybos pir
mininkas

Albertas KerelisPasau
lio lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos pirmininkas

Kornelijus Platelis —
Švietimo ir mokslo ministras

Jonas Račkauskas — Li-

Tremtinių choras gieda katedroje XI Mokslo ir kūrybos simpoziumo pradžios Mišiose.

XI Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyviai Verkiu parke. Iš kairės: dr. Romualdas Kašuba, arch. Al- 
bertas Kerelis, LR ministras pirmininkas dr. Andrius Kubilius, dr. Kazimieras Pyragas ir dr. Vytau
tas Narutis. Jono Albertavičiaus nuotrauka.

tuanistikos instituto pirminin
kas

Valdemaras Razumas *—
Valstybinių mokslo institutų 
direktorių konferencijos pirmi
ninkas

Albertas Žalys — Švietimo 
ir mokslo vicepirmininkas

Renata Variakojytė — Pa
saulio lietuvių gydytojų sąjun
gos vicepirmininkė

Vitolis Vengris — JAV ! 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
tarybos narys.

Institucijos

depar-Mokslo ir studijų 
tamentas prie Švietimo ir 
mokslo ministerijos

Lietuvos Mokslininkų sąjun
ga

JAV Mokslo ir kūrybos sim
poziumo taryba

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė

Simpoziumo taryba

Vytautas Landsbergis — 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkas (tarybos pirmi
ninkas)

Vygintas Gontis — Lietu
vos mokslininkų sąjungos pir
mininkas (tarybos pirmininko 
pavaduotojas organizaciniais

XXI amžiaus prieangyje 
Lietuvos krikščioniškumas te
bėra civilizacinė konstanta, 
mūsų sąsajos su Vakarais 
svarbiausioji grandis. Kita 
vertus, tai ir problema, net 
dilema, nes kartas nuo karto 
iškyla klausimas „ar' Lietuva 
krikščioniška?” . Klausimas 
kuris vos prieš pusę amžiaus 
dar būtų atrodęs grynas nesu
sipratimas. Posovietinėje epo
choje krikščionybė suvokiama 
kaip, totalitarizmus išgyventi 
ir antižmogiškas ideologijas 
įveikti leidusi, didžio pastovu
mo dvasinė jėga. Vis dėlto ga
lima apie ją kalbėti ir kaip 
apie rimčiausią praėjusio pus
amžio netektį, giliausią ero
ziją patyrusią visuomeninės 
kultūrinės Lietuvos sanklodos 
plotmę. Krikščioniška savivo
ka interpretuojama kaip stipri 
egzistencinė atrama, visuome
nės tęstinumo laidas dabar
ties iššūkių akivaizdoje. Ta
čiau religinis mąstymas, ypač 
katalikiškas dientalitetas, įvar
dijamas ir kaib modernizacijos 
bei kapitali^no suklestėjimo 
trukdis. /Z < '

Šių prieštarų atšvaitą gali
ma pastebėti tiek populia
riame diskurse, tiek istorioso
finėse Lietuvos dabarties ir at
eities vizijose. Vien jau šis 
atšvaitas liudija, kad krikš
čionybė lieka fundamentaliu 
dvasiniu bei socialiniu veiks
niu. Kultūriniuose procesuose 
ji reiškiasi, kaip tapatybių tęs
tinumo bei civilizacinių kon
taktų mediatorė, socioekono- 
minėse pervartose — kaip po
zityvi amortizuojanti jėga, o 
etinėje plotmėje — kaip nuo- 

klausimais)
Vytautas Narutis — JAV 

mokslo ir kūrybos simpoziumo 
tarybos pirmininkas (tarybos 
pirmininko pavaduotojas)

Kazimieras Pyragas — 
Vilniaus pedagoginio universi
teto Teorinės, fizikos ir kom
piuterijos katedros vedėjas (ta
rybos pirmininko pavaduoto
jas)

Juozas Antanavičius — 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
rektorių konferencijos prezi
dentas

Krikščionybė Lietuvoje 
tūkstantmečių sandūroje OJ

ll>

Dr. Paulius Subačius
Vilniaus universiteto Literatūros teorijos katedra

sekliausia vertybinės nivelia
cijos oponentė. Pamėginsiu iš
skleisti, kokie svarbiausi krikš
čionybės gyvavimo pokyčiai 
lydėjo nepriklausomybės de
šimtmetį. Taip pat, kokius 
naujus aksiologinius ir funk
cinius atspalvius krikščionybė 
įgyja galimų Lietuvos raidos 
versijų kontekste.

Keletas persergėjimų. Kal
bėdami apie krikščionybę, ne
turėtume leistis į abstrakcijų 
plotmę, labai pamėgtą dauge
lio supasaulėjusių intelektua
lų. Taip, įmanu mąstyti apie 
tokius apibendrintus dalykus, 
kaip ‘krikščioniška kultūros 
dimensija’, ‘krikščioniški idea
lai’, ‘krikščioniška epistema’ 
ar ‘krikščioniškas dvasinis pa
veldas’. Tačiau tai prasminga 
tik su sąlyga, kad drauge 
atmenamas, suaktualinamas 
krikščioniškumo šaltinis, pa
matas ir reiškimosi pasaulyje 
pavidalas — Kristus, Evange
lija ir Bažnyčia. Kadangi 
mums rūpi Lietuva, dėmesio 
centre atsiduria Katalikų Baž
nyčia, kuria ir per kurią 
krikščioniškumas skleidžiasi, 
susiliečia su kitomis dva
sinėmis ir kultūrinėmis tradi
cijomis. Juk štai jau beveik 
tūkstantį metų nuo Netimero 
krikšto mūsų kraštą veikia 
Vakarų krikščionybė, vyrauja 
Bažnyčios reformų metais įsi
šaknijimo gylį paliudijusi bei 
vėlesnius išbandymus atlai
kiusi Romos katalikybė. Nepa
mirštame ir neignoruojame 
Rytų krikščionių bei protes
tantų savito 
sureikšminti 
verčia nebent 
tiškumas.

Nors Katalikų Bažnyčia 
nėra vien institucija ir pir
miausia ji — ne institucija, o 
tikinčiųjų bendruomenė, Die
vo tauta, prasminga apžvelgti 
svarbiausius institucinius de
šimtmečio pasikeitimus. Jų 
dėka bene labiausiai soviet
mečiu niokota socialinė struk
tūra atgavo autentišką pavi
dalą. Galima kalbėti apie du 
pertvarkymo tarpsnius. Pir-

įnašo, tačiau 
jų vaidmenį 

politinis korek-
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Dr. Paulius Subačius.

krikščionių bendruomenių pa
stangos koncentravosi- į itais 
sferas. Pirmoji — priešsovieti- 
nių veiklos erdvių, formų-,- or
ganizacijų atkūrimas.- ' Antroji ;**>
— sakralinių ir bendruomeni
nių. pastatų tvarkymas bei 
naujų centrų išsiplėtusiuose 
miestuose steigimas. Trečioji
— šiuolaikiškų — pbmoder- 
nios, informacinės, nureligėj.u- 
sios visuomenės situaciją.'; ir 
poreikius atitinkančių -n sie
lovados, evangelizacijos,tal
pos ir mokslo iniciatyvų 
plėtotė. Pastaruosius tręjus-^— 
rengimosi didžiajam krikščio
nybės Jubiliejui metus 7-7 ak
centas vis labiau buvę perke- iė 
liamas į pastarąją ąfę^.-jįn- 
tensyvėjo dvasinės iyxiWįy- > J 
bės, dvasininkijos-ir aktyviau.- m 
šių pasauliečių mąstyseną, bei 
savikritika. Jos leitmotyvai. 7— 
neverta tiek dėmesio §kfrfįvą- <<> 
dinamajai mūrinei bažnyčiai, 
t.y. statyboms bei remontui, ; t 

pernelyg daug energijos eik- ,n 
vojama prieškarinių struk-'"

kiško krikščioniško i ugdymo 
nuostatos suvoktos ir įtvir- *" 
tintos reikšmingais vyskupų '' 
sprendimais dėl rengimo baž
nytinei santuokai tvarkos, su- J 
sitaikinimo pamaldų. $tei)g,ta- •<' 
si visas jėgas telkti -dvasinio ’d 
jaunuomenės brandinimoaJpend- ii 
ruomenių ugdymo, . evąnge-.-J 
linių vertybių šiupįąįkį^kc!^ 
skleidimo plotmėje., BūKejąkjo- 
je gilėjančių ekumeninių,,nuo-„i 
statų ir praktinių ryšių dėka ų 
atsivėrė glaudesnio bendravi-« 
mo su protestantais, ortodok,- 
sais. ir net uždaresniais senti- 
kiais galimybės. ;;„vlo$o.

Vyskupijų dienos, „Gyvųjų ' 
akmenų” bendruomenės ren-d 
giamos Atsinaujinimų :dię«Qs, Z 
tikinčio jaunimo piligrimystės 
bei sambūriai, sutraukiantys•» 
tūkstančius dalyvių ir; ,paga-:.'į 
lia-u tiesiog triumfališkai- v.jį-iL 
kęs Lietuvos antrasis^Eueha- S
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III

t n

muoju, 1989-1993 metais, Apaš
talų Sosto valia, sureguliuota 
įsisenėjusi ir įsiskaudėjusi 
bažnytinės provincijos valdy
mo bei ribų problema. Vil
niaus ir Kauno metropolijų te
ritorija dabar sutampa su Lie
tuvos sienomis. Tuo pat metu 
buvo konsekruoti keturi nauji 
vyskupai ir, okupacinei vai- ..
džial neretai paklušh&s, apaš- ' -
talinius administratorius pa
keitė ordinarai. Ėmė norma
liai veikti koordinacijos insti
tutai — Lietuvos Vyskupų 
konferencija ir jos komisijos, 
kunigų tarybos. Atkurtos Vil
niaus bei Telšių kunigų semi
narijos ir tikybos dėstymas 
mokyklose. Dar trijų vyskupų 
paskyrimas, šovietizuoto pro- 
letariško Šiaulių miesto raidai 
labai svarbios septintosios 
vyskupijos įsteigimas, semina
rijų vadovų kaita žymi antrą
jį institucinio pertvarkymo 
tarpsnį, vykusį 1996-1997 me
tais. Per dešimtmetį sukurtos 
ar atkurtos šešios tikybos mo
kytojų bei teologų rengimo 
įstaigos, įsteigta keliolika pa
rapijų miestuose, visų vysku
pijų ir net dekanatų katecheti
kos, šeimos, jaunimo centrai. 
Tai tik išoriški Bažnyčios pri
sitaikymo veikti laisvos, ta
čiau sękuliarizuotos visuome- rištinis kongresas byloja apife!*'- 
nės sąlygomis kontūrai. katalikiškų projektų 'rtiaštą'-

Dvasinės, intelektualinės, bei sėkmę. ■■ ..
organizacinės ir medžiaginės (Nukelta į 3 psl J
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Poezija — tai tokia jautri 
tavo dalis

Poetė Marytė Kontrimaitė 
gyvena Vilniuje ir, laimėjusi 
konkursą, tapo LR Seimo 
kultūros ir švietimo komiteto 
kultūros patarėja. Jos darbas 
šiuo metu — padėti Seimo 
nariams rengti bei taisyti 
kultūros įstatymus, organi
zuoti darbo grupių veiklą ir
kt. Pagal išsilavinimą Marytė 
yra lituanistė, baigusi Vil
niaus universitetą, vertėja iš 
armėnų kalbos. Stažuoda- 
masi Armėnijoje ten surado ir 
savo gyvenimo draugą. Jos vy
ras — Ruslanas Arutiunianas 
verslininkas. Jie augina dvi 
dukras: Vegą ir Justiną.

Marytė Kontrimaitė —. Sibi
ro tremties vaikas, raciona
laus mąstymo žemaitė' ir kie
tos tvarkos žodžio meistrė. Tai 
populiari autorė, lengvai ben
draujanti ir su savo poezijos 
klausytojais, ir su visu pasau
liu. Prieš tapdama valstybės 
tarnautoja, aktyviai reiškėsi 
Krikščionių demokratų parti
joje.

Tai atviras ir tiesus žmogus, 
dažnai kandus. Draugo skai
tytojas M. Kontrimaitę taip 
pat jau pažįsta, Atgimimo 
metais-; kultūros puslapiuose 
buvo spausdintas pokalbis su 
ja ir pluoštelis poezijos.

Šiandien Draugo skaitytojui 
siūlome poetės Marytės Kon- 
trimaitės minčių apie save ir 
savo kūrybą, taip pat keletą 
naujesnių jos eilėraščių.

— Kada susivokėte esanti 
poetė? Kas Jums yra poe
tas?

— Esu parašiusi tokį eilė
raštį „Nevadinkit manęs 
poete”, kadangi aš ja retai 
būnu. Dažniausiai būnu bala 
žino kas: tarnautoja, mama, 
žmona, politinė veikėja. Poezi
ja — tai kaip ir reta dovana, 
kurią aš retkarčiais pasidova- 
noju. Yra žmonių, kuriems 
eilėraščiai srūva kaip srautas, 
jie daugiau nieko negali, kit
kuo neužsiima, be to jie skurs
ta ir vargsta. Mane blaško vi
sokie kitokie dalykai, aš esu 
aktyvus sutvėrimas, man vis
kas rūpi. Eilėraščiai man yra 
šventiniai dalykai, bet save 
vis dėlto laikau profesionale. 
Rašytojų sąjungos narė esu ne 
tik todėl, kad esu išleidusi 
porą poezijos knygelių) bet ir 
todėl, kad moku versti: iš
leistos šešios iš armėnų kalbos 
mano išverstos knygos. Kaip 
specialistė nagrinėju mokslei
vių poeziją, visaip juos naršau 
(stengiuosi gražiai, žinau, kas 
yra jaunas žmogus, kaip jam 
skauda, kai jį kritikuoja).

Beje, mane ir mano charak
terį kritikuoti galima, bet 
mano dukras ir mano poeziją 
pageidautina kuo mažiau, nes 
labai skauda. Poezija — tai 
tokia jautri tavo dalis, kurią 
išleidi į viešumą. Manau, 
mano paskirtis yra pasakyti 
tai, ko kitas nepasako, duoti 
žmonėms tuos žodžius, kurių 
jie patys nemoka pasakyti. 
Kad jie sakytų: va, ir aš taip 
galvoju.

Yra žmonių atradėjų, jie 
poezijoje sukuria kažką nauja. 
Aš nesu novatorė. O eilėraštis 
mano galvoje gimsta iš chaoso. 
Pradžioje išlenda eilutė, kuri 
ištraukia visą eilėraštį. Pas
kui ir pats galvoji: perkūnas, 
ką aš čia parašiau. Kartais 

pasiseka, dažniausiai — nela
bai. Tai stichinis dalykas.

— Ar rašote sau, ar no
rite, kad Jus matytų?

— Esu išsišokėlė. Nuo 
mažens stovėjau kampe. Dėl 
to, kad labai norėjau ką nors 
pasakyti, dažniausiai tai, kas 
mokytojams nepatikdavo. Vi
są gyvenimą giričijausi.

Kai parašau, eilėraštis pra
šosi išleidžiamas į svietą. Nie
kaip nesudedu į krūvą trečios 
knygutės: buvo visokių bėdų, 
ligų, paskui prasidėjo Atgimi
mas, nebebuvo kada užsiimti 
savimi ir dėlioti eilėraščius. 
Juos rašiau, jie buvo spausdi
nami. Išlindo visokių publicis
tinių eilėraščių — čia irgi pa
vojus. Jeigu sudėsiu juos į 
knygutę ir pradės juos per 
šventes garsiai deklamuoti, 
jaučiu, reikės emigruoti, nes 
neatlaikysiu — pasidarysiu 
oficiozįpe poete. Tai būtų bai
su.

Eilėraščiai man labai svar
būs, bet aš iš jų negyvenu. 
Poetas nėra profesija. Tai dau
giau natūra, reakcijos būdas: 
kaip tu jauti, kaip reaguoji... 
Poezįja yra tam tikra prasme 
apsėdimas.' Manau, kad pir
miausia tai emocinis žmogaus 
santykis su tikrove. Poezijoje 
yra tam tikra dalis muzikos — 
žodinė muzika.

— Jūsų biografijoje yra 
Sibiras. Ar Jūsų jutimuose 
ir poezijoje taip pat yra Si
biro?

— Pirmą kartą gyvenime 
išsivadavau iš skolų, kai kny
goje Amžino įšalo žemėje iš
spausdino mano poemėlę apie 
Sibirą. Gavau labai didelį ho
norarą, nes knyga buvo iš
leista milžinišku tiražu su pa
kartojimais. Jaučiausi never
tai jį gavusi. Iš šios knygos 
poemėlė papuolė į moksleivių 
chrestomatįją. Ta tema turiu 
ir daugiau eilėraščių. Taigi, 
Sibiro yra.

Iki šiol negaliu atsistebėti, 
kaip gali žydėti medžiai. Čia 
iš Sibiro, nes aš vaikystėje tuo 
niekaip negalėjau patikėti. 
Sapnuodavau žydinčius sodus, 
ir tai buvo tikra fantastika. 
Kai parvažiavau į Lietuvą ir 
pamačiau pavasarį, apkvai- 
šau, apgirtau. Kol nenubyra 
žiedlapiai, ir dabar taip jau
čiuosi. Gimiau Lietuvoje, bu
vau jau dvejų metukų, kai 
mus išvežė. Sąmoningų Lietu
vos atsiminimų neturėjau. 
Mano pabudimas buvo Sibire: 
klubo barakas, kuriame mus 
pradžioje apgyvendino... per 
išlūžusias grindis landžioja 
katinai... Bet, jau ir būdama 
dvejų metų, Lietuvoje aš 
žiūrėjau atviromis akimis. 
Grįžusi atpažinau tas sapnuo
tas vietas mūsų vienkiemy. 
Lietuva man buvo fantas
tiškas kraštas — žydinčių me
džių pasaulis.

Yra daug kitų dalykų, liku
sių nuo Sibiro, ankštumos 
baimė, tam tikra klaustrofobi
ja. Manau, kad tai iš vagono. 
Kai kada sapnuoju, kaip mus 
ilgai ilgai vežė... Buvo grėsmė, 
buvo pavojus, aš vos nemi
riau... ir tai fiksavo mano są
monė.

Dabar pradėjau vaikučiams 
rašyti knygutę. Aš manau, 
kad niekas dar apie Sibirą ne

parašė vaiko akimis. Suaugu
sieji prisimena save vaiku, 
bet rašo suaugusiųjų kalba. 
Esu rašiusi vaikams ir spaus
dinusi Genio žurnale. Vytautė 
Žilinskaitė man pasakė: „Pa
rašyk vaikams, moki, kodėl 
neparašai? Kaip tau negėda?” 
Jaučiu, kad man gėda ir aš ke
tinu tai padaryti.

Buvau labai išdykęs vaikas, 
kasdien gaudavau į kailį: 
pabėgimai iš namų, landžio
jimai kur negalima, karstyma- 
sis uolomis ir skardžiais...

— Kaip Jūs žiūrite i jau
nuosius poetus? Palygin
kite juos su savo karta.

— Ir mano kartoje yra labai 
įvairių žmonių. Mano kurse 
buvo poetai Onė Baliukonytė, 
Antanas Kalanavičius, prozi
ninkas Petras Dirgėla. Pirmie
ji du dzūkai — kokie jie skir
tingi.

Kaip respublikinių mokslei
vių kūrybos konkursų vertini
mo komisijos narė kasmet 
daug perskaitau dabartinės 
moksleivių kūrybos. Jie nori 
būti labai modernūs ir labai 
gudriai pasislėpti už sudė
tingų konstrukcijų. Miesto 
vaikai turi skurdesni pojūčių 
lauką. Eilėraštyje atsispindi 
jautiminė patirtis: ką užuodi, 
girdi, jauti, matai, gali palies
ti. Miesto vaiko ribos yra labai 
nedidelės. Jie turi daugiau 
knyginę patirtį: o tai antrinė 
tikrovė. Mano karta buvo be
veik visa iš kaimo. Miesto 
vaikų mūsų tarpe buvo labai 
nedaug. Kaimo vaikas dau
giau mato, fiksuoja tikrų gam
tos dalykų: pastebi, kaip sklei
džiasi medis, glosto gyvuliu
kus. Jam tai nėra tik judantys 
objektai, kaip ekrane, pa
veiksle. Ko gero, kančios mies
to vaikas patiria daugiau, nes 
jis yra labiau apribotas.

Dabartinėje kartoje daugėja 
miesto vaikų, o poezijoje — 
antrinės tikrovės permąsty
mo, pervirškinimo, kas labai 
dažnai veda į štampus. Dėl to 
vis giliau ir giliau lendamą į 
metaforiškumą, užslėptą kal
bą, kurią jau kartais sunku ir 
suprasti.

— Ar kaime dar yra ta
lentingų vaikų?

— Yra. Jie daug prisiskaitę. 
Pvz., Kretingoje yra Antanas 
Zališevskis — berniukas iš 
literatūrinės aplinkos. Jo mo
čiutė yra poetė B. Liniaus- 
kienė, mama mokytoja litua
nistė. Jis jau aštuntoje klasėje 
rašė eilėraščius, panašius į 
japonų haiku. Mažų miestelių 
aplinkoje galima gauti dau
giau natūralios patirties, negu 
Vilniuje. Ateina įdomių vaikų, 
tikrų grynuolių, bet tai daž
niausiai miestelių vaikai. Gi
laus kaimo vaikų — vienas ki
tas.

— Kokia bus Jūsų tre
čioji knyga?

Yra daug be galo skirtingų 
eilėraščių, kurių niekaip nega
liu sudėti į krūvą. Jie tarp sa
vęs pjaunasi. Sakiau, darysiu 
taip kaip Mieželaitis: para
šysiu daug prozinio teksto, vi
sokių įspūdžių ir taip juos su
jungsiu. Bet tam reikia kokių 
poros mėnesių laiko.

Kalbėjosi

Audronė Škiudaitė

Poetė Marytė Kontrimaitė. Nuotr. A. Tumėno

Marytė Kontrimaitė
Atplėšiau pėdas nuo Žemaitijos, 
kur priemolis taip jau nerangiai, 
negrabiai, nemokėdamas 
it susigėdęs 
glaustėsi man prie kojų, 
prašė — pabūk, neišeik...

Tėviške mano, tėviške, 
ttioo'laukų tyloje 
man visai nereikėjo eilėraščių, — 
ttk žiūrėti, klausytis, tylėti...

Dabar po kojomis
aidi Vilniaus šaligatviai, — 
jau trisdešimt metų — mano, 
o vis jiems neįtinku.

Mano ankštam bute 
laukia kalba taisyklinga. 
Vėl kamputy glūdės susigūžus 
pamiršta ir paniekinta, 
tik juokams beištraukiama, 
gimtoji mano šnekta...

Tėviške, mano tėviške, 
patys gražiausi sapnai — 
po tavo laukus ir sodą, 
tikrieji, gyviausieji žodžiai — 
iš namų, seniai prarastų.

Amžinai man duota buvai, 
tėviške, 
kur nereikia eilėraščių, 
kur ant protėvių žemės priemolio 
tylom laiminga esu...

*** *** ***

Debesynai aukšti ir kuplūs 
virš mano žalios Žemaitijos

Žolinė jau —

ar tai Tavo laivynas 
atplaukia audrų nubrūžuota padange 
Tavęs pasiimti

Neregėsi bedugnės po kojų —
anie stebuklingi krantai,

Užkerėję tave 
mirguliuos ir vilios, ir žėruos, 
Ir užmirši, kad ne ant uolos 

savo dvasiai rūmus statai —
Ant bangos keteros.

Atsigręži — atslūgs, — 
tu nugrimsi, išnirsi, 
siūbtels šiukšlės į trokštančią burną, — 
(Nemirtingiems prilygęs buvai 
įžvalga? beprotybe drąsia?) 
Springsi bjaurastimi, neviltim 
(šviesios galios, kodėl jūs apleidot mane?), 
O kapstysies, tiktai ne į tą spinduliuotą, iliuzijos buriamą, 
Į kasdienišką dumbliną krantą,— 
išplauksi, o gal atsitraukus banga nusineš...

Bet iškyla ir švyti lengvesnė už liepsną Dvasia.

♦** *41* *** .

Verta gyventi, kad pamatytum 
pavasario sodų švytėjimą, 

kad išvystum — 
per vieną naktį iš dirvos iššoko žolė, 
ir žemės pintšašiai — šiukšlės, vėžės, randai 
užsitraukia minkštu žalsvu kailiuku, 
kaip šaute iššauna žiedai ir lapai 
iš medžių —juodų stagarų 
ir pienės (o šitos iš kur — dar vakar jų, 
berods, nebuvo nė pėdsako?) 
šypsosi savo Šiltais spinduliuotais ■
veidukais ir kvepia aitroku meduti.

Vardan šito verta ištverti 
lapkričio liūtis ir šlapdribas, ‘ 
kaulų gėlą ir žvarbą, ir vandenį šaltą, 
kuris nudilgina lyg elektra, 
verta iškęsti gerklės perštėjimą, 
slogą ir kosulį, draskantį mūsų dienas ir naktis, 
baisų gniuždantį, valią palaužiantį nuovargį, 
kuris užgriūva tartum lemtis, — 
per visą dieną be saulės — 
akis, pdsiilgusi giedrumos, klimpsta į ūkanas — 
vakarais susiriesti it kirminui 
guoly šaltam, nesėkmingai bandant 
atleisti spengiančią sąmonę, 
vyniotis į saugų kokoną iš antklodžių, 
sapnų ir prisiminimų, —-

kad nerte išsinertum, išsprūstum, 
pavirtęs drugiu išplasnotum 
į begalinio tyrumo 
giliausią mėlynę — pavasario dangų 
virš žiburiuotų laukų ir sodų, 
virš nušviesėjusių miestų, —

tavo siela dūzgia it bitė, 
palaimingai niūniuodama nardo 
po žiedynų žiedynus, atsivėrusius vienu metu — 
vyšnių, ievų, kaštonų, obelų, pakalnučių, alyvų, — 
debesis aromatų svaigių, 
gaivinančių, glostančių, guodžiančių,

kad atsivertų tau gyvas pavasario rojus — 
ošiantis, zvimbiantis, čiulbantis, 
mirgantis, švytintis, žalias, 
žydras, rausvas ir žėrintis auksu — 
ir, nespėjęs suvokti kodėl, 
išgirsti — tu dainuoji, 
kasmetinio stebuklo — 
pavasario šventės sulaukęs...

♦♦♦ ♦**

aukso pilni laukai Padai vos liečia šaligatvį
rausta šermukšniai siela pasišokėjo virš namų
erškėtrožės stogų virš medžių viršūnių
obuoliai pirmieji nunoko net pro debesis
vis Tavo dovanos 
atsisveikinant...

galiu įžiūrėti žvaigždes

ATOSLŪGIS
šitaip
padaigotas paukštukas

Ant — pakylėtas ant delno

atkyla šviesaus įkvėpimo banga plaka sparnų užuomazgom —

Ir nuplikusias rūpesčių žiogspiras bloškia šalin. 
Šiurpstant kūnui — o, aukštis, —

skrydžio jausmas —

sielos tauri prabanga! — žinau kieno Ranka
Švyturiuotą Anapilio krantą išvysti gali. skraidina mane 

žinau tai laikinu
Laikas dingo. Mirksnis užlūžta į šviesmečius — 
Kibirkštis, atsitrenkus į deimanto briauną, — 
It kristalas vaiskėjančioj sieloj išliks

Viešpatie

ir padės pasipriešinti prašau
Sūkuriams nevilties neatitrauk savo Rankos

ir saldžiausių pagundų kariaunai. per staigiai
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Jungiančių tiltų beieškant
Algimantas A. Naujokaitis

Mus jungiantys tiltai
Kone visą paskutiniąją lie

pos mėnesio savaitę Lietuvoje 
vyko „I laisvę” fondo studijų 
savaitė, pagal paskaitų ir dis
kusijų pobūdį pavadinta 
„Lietuva ir išeivija per 10 Lie
tuvos nepriklausomybės metų”. 
Greta Lietuvos skyriaus narių 
ir rėmėjų, į studijų savaitę at
vyko apie 20 tautiečių — šio 
fondo senbuvių ne tik iš JAV, 
bet ir iš Kolumbijos, Lenkijos.

Kaune įvykusiame pirma
jame studijų savaitės posėdyje 
„Į laisvę” fondo pirmininkas 
dr. Kazys Ambrozaitis įžangi
niame žodyje pasakė, kad į šį 
forumą tautiečiai iš abiejų At
lanto pusių susirinko atvira 
širdimi ir atviru žodžiu pasi
dalinti savo kultūros laimėji
mais ir toliau studijuoti de
mokratiją, su pagarba vertin; 
darni kiekvieno atsineštą min
tį. Fondo pirmininkas pa
kvietė-dalyvius be garsių šū
kių mėginti apžvelgti dešim
ties metų laisvos Lietuvos ba
lansą bent kultūros srityje.

Dr. K. Ambrozaitis sakė, 
kad šešiasdešimties metų upė 
išgraužų gilią vagą ir stačius 
krantus," Atskirdama mus, iš
blaškytus po daugelį kraštų, 
nuo likusių tėvynėje. Prele
gentas pasidžiaugė, kad po 
kiekvieno mūsų susitikimo ir 
vienas kito atpažinimo tie 
krantai artėjo, stiprėjo kultū
riniai tiltai. Tai siekti padėjo 
ir fondo „Į laisvę” studijų Sa
vaitės, nes jų svarstymai 
padėjo rasti dirvą, į kurią 
pasėtos pilnutinės demokrati
jos, laimingos Lietuvos vizijos 
sėklos neštų Lietuvai derlių.

Sveikinimą fondo „Į laisvę” 
devintosios studijų savaitės 
dalyviams ir svečiams atsiun
tė prezidentas Valdas Adam
kus. „Studijų- savaitę ‘Lietuva 
ir išeivija per 10 nepriklauso
mybės metų’ sveikinu kaip 
forumą, iš kurio šalies 
kultūrinė bendruomenė tikisi 
savito istorinio žvilgsnio, tole
rantiškų Nepriklausomybės 
dešimtmečio refleksijų, gali
mų ateities Lietuvos judėjimo 
krypčių. Jūsų bendruomenė 
buvo ir yra ir, tikiu, išliks 
mūsų viešojo gyvenimo visa
vertė ir visateisė dalyvė bei 
skatintoja. Tikiu, kad dar vie
na Lietuvos piliečių karta 
galės įsiklausyti į Jūsų gera
norišką ir išmintingą žodį”, — 
sakoma sveikinime.

Studijų savaitei persikėlus į 
Molėtus sėkmės jai palinkėjo 
meras, invokaciją atliko para
pijos dekanas V. Cukuras.

Dalis auditorijos Molėtų rajono savivaldybės centre „Į laisvę” fondo studijų savaitės metu. K. Am
brozaičio nuotrauka

:-x ■

„į Laisvę* fondo 
IX studijų savalfo Lfotuvoja

Uituva Ir lielvija per 11 
NeprlktmomyNs malą

Ugdant pilietini 
sąmoningumą

Kaip lietuvių tautos pilieti
niam sąmoningumui panau
dojamas mūsų kultūros pavel
das ir kaip su jo pagalba stip
rinama istorinė atmintis, už
kertamas kelias klastoti mūsų 
valstybės istoriją, apie kurios 
ištaisymą kalbėjo dr. K. Am- 
brozaitis, kokios problemos 
iškyla šioje srityje? Tai savo 
paskaitoje nuodugniai apžvel
gė žinomas istorikas prof. A. 
Tyla.

— Sovietinės okupacijos 
metais komunistinis režimas 
naikino tautos pasitikėjimą 
savo jėgomis, visur buvo 
pabrėžiama „didžiosios rusų 
tautos tėviška pagalba” Lietu
vos istorijos kelyje, komunistų 
vadovaujamas vaidmuo, sakė 
prof. A. Tyla — smerkiamais 
terminais buvo apibūdinamas 
19 amžiuje vykęs lietuvių tau
tinis atgimimas. Dar labiau 
sovietiniai apologetai juodino 
ir niekino 1918 m. Vasario 16 
aktu atkurtą modernią Lietu
vos valstybę, jos švietimo, 
kultūros, ekonomikos, visuo
menės politikos sėkmingą rea
lizavimą. Sovietiniame kultū
ros paminklų sąraše buvo tik 
tai, kas galėjo parodyti kola
boravimą su okupantais ir so
vietinių represinių struktūrų 
veiklą, slopinant partizaninę 
kovą.

Prof. A. Tyla pažymėjo, kad 
viską pakeitė 9-tojo dešimt
mečio pabaigoje prasidėjęs 
Lietuvos politinis atgimimas. 
Sąjūdžio sudaryta komisija 

stalinizmo nusikaltimams tir
ti palengva atpalaidavo žmo
nių drąsą. Savo iniciatyva jie 
pradėjo statyti paminklus par
tizanams, kūrėsi tremtinių 
memorialas. Atkūrus nepri
klausomybę ir įsteigus gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
centrą, genocido muziejų, pra
sidėjo programinis tremties ir 
laisvės kovų tyrimas, parti
zanų kapaviečių paieškos, jų 
tvarkymas, pažymėjimas sim
boliais. Laisvės kovos buvo 
įtrauktos į mokymo programą. 
Rūpinamasi nepriklausomy
bės kovų savanorių, žuvusių 
1941 m. sukilimo dalyvių, Lie
tuvos vietinės rinktinės, Tė
vynės apsaugos rinktinės ka
rių kapais. Taip pat pažymi
mos vietos, kur buvo enkave
distų ir kegėbistų būstinės, 
kuriųse buvo. kankinami Lie
tuvos partizanai bei kiti rezis
tentai. Pernai minint Lietuvos 
Laisvės Kovų Sąjūdžio (LLKS) 

50-metį tie metai buvo pa
skelbti Lietuvos Laisvės kovų 
metais, Vilniuje atidengtas 
LLKS išrinkto Lietuvos prezi
dento generolo Jono Žemaičio 
paminklas. Genocido ir rezis
tencijos centras vykdo „Gyvo
sios istorijos” programą, renka 
partizanų kovų atsiminimus, 
su tom kovom susiję pamink
lai, kiti objektai įrašomi į 
kultūros vertybių sąrašą. j

Šios ir kitos priemonės, pa» 
žymėjo prelegentas, įtakoja 
bebręstanti naują Lietuvos pr- 
lietį, jaunuomenę.

Vis dėlto jis pripažino, kad 
sovietmečiu pasėta neapykan
ta Lietuvos valstybingumui 
kai kuriuose sluoksniuose te
bėra gyva ir dabar. Kai kurių 
istorikų darbuose stengiamasi 
prieškarinėje Lietuvos valsty
bėje nematyti’ nieko teigiamo. 
Šis nepriklausomybės laiko
tarpis vadinamas Smetonos 
laikais. Visiškai atmetant pi
lietinės visuomenės poliariš- 
kumą, kultūrinę-tautinę raiš
ką, tokiu būdu stengiantis pa
teisinti sovietinę okupaciją. 
Tokią nuostatą neseniai pa
reiškė Lietuvos Demokratinės 
darbo ir Socialdemokratų par
tijų vadovai. Suskambo ir Ru
sijos šūkavimai apie teisėtą 
okupaciją.

Prelegentas ir diskusijose 
kalbėję studijų savaitės daly
viai pripažino, kad nors daug 
padaryta įamžinant ir pager
biant Lietuvos partizanų ko
vas, 1941 m. birželio 23 d. su
kilimą, tačiau ir čia pasi
gendama nuoseklumo. Seime 
vis dvejojama įteisinti kaip 

teisinį aktą 1941 m. sukilėlių 
paskelbtą Lietuvos Nepriklau
somybės Deklaraciją. Rezis
tentų statusas nepripažįsta
mas 'Rytų ir Pietryčių Lietu
vos tautiečiams, persekio
tiems Lenkijos okupacijos me
tais. Pernai Laisvės kovų pa
gerbimą užgožė pradėta Grūto 
parko akcija, ten buvo tiesia
mi keliai, gabenami sovieti
niai eksponatai, į Grūtą 
važiavo ekskursijos turbūt iš 
visos Lietuvoj Apie parko 
steigimą ir protestus rašė Lie
tuvos ir išeivijos žiniasklaida, 
vyko gyventoją nuomonės 
apklausa, skelbiami jos rezul-' 
tatai. Tuo tarpu Radviliškio 
rajono Grinkiškio seniūnijos 
Minaičių kaime, Miknių sody
boje, kur 1949 m. vyko visos 
Lietuvos partižainų vadų su-' 
važiavimas, buvo įsteigtas 
Lietuvos Laisvės Kovų Są
jūdis, priimta ypdč reikšminga 
šio sąjūdžio Tarybos Deklara
cija, buvo ramū — niekas ten 
netiesė kelių, nesigirdėjo, kad 
ten būtų organižuojamos eks
kursijos. Nelabai perdedant 
galima pasakyti, kad tais me? 
tais paskelbti Laisvės kovų 
metai buvo paversti Grūto 
parko metais, Bake prof. A. 
Tyla.

Gajus sovietijos 
palikįmas

Mano galVa, vieną iš 
ryškiausių, šiandienos Lietu
vai aktualiausių paskaitų stu
dijų savaitėje skaitė jau 
minėtas filosofas, „Į laisvę” 
fondo senbuvis dr. Kęstutis 
Skrupskelis, nagrinėjęs pra
gaištingą, bet gajų sovietijos 
palikimą, iki galo neįveiktą 
per 10 metų, praėjusių nuo ne
priklausomybės , ir valstybin
gumo atkūrimo. Pasak K. 
Skrupskelio, sovietmečiu susi
formavę įpročiai, nuotaikos, 
institucijos ir dabar riboja ir 
net formuoja iš okupacijos 
košmaro prisikėlusios Lietu
vos veiksmus. ,

Išnagrinėjęs sovietijos žlu
gimo priežastis, iš kurių bene 
svarbiausia — archaiška eko
nomika, nesugebėjusi atlaiky
ti modernaus pasaulio gėrybių 
trokštančių piliečių spaudimo, 
prelegentas pažymėjo, kad iš 
sovietijos Lietuva, be kita ko, 
paveldėjo ir milžinišką dispro
porciją tarp mūsų galimybių ir 
mūsų troškimų. Tų dispropor
cijų pasekmės skaudžios.

— Korupcijos problemą Lie
tuvoje vertinčiau visų pirma 
ne kaip moralinę problemą, 
bet kaip funkciją disproporci
jos tarp to, ką išmokome 
norėti, ir to, ką sugebame 
įsigyti, — kalbėjo dr. K. 
Skrupskelis. — Be abejo, yra 
ir moralinis aspektas. Visur 
atsiranda blogų žmonių, ne
paisant, kokios būtų sąlygos. 
Deja, per 10 metų korupcija, 
klestėjusi jau sovietmečiu, 
atrodo, įgijo ir institucines for
mas, kurios kenkia Lietuvos 
ekonomikai ir pačią korupciją 
daro nepriklausomą nuo eko-. 
nomikos. Tačiau manau, kad 
daug korupcijos dings sa
vaime, kai padidės uždarbiai 
ir išsivystys normalūs komer
ciniai santykiai.

Antra sovietmečio palikimo 
pasekmė ta, kad Lietuvoje la
bai pasikeitė vartotojų aptar
navimo sfera, tęsė prelegen
tas. Sovietuose ši sritis buvo 
labiausiai apleista, o dabar čia 
galima įsigyti beveik viską ir 
beveik taip pat patogiai, kaip

„I Laisvę” fondo studijų savaitės paskaitininkai su žmonomis Molėtuose. Iš kairės: prof. A. Tyla ir 
prof. B. Makauskas. K. Ambrozaičio nuotrauka.

Studijų savaitės dalyviai senovinėje Videniškių pilyje. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

ir Vakarų kraštuose. Jeigu 
tuomet giminėms dovanoti ve
žėme tualetinį popierių, muilą 
ir aspiriną, tai dabar tokios 
dovanos būtų-daugiau negu 
komiškos. Tačiau šis akivaiz
dus komforto lygio pakilimas 
gėrybių troškulio nenumal
šino. Priešingai — atsirado 
dar vienas demoralizuojantis 
veiksnys. Nuėję į gėrybių pil
nas parduotuves, dabartinės 
Lietuvos žmonės pamato tai, 
ko jie patys niekada nesu
gebės įsigyti, bet tai sugebės 
nusipirkti turtingesni kaimy
nai. Taigi, per 10 nepriklauso
mybės metų daug kas Lietu
voje išmoko štai ko: rinkos 
ekonomika sukuria gausybę 
gėrybių, bet iš jų daugeliui 
nieko neklius.

Manau, kad teisinga šį ne
pasitenkinimą priskirti prie 
sovietmečio palikimo, — teigė 
dr. K. Skrupskelis. — Tie, ku
rie gyvename normaliai besi
vystančioje ekonomikoje, taip 
pat matome daug gėrybių, 
kurių patys niekada ne
turėsime. Ir tai ugdo 
tikrą nepasitenkinimą. Tačiau 
tenai disproporcija tarp to, ko 
noriu ir ką galiu — nėra tokia 
didelė. O Lietuvoje ši dispro
porcija labai' didelė ir ji gyven
tojus ištiko labai staigiai, 
rezultatas: augantis nepasi
tenkinimas prie, daugeliu at
vejų, gerėjančių sąlygų.

. Dr. K. Skrupskelis dar pažy
mėjo, kad, vertinant sunkią 
politinę, socialinę Lietuvos 
būklę, reikia daugiau analizuo
ti, o mažiau moralizuoti. Tiek 
išeivijoje, tiek Lietuvoje per 
mažai analitinio žvilgsnio, per 
mažai noro suprasti, kas daro
si, ir kodėl, per mažai ryžto, 
kantrybės ieškant efektyvių 
priemonių ką nors pagerinti, 
atsikratyti pragaištingu sovie
tijos palikimu.

Ar V. Landsbergis 
sužlugdė Lietuvos 

ekonomiką?
Karštos diskusijos užsimez

gė studijų savaitės simpo
ziume „Seimo rinkimų išva
karėse: dešimtmečio patirtis 
Lietuvoje ir išeivijoje”. Simpo
ziumo moderatorius akademi
kas Z. Zinkevičius pažymėjo, 
kad pastaruoju metu Lietu
voje ryškėja neigiami politinio 
gyvenimo bruožai, gyventojų 
pasidavimas populizmu besi
remiančioms kairiosioms poli- Nukelta į 2 psl.

Visuomet judrus ir energingas dr. Petras Kisielius (priekyje) ir „I 
Laisvę” fondo Lietuvos filialo tarybos sekretorius V. Valiusaitis. A. 
Žižiūno nuotr.

tinėms jėgoms. Kyla pavojūs, 
kad Seimo rinkimų rezultatai 
gali būti tokie, kaip ir rinki
muose į savivaldybes. . ,

Šią grėsmę, Lietuvai pavo
jingą padėtį ir jos ištakas jau 
minėtoje paskaitoje įžvelgė ir 
prof. K. Skrupskelis.

— Visi esame girdėję, kad 
būtent Landsbergis sužlugdė 
Lietuvos ekonomiką, — kal
bėjo K. Skrupskelis. — Tada, 
sovietmečiu, žydėjo kolchozai, 
veikė dideli fabrikai, visiems
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Nauja lietuviška opera
J

Baigiantis praėjusios vasa
ros teatriniam sezonui, Lietu- 

» vos Operos ir baleto teatras 
vilniečius ir jų svečius pak
vietė į naujos lietuviškos dvie
jų veiksmų operos „Lokys” 
premjerą. Librete pagal tokio 
pat pavadinimo prancūzų ra
šytojo Prosper Merimee nove
lę parašė Aušra Marija Sluc- 
kaitė-Jurašienė. Opera pasta
tyta pagal specialų „Vilniaus 
festivalis — 2000” užsakymą 
ir įėjo į jo programą.

Aušra Marija Jur :enė.

Naujoji opera — tai svarbus, 
neėilįijiš įvykis ne tik minėto 
teatro, bet ir visos Lietuvos 
teatrinio gyvenimo įvykis. 
Juk jau bene 10 metų Operos 
ir baleto teatre nebuvo naujos 
originalios lietuviškos operos 
premjeros. Įspūdį sustiprino 
ir tai,- kad operą sukūrė, 
parašė iškilus Lietuvos kom
pozitorius Bronius Kutavi
čius, kurį, pasak teatrologės 
Rūtos Goštautaitės, pelnytai 
galima pavadinti kultine nau
josios lietuvių muzikos figū
ra. Dar viena aplinkybė, pa
skatinusi didelį susidomėjimą 
naująja opera — ją režisavo 
patyrimą New Yorko, kitose 
pasaulio scenose turintis, re
žisierius Jonas Jurašas, kurio 
atvykimas į Lietuvą, nauji 
režisūros darbai, Lietuvos 
teatruose visuomet sukelia 
Vilniaus teatrologų sujudimą, 
gyvą publikos susidomėjimą. 
Pagaliau, šios operos pastaty
mas Vilniaus scenoje gali pa
traukti ir išeivijos dėmesį — 
juk pagal P. Merimee novelę 
„Lokys” ir poetės Vitalijos Bo- 
gutaitės libretą kompozito
rius D. Lapinskas šią operą 
19f’G m. pastatė Čikagoje, Ma
ria gimnazijos salėje išeivijos 
Jaunimo kongreso proga. 
Beje, premjeroje buvo čika- 
giškio „Lokio” libreto autorė 
V. Bogutaitė, mačiau taip pat 
gerą būrį tuomet Vilniuje 
viešėjusių čikagiečių, tarp ku
rių, ko gero, buvo ir D. La
pinsko operos žiūrovų, o gal
būt ir atlikėjų.

Pilnutėlė, sakyčiau — per
pildyta — Operos ir baleto 
teatro salė entuziastingai, 
karštomis ovacijomis sutiko 
„Lokio” premjerą. Kompozi
toriaus, režisieriaus, dirigen
to M. Staškaus, orkestro, so
listų, kitų operos statytojų ir 
atlikėjų pastangas palankiai 
įvertino teatro kritikai, gerų 
atsiliepimų papylė spauda. 
Štai tik kelios Vilniaus laik
raščių straipsnių ir atsiliepi
mų antraštės: „Merimee per
sonažai virto lietuviškos ope
ros „herojais”, „Vilniaus fes
tivalyje — sensacija premje

ra”, „Režisieriaus Jono Jurašo 
poetinė vizija”, „Įvykis — ir 
lauktas, ir netikėtas”.

Kompozitorius B. Kutavi
čius savo oratorijose, ankstes
nėse operose inspiravęs ir sa
vaip išryškinęs mitologinę, ar
chainę lietuvių muzikos tradi
ciją, dar prieš šios operos 
pastatymą žurnalistams pri
pažino, kad jis su noru ėmę
sis P. Merimee novelės „Lo
kys” siužeto, dvelkiančio mito
loginėmis senosios Žemaitijos 
paslaptimis. Tiesa, A. M. 
Sluckaitė-Jurašienė gerokai 
nutolo nuo šios novelės siuže
to, ją panaudojo tik kaip libre
to rėmus, tarp kurių lyg 
išblunka barbarybės ir civi
lizacijos susidūrimas. Kad A.
M. Jurašienės libretas gerokai 
skiriasi nuo Čikagoje pastaty
to „Lokio” pripažino ir ano li
breto autorė V. Bogutaitė, pri
durdama, kad jame net įvesti 
nauji personažai, kurių nebu
vo P. Merimee novelėje.

A. M. Jurašienės libretą 
prie P. Merimee novelės sten
gėsi priartinti kompozitorius 
B. Kutavičius. Kad labiau 
išryškėtų žmogaus — lokio — 
grafo Šemetos dualizmas, B. 
Kutavičius sumanė Antrinin
ko (akt. M. Žemaitis) perso
nažą.

Komp. Bronius Kutavičius.

Kompozitoriui, be abejo, bu
vo priimtinas A. M. Jurašie
nės libreto personažas — vie
naakė Senė, kurios vaidmenį 
atliko senųjų liaudies dainų 
atlikėja Veronika Povilionie
nė.

Pasak teatro kritiko J. A. 
Krikštopaičio, jos natūralus 
balsas — grynuolis operoje ta
po neatskiriama B. Kutavi
čiaus muzikos dalimi ir kū
rinio pirmapradiškumo įsikū
nijimu. Iš čia veržiasi burtų 
bei magijos versmė. A. M. Ju
rašienės librete j Žemaitiją iš 
Karaliaučiaus atvykęs pro
fesorius (akt? V. Prudnikovas) 
įžengia į mito erdvę, kurioje 
ta vienaakė Senė ir nebylus 
dvaro tarnas (akt. Č. Stonys) 
saugo prieš daugelį metų čia 
įvykusios tragedijos paslaptį 
ir tik jie žino, kas atsitiko se
najai grafienei ( akt. I. Lina- 
burgytei), kas iš tiesų yra jau-, 
nas grafas Šemeta (akt. V. 
Juozapaitis) — žmogus ar 
žvėris. Ypač svarbus vaidmuo 
tenka grafo sužadėtinei Juli
jai (akt. I. Zelenkauskaitei- 
Brazauskienei). Jei P. Meri
mee novelėje ji paika, šalta, 
abejinga, tai A. M. Jurašienės 
librete, pasak teatrologės R.’ 
Goštautaitės, ji — dangaus ir 
požemio pasaulio harmonijos 

simbolis. Grafas Šemeta tarsi 
įstrigęs tarp šių dviejų pa
saulių, bet jį nenumaldomai 
traukia dangiškoji sfera, ku
rią įkūnija Julija. Tame mito
loginiame pasaulyje neįma
noma paveikt ar apgauti Liki
mo, kurį ryškiai pranašauja 
vienaakė Senė. Taip scenoje 
susikryžiuoja gyvenimo ir 
Mirties dvikova, operai tei
kianti ryškų tragizmo atspal
vį.

Dar prieš repeticijas kom
pozitorius B. Kutavičius sa
kė, kad su „Lokiu” jis norėtų 
grįžti į tradicinę operą, kokios 
buvo rašomos 19 amžiuje. 
Teatro kritikų nuomone, vis 
dėlto ir šioje operoje savitas 
B. Kutavičiaus talentas prasi
veržia iš „amžinųjų tiesų”, iš 
tradicinės operos ribų. Pasak 
teatro kritiko J. A. Krikšto- 
paičio, dėl to opera „Lokys” 
nepralaimėjo. Atvirkščiai! At
sisakius tradicinių arijų, skir
tų operos žvaigždžių kultui, 
kitų tradicinių žymių, pratur
tėjo visas veikalo muzikinis 
turinys. Iš orkestro duobės 
kyla įspūdinga garsų ir pa
slapties prisodrinta, magija. 
Įsiliedama į sceną, ji čia lipdo 
antrąjį lygmenį,. įsukantį vei
kėjus į ritualizuotą koliziją ir 
dramatinių akistatų vprpetą.

Vienaakės Senės liaudiški 
ūbavimai, į operos muzikinį 
audinį įsipynusios senovinės 
giesmės, man pasirodė tarsi 
B. Kutavičiaus muzikai bū
dingos oratorijos „Paskutinės 
pagonių apeigos”, „Iš jotvin
gių akmens”, kitų jo kūrinių 
atgarsiai.

Salė sukluso, nuščiuvo, kai 
finalinėje operos scenai nu- 
grimzdant į tamsą, tarsi iš to
li, iš senų laikų, iš tylinčios 
muzikos gelmių, pasigirsta ra
miai, tyliai prancūzų (origina
lo) kalba skaitoma P. Merimee 
novelės pabaiga. Tai iŠ tiesų 
emocingai stiprus operos fina
las.

Režisierius Jonas Jurašas.

Kompozitorius B. Kutavi
čius po premjeros man sakė, 
kad dėl šio finalo jam tekę ge
rokai pasiginčyti su režisie
riumi J. Jurašu, įrodinėjusiu, 
kad to novelės fragmento ne
verta skaityti. Vis dėlto, nulė
mė kompozitoriaus pozicija, 
ir, teatrologų nuomoje, opera 
iš to tik laimėjo, finalo įspūdis 
žymiai padidėjo.

Vis dėlto teatrologai pripa
žįsta, kad „Lokyje” dominuoja 
režisūra, tvirta J. Jurašo ran
ka, kaip visuomet aiški jo pas
tatymo idėja, jo poetinė vizija. 
Tai pripažindama, žinoma te
atro kritikė I. Aleksaitė sa
vaitraštyje 7 meno dienos ra
šė: „Stebina aukštas jurašiš- 
kos režisūros lygmuo. ‘Lokys’

Iškilioji Lietuvos operos solistė Irena Milkevičiūtė, kuri kartu su 
Mindaugu Žemaičiu atliks programą dienraščio Draugo rudeni
niame koncerte, rugsėjo 17 d. Mothec McAuley gimnazijos salėje, 
Čikagoje.

I

Svajonės paprastos:
dainuoti tai, ką nori
Į Loretos Povilionienės klausimus atsako dainininkas 

Mindaugas Žemaitis

Spalio mėnesio pradžioje 
planuojamos Jūsų ir Lietu
vos operos primadonos Ire
nos Milkevičiūtės gast
rolės Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kurias organi
zuoja JAV LB Kultūros ta
ryba (pirmininkė Marija 
Remienė). Draugo skaityto
jams ir busimiesiems Jūsų 
klausytojams įdomu dau
giau apie Jus sužinoti.

1997 m. baigiau magist- 
rantūros studijas pas prof. 
Virgilijų Noreiką, teko koncer
tuoti Austrijoje (1995 ), Vokie
tijoje (1996, 1997), Danijoje 
(1996), su Muzikos akademi
jos orkestru bei choru „Dobi
las”, Lietuvoje koncertuota su 
pagrindiniais simfoniniais or
kestrais: Lietuvos kameriniu, 
Lietuvos valstybiniu simfoni
niu, Nacionalinio operos ir ba
leto teatro orkestru bei Muzi
kos akademijos kameriniu 
ansambliu „Arsenalas”. Lietu
voje koncertuoju nuo 1993 m.

Taip pat tekę dalyvauti ir 
operų pastatymuose. Lietuvos 
nacionaliniame operos ir bale
to teatre Žermono partiją dai
navau „Traviatoje”, dalyva
vau „Trubadūro” pastatyme. 
Tokie stambesni darbai, bet 

savaip rafinuotas, skoningas, 
pasižymi nepriekaištingu me
niniu skoniu, griežtu saiko 
jausmu, įsigilinimu į kiekvie
ną charakteri, personažo rū
bo detalę, spalvų derinį*.

Pažymimas taip pat išradin
gas scenografo M. Navako, 
kostiumų dailininkės S. 
Straukaitės darbas.

Naujo žiūrovų antplūdžio 
laukiama netrukus prasidė- 
siaąėiame šio teatro naujaja
me sezone. Numatomi bent 
keturi operos „Lokys” pastaty
mai.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

apskritai savo, kaip solisto, 
darbo pradžią įvardinčiau 
darbą Latvijoje. Maestro G. 
Rinkevičius pakvietė į Cesare 
Franko oratorijos „Le’s Beati- 
tudes” premjerą, ir būtent 
tada prasidėjo mano - operos 
solisto - kelias. Po to Latvijos 
nacionalinio operos ir baleto 
teatro vadovas Andrejs Zagars 
pakvietė dalyvauti keliuose 
savo teatro pastatymuose. Ten 
taip pat dainavau Žermoną 
„Traviatoje”, 1997 m. dalyva
vau su šiuo Latvijos teatro 
spektakliu gastrolėse Olandi
joje. Latvijoje dainavau Don 
Carlose Di Posa, „Madam Be- 
terfly” - Sharples, taip pat 
operos „Don Giovani” premje
roje - Don Giovani partiją. Su 
šiuo spektakliu pernai gastro
liavau Izraelyje. Taigi, kol kas 
negaliu pasakyti, kad dirbu 
tik Latvijoje ar tik Lietuvoje, 
nes kol kas aiškaus statuso 

Pirmą kartą i JAV atvyksta dainininkas Mindaugas Žemaitis. Jis 
dalyvaus dienraščio Draugo koncerte rugsėjo 17 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet, kartai so soliste Irena Milkevičiūte.

neturiu ir čia, ir ten, dirbu pa
gal autorines sutartis.

Kur Jums, kaip laisvam 
menininkui, solistui, pasi
rodė geriau - Latvijoje ar 
Lietuvoje?

Tiek pasiūlymai dalyvauti 
Latvijos teatro pastatymuose, 
tiek Lietuvos man buvo labai 
malonūs. Be abejo, jeigu gau
čiau vienodus pasiūlymus 
dirbti Latvijoje ir Lietuvoje, 
net kalbų nebūtų - rinkčiausi 
Lietuvą, bet kol kas dar nega
liu sau leisti pasiduoti senti
mentams gyventi ir dirbti tik 
tėvynėje - reikia dirbti ir 
užsidirbti pragyvenimui.

Kol kas spėju ir ten, ir ten ir 
važiuoju, kur pakviečia, kur 
tinkamas repertuaras. Kol kas 
dar negaliu rinktis dainuoti 
tik tai, ką norėčiau. Tikiuosi, 
ateis laikas, kai galėsiu leisti 
sau rinktis ir ilgesnį laiką pra
leisti Lietuvoje, bet, manau, 
dar turiu gerokai padirbėti.

O kur solistai gyvena ge
riau? Didelio skirtumo nema
tau. Kaip kas sugeba, taip ir 
verčiasi. Ir Lietuvoje yra pa
kankamai solistų, kurie turi 
užtikrintą darbą ir yra juo pa
tenkinti. Man tenka pava
žinėti. Gal toks gyvenimas 
„ant ratų” ne kiekvienam 
atrodo patrauklus, bet meni
ninkui, o ypač jaunystėje, jis 
visai priimtinas. Džiaugiuosi,

Kennedy Center pagerbia
Šįmet jau 23 kartą John F. 

Kennedy Center for the Per- 
forming Arts (populiariai va
dinamas Kennedy Center), 
Washington, DC, bus specia
liais žymenimis apdovanojami 
ir pagerbiami penki, meni
niame bei kultūriniame Ame
rikos gyvenime pasižymėję as
menys. (Nuo 1978 metų jau 
buvo pagerbta 111 asmenų.)

Šiais metais tokio pagerbi
mo susilaukė tarptautiniai ži
nomas baleto šokėjas Mikhail 
Baryshnikov, aktorė Angelą 
Lansbury, garsusis operos dai
nininkas, tenoras, o dabar jau 
ir dirigentas, Placido Domin
go, filmų aktorius Clint East- 
wood ir „Pop” muzikos kom
pozitorius Chuck Berry.

M. Baryshnikov (52 m.) 
buvęs garsaus Sovietų Są
jungos Kirov baleto trupės 
šokėjas, 1974 m., su ta trupe 
gastrolėms atvykęs į Europą, 
iš trupės pasišalino. Atvykęs į 

kad turiu darbo, ir jo yra pa
kankamai - tarp spektaklių 
tenka ruoštis įvairiems kon
certams.

Ko laukiate iš gastrolių 
su Irena Milkevičiūte JAV? 
Koks bus Jūsų repertua
ras?

Pasižvalgyti po nepažįstamą 
šalį, susipažinti su JAV lietu
viais bus įdomu. Džiaugiuosi, 
kad tampame savotišku tiltu, 
jungiančiu lietuvius abipus 
Atlanto. Juk ne tas pats, ar 
važiuoti į svetimą šalį, kur 
tenka susidurti su visai ne
pažįstama publika, ar pas sa
vus. Buvo malonu gauti tokį 
pasiūlymą, todėl iš karto suti
kau.

Planuoju atlikti kelių labiau 
žinomų operų, tokių kaip 
„Traviata”, „Trubadūras”, 
„Don Carlos” operų1 arijas, 
verta būtų prisiminti Donicet- 
ti „Meilės eliksyrą”. O su Ire
na Milkevičiūte jau esame 
bendradarbiavę G. Verdi ope
roje „Trubadūras”.

Neretas dramos aktorius, 
paklaustas, ką suvaidinti 
svajoja, pamini Shakes- 
paire Hamletą. Ar ir Jūs 
turite svajonę? *

Svajonės paprastos gauti 
dainuoti tai, ko nori.

Dėkojame už pokalbį. 
Gerų įspūdžių ir nuošir
džių klausytojų Amerikoje.

JAV, kaip baleto šokėjas, 
iškilo į tarptautinę baleto 
žvaigždę. Tapęs „Amerivėn 
Ballet” teatro meno vadovu, to 
baleto trupę iškėlė į didelę to 
meno aukštumą.

Placido Domingo (59 m.) 
pasaulinio masto operos daini
ninkas, tenoras, yra paruošęs 
ir atlieka apie 115 skirtingų 
operos vaidmenų. Įrekordavęs 
apie 100 įvairių operų ir kitus 
muzikos veikalus. 1991 m. 
Vienos operos teatre (Austri
joje, pastatytos Verdi operos 
„Otelio”, pagrindinį Otelio 
vaidmenį atlikęs, P. Domingo 
į sceną buvo iššauktas 101 
kartą.

Clint Ea8twood (70 m.) 
nuo 1960 metų tarptautiniu 
mastu žinomas kino artistas, 
prieš 8 metus už filmą „Un- 
forgiven”, kaip to filmo re
žisierius ir artistas, buvo ap
dovanotas „Academy Awards”. 
Paskutiniu metu su dideliu 
pasišekimu, kino teatruose ro
domas jo filmas „Space Cotv- 
boys”.

Chuck Berry (73 m.) ryški 
„pop” muzikos figūra. Jis yra 
ir „Rock and Roll Hali of 
Fame” narys. Jo sukurtos'mu- 
zikos: „Maybellene”, „Roll'pVer 
Beethoven”, „Sweet Little S|x- 
teen”, „Johnny B. Goode” 
įrašai susilaukė mjlžiniško pa
sisekimo ir milijonais pa
sklido po visą pasaulį.

Angelą Lansbury (74 m.) 
už sceninę veiklą keturis kar
tus buvo apdovanota „Best Ąc- 
tress Tony Awards”. Tris kur
tus tapo nominuota „Oscarui”. 
Bet daugiausia ji yra pažįsta
ma kaip Jessica Fletcher ,iš 
TV serialo „Murder She 
Wrote”.

Jų apdovanojimas ir iškil
minga vakarienė įvyks Vals
tybės departamente Vašingto
ne gruodžio 2 d.

P. Palys
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Susitikimas su M. K.
Čiurlioniu — rašytoju

Algimantas A. Naujokaitis
Artėjant M. K. Čiurlionio gi

mimo 125 metinėms, Lietuvos 
Rašytojų klubas surengė va
karą, skirtą šį garsųjį mūsų 
dailininką bei kompozitorių 
pristatyti ir kaip rašytoją. Pa
grindą tam davė prof. Vytauto 
Landsbergio surasta, suran
kiota ir išeista M. K. Čiurlio
nio literatūrinė kūryba.

Vakare dalyvavęs, prof. V. 
Landsbergis papasakojo, kaip, 
tyrinėdamas M. K. Čiurlionio 
muzikinę kūrybą, dailę, atra
do jį kaip rašytoją, juo labiau, 
kad tas „trečiasis Čiurlionis” 
— rašytojas visuomenei iki 
šiol nebuvo žinomas.

Studijuodamas, tyrinėda
mas M. K. Čiurlionio gyveni
mą ir kūrybą, jau prieš du — 
tris dešimtmečius archyvuo
se, pas jo artimuosius, pas ko
lekcininkus pavykdavo aptikti 
sąsiuviniuose, dienoraščiuose, 
net popieriaus skiautelėse jo 
surašytus literatūrinius kūri
nius, sakė V. Landsbergis. Ieš
kodamas daugiau tokių užra
šų, jis patyrė, kad vertinga M. 
K. Čiurlionio rankraščių me
džiaga disponavo anų laikų 
kultūrininkas Ignas Šlapelis, 
kai ką paskelbęs periodikoje, 
paminėjęs savo neišspausdin
toje monografijoje. Aforizmų, 
kitų trumpų literatūrinių kū
rinių buvo aptikta ir M. K. 
Čiurlionio piešinių albumėly
je. Pagaliau jaunystės laikų 
eilėraštį išsaugojo jo artimųjų 
atmintis.

Kaip kruopščiai ir kantriai, 
kruopelę prie kruopelės šis ty- 
riift'tojas rinko M. K. Čiur
lionio literatūrinę kūrybą, ma
tyti kad ir iš to eilėraščio atra
dimo. Šio šilėraščio autorystę, 
autentiškumą V. Landsbergis 
nustatė iš kelių šaltinių: M. K. 
Čiurlionio amžininko A. Mar
kevičiaus ir S. Čiurlionio at
minties, iš Jadvygos Čiurlio
nytės užrašų. Kad šis eilėraš
tis neabejotinai parašytas M. 
K. Čiurlionio, patvirtino jo ci
tata, rasta paties autoriaus 
laiške, 1902 m. gegužės 26 d. 
rašytame broliai Povilui.

1905 m. M. K. Čiurlionis 
kartu su jam draugiška Vol- 
manų šeima lankėsi Kaukaze. 
Įspūdžių paskatintas, jis pa
rašė seriją mažų lyrinių poe

M. K. Čiurlioniui — rašytojui skirtame vakare Rašytojų klube. Iš kairės: aktoriai E. Stancikas, R. 
Staliliūnaitė, prof. V. Landsbergis, Rašytojų sąjungos pirm. V. Sventickas, pianistas J. Karnavičius. 
Algimanto Žižiūno nuotauka.

mėlių proza, kurios pavadin
tos „Laiškai Devdorakėliui” 
(nuo Kaukazo ledyno „Devdo- 
rakas” pavadinimo). Ši poeti
nė proza buvo kruopščiai su
rinkta ir parengta.

Būta ir skaudžių praradimų. 
V. Landsbergiui pavyko nus
tatyti, kad gana vertingų M. 
K. Čiurlionio dienoraštinių re
fleksijų buvo atsidūrę pas vie
ną kolekcininką. Deja, nei V. 
Landsbergiui, nei Sofijai Čiur
lionytei niekaip nepavyko tuos 
rankraščius išpirkti, o, kolek
cininkui mirus, jie taip ir din
go kol kas nežinia kur. Pa
ieškas sunkino ir ta aplinky
bė, kad M. K. Čiurlionis savo 
žodžio kūrybos niekur ne
spausdino, turbūt manyda
mas, pasak V. Landsbergio, ją 
esant nepakankamai bran
džią arba galbūt nenorėdamas 
angažuotis kaip lenkų litera
tas. Tad visa literatūrinė kū
ryba buvo išsimėčiusi rank
raščiuose, piešinių albumė
liuose, kitokiuose užrašuose.

Šiaip ar taip prof. V. Lands
bergiui pavyko surinkti viską, 
kas įmanoma. Iš to ir atsisk
leidė Čiurlionis, kaip įdomus, 
savitas rašytojas.

Prof. V. Landsbergis pažy
mėjo, kad Čiurlionio literatū
rinis palikimas rašytas lenkų 
kalba. Nors jis kalbėjo lietu
viškai, bet tuomet pakanka
mai gerai dar nemokėjo, kad 
plunksna, pasak V. Landsber
gio, suspėtų paskui mintį ir 
fantaziją. Net meilės laiškus 
žmonai jis rašydavęs lenkiš
kai.

Surinkęs M. K. Čiurlionio li
teratūrinį palikimą, dar prieš 
20 metų V. Landsbergis pa
rengė ir tuometinei, dar sovie
tinei „Vagos” leidyklai įteikė 
jo literatūrinių kūrinių knygą. 
Deja, leidyba nepajudėjo iš 
vietos.

Tik 1997 m. tą prof. Lands
bergio parengtą M. K. Čiurlio
nio knygą Žodžio kūryba gra
žiai, su jo paties iliustracijo
mis — piešiniais išleido Rašy
tojų sąjungos leidykla. Paren
gėjas ją ne tik vertė į lietuvių 
kalbą, bet ir tekstus atkūrė re
konstrukcijos, ypatingų reda
gavimų metodais, pasinaudoda
mas žinomais originalais, ver

timais, kitais šaltiniais.
Prof. V. Landsbergis apgai

lestavo, kad iki šiol M. K. 
Čiurlionis neminimas lietuvių 
literatūros istorijoje, jo savita 
poetinė proza plačiau nesvars
tyta, kaip mūsų literatūros 
reiškinys. Gal kad autorius 
rašė lenkiškai. Bet juk ir Mai
ronis kai kuriuos savo eilėraš
čius rašė lenkų kalba, pa
stebėjo V. Landsbergis.

Vakare kalbėjęs Rašytojų 
sąjungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas pripažino, kad 
iš tiesų svarbu ir reikalinga 
įterpti į M. K. Čiurlionio nuo
latinę kūrybos refleksiją ir jo 
litaratūrinę kūrybą, atskleisti 
„trečiąjį Čiurlionį” — ne tik 
kaip didelio talento dailinin
ką, muzikos kūrėją, bet ir kaip 
rašytoją. Aukštai įvertinda
mas prof. V. Landsbergio šį 
nuopelną V. Sventickas pasa
kė:

— Literatūrinis pasaulis tu
ri būti dėkingas Čiurlionio li
teratūrinės kūrybos atskleidė- 
jui ir parengėjui, nes niekas 
kitas šio darbo negalėjo pada
ryti geriau už jį. Kalbu apie 
unikalias tekstų rekonstrukci
jas, saikingo išsamumo ko
mentarus, šiuolaikiškai skam
bantį vertimą ir M. K. Čiurlio
nio knygoje įdėtą įvadinę stu
diją, prisodrintą jo literatūros 
— dailės — muzikos gretybių.

Plačiau negrinėdamas M. K. 
Čiurlionio — rašytojo kūrybą, 
V. Sventickas atkreipė dėmesį 
į to laiko mūsų litaretūros gan 
varganą būvį. Po spaudos 
draudimo, 1904 m. buvo pasi
rodęs vos pirmas lietuviškas 
laikraštis (1904), o literatūri
nio žurnalo dar teko laukti net 
iki 1913 m. Tuomet, kai savo 
poetinę prozą kūrė M. K. 
Čiurlionis, vyravo įsitikini
mas, kad menas tik atkuria, 
pasak J. Jablonskio — „foto
grafuoja” tikrovę. Tai elemen
taraus realizmo teorija ir 
praktika. Mūsų tuometinėje 
literatūroje pasireiškė vos pir
mieji psichologizavimo ženklai 
(Šatrijos Raganos Viktutė, 
1903'm.).

— Didžioji dalis Čiurlionio 
literatūrinės kūrybos parašyta 
apie 1905-1906 m. stebina ga
nėtina žanrų įvairovė: pasaka,

M. K. Čiurlionis
IŠ DIENORAŠČIŲ

O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno dangus toks 
skaistus, švelnus, toks lietuviškas — žiūri, žiūri ir negali 
atsižiūrėti. Tuomet širdis smarkiau pradeda plakti, o siela 
nudžiugus himną pradeda giedoti Tam, kuris tėvynę tau 
davė Lietuvą. O ir graži gi ta mūsų Lietuva. Graži savo 
liūdnumu, graži paprastumu ir širdingumu. Nėra čia 
kalnų, debesis remiančių, nei kaskadų ūžiančių; pažvelk tik 
aplink! — koks graudus paprastumas tame reginyje.

Laukas kaip didelis šilkinis kilimas su tamsiai ir šviesiai 
žaliais langeliais; per lauką juokingai vingiuoja kelias ir 
pranyksta kažkur grioviuose; palei kelią kryžius, o šalia jo 
beržas stovi ir verkia. Toli horizonte mėlynuoja miškas. 
Prisiartink priėjo, tai jis tau paslaptingu kuždesiu seną 
seną legendą apsakys arba raudą graudžiai pradės ošti.

IŠ „SONATOS”

(Andante)

Ruduo. Vėl dulka lietus, palengva krinta lapai, 
sukasi svaigdami ir krinta ant žolės, 
ant krūmų, ant takelių. Vis tiek.
Vienas numiręs lapas 
palietė sklęsdamas mano veidą, 
rankas, o paskui nukrito čia pat 
man po kojų, tad peržengiau atsargiai, 
kad nesumindžiočiau.
Klajodamas sode, mindžiojau kitus lapus
ir jutau juos po savo kojom.
Tiek daug jų, tiek daug — negali išsisaugoti.
O šlama taip keistai sausai, sustirę, 
tartum sakytų: nesivaržyk, mums vis tiek. 
Vidury sodo stovi tuščias namas.
Neseniai čia gyveno žmonės,
ir vaikai žiūrėjo pro langus ir juokėsi. 
Liūdna, kad tie langai lentomis užkalti, 
bet namas jau tuščias.
PSALMĖ

O Viešpatie! Nušviesk, maldauju, kelią mano, nes jo 
nepažįstu.

Išėjau priekin mūsų procesijos, o žinau, kad ir kiti paskui 
mane eis, bet kad tik ne šuntakiais.

Klaidžiojome po tamsius miškus, perėjome slėnius ir suartus 
laukus, o procesija buvo ilga kaip amžinybė.

Kai išvedėme procesiją ant tylios upės kranto, tik tuomet jos 
galas pasirodė iš tamsaus šilo.

— Upė! — šaukėme. Tie, kurie arčiausiai buvo, kartojo: Upė! 
Upė!

O tie, kurie lauke buvo, šaukė: laukas, laukas, laukas!
Gale einantieji kalbėjo: Miške esame, ir stebėtina, kad prie

kyje einantieji šaukia — laukas, laukas, — upė, upė.
— Mes mišką matome, — kalbėjo ir nežinojo, jog jie yra gale 

procesijos.
Bet nūnai, Viešpatie, kelias kaskart sunkesnis.
Prieš mane aukščiausi kalnai, plikos uolos, bedugnės. Tai 

gražu. Tai be galo gražu. Bet kelio nežinau, ir baugu man. Ne 
dėl savęs, o ne. Aš einu, ir jie jau paskui mane eina. Viešpatie, 
jie irgi paskui mane eina, visa procesija — ilga ilga! Galva prie 
galvos per visą slėnį ir ilguoju upės krantu, ir per tylų, suartą,

eilėraštis, psalmės, lyrinė re
fleksija, tariamieji laiškai, afo
rizmai. Retas kuris to laiko 
mūsų rašytojas turėjo tokį 
įvairų repertuarą, — kalbėjo 
V. Sventickas. — Bet svar
biausia kas kita — jo kūryba 
neturi nieko bendra su tuo lai
ku vyravusiu realizmo ir so
cialinio angažuotumo literatū
riniu sriautu. Su Čiurlionio 
žodžio kūryba, į mūsų lite
ratūrą iš karto atėjo sąlygiš
kumai, tai ką modernizmo ty
rinėtojai Vėliau pavadino „at
siribojimo efektu” („kai mudu 
sėdėjom tada ant kalnelio, aš 
patyliukais nuėjau į pakalnę 
ir stebėjau mus” — M. K. 
Čiurlionis „Laiškai Devdora
kėliui”). Atėjo taip pat sapnai 
ir įsivaizdavimai su stulbinan
čiomis deformacijom (mįslin
giausias atvejis — mylimoji 
pasivaidena veidrodyje šlykš
čiai storom lūpom, žvairom 
akim — Laiškai Devdora
kėliui), atėjo laisva nutolusių 
laikų kaita (asiūkliai ir ptero- 
daktiliai šalia dabarties bū
senų), grakštūs rimtumo ir 
žaismės susiglaudimai („Mu
du buvome labai užsięmę, 
reikėjo žemuogę perpjauti į 

dvi lygias puses — ten pat 
mitinės, kosminės perspekty
vos atžilgis (žemės rutulys pa
matomas iš aukštybių — ten 
pat). Nuostabus, savo anksty
vumu išskirtinis — ne tik mū
sų literatūros akiplotu žiūrint 
čiurlioniškasis literatūros ir 
muzikos formų bei kompozi
cijų susitikimas. Čia kalbu ne 
tik apie tam tikrą motyvų 
plėtotės būdą ir seką, ne vien 
apie galimybę gretinti Čiur
lionio literatūrinį tekstą ir jo 
simfoniją vienodu pavadini
mu — „Jūra”. Svarbiausias 
kūrinys šiuo požiūriu yra 
„Sonata” — įstabus muzikinės 
formos poetinis atitikmuo su 
visais intuicijos ir meis
triškumo įspaudais.

V. Sventickas pabrėžė, kad 
dabar, šiam šimtmečiui bai
giantis, tiesiog privalu pasa
kyti, kad pirmais šio šimtme
čio metais M. K. Čiurlionio as
menyje Lietuva jau turėjo ra
šytoją, anksčiau už savo am
žininkus atėjusį į moderniau
sių permainų lauką, į tą kiti
mų erdvę, kurią paskui užliejo 
daugybė įvairiakalbių balsų.

— Čiurlionio literatūra, 
skendėjusi nežinioj, turi būti

didį lauką, o galas tos procesijos slepiasi miške, ir galo jos nėra.
Kur yra tiesa, Viešpatie? Jau einu, einu.

PASAKA

Pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis, atsisėdau 
ant suolelio, pasiuntiniams paskirto.

Buvo baisi kaitra; pilkai geltoni namai kaleno dantimis, 
įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur ne kur stūksojo 
auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo 
pamažėle, tarsi apsnūdę.

Kažkoks senas žmogus, netgi senelis, sunkiai kojas vilkda
mas, lazda pasiramsčiuodamas, sustojo kretančia galva 
priešais mane ir ėmė atidžiai į mane žiūrėti. Jo akys buvo 
liūdnos, išblėsusios ir lyg be minties. Ant krūtinės kabojo vir
vutė, privarstyta visokio dydžio kryželių: buvo ten didelių 
geležinių, truputį parūdijusių, ir mažesnių plokščių varinių, ir 
mažučių sidabrinių, — trumpai tariant, visas rinkinys.

„Elgeta”, nusprendžiau mintyse ir jau norėjau išsiimti iš 
kišenės varioką, bet senelis, keistai prisimerkęs ir paslaptingai 
kuždėdamas, paklausė:

— Bičiuli, paaiškink man, kaip atrodo žalia spalva?
— Žalia spalva? Hm... Žalia spalva tai yra spalva, na, tokia 

kaip žolė... medžiai, — irgi žalios spalvos — lapai, — atsakiau 
(jam) ir apsidairiau aplink, bet niekur nebuvo jokio medelio, jo
kio žolės lakštelio.

Senas žmogus nusijuokė ir paėmė mane už sagos.
— Eikš su manim, bičiuli, jei nori. Aš skubu į tą kraštą, pake

liui papasakosiu tau labai įdomių dalykų:
O kai pakilęs ėjau su juo, senis pradėjo pasakoti.
„Kadaise, labai jau seniai, kai dar buvau jaunas kaip tu, 

mano sūnau, buvo labai karšta. Pavargęs belakstydamas dide
lio miesto gatvėmis atsisėdau ant suolelio, pasiuntiniams pas
kirto.

Buvo baisi kaitra; pilkai geltoni namai kaleno dantimis, 
įvairiaspalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur ne kur stūksojo 
auksuotas saulėtas bokštas, o žmonės, kaitros nukankinti, ėjo 
pamažėle, tarsi apsnūdę.

Ilgai aš į juos žiūrėjau ir baisiai pasiilgau pievos, medžių, 
žalumos, — žinai, tokios gegužės žalumos. Staiga pakilau ir 
ėjau visą gyvenimą, taip veltui jos ieškodamas tame mieste.

Ėjau vis pirmyn, klausdamas sutiktų žmonių, bet jie, užuot 
atsakę, duodavo man kryželius. Įlipdavau į aukštus bokštus, 
bet, deja, visuose horizontuose vis buvo miestas, miestas, mies
tas, ir niekur — žalumos. Tačiau aš jaučiu, kad yra ji tame 
krašte, tik aš turbūt nebenueisiu — senas esu. Ak, kad taip kur 
netoli būtų, tai bent galėčiau pailsėti: kvapas, muselės bimbia, 
o aplink žaluma, žolė, medžiai”.

Žvilgterėjau į senelį —jis šypsojosi kaip vaikas ir verkė.
Ėjome dar tylomis šiek tiek kelio, galop senelis tarė:
— Na, man jau gana. Toliau nebegaliu, čia jau ir pasiliksiu. 

O tu eik, eik be poilsio. Iš anksto sakau, kad kaitra nesibaigs, 
nakties tame kely nėra, tik amžina diena.

Pakeliui kalbėk žmonėms apie pievas, apie medžius, tik jų ne
siklausk arba pasiimk virvutę kryželiams verti.

— Na, eik laimingai, o aš čia pasiliksiu.
Bet vos nuėjau dešimt žingsnių, senelis pradėjo šaukti:
— Palauk, sūnau, užmiršau (pasakyti): žvalgykis nuo aukštų 

bokštų, tai kelią pajusi. O jeigu bus dar labai toli, ir senatvė 
tave užklupus, tai ten vėl bus suolelis, pasiuntiniams paskirtas, 
o ant jo jaunų žmonių niekada netrūks.

— Na, dabar jau eik.
Taip pasakė senelis, ir ėjau tolyn, ir žvalgiausi nuo aukštų 

bokštų.

suvokta, kaip vis dėlto buvusi 
tada ir esanti dabar. Tiesio
giai nepaveikusi proceso, ji tu
ri paveikti to proceso vertini
mą ir apmąstymą, — sakė V. 
Sventickas.

Jis nagrinėjo ir kitą M. K. 
Čiurlionio literatūros kūrybos, 
jo poetinės prozos bruožą — 
artėjančių kataklizmų alsavi
mą, pastebėdamas, kad šie jo 
samprotavimai gali būti ganė
tinai polemiški. V. Sventickas 
nurodė M. K. Čiurlionio poe
tinėje prozoje daug kur iš
reikštų katastrofizmo žymių, 
būdingų daugelio šimtmečių 
ribai: „Eina eina debesis dide
lis, pilkas, o ten juodas slen
ka, o saulė šviečia, ir šešėlis 
eina pirm manęs per žemę” (Zš 
dienoraščių). Čia pridedama 
„Psalmė” pabrėžia, akcentuo
ja procesijos įvaizdį ir nežino
mybę: „Bet kelio nežinau, ir 
baugu man”. Panašiai ne kar
tą akcentuojama bedugnė, 
chaosas, nerimastingas klau
sinėjimas. Amžių riba papras
tai atgaivina pasaulio pabai
gos misterijas. Čiurlionio pro
zoje šį polinkį ryškiausiai at
spindi tvano vaizdai Laiškuose 
Devdorakėliui. Kalbama ir 

apie belviltišką sielvartą, bai
mę, kažkokią milžinišką sie
ną, ant kurios parašyta: „Že
mės Planetos Žemėlapis”. Že
mės pusrutuliai tušti, nei sa
lų, nei žemynų — visur van
duo. Į pasakotojo sapną įsiter
pia kraštutiniškai drastiškas 
vaizdas, siejamas su- šio lite
ratūrinio laiško adresatu, su 
mylimąja: „Per porą uolekčių 
ties viršukalne pakabinta gal
va. Nukirpti plaukai, piktai 
šypsosi Veidas, tai Tavo galva, 
Ari be akių. Dieve! be akių 
Tavo galva baisi. Vietoj akių 
vien kiauros skylės, pro jas 
matyti pasaulis tartum didelė 
gedulo arfa”...

V. Sventickas pažymėjo, kad 
šios būsenos ataudų yra ir ki
tuose laiškuose, o „Sonatoje” 
ji išreikšta jau ramesniais to
nais. Štai „Sonatos” motyvai: 
ruduo, lietus, apleistas sodas, 
nukritę lapai, namai tušti, už
kalinėtais langais, be žmonių. 
Konkretybės plačiai bendrina
mos — apleistas sodas aprė
pia visą žemyną, suvytę lapai 
visus žemės takus. Tik vienas 
žmogus eina antai — „maiše
liu ant pečių ir grėbliu rankoj 
nešinas”. (Nukelta į 2 psl.)
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Vladui Šlaitui —
aštuoniasdešimtmečio proga

Henrikas Gintautas
Su Vladu Šlaitu kartu bai

gėme Prez. Antano Smetonos 
gimnaziją Ukmergėje. Dabar 
jau beveik pusės klasės drau
gų nebėra, žiūri jie į mus iš 
Anapus... O Vladas užgeso per 
patį sodų žydėjimą, 1995 m. 
gegužės 28 d., nesulaukęs 
75-ojo savo- gimtadienio, nes 
gimęs jis 1920 m. rudenį, rug
sėjo 27 d.

Vlado tėvas Stasys ir tėvo 
brolis Kazys Pirmojo pasauli
nio karo metais pasitraukė į 
Rusijos gilumą. Abu žemait- 
kiemiškiai buvo bolševikinių 
pažiūrų. Sistemingai mokytis, 
matyt, neturėjo galimybių, 
lavinosi savišvietos būdu. Tė
vas buvo batsiuvys. Pietų 
Urale, tolimame Čeliabinske, 
Stasys vedė pagal tą laiką 
apsišvietusią rusę Antaniną. 
Čia jiems gimė Vladas. 1921 
m. tėvas su jauna šeima nu
tarė sugrįžti į savo gimtąjį 
Žemaitkiemį. Labai pamal
džios Stasio sesers Anastazi
jos įtakoje, Antanina Šlaitienė 
iš pravoslavijos perėjo į kata
likybę’ ir vėliau pamaldumu 
nenusileido mošai. Po kelerių 
metų šeima persikėlė į Uk
mergę. Būstą išsinuomavo 
prie Ukmergėlės upelio, kurį 
vėliau apdainavo poetas. 
Tėvas parsisamdė dirbtuvėje 
batsiuviu, o motina, išmokusi 
lietuviškai, dirbo vartotojų 
kooperatyve pardavėja, są
skaitininke.

Vlado dėdė Kazys Šlaitas 
(1894-1924) buvo labiau iš
prusęs už savo brolį Stasį. Jis 
dar 1914 m. parašė eilėraščių 
rinkinį Jaunuomenės žiedai. 
Kazys Šlaitas, vėliau pasivadi
nęs Artūru Regračiu. Vlado 
tėvas taip pat mėgino eiliuoti, rer

V. Šlaitu gimtojo Žemaitkiemio bažnyčia.

tik jo eilėraščiai buvo primi
tyvūs, liaudiški.

Su Vladu mokiausi kartu 
nuo 1929 m., nuo antro pra
džios mokyklos skyriaus. Kar
tu žaidėme, laigėme po Uk
mergę. Būdamas dvejais me
tais už mane vyresnis, jis buvo 
stipresnis ir vikresnis, bet 
mudu niekada nesipešdavo- 
me. Kaip vienturtį, mama jį 
palepindavo. Apie 1932 metus 
Šlaitų šeimą ištiko nelaimė — 
tėvas susirgo psichine liga. Jį 
išvežė į Suvalkų Kalvarijos 
psichiatrinę ligoninę. Būklei 
pagerėjus, jis keliems mėne
siams grįžo į Ukmergę namo, 
bet liga aštrėjo ir Stasys 
Šlaitas vėl atsidūrė Suvalkų 
Kalvarijos ligoninėje, kurioje 
apie 1934 m. mirė. Busimasis 
poetas tai labai skaudžiai 
išgyveno ir vėliau visą laiką 
bijojo pats susirgti psichine 
liga. Kaip gydytojas, dabar 
manau, kad Vlado tėvas sirgo 
sunkia psichine liga — šizo
frenija.

Po tėvo mirties apie 1935 m. 
Antanina Šlaitienė su sūnumi 
persikraustė gyventi į nedidelį 
namą Vytauto gatvėje, ku
riame ji nuomavo du tnažus 
kambarėlius ir virtuvę. Tą bu
telį Vladas vadino Versaliu. 
Mamos kambaryje kabėjo vei
drodis. Tai, anot Vlado, vei
drodžių salė. Jis mokėjo vis
kuo džiaugtis, o gal ir pasi
juokti iš savęs. Taupus nieka
da nebuvo, praturtėti neno
rėjo. Laikraščiams pinigų ne
turėjome, todėl juos skaityda
vome bibliotekos skaitykloje. 
Atmenu, jo, septyniolikame
čio, reakciją į straipsnius apie 
Stalino inspiruotus politinius 
teismo procesus: „Kodėl jie 

visi iki vieno prisipažįsta kal
ti? Kaip galėjo būti, kad 
idėjiniai komunistai šnipinėjo 
svetimoms valstybėms? Kodėl 
juos visus sušaudo?” Tuo metu 
Stalino mėgstamo posakio — 
yra žmogus, yra ir problema; 
nėra žmogaus, nėra problemos 
— mes nežinojome. Savo tėvo 
ir dėdės bolševikinėms idė
joms Vladas nepritarė, buvo 
pamaldus, praktikuojantis ka
talikas. Matyti, tam įtakos 
turėjo teta Anastazija ir ma
ma. Labai pamaldi teta Anas
tazija Šlaitaitė buvo ištekėjusi 
už Igno Šlaito (Žemaitkiemyje 
Šlaitų daug, bet paprastai jie 
nėra giminės). Tačiau gimna
zisto Vlado pamaldumas ne
buvo pastovus. Mums teko pa
justi jo charakterio nepa
stovumą, visas jo spalvas ir 
atspalvius nuo asketizmo iki 
jaunatviško kvailiojimo, ble
vyzgojimo ir išgėrimų. Pa
maldžiai giedodamas per mo
kinių Mišias, draugams jis 
staiga galėdavo pasakyti: 
„Žiūrėk, anos kojytės kokios 
gražios!” Rūkyti jis pradėjo, 
būdamas 15 metų ir šio 
kenksmingo įpročio nemetė 
iki mirties. Gimnazijos admi
nistraciją jis nervindavo, lip
dydamas nuorūkas prie tuale
to lubų. Rūkyti draudė ir 
mama, ir gimnazija. Todėl rū
kalus teko pirktis priešpiečių 
sąskaita. Vakarais mėgo „šli
fuoti” Kęstučio aikštės šali
gatvius.

Kaip gimnazistas, buvo stro
pus, bet ne kalikas. Nuo vai
kystės buvo trumparegis, dė
vėjo apystorio stiklo akinius. 
Buvo geros širdies, jautrus, 
bet nepastovaus būdo. Mokėsi 
geriau negu vidutiniškai, kla
sėje buvo pirmame penketuke. 
Dailiai, taisyklingai rašė. Nuo 
šeštos gimnazijos klasės jį 
pravardžiavome Slopu. Mat 
angliškai „slope” — šlaitas.

Prieš baigdamas gimnaziją, 
įsimylėjo simpatingą tos pa
čios gimnazijos mokinę žy
daitę — dantų gydytojo Gur- 
vičiaus dukterį. Vėliau mieste 
kalbėjo, kad 1941 m. rugsėjį 
visą Gurvičių šeimą naciai 
sušaudė Pivonijos šile. Pra
ėjus kelioms savaitėms po eg
zekucijos, aš pats mačiau 
besimėtančią žvyrduobėje 
Gurvičių šeimos fotografiją. 
Tačiau 1974 m. Vladas man 
rašė, kad jam kažkas sakęs, 
jog Gurvičiūtė gyvena Čika
goje. Tikriausiai jis labai 
norėjo, kad tai būtų tiesa.

Vladas mėgo muziką, turėjo 
gerą klausą ir muzikinę at
mintį. Gražiai švilpavo. Turėjo 
neblogą balsą, dainavo barito
nu. Kartais per mokinių va
karus, akompanuojant klasės 
draugui Albertui Vaičiulėnui, 
ką nors padainuodavo. Dėlioti 
eilėraščius, kaip jis pats sakė, 
pradėjo pirmose gimnazijos 
klasėse. Slaptai pasvajodavo, 
kad būtų gerai rašyti taip, 
kaip Aistis ar Brazdžionis. Iš 
savo mamos Vladas gerai iš
moko rusiškai kalbėti ir ra
šyti. Mėgo rusų literatūrą. 
Skaitė iš originalų Puškiną, 
Lermontovą, Dostojevskį, Tur
genevą, Tolstojų. Drąsiau eilė
raščius pradėjo rašyti, bū-

Vladas Šlaitas (1920-1995)

damas šeštoje klasėje. Kelis jų 
išspausdino to meto mokslei
vių žurnalai. Vlado gimna
zistiški eilėraščiai buvo įprasj 
tos konstruktyvios poezinės 
formos, ritminio raiškumo, ei
lutės buvo rirfiuotos. Mėgo de
klamuoti. Atmintinai mokėjo 
nemažai Puškino, Lermonto
vo, Miškinio, Salomėjos Nė
ries, Aisčio, Brazdžionio eilė
raščių. Per mokinių vakarus 
kartais deklamuodavo savo 
kūrybą. Štai vienas jo gim
nazistiškų eilėraščių:

VAKARO RIMASTIS

Kažkur armonika nutilo — 
Daina kažin kur miršta.
O vakaras liūdnai parimo 
Ant tavo lūpų, pirštų...

Per dangų eina klupsčios 
žvaigždės 

Kaip niūrūs piligrimai.
O Dieve, liūdesys kaip ber

žas
Prie vieškelio parimo.

Ir nežinia, ko širdžiai ilgu: 
ar kad daina jau tyli, 
ar kad diena, sene palinkus, 
Nuėjo daugel mylių?

1940 m. Lietuvą okupavus 
bolševikams, Vladas, jau bai
gęs Ukmergės A. Smetonos 
gimnaziją, pradėjo dirbti mo
kytoju Būdviečių pradžios mo
kykloje, Tauragės apskrityje. 
Tačiau mokyklos jis nemėgo. 
Viename laiške rašė: „Nusi
bodo man ta Būdviečių mo
kykla. Tikra skylė. Vaikai 
apsišnerkštę, tokie išpersta- 
klyniai. O tinginiai! Nė kiek 
ne mažesni, kaip aš pats. Kar
tais tenka imtis ypatingų prie
monių: vienam pasuku ausį, 
kitą nuvarau į kampą. Tuo
met klasėje pasidaro taip tylu, 
kad girdėti kaip pelė subinę 
kasosi (čia pagal Antaną Ba
ranauską). Bet kas iš to, jei 
mokykla man ne prie širdies”. 
Kitą kartą vėl: „Pamažu ir 
neišvengiamai aplinka įsprau
džia mums tarp dantų ža
bokles ir mes visi bėgame kaip 
iškastruoti kumeliukai”. Kar
tą jis rašė, kad iš nuobodulio 
su jauna, gražia poniute buvo 
„užsukęs” flirtą.

Pasibaigus mokslo metams, 
1941 m. birželį Vladas sugrįžo 
pas išsiilgtą mamą. Netrukus 

kilo karas. Užėjus vokiečiams, 
Vladas nebevažiavo į savo 
Būdviečius, o įsitaisė dirbti 
Ukmergės burmistro sekreto
riumi. „Daugiau pagarbos!” 
juokėsi draugams, — „aš juk fiu- 
rereris šriftfiureris — raš
tininkas — irgi fiureris”.

Tuo metu man, studijuo
jančiam Kaune, rašė: „Retkar
čiais išspaudžiu vieną kitą ‘ka- 
runką’ (taip jis vadindavo savo 
eilėraščius — H.G.), paprastai 
apie tai, kad gyvenimas kapei
kos nevertas. Mėtinis (mums 
abiems pažįstamas karininkas 
— H.G.) mane už šitokias 
eiles išbarė. Girdi, taip rašyti 
negalima. Daugiau optimiz
mo, patriotinio polėkio! Moky
tis, sako, iš Maironio. Tai bent 
poetas buvo! O man, deja, toks 
užsidegimas visai svetimas. 
Kuo aš kaltds, kad man patin
ka rašyti dekadentiškai”. Savo 
eilėraščiais niekuomet nebuvo 
patenkintas. Laiške rašė: 
„Mano ‘lyrikoje’ nieko nauja. 
Po truputį svaičioju. Ieškau 
naujų išraiškos formų ir vis 
negaliu surasti. Kartais jau 
atrodo, kad šį tą geresnio pa
rašiau. Bet, praėjus kuriam 
laikui, pasižiūriu ir vėl matau, 
kad visa mano lyrika neverta 
nei penkių pfenigių”.

1943 m., po pralaimėto
mūšio dėl Stalingrado, vo
kiečiai paskelbė lietuvių mobi
lizaciją — buvo užsimoję suda
ryti SS diviziją. O kai šitai 
nepasisekė, paėmė įkaitais 
žymesnius lietuvių inteligen
tus. Vladas kažkodėl įsikalė 
sau į galvą, kad, jeigu jis neis 
į kariuomenę, vokiečiai paims 
įkate jo motiną. Kalbinau nei
ti į mobilizacijos punktą ir 
kurį laiką pagyventi pas mano 
tėvus kaime, bet jis nepa
klausė. Kartu su žemaitkie- 
miečiu Martinka prisistatė į 
punktą ir buvo paimti į frontą. 
Vokietis pagyrė: „Der echte 
Mann!” (Tikras vyras!). Po 
trumpo apmokymo jį nusiuntė 
į pagalbinį dalinį prie Lenin
grado. Pabuvojo Peterhofe (Pe- 
trodvorece), matė Rusijos carų 
vasaros rezidenciją ir labai 
pasipiktino ta prabanga, kuri 
labai kontrastavo su anuome
tiniu rusų liaudies vargu.

Vokiečių kariaunai trau
kiantis, Vladas pateko į Vokie
tiją. 1945 m. balandžio pabai
goje atsidūrė Šlezvige, Vo

kietijos šiaurėje. Vėliau gyve
no perkeltųjų asmenų (DP — 
displaced persons) stovyklose 
Tolke ir Noištate. Tuo laiku jis 
nemažai rašė. Savo naujuo
sius kūrinius paskaitydavo 
rašytojui‘Kaziui Barėnui, vis 
norėdamas išgirsti jo nuomo
nę. Tolko ir Noištato metais 
rašyti eilėraščiai sudarė Žmo
giškųjų psalmių, pirmojo Vla
do poezijos rinkinio, pagrindą. 
1947 m. vasarą nemažas bū
rys lietuvių iš Noištato išvyko 
į Didžiąją Britaniją. Tarp jų 
buvo ir Vladas. Kai jo bičiulis 
žemaitkiemietis Martinka ra
gino drauge emigruoti į JAV, 
Vladas atsisakė — esą vėjai iš 
Lietuvos greičiau pasiekia An
gliją negu Ameriką.

Susirašinėti pradėjome gero
kai po Stalino mirties. Stali
nui viešpataujant, rašymas į 
užsienį buvo tiesiog pavojin
gas. Neatmenu, kuris pirmas 
parašėme. Vladas rašydavo 
mažo formato popieriuje, 
trumpai. Atrašydavo greitai, 
bet nedaug. Pradžioje rašė 
dažniau. Per 7 metus gavau 
30 laiškų, vėliau rašė vis 
rečiau, o per kitus 20 metų 
irgi parašė 30 laiškų. Čia 
galėjo būti ir mano kaltė, nes 
mano laiškai, nors ir gerokai 
ilgesni nei Vlado, sekdavo po 
ilgesnio laiko negu jo. Infor
macijos apie gyvenimą Angli
joje ar politikavimo jo laiš
kuose buvo labai nedaug. Tik 
pabrėždavo, kad Anglijoje gy
vuoja laisvė. Viename laiške 
jis rašė: „Gaila, kad negalime 
susitikti ir pasikalbėti žodžiu. 
Mūsų laiškai beveik nieko 
nepasako”. Vadinasi, jis jautė 
kontrolę. Dingo keli, adresato 
nepasiekę, jo ir mano laiškai. 
Iš 9 siųstų eilėraščių rinkinių 
gavau tik 4. Kai kuriuos Vla
das siuntė atkaklią) net po 
tris kartus, bet tiek pat atkak
liai juos sovietinėje muitinėje 
ar pašte sulaikydavo.

Anglijoje Vladas dirbo teks
tilės ir metalo apdirbimo fab
rikuose, vėliau persikėlė dirbti 
į ligoninę. Pradžioje į ligoninę 
pateko ne dirbti, o gydytis, kai 
išgėręs iškrito pro antro 
aukšto langą. Kai pagijo, ten 
pat gavo darbą. Po tos ne
laimės Vladas pasižadėjo dau
giau nebegerti ir visą likusį 
gyvenimą laikėsi to įžado. 
Apie 1964 m. iš Ekleso persi
kraustė į Londoną. Rytinėje 
didmiesčio dalyje esančioje li
goninėje jis dirbo porteriu. 
Darbas nebuvo malonus. Tuo 
laiku Vladas manė, kad vėžys 
ir sifilis yra paslaptingos ligos, 
turinčios „moralinio atsiskai
tymo prieskonį”. Aš žinoma, 
dėl vėžio prieštaravau. Tuo
met jis su manimi sutiko. Ne
vertino vėžio spindulių terapi
jos. Esą, radioterapija tebesto
vi ant viščiuko kojų. Vladas 
troško malonesnio darbo, K. 
Barėno prašoma, Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos 
centro valdyba apie 1968 m. 
priėmė jį į lietuvių spaustuvę 
linotipininku, apgyvendino tos 
spaustuvės pastogėje esančia
me mažame kambarėlyje.

Tuo laiku jis rašė, kad Ame
rika yra dvasinio nusigyveni- 
mo išvakarėse: „Amerikon ne
važiuosiu. Jie per daug myli 
dolerį. Nesu praktiškas, nesu 
pragmatiškas. Su Amerikoje 
gyvenančiais klasės draugais 
nesusirašinėju”.

1975 m. Vladas rašė de
vintąjį eilėraščių rinkinį. La
bai nusiminė, kai 1976 m. 

parašiau, kad jo mama beveik 
akla, nebeatpažįsta žmonių, 
nebeprisimena daugelio da
lykų. Vienintelė paguoda jam 
prisiminimai apie Ukmergę. 
Ukmergė Vladui — kaip pra
rasto Rojaus žvaigždė, spin
dinti pro visas gyvenimo ūka
nas. Viename laiške jis rašė: 
„Visame pasaulyje žmonės tie 
patys, išskyrus, žinoma, uk
mergiškius”. Tikėjo, kad susi
tiksime — jeigu ne Ukmer
gėje, tai Londone. „Pasiilgstu 
Ukmergės šaligatvių”. Antani
na Šlaitienė mirė 1978-ųjų va
sarą, taip ir nesulaukusi sū
naus.

Sovietų valdžia norėjo prisi
vilioti Vladą, bet jis sakė, kad 
socrealizmo ir cenzūros nepri
pažįstąs, rašytojo, šlovinančio 
bolševikinį socializmą,- geros 
algos jam nereikia ir mel
žiama karve jis nebūsiąs. Apie 
1978 m. pradėjo skųstis silps
tančiu regėjimu. Diagnozuo
jama sparčiai progresuojanti 
glaukoma, kurią jis paveldėjo 
iš motinos. Dėl prasto matymo 
nebegalėjo dirbti linotipininko 
darbo, kurį dirbo 12 metų, ir 
1980 m. buvo atleistas. Toliau, 
kol sulaukė senatvės pensijos 
teko gyventi iš bedarbio pa
šalpos. Tai buvo pats sunkiau
sias jo gyvenimo periodas, 
išskyrus gal gyvenimą Vokie
tijoje. Sunki materialinė pa
dėtis ir gresiantis akldfiihs 
varė į neviltį. Jis rašė: „Dar 
keliolika metų ir mes susitik
sime kitame, gražesniame pa
saulyje”. 1982 m. „Vaga” Vil
niuje išleido Vlado Šlaito 
parinktų eilėraščių rinktinę. 
Atsisakyta politiniais ir reli
giniais motyvais parašytų 
kūrinių. Už tai Vladas gavo 
702 rublių honorarą (daugiau 
nei 400 Anglijos svarų). Euro
pos lietuvis tuomet rašė, kad 
poetas savo katalikiškus idea
lus pardavęs bedieviams bol
ševikams. Panašių užsipuoli
mų buvo ir daugiau. Jie labai 
sukrėtė Vladą.

Paskutinį Vlado laišką ga
vau 1986 m. vasarį. Rašiau 
keletą kartų, bet jokio atsako. 
Vėliau iš JAV gyvenančio kla
sės draugo Jurgio Savaičio 
sužinojau, kad Vladas jau be
veik apakęs, susirgo ir at
sidūrė ligoninėje, o iš čia, kaip 
reikalingas nuolatinės prie
žiūros, buvęs apgyvendintas 
senelių globos namuose. 1988 
m. kovo 22 d. Tėviškės ži
buriai rašė, kad Vladas apgy
vendintas gerame Londono 
kvartale, turi nedidelį atskirą 
kambarį ir sakosi esąs visą ko 
pilnas: šilta, duoda valgyti, ge
rai prižiūrėtas, gydytojas lan
ko. Jo senatvės pensiją pasi
ima tų namų administracija. 
Parašiau jam du laiškus sene
lių namų adresu, bet atsaky
mo negavau. Vėliau Tėviškės 
žiburiuose (1995.07.11) Kazys 
Barėnas nekrologe apie Vladą 
Šlaitą rašė, kad senelių na
muose poetas palaipsniui 
nyko, darėsi vis abejingesnis, 
nieko neberašė, pagaliau visai 
apako.

Vytauto Didžiojo universite
to doktorantė Indrė Žekevi- 
čiūtė, 1994 m. spalį nuvykusi į 
Londoną aplankyti Vladą Šlai
tą, čia jo neberado. Jis buvb 
neseniai išvežtas į senelių na
mus Braighton mieste, kuris 
yra apie 200 km nuo Anglijos 
sostinės. Senelių namų direk
torė doktorantę nuvedė pas 
Vladą.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuviškos aktualijos 
Dainavoje

44-toji Lietuviškų studijų 
savaitė, rengiama Lietuvių 
fronto bičiulių, šiemet įvyko 
rugsėjo 5-10 d. gražioje ir jau 
rudens nuotaikomis pradėju
sioje puoštis Michigan Daina
voje. Vasarą Lietuvoje vykę 
įvairūs renginiai ir kongresai, 
į kuriuos buvo išvykę gana 
daug bičiulių ar nuolatinių 
tokių savaičių dalyvių, buvo 
priežastis, nulėmusi vėlyvesnę 
šios savaitės datą. Tačiau sa
vaitė buvo pakankamai gausi 
dalyviais, pranešimais bei 
paskaitomis, gyvai nagrinėju
siomis visuomeninės ir poli
tinės veiklos aktualijas Lietu
voje ir išeivijoje.

Netrūko ir jaukios dvasinės 
nuotaikos, kurią į studijų sa
vaitę atvežė neseniai iš Lietu
vos atvykęs kun. Jonius 
Kelpša, rytais aukodamas šv. 
Mišias, vėliau aktyviai daly
vaudamas diskusijose ir ben
draudamas su savaitės daly
viais.

Viena savaitės diena buvo 
skirta organizaciniams Lietu
vių fronto bičiulių reikalams. 
Dalyvavę šią vasarą Lietuvos 
Į laisvę fondo filialo 9-tojoje 
studijų savaitėje Molėtuose 
dr. K. Ambrazaitis, dr. P. Ki
sielius ir dr. K. Skrupskelis 
padarė platesnius pranešimus 
su savo įspūdžiais apie Molėtų 
savaitę ir apskritai apie da
bartines pastebėtas nuotaikas 
Lietuvoje.

Dr. Kazys Ambrazaitis, pa
sidžiaugė, kad Molėtuose stu
dijų savaitė buvo gražiai su
rengta, atkreiptas nemažas 
dėmesys į jaunimą, todėl susi
laukė ir platesnio visuomenės 
dėmesio. Jis pastebėjo, kad 
išeivijos bendravimas su Lie
tuva yra būtinas ir kad, dr. J. 
Girniaus žodžiais, mums ne
valia pavargti. Dr. Petras Ki
sielius taip pat džiaugėsi gero
mis Molėtuose paskaitomis ir 
tuo, kad ten aktyviai dalyvavo 
ir ateitininkiškasis jaunimas. 
Dr. Kęstutis Skrupskelis pri
tarė, kad tokių savaičių tęsti
numas Lietuvoje yra svarbus 
ir kad išeivijos parama tam 
yra būtina.

P. Algis Raulinaitis kalbėjo 
apie Politinės LFB komisijos 
atliktus darbus bei planus. 
Plačiose diskusijose buvo kal
bama artėjančių rinkimų Lie
tuvoje reikalais. Vėliau tą 
pačią dieną vyko LFB tarybos

44-osios Lietuvių fronto bičiulių savaitės dalyviai Dainavoje. Jono Urbono nuotrauka.

Juozas Baužys
ir Į laisvę fondo narių metiniai 
susirinkimai ir posėdžiai, ap
tarti veiklos planai, padaryti 
nutarimai.

Lietuvių Bendruomenės 
temomis

Didesnė ketvirtadienio dalis 
buvo skirta Lietuvių Ben
druomenės klausimams. JAV 
LB valdybos pirmininkė Regi
na Narušienė kalbėjo apie šio 
krašto LB ir jos artimiausius 
uždavinius. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, pasikeitė ir 
mūsų LB uždaviniai, — teigė 
R. Narušienė. Reikėjo ieškoti 
naujų veiklos kelių ne tik lie
tuviškumo išeivijoje išlaiky
mui, bet ir glaudesniam se
nųjų ir dabar atvykstančių lie
tuvių bendradarbiavimui. Pro
blemų ir uždavinių daugybė: 
reikia išlaikyti lietuvišką 
spaudą, ugdyti lietuvišką švie
timą, pritaikyti jo programas 
iškeliant tautinės ir religinės 
kultūros principus, kurti nau
jas LB apylinkes, įjungti nau
juosius imigrantus, ieškoti 
bendro dialogo su kitomis or
ganizacijomis. Būtina taip pat 
remti ir pačią Lietuvą bei jos 
siekius įstoti į Europos Są
jungą ir NATO. Baigdama R. 
Narušienė pateikė siūlymą, 
kad ir JAV LB gal turėtų 
rengti panašias studijų sa
vaites, kuriose galėtų išaugti 
glaudesnis dialogas su visuo
mene.

PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas savo žodyje ap
žvelgė PLB veiklą ir jos ateitį, 
ypač pabrėždamas, kad Lietu
vai reikia turėti užtikrintai 
stiprią išeiviją. Kiek ilgiau ap
sistojo prie neseniai Vilniuje 
vykusio X PLB seimo eigos, 
kurios metu buvo svarstoma 
daug gražių minčių, liečiančių 
PLB veiklos gaires, įsipa
reigojimai likti ištikimais Lie
tuvių Chartos principams. 
Buvo pasiūlyti ir priimti 
tam tikri nutarimai. Dėl kai 
kurių šio Seimo nutarimų, 
pvz., dėl įsipareigojimo atsta
tyti Valdovų rūmus, atrodo, 
ne visi savaitės dalyviai norėjo 
sutikti.

Liuda Rugienienė, jau kelin
ti metai dalyvaujanti Vilniuje 
reguliariai vykstančiuose Lie
tuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB specialios komisijos 
posėdžiuos^, savo pranešime 
pasidalino mintimis ir įspū
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džiais iš bendro darbo su Lie
tuvos Seimo atstovais. Ji sakė, 
kad mėginama bendrai tartis 
ir dirbti pagal Lietuvių Char
tos ir Lietuvos Konstitucijos 
nuostatus. Prelegentės nuo
mone, bendravimas geriausiai 
vyksta kultūrinių uždavinių 
srityje, bet švietimo ugdyme 
Lietuva galėtų labiau pasi
tempti, nes ypač Rytų Lietu
vos mokyklos yra labai apleis
tos. Bloga padėtis su vis dar 
nesutvarkytais išeivijos archy
vais. Pokalbiuose ekonomi
niais klausimais su Seimo at
stovais atrodė, kad Lietuvoje 
trūksta strateginio planavimo, 
ypač energetikos srityje. Gra
žiai veikia neseniai Vilniuje 
atidarytas Grįžtančių į Lie
tuvą informacijos centras. L. 
Rugienienė atskleidė ir dau
giau įvairių patirtų savo nuo
taikų, pastebėjo taip pat, kad 
jaunimo tarpe vis labiau pri
gyja kosmopolitinės idėjos.

Diplomatija ir sąjungos

Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
generalinis garbės konsulas 
Čikagoje, savo paskaitoje 
„Lietuvos diplomatija ir Ame
rikos lietuviai” supažindino 
klausytojus su ambasadų ir 
konsulatų darbu. Okupacijų 
metais, nuo 1940 iki 1990, šis 
darbas buvo labai unikalus, 
kada diplomatai sėkmingai at
stovavo pavergtai Lietuvai ir 
siekė nepriklausomybės atkū
rimo. Tai buvo savotiškas til
tas tarp pirmosios ir dabar
tinės nepriklausomybės. Pre
legento nuomone, lietuviško
sios visuomenės bendradar
biavimas su konsulais yra 
būtinas ne vien tik kultūrinėje 
srityje, bet ir politinėje ar 
ekonominėje. Jis taip pat pa
brėžė, kad Lietuvai svarbu 
tapti ne vien tik NATO ar Eu
ropos Sąjungos nare, bet 
įsijungti ir į Pasaulio prekybos 
(World Trade) organizaciją. 
Kalbėdamas apie garbės kon
sulus, V. Kleiza pažymėjo, kad 
jie dirba be atlyginimo ir pa
tys rūpinasi savo įstaigų iš
laikymu. Šiuo metu JAV yra 6 
Lietuvos garbės konsulai, o vi
same pasaulyje yra 68.

Vytautas Volertas, sparnuo
to literatūrinio žodžio meis
tras, šį kartą kalbėjo nelabai 
literatūrine tema, pavadinta 
„Šiaip ar taip apie sąjungas”. 
O tos sąjungos — tai NATO ir

Kun. Jaunius Kelpša aukoja Mišias LFB studijų savaitėje Daina
voje. Jono Urbono nuotrauka.

Europos. Istorijos eigoje kiek
viena tauta būna priversta 
kartais ieškoti naujų kelių, — 
teigė V. Volertas. Ši dilema 
yra atsiradusi ir dabar. Bet 
kur dabar mums eiti? Vakarai
— neaiškūs: Europoje ateina 
Euro, greit gal nebebus valsty
bių, gyventojai maišosi, ma
žėja tautiškumo samprata. Ar 
neprarasime savarankiškumo, 
ar netapsime kosmopolitais? 
Turbūt tai neišvengiama! Tap
sime kuo nors kitu, mūsų vai
kams neberūpės Lietuva. Bet 
juk ir dabar Lietuvos jauni
mas bei inteligentija stengiasi 
visais būdais išskristi į 
užsienius. Visa tai blogai ir 
nesulaikoma.

O kaip Rytai? Žinome, kad 
jie nepatikimi. Rusijoje dar il
gai bus ieškoma geresnio gy
venimo, laisvės ir demokrati
jos. . Be to, mes ją gerai 
prisimename ir pažįstame. 
Ten pražūtis. Tad kur dabar 
sukti — į Rytus, ar į Vakarus? 
Tai klausimas, dėl kurio jau 
dabar Lietuvoje vyksta nesu
tarimai. Vis dėlto gal jau ge
riau žvelgti į Vakarus. Ten gal 
ne laimės karalystė, bet bū
tinybė, ten gal nežinomoji 
ateitis, bet ji geriau negu blo
gybė visai be ateities.

Traukinys pajudėjo

Adv. Povilas Žumbakis kal
bėjo nepaprastai aktualia te
ma, nagrinėjo Lietuvai esmi
nius istorinius įvykius, dėl 
kurių dažnai, net ir po dauge
lio metų, vis dar esame puola
mi pasaulio žiniasklaidos, 
įvairių tarptautinių organiza
cijų, Washington sluoksnių, 
net mūsų pačių liberalų ir kai 
karių jaunųjų intelektualų. 
Kas mus gina? Beveik niekas,
— teigė P. Žumbakis, savo 
paskaitą tinkamai pavadinęs 
„Regėjimo praradimu”.

Dr. Augustinas Idzelis savo 
paskaitoje kalbėjo apie tauti
nių mažumų įtaką Lietuvoje 
pirmosios sovietų okupacijos 
metais, panaudodamas pačių 
sovietų šaltinius bei dokumen
tus. Pagal tuos šaltinius, Lie
tuvos žydai tuoj pat, po 1940 
metais sovietinės okupacijos ir 
armijos įvedimo, jungėsi į va
dinamąją „socialinę statybą”. 
Lietuvos Komunistų partijoje 
jie buvo vieni svarbiausių va

dų, užėmė pagrindines vietas 
spaudos srityje, vadovavo 
įvairioms komunistų sukur
toms organizacijoms. Prele
gentas pateikė daugybę tokių 
pavardžių, uoliai dirbusių 
okupantų naudai net ir pir
mųjų išvežimų metu. Visa tai, 
be abejo, sukėlė tam tikras 
priešiškas nuotaikas, tuoj po 
1941 m. sukilimo pasireiš
kusias net ir žudynėmis, nors 
Laikinoji vyriausybė ir buvo 
jas griežtai uždraudusi. Įdo
mu, kad daugelio sovietinių 
dokumentų ir net kai. kurių 
pačių žydų (pvz., Levin ir kt.) 
liudijimais, tokios žudynės 
buvo nukreiptos ne specialiai 
prieš žydus, bet apskritai 
prieš komunistus. Šia tema 
dr. A. Idzelis ruošiasi išleisti 
knygą.

Lyg ir šios temos tęsinys 
buvo dr. Kęstučio Skrupskelio 
paskaita: „1941 m. sukilimo 
dokumentai ir jų interpretaci
ja”. Dr. K. Skrupskelis naudo
josi neseniai išleistoje istoriko 
Valentino Brandišausko kny

LFB studijų savaitės Dainavoje dalyvių būrelis. Iš kairės: J.
Baužys, M. Ambrazaitienė, O. Baužienė, R. Čepulienė, V. 
Rociūnas. Nuotrauka K. Ambrazaičio

goje 1941 m. sukilimas surink
tais dokumentais, kuriuose 
minima sukilėliu bei parti
zanų veikla Alytaus apy
linkėse. Ten, sukilimui pasi
baigus, sukilėliai vykdė tam 
tikras policijos funkcijas ir iki 
liepos vidurio kovojo su pasi
likusiais komunistų būriais. 
Policijos nuovadų viršininkai, 
sukviesti į specialų posėdį, la
bai šaltai reagavo į vokiečių 
įsakymus, kuriais turėjo būti 
apribotos teisės ir net areš
tuoti žydų kilmės gyventojai. 
Pagal turimus dokumentus, 
tie įsakymai nebuvo visur vyk
domi. Taip pat iš tų doku
mentų galima matyti, jog tuo 
metu gal tik 5% proc. Lietuvos 
gyventojų pritarė nacių ideolo
gijai, ir tik dviejuose doku
mentuose iš 110 yra dėkojama 
Hitleriui už išlaisvinimą. An
tisemitinėms nuotaikoms vo
kiečių okupacijos pradžioje 
pritarė gal 20% gyventojų ir 
toks procentas nėra didelis, 
palyginant net ir su Amerikos 
žmonių nuotaikomis.

Prof. Valdas Samonis, daly
vavęs birželio mėn. Vilniuje 
įvykusiuose Niurnbergo II 
kongreso posėdžiuose ir ten 
padaręs pranešimą apie ko
munizmo padarytą žalą eko
nomijai, kalbėjo apie šį kon
gresą ir jo atgarsius. Jis pa
minėjo, kad tarptautinio ko
munizmo teismo idėja buvo 
iškelta jau prieš 10 metų, bet 
tik pernai sudarytas specialus 
komitetas pradėjo ją vykdyti. 
Prie kongreso surengimo pri
sidėjo jame dalyvavęs nema
žas skaičius žymių Europos 
asmenybių. Atrodo, kad kon
gresas pasisekė ir „traukinys 
pajudėjo iš Vilniaus į Haagą”. 
Antroji Niurnbergo II tribuno
lo sesįja įvyko Vilniuje rugsėjo 
pradžioje, o už dvejų me
tų kongresas rinksis Sofijos 
mieste, Bulgarijoje.

Kultūros dinamika

Savaitės paskaitų ciklas šeš
tadienį buvo užbaigtas įdomia 
dr. Vytauto Bieliausko paskai
ta „Individas tautos ir kultū
ros dinamikoje”. Išsamiai ap
taręs tautos ir kultūros są
vokas, prelegentas kalbėjo 

apie žmogaus — individo, jo 
tautos ir jo sukurtos kultūros 
tarpusavio ryšius. Visa kas 
žmogaus sukurta dvasinėmis 
ir protinėmis pastangomis yra 
kultūra. Tik žmogus gali 
kultūrą kurti ir vystyti. Tauta 
ir kultūra — abi jos reiškiasi 
dinamiškai: gyvena, klesti, 
keičiasi ir nyksta. Nuo kul
tūros keitimosi keičiasi ir pats 
žmogus. Svetimame krašte gy
vendamas individas įsisąmo
nina naują kultūrą. Tačiau 
žmogus keičiasi ir savo krašte 
gyvendamas, tuo pačiu keisda
mas ir visą savo tautos kul
tūrą. Toliau kalbėdamas kon
krečiai apie lietuvių tautos ir 
kultūros santykios, dr. Bie
liauskas priminė pavyzdžius, 
rodančius kaip sovietinės oku
pacijos metai yra paveikę 
mūsų tautos kultūrą, kokie 
kultūriniai skirtumai yra at
siradę tarp Lietuvos ir Sibiro 
bei išeivijos lietuvių, tiek kal
boje, tiek papročiuose, tiek ir 
tėvynės meilės ar patriotizmo 
sampratoje.

Kiekvieną vakarą studijų 
savaitės dalyviai, jeigu ne
būdavo kokios specialios pro
gramos, kalbėdavosi ir disku
tuodavo pačių pasiūlytomis 
temomis. Tačiau vienos tokios 
vakaronės metu visiems buvo 
įdomu plačiau išgirsti apie da
bar Lietuvoje kuriamą istorinį 
vaidybinį filmą, kuriame bus 
pavaizduota lietuvių parti
zanų rezistencija ir kovos 
prieš raudonąjį okupantą. Šis 
filmas pavadintas prof. J. Bra
zaičio knygos „Vienui vieni” 
vardu. Jo pagrindiniŠ herojus ' 
yra Juozas Lukša-Daumantas. 
Filme taip pat panaudota 
medžiaga iš Daumanto laiškų 
savo žmonai Nijolei, išspaus
dintų knygoje „Laiškai myli
mosioms”. Filmą režisuoja 
garsus Lietuvos režisierius Jo
nas Vaitkus. Filmuojama ne 
tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje 
bei kitur Europoje. Apie šio fil
mo kūrimo eigą kalbėjo pro
jekto vadovas Vytautas Vili
mas, šiuo metu besilankantis 
Amerikoje. Kalbėjo taip pat ir 
buvusi Juozo Lukšo žmona dr. 
Nijolė Bražėnaitė, savo suges
tijomis prisidėjusi prie filmo 
turinio. Gražių atsiliepimų 
apie šio filmo kūrimą pateikė 
dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Ki
sielius ir kun. J. Kelpša.

Šeštadienio vakare įvyko 
užbaigiamasis dailiojo žodžio 
ir muzikos vakaras, kurio pro
gramą atliko rašytojas Vytau
tas Volertas ir du poetai ir 
kartu muzikai iš Detroito — 
Rimas Kasputis ir Romas Za- 
bleckas. V. Volertas paskaitė 
vieną savo filosofinę novelę 
.Ateitis”. R. Zableckas skaitė 
ir su muzikine palyda dainavo 
savo sukurtą poeziją. Jos te
mos — partizanų gyvenimo 
fragmentai, filosofinės įžval
gos sustojusi laiką, tremtinių 
į Sibirą vežimai, palydimi mu
zikos tonais išgautų traukinio 
ratų garsais. Išgirdome taip 
pat ir kelias muz. Rimo Kas
pučio variacijomis papuoštas 
liaudies melodijas.

Baigiant negalima užmiršti, 
nepaminėjus šeimininkės Onos 
Norvilienės, kuri su savo 
dviem padėjėjomis vėl labai 
gardžiai ir sveikai maitino 
savaitės dalyvius. Rengimo 
darbais ir programos sudary
mu labiausiai rūpinosi LFB 
tarybos vadovybė, o pačios 
savaitės metu visada buvo 
jaučiama rūpestinga Marytės 
Petrulienės ranka.
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Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. „Kapinių motyvas”. 1909.

M. K. Čiurlionis

Mintys apie Čiurlionį
Čiurlionis — tai vardas 

kaip muzika. Poetai randa 
jame įvaizdį ir įkvėpimą, jie 
turbūt girdi upelio čiurlenimą. 
Tačiau Čiurlionio protėviai 
buvo dzūkai Curlukai arba 
Čiurliukai, o tai paukščio var
das.

Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis užaugo Dzūkijoj, ir 
Antanas Žmuidzinavičius va
dino jį tikru dzūku. Buvo jaut
rus ir^svajingas, pamilęs miš
kus ir paukščius, kurių kalbą 
suprato.

Tiesą sakant, ne visų ir ne 
visur. >Iš Leipcigo jis rašė 
draugui, kad štai vaikščiojo po 
parką ir nesuprato paukštelių, 
matyt, jie čirškia vokiškai. 
Lietuvoj tai visai kas kita. O 
dar prie Druskininkų! Tikri 
miškai, tikra upė plačiam slė
ny, languoti laukai, po ku
riuos vėjas bastosi ir nevieno
dai kalbina — miežius vienaip 
šiurena, 6 grikius kitaip. Tik 
reikia išgirsti.

Kažkada jis įrašė dieno
raštyje tokius žodžius:

„O virš tų krantų, virš to 
mylimo Nemuno dangus toks 
skaistus, švelnus, toks lietu
viškas — žiūri žiūri ir nega
li atsižiūrėti. Tuomet širdis 
smarkiau pradeda plakti, o 
siela nudžiugus himną prade
da giedoti Tam, kuris tėvynę 
tau davė Lietuvą.

O! ir graži gi ta mūsų Lietu
va. Graži savo liūdnumu, 
graži paprastumu ir širdin
gumu. Nėra čia kalnų, debe
sis remiančių, nėra kaskadų 
ūžiančių; pažvelk tik aplink! 
— koks graudus paprastumas 
tame reginyje.

Laukas kaip didelis šilkinis 
kilimas su tamsiai ir šviesiai 
žaliais langeliais; per lauką 
juokingai vingiuoja kelias ir 
pranyksta kažkur grioviuose; 
palei kelią kryžius, o šalia jo 
beržas stovi ir verkia. Toli 
horizonte mėlynuoja miškas. 
Prisiartink prie jo, tai jis tau 
paslaptingu kuždesiu seną 
seną legendą apsakys arba

Vytautas Landsbergis

raudą graudžiai pradės ošti”.
Tai buvo žmogus, kuris tu

rėjo savo vietą pasaulyje, savo 
gimtąją žemę, ir tik joje gerai 
jautėsi.

O pasaulis vėrėsi be galo 
didelis. Jo masteliai svaigino, 
nelyginant žvaigždėmis pasi
dabinusi Amžinybė, kuri yra 
ir klausimas apie visko pras.- 
mę — ir apie žmogaus pras
mę.

Vienas atsakymas buvo čia 
pat. Tai Lietuva, tai žmonės, 
vos tik atgavę spaudą ir pra
dines mokyklas gimtąja kalba; 
jie tokie vargšai, taip nieko 
neturi, kad mes privalom 
jiems ką nors duoti, turime 
rasti raktą. Tai Čiurlionio 
mintys laiškuose, kalbantis su 
Sofija Kymantaite.

O kitas atsakymas vėl iš 
klausimo — ar tiktai tam esi, 
žmogau? Ar nenori pasakyti 

M.K. Čiurlionis. „Pasaulio sutvėrimas”. 1905.
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visa, ką gali, ir sukurti, kaip 
Dievas, ką nors didinga ir ste
buklinga?

„Kur yra tiesa, Viešpatie? 
Jau einu, einu.

Išdėstai prieš mane savo ste
buklus ant rausvų kalnų 
viršūnių, ant pilkai žalsvų 
uolų — fantastiškų kaip 
užburtų karalaičių rūmai.

Arčiau einantieji aiškiai re
gi, bet tie, kurie prie upės 
arba lauke tebėra, kuomet jie 
išvys tuos Tavo stebuklus? O 
tie, kurie nė iš miško dar ne
išėjo?”

Tai iš Čiurlionio poezijos, iš 
jo kūrinio apie begalinę žmo
nijos procesiją.

Sunku gal įsivaizduoti, bet 
jis ėmė į rankas ginklą. Tai 
buvo vienąkart, 1906 m. 
žiemą, kai reikėjo ginti vieno 
Latgalos miestelio žydus nuo 
.juodašimčių” pogromo.

1902.V. 14

Aš mėgstu tylumą.
Bet šiandien 
negaliu pakęsti jos: 
atrodo — 
sėlina tyloj kažkas. 
Ir man baisu — 
tyli naktis 
tarytum didelė 
baidyklė lėtai 
lėtai alsuoja. 
Plačiai atvertos 
jos didžiulės 
ir negyvos akys. 
Jose — ,
abejingumo gelmės ir 
paslaptis labai svarbi.

Praeitis kažin kur dingo. 
Ateities dar nėr.
O dabartis — 
didžiulė pauzė — 
niekas.

Tamsi tyla.

1902.V.20

Be paliovos sruvena laikas. 
Jisai atrodo 
tartum simfonija, 
kurią orkestras groja man.

Bet kažkas 
trukdo jos klausytis. 
Nesugaunu aš galbūt 
labai gražios melodijos 
ir ji pražus neišgirsta: 
jinai tik vieną kartą 
grojama — 
nes ji yra gyvenimas.

1902.V.20

Nejau gyvenimas 
yra dvilypis — 
tik žodžiuose kilnus:

Architektas Vladas Zubovas, 
po daugelio metų tapęs jau se
niai mirusio Čiurlionio žentu, 
buvo atvestas supažindinti su 
dėde Povilu Čiurlioniu. Dėdė 
Povilas ilgai ir įdėmiai žiū
rėjęs jam į akis, šio to kalbi
nęs, padarė išvadą: „Gerai. 
Žmogus.”

Matyt, galėjo būti ir kitokia 
išvada.

O tą patį Povilioką laiškais 
iš Leipcigo (dabar jau beveik 
prieš šimtą metų) auklėjo 
vyresnysis brolis Mikalojus 
Konstantinas.

„Sakai, jei nebūsi žmogumi, 
tai kirminu būti nenori. Labai 
gražu, bet kas, Tavo manymu, 
yra žmogus, jeigu Tu juo nesi? 
(...) Aš visuomet troškau, kad 
būtum žmogus toks, kaip aš 
suprantu, tai yra, žmogus, ku
ris viską jaučia, supranta ir 
siekia tiesos, gėrio ir grožio. 
Visa tai turi su kaupu, vadi
nasi, esi žmogus. Ir jei manęs 
kas paklaus, kas yra mano 
brolis, tai visuomet didžiuo
damasis atsakysiu: ‘Mano bro
lis yra žmogus’. Nori gal pasa
kyti, kad norėtum būti žmo
nėms labai naudingas, daryti 
daug gero ir taip toliau. O aš 
Tau į tai atsakysiu, kad Tu 
tuo nesirūpink. Ne tiktai tie, 
kurie turi milijonus, ir ne tik
tai tie, kurie milžinais vadina
mi, daro gera kitiems. ‘Žmo
gus’, gyvendamas tarp žmo
nių, visuomet daro gera, ir 
niekuomet jo gyvenimas ne
nueina niekais, net tuomet, 
kai žmonių akyse jis yra ‘nie
kas’. Nes turbūt sutiksi su 
tuo, kad kartais geras, pa
lankus žodis daugiau padaro 
gero, negu vežimas aukso; 
šiltas nuoširdus žvilgsnis —

mes viena kalbame, 
o kita darome-------

Kodėl negalime gyventi 
vien kilnųjį gyvenimą?

Aš noriu jį gyventi, 
bet nemoku.
Daryti gera noriu, 
o nežinau, kad gėris. 
Jaučiu, kad klystu, 
tačiau esu per silpnas.

Nejau gyvenimas 
yra tiktai alga, 
namai ir sotus valgis, 
tik rūbai gražūs, 
nuobodūs pažįstami ir 
jų banalūs plepalai?

Nejąugi visa tai 
yra gyvenimas-----------

1902.V.26

Nepagaunamieji pinigai! 
Kiek daug jų 
pasaulyje margam.
Jie vartosi 
storose piniginėse 
ir bankų seifuose.
O mano kišenėje
(kur jie taip reikalingi) 
jų nėra...
O gal gerai, 
kad nėra...

1908.TV.4

Tyliai vakaras 
uždega žvaigždes ir 
nusilenkia nakčiai, 
kuri ateina 
didelė, tyli, žavinga.

Koks stebuklingas 
buvo rytas! Kaip 
buvo nuostabu 

daugiau negu trys mechanikos 
tomai”.

Tapęs menininku ir visuo
menės veikėju, o visad išlaikęs 
savitą filosofinį ir humanistinį 
požiūrį į gyvenimą bei ver
tybes, Čiurlionis dažnai krim
tosi, kad negali savęs visiškai 
išreikšti.

„Žodžiai tokie kieti, sausi”, 
guodėsi jis laiške; „paveikslai 
kabo ant sienos kaip sąžinės 
priekaištas”, neva bylodami 
autoriui apie jo braižo šiurkš
tumą, nesugebėjimą rasti dar 
švelnesnių atspalvių. Kai dai
lininkas K. Somovas Peter
burge pagyrė Čiurlionį, kad 
priartėjęs prie žemės, esą, da
bar jo paveikslai supranta
mesni negu pernai, — Čiur-. 
lionis iš karto nutarė: „esu 
kiaulė ir pyksiu ant savęs, kol 
vėl nutapysiu ką nors gera”.

Lietuvių dailės parodose Vil
niuje, kur Čiurlionis dalyvau
davo ir pats jas rengdamas, 
matė, kad „gal tik vienas kitas 
ką nors pajuto, suprato”. O 
būtent — pajuto. Nes ir savo 
tėvui Mikalojus Konstantinas 
yra pasakęs: „kas prieis prie 
mano paveikslų ir pajus kilu
sią jausmo bangą, tas jau ne
pasitrauks”.

Čiurlionis yra tylus mokyto
jas. Jau šimtą metų jis moko 
mus žmoniškumo, jautrumo, 
atvirumo. Moko gėrėtis pasau
liu, kuris yra gražus, nors kar
tais ir baisus. (Tai vėl Čiur
lionio posakis.) Nesam geri 
mokiniai, o būtume jau nusi
pelnę gyventi žmoniškiau. Bet 
ne viskas blogai, nes Čiur
lionis yra su mumis.

Kalba, minint 125-ąsias M. K. 
Čiurlionio gimimo metines, Vilnius,
2000-09-22

M.K. Čiurlionis. „Saulė eina Mergelės ženklu”. Iš ciklo 
„Zodiakas”. 1906.

galvot apie tave, 
įsižiūrėjus į tolimą 
gimstančią šviesą...

Ar tu girdi 
tą tylumą, 
kuri dabar 
mane apgaubia? 
Tik medžių siluetai 
ir tyla...
Ir tu...

1908.IV. 14

Vaizduotės mano 
tamsūs debesys 
pakilo aukštyn 
į šviesų dangų, 
mesdami šešėlį.

M.K. ČIURLIONIO 
JUBILIEJAUS FESTIVALIS

M. K Čiurlionio poezija ir 
laiškai bus skaitomi Čiurlio
nio festivalio Čikagoje metu. 
Angliškai M. K. Čiurlionio 
eiles ir laiškus aktorė Audrė 
Budrytė skaitys lapkričio 1
d., trečiadienį, 7 val.v. Čika
gos Kultūros centre (78 E. 
Washington Str.).

Lapkričio 4 d., šeštadienį, 7 
val.v. Jaunimo centre vyks 
vaidinimas pagal M. K. Čiur
lionio ir S. Kymantaitės-Čiur- 
lionienės laiškus, režisuos 
Audrė Budrytė, dalyvaus Ri
čardas Šokas.

M.K. Čiurlionis. „Kalnas”. 1906.

Mačiau aplink pavasarį, 
kai medžiai
uždegė žiedų sietynus ir 
prasidėjo rytmečio tylaus 
didžioji šventė.

Aš būčiau daug kalbėjęs, 
mylimoji mano, 
tačiau tie debesys 
apniaukė visą dangų 
ir aš tylėjau.

Leisk man akis paslėpti 
tavo delnuose 
ir nematyti de! esu, 
man nuo kaktos pakylančių.

Žodžiai prieš saulėlydį -
Vertė J. V. Nistelis

ČIURLIONIO KVARTETO 
KONCERTAS

Baigiantis X tarptautiniam 
styginių kvartetų festivaliui, 
rugsėjo 29 d. paskutinį kon
certą atliko Čiurlionio kvarte
tas, kurį sudaro Jonas Tanke- 
vičius, Darius Dikšaitis, Aloy
zas Grižas ir Saulius Lipčius, 
kartu su arfininke iš Vokieti
jos Florense Sitruk. Kvartetas 
jau tris dešimtmečius žavi 
klausytojus ypatinga grojimo 
kokybe, šiemet kvartetas iš
leido kelias kompaktines 
plokšteles, kurių viena skiria
ma M.K. Čiurlionio gimimo 
125-osioms metinėms. (Eito)

I
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Studijų dienos Dainavoje
Ramunė Kubiliūtė

programą. Jos paskaita, pir
moji savaitgalio, sukosi apie 
temą „Religinis motyvas išei
vijos poezijoje”. Religinė tema
tika bendrai įsipina į įvairių 
kartų poetų įvaizdžio siste
mas. Bernardo Brazdžionio re
liginis aspektas susijęs su pa
triotiniu motyvu. Kazio Bradū
no eilėraščiuose „Dievas ir 
Dievulis” galingas asmuo. Ju
lijos Švabaitės Gylienės eilė
raščiai turi vilties ir tikėjimo 
simbolių. Danguolės Sadūnai- 
tės darbai pasižymi intymu
mu, galima su Dievu pasida
linti kasdieniniais rūpesčiais. 
Algimantas Mackus, abejojan
tis poetas, bet vis tiek jo dar
buose gimtosios žemės prara
dimas yra kaip Kristaus kan
čia, veikia spalvų simbolika. 
Eglės Juodvalkės kūryboje pa
goniški aspektai. Julius Kele
ras, užaugęs Lietuvoje, bet da
bar rašantis JAV-se," rašo 
daug apie pokarį ir tremtį, jis 
nevengia naratyvo. Vainis 
Aleksa taip pat naudoja nara
tyvinį pasakojimą, Adomas 
kasdienybėje, žiūrintis iš praei
ties konteksto. Vienas moksli
ninkas pasakęs — „Išskirtinas^ 
menininkas pergalvoja buitį”.

Po pietų, Studįjų dienų daly
viai pasigrožėjo dailininko 
Jurgio Daugvilos kūryba — 
kryžiai, rūpintojėliai, angelai 
ir kiti medžio kūriniai. Juos 
„Baltuose rūmuose” gražiai iš
statė Taura Underienė.

Sės. Igne Marįjošiūtė pa
teikė žinių ir minčių apie 
šiuos 2000 metus, jubiliejaus 
šventuosius metus. Prelegentė 
jau daug kam pažįstama iš 
stovyklų, kursų ir veiklos 
JAV-se. Tačiau, kaip jinai pati 
sako, jau po trejų metų gyve
nimo Lietuvoje, į JAV ji at
vyksta tik su kuprine. Tai 
reiškia, kad jos gyvenimas pa
grindinai dabar vyksta Lietu
voje. Jubiliejus, tai šventieji 
metai. Lietuvoje 14 jubilieji
nių bažnyčių, nors turint 
praktinių rūpesčių, per visus 
metus stengėsi ruošti prieina
mas apeigas ir misijas Lietu
vos gyventojams. Nors vai
kams jubiliejus” gali reikšti 
pokylius, balionus ir pan., iš 
tikrųjų, per šiuos metus, no
rime prisiminti ir nenukryp
ti nuo Dievo plano. Vykdymas 
kyla iš širdies. Jubiliejus kvie
čia žmogų prie veiksmo. Esa
me kviečiami atstatyti teisin
gumą ir grąžinti darną. At
kreipkime dėmesį į struktūri

Šių 2000-ųjų metų rugsėjo 
1-4 d. Dainavoje vyko tradici
nės Studijų dienos. Jas ka
daise suformavo Ateitininkų 
taryba ir tuometinis jos pirmi
ninkas dr. Algis Norvilas. Ta
da jas organizavo Ateitininkų 
federacijos pirmininkas ir tuo
metinis jos pirmininkas Juo
zas Polikaitis. Dabar jau net 
keleri metai Studijų dienas 
ruošia savanorių komitetas. 
Šiemet pagrindinis akademi
nės programos koordinatorius, 
ir registracijų tvarkytojas bu
vo dr. Vainis Aleksa. Kartu su 
juo dirbo Algis Kazlauskas, 
dr. Linas Sidrys, dr. Audrius 
Polikaitis ir kiti.

Manytum, kad suruošti ke- • 
lių dienų programą pažįsta
moje Dainavos stovykloje ne
turėtų būti sunkus uždavinys. 
Bet kai kuriais atvejais, gal 
lengviau ruošti panašaus am
žiaus jaunimo vienos ar dvejų 
savaičių stovyklą. Studijų die
nos — tai įvairių kartų ateiti
ninkai, suvažiavę į Dainavą 
paskutinį vasaros savaitgalį. 
Jie nori pasisemti žinių, susi
kaupti, pailsėti, ir pasižmo
nėti. Reikia juos paskirstyti į 
kambarius. Suvažiuoja šei
mos, giminės ir pavieniai as
menys. Reikia pakviesti žmo
nes pareigoms, reikia rasti pa
skaitininkus, kurie dažniausia 
negauna atlyginimo, tik kar
tais finansinę paramą kelio
nei, ar atleidimą nuo stovyk
los mokesčių bent tą dieną, 
kai jie kalba. Į 2000 m. Stu
dijų dienas suvažiavo arti 150 
asmenų. Vieni išbuvo visą lai
ką, kiti atvyko tik vienai ar ki
tai dienai.

Penktadienis
Suvažiavusieji penktadienį 

užsiregistravo, pavalgė vaka
rienę, įsikūrė savo kambariuo
se. Vėliau kai kurie rinkosi į 
„Baltųjų rūmų” salę vaizda
juosčių žiūrėti. Diskusijas 
apie 1991 m. susuktą „Šiaurės 
Golgotą” ir 1990 m. susuktą 
„Sibiro Lietuvą” pravedė Algis 
Kazlauskas. Sunku tikėti kiek 
vargų ir sunkumų patyrė tie 
žmonės, kurie kalbėjo su fil- 
muotojais — jie pasidavė Die
vo valiai ir priėmė visus gyve
nimo sunkumus.

Šeštadienis
Prelegentė, prie, VDU vei

kiančio Išeivijos studijų centro 
Kaune, mokslininkė dr. Dalia 
Kuizinienė šeštadienio rytą 
taikliai pastebėjo, kad lite
ratūra įrėmino šeštadienio 

Dr. Dalia Kuizinienė ir dr. Justinas Pikūnas Studįjų dienose Dai 
navoje. R. Kubiliūtės nuotrauka.

nius blogius. Išgyvenkime 
naują pradžią. Sės. Igne pri
minė klausytojams apie senų 
laikų piligrimystes, ir kaip 
žmogus — keliauninkas gali 
įvykdyti tą ir šiandien. Jubi
liejinės durys leidžia sąmonin
gai palikti praeitį ir pereiti į 
ateitį. Lietuvos jaunimas dva
siškai pasiruošęs kelionei į Ro
moje vykusias jaunimo dienas 
ir jubiliejaus savaitgalį Lietu
voje.

Jaunas University of Ten- 
nessee profesorius dr. Vėjas 
Liulevičius pateikė duomenų 
ir įdomių žinių iš savo knygos, 
išleistos 2000 metais Cam- 
bridge university leidyklos. 
Knygos ir pranešimo Daina
voje tema „Karo žemė: Rytų 
frontas ir vokiečių okupacija 
per pirmą pasaulinį karą”. Tai 
istorinė pamoka apie jėgų ir 
kultūrų konfliktus. Vokiečių 
kariuomenė pasidarė kultūros 
nešėja. Tačiau buvo tautinio 
identiteto lankstumo. 1915 m. 
Lietuvoje įsisteigė 1,000 naujų 
mokyklėlių, remiamų nepri
klausomų ūkininkų. Valsty
bingumas gali kilti iš liaudies 
vertybių. Prelegentas padarė 
išvadas — kad vokiečių planai 
dėl etninės ir kultūrinės ma
nipuliacijos nepavyko. Po 
1918 m. lapkričio mėn. jie ka
rą pralaimėjo. Pirmo pasauli
nio karo išvakarėse, lietuviai 
ir, ypač, prūsai, manė, kad vo
kiečiai kultūringai elgsis. Pre
legentui šią lietuvišką-vokišką 
temą išvystyti nebuvo lengva. 
Kai kurių specialistų nuomo
ne, tai „neįmanoma” tema. 
Potsdamo archyvai išnyko per 
Antrą pasaulinį karą. Tačiau, 
kai kurie rinkiniai padėjo iš
pildyti moksliškus norus. Biu
rokratai lieka biurokratais. 
Antros knygų kopijos išliko 
Lietuvių Mokslo akademijos 
rūmuose. Diplomato Jurgio 
Šaulio archyvai atsirado prele
gento alma mater, University 
of Pennsylvania bibliotekoje. 
Pagaliau, kodėl prelegentas 
susidomi istorįja? Jo senelis, 
istorikas Vincentas Liulevi
čius rėmė jo pastangas ir idė
jas, nukreipė jį istorijos link
me.

Šeštadienis dar nesibaigė. 
Kun. Antanas Saulaitis įdo
miai kalbėjo tema .Akademi
nė sielovada”. Daug kas suži
nojo ne vien apie gal plačiau 
reklamuojamas katalikų gim

Kai suaugusieji Studijų savaitėje Dainavoje labiau domėjosi rim
tomis diskusijomis, jauniausieji ruošėsi vakariniam pasirodymui 
prie laužo... R. Kubiliūtės nuotr.

1

Studijų dienų Dainavoje „štabas” — dr. Vainis Aleksa, rūpinęsis 
akademine programa (kairėje) ir dr. Audrius Polikaitis, kuriam 
teko stovyklos komendanto rolė. R. Kubiliūtės nuotrauka.

ggsyR, * ■*’
ik

I y >

nazijas Lietuvoje. Jų yra ketu
rios. Tačiau, kai kurie kunigai 
ir vienuolės stengiasi dirbti su 
gausiu skaičium studentų, ku
rie patiria materialinius ir as
meninius sunkumus, siekda
mi aukštųjų mokslų. Sužinojo
me ir apie studentų būklę Lie
tuvoje — materialine ir dva
sine prasme. Kai kurie įstaty
mai Lietuvoje dar užsilikę nuo 
okupacijos laikų visai nepuo- 
selėję humanitąrinės veiklos. 
Būti savanoriu dar yra prieš 
įstatymus. Aukų labdarai ne
galima nurašyti nuo mokes
čių. Kun. Saulaitis davė įvai
rių pavyzdžių, kas jau yra pa
vykę Lietuvos studentus ir 
akademikus remti. Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademįja 
atsikūrė Lietuvoje. Jos tikslas 
— kelti katalikiško žmogaus 
akademinį lygį. Lietuvių Ka
talikų Religinė šalpa (New 
York) kadaise rėmė katalikų 
Bažnyčios kronikos leidimą ir 
pan. Šiuo metu, kiekvienas 
studentas gali gauti jos para
mos. Šiuo metu Lietuvos mo
kyklose, maždaug 60 proc. vai
kų dalyvauja tikybos pamo
kose, likusieji 40 proc. ima eti
kos pamokas. Mokyklose iš
moktomis pamokomis vaikai 
gali paveikti ir tėvus. O uni
versitetų paklausai, buvo pra
vestas akademinis kursas, 
įvadas į krikščionybę. 70 proc. 
studentų norėtų papildomo 
kurso. Reikia paruošti me
džiagą, teikiančią krikščiony
bės istorijos pagrindus, kad 
tolimesnės studijos ir užsimin
tos temos iš Senojo testamen
to būtų suprantamos. Tai sa
viaukla profesoriams ir dėsty

tojams.
Po i vakarienės vyko eisena 

atnaujintą Dainavos kryžių 
pažymėti. Kun. Saulaitis pa
šventino prie valgyklos „išdy
gusį” naują šią vasarą liaudies 
menininko Teresiaus projektą 
ir pastatytą kryžių prie val
gyklos. Senasis kryžius, kaip 
ir jo kūrėjas, liaudies meni
ninkas Poskočimas, paliko šį 
pasaulį. Giedojome Prano Za- 
rankos naujai sukurtus žo
džius pagal .Apsaugok, Aukš
čiausias” melodiją. Aplankėme 
visus Dainavos atnaujintus 
kryžius, simboliškai išlaikėme 
savo šeimų grupes, tuo tarpu 
būnant Dainavoje esančios 
ateitininkų šeimos dalimi.

Literatūros vakarą „Šventas 
žodis” pravedė Audrė Budrytė. 
Buvo skaitomi pažįstamų poe
tų žodžiai (Bradūno bei Braz
džionio), kai kurie poetai skai
tė savo kūrinius (D. Staniš- 
kienė ir P. Zaranka). V. Koly- 
čius skaitė gal ne visiems taip 
žinomos poetės V. Repečkie- 
nės eiles — Aš gimiau lyg 
valtelė... nematomos rankos 
vairavo... jei ne Tu, neat
plaukčiau saugiai”. Tokiais žo
džiais atitinkamai baigėsi reli
ginio mąstymo ir susikaupimo 
diena.

Sekmadienis
Sekmadienį prieš šv. Mišias 

sės. Igne tęsė kai kurias min
tis iš šeštadienio pokalbio. 
Kartu su dalyviais, ji pasvars
tė skirtumus tarp atlaidumo 
ir atsilyginimo. Visi prisimi
nėme kaip pavojinga apiben
drinti, kas reikalingiausia žmo
nių pastoracijoje? Žmonių ko
mandos ir nauja mąstysena 
išgirsti tą patį. Vilniuje vyku
sios Jaunimo dienos buvo šių 
metų katalikų gyvenimo per
liukas. Popiežius ypač norėjo 
kreiptis į jaunimą — jis ragi
na atsižadėti egoizmo, pakelti 
savo tikėjimo žvilgsnį į naujus 
horizontus.

Po pietų ir pasimaudymo 
vyko šių Studijų dienų kape
liono kun. Kęstučio Kevalo pa
šnekesys tema „Kristus per 
amžius”. Šis jaunas kunigas 
studijuoja licencijai St. Mary’s 
Seminary and University prie 
Baltimorės. Jis ypatingas tuo, 
kad buvo įšventintas tik šią 
vasarą ir jau jį pavadino Dai
navos tradicija. Jis buvo 
įšventintas tuo pat metu, kaip 
ir mūsų daugeliui pažįstamas 
kun. Arvydas Žygas. Be to, 
kun. Kevalas jau kapelionavo 
kitose dvejose ateitininkų sto
vyklose šią vasarą ir jau pa
kviestas pravesti net kelių vie- 

tovių rudens ir žiemos reko
lekcijas. Studijų dienų daly
viams jis priminė kaip per 
amžius Kristui buvo teikiami 
įvairūs vardai: rabis mokyto
jas, Kristus karalius, Kristus 
taikos kunigaikštis ir pan. Bu
vo kalbama apie mistikus, kas 
jie yra. Kas save praras, tas 
save atras. Laimė ne daik
tuose. Salėje iškilo pasisaky
mų ir susidomėjimo. Reikia 
noro ir praktikos kontemplia
cijai. Galima mąstyti kasdien 
savo kasdienybėje, reikia turė
ti smalsumo, ieškojimo, noro.

Naujai išrinktas ALTo pir
mininkas, Saulius Kuprys, 
kalbėjo tema „ALTas 21-ame 
amžiuje”. Kalbėtojas priminė 
ilgą (Amerikos Lietuvių tary
bos) ALTo nueitą kelią, nuo 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
kongreso laikų, kai organizaci
ja prasidėjo kaip katalikiška 
organizacija. ALTo Tautos 
fondas ir JAV lietuviai rėmė 
Lietuvą įvairiais istoriniais 
momentais. ALTas turėjo įvai
rių pasiekimų, ypač iki 1960 
m. Kalbėtojo teigimu, JAV 
Lietuvių Bendruomenė, įsteig
tą rūpintis labiau kultūriniais 
reikalais, po 1960 m. pradėjo 
veikti politinėje plotmėje. Jis 
minėjo, kad ALTo struktūra 
dar egzistuoja, kad balsavi
mas paprasta dauguma gerai 
veikia. Svarbiausia, jo many
mu, Lietuvių Bendruomenės 
pagrindas, lietuvių telkiniai 
blėsta, o ALTo modelis, orga
nizacinis pagrindas, gal geres
nis. Ateitininkų pradininkas 
S. Šalkauskis pabrėžė visuo
meninę veiklą. Uždavinių liko 
ir pagalba Lietuvai dar reika
linga. Ateitininkai negali būti 
abejingi, turime gyventi ne 
vien liturginį, bet ir visuome
ninį gyvenimą.

Vaikų laužas. Šis, jau tradi
cija tapęs įvykis suburia jau
nus. Jie padainuoja, pažiūri 
vaidinimėlių, juose pakviesti 
vaidinti. Sužinojome, kad 
minkštukus kepti reikia pasi
ruošimo — taisyklių daug 
(saugumo dėlei). Išmokome, 
kad galima pakeisti pabaigą 
dainos „Išėjo tėvelis į mišką”, 
kad pelėda ne taip žiauriai 
baigia šią žemišką kelionę.

Kitų amžių Studijų dienų 
dalyviai, gimnazistai ir stu
dentai, taip pat atskirai rinko
si. Kiek teko suprasti, gimna
zistų pokalbiai (vedami sės. 
Ignės, ir dr. Lino bei Rimos 
Sidrių) vyko dvasingumo ir 
gyvenimo realybių temomis. 
Studentai, kiek teko suprasti, 
aptarė organizacinius klausi
mus — artėjančių rekolekcįjų 
suruošimą ir pan.

Sekmadienio vakarą, Roko 
Zubovo „Čiurlionio garsovaiz- 
džiai” lyg buvo reklama artė
jančiam Čiurlionio festivalio, 
ruošiamam š.m. lapkričio 
mėn. Čikagoje. Prelegentas ne 
tik rodė Čiurlionio menų dar
bų skaidres, bet ir pianinu at
liko Čiurlionio muzikinius kū
rinius, kurie lyg papildė meno 
darbų supratimą. Kūrybinė 
visata yra kaip pasaulio su
tvėrimas. Žiūrovai susidomė
jo, ar galima priskirti Čiur
lionį, kuriam vienam meno 
žanrui — prelegentas teigia, 
kad ne. Čiurlionis unikalus 
tuo, kad jo menai abu savisto
viai, bet labai siejasi vienas su 
kitu. Dar atrasta ir jo litera
tūros darbų, kuriuos išvertus į 
lietuvių kalbą, lietuviams bus 
prieinamesnį. Buvo įdomu su
žinoti, kad Čiurlionio tėvai

tarp savęs kalbėjo lietuviškai, 
bet su vaikais lenkiškai. Kiek
viena kartą naujai Čiurlionį 
įvertina.

Studijų dienose dalyvauja iš 
įvairių miestų suvažiavusieji, 
ateitininkai nuo senų laikų ir 
ateitininkijos prijaučiantys. 

. Pvz., vienas studentas gimė 
Čikagoje, bet daugelį metų gy
veno toliau nuo lietuvių. Vasa
ros metu nuvyko į Šokių 
šventę, ir jautė lietuvybės at
sinaujinimą. Pasiryžo grįžti į 
Čikagą, ten studijuoti, geriau 
patobulinti lietuvių kalbą, ir 
įsijungti į lietuvišką veiklą. 
Malonu matyt kai daugelio 
nepažįstantis asmuo, kaip Šis 
studentas, įsįjungė į Studijų 
dienas, susipažino ir bendravo 
ne vien su bendraamžiais stu
dentais, bet ir su įvairaus 
amžiaus dalyviais. Kelių kar
tų ir iš įvairių miestų suvažia
vę giminės dalyvavo Studijų 
dienose. Tėvai, kurie atvyko į 
Studijų dienas, raginami savo 
vaikų, kurie po vasaros sto
vyklos vėl norėjo pamatyti sa
vo draugus. 2000-ųjų metų 
Studijų dienose buvo nemažai 
religinės tematikos, bet kas 
labai malonu, kai prelegentai 
mokėjo parodyti ir gyveni
mišką, humoristinę religingu
mo pusę. Ateitininkai savo 
idealus gali įgyvendinti pa
prastai ir mokėdami įš .savęs 
pasijuokti.

Tokios yra Studijų dienos... 
Trumpos, įvairios, primenan
čios ne vien praėjusios vasaros 
džiaugsmus, bet ir rudens,dar
bus. Jos vis mielos ir laukia
mos Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų.

Pirmadienis ir savaitgalį 
prisiminus

Vainis Aleksa apibūdino kai 
kurias šiais metais Studijų 
dienų tradicijas, naujas ir įsi
tvirtinusias. Gimnazistų šie
met buvo daug. Buvo rūpes
tingų suaugusių, kurie net du 
kartus jiems suruošė pašneke
sius. Eisena pradėta pernai ir 
tęsta šiemet. Filmų vakaras 
penktadienio vakare. Kunigas 
kapelionas, kuris aktyviai da
lyvauja visuose Studijų dienų 
punktuose. Šeimininkė Ona 
Norvilienė ir jos talkininkės. 
Pranas Zaranka — šv. Mišių 
muzikos „direktorius”. P. Ko- 
lyčius, praktinių šv. Mišių 
ruošos darbų talkininkas. Stu
dįjų dienų vidaus „dekoratorė” 
Taura Zarankaitė Underienė. 
Vainis minėjo, kad jis jaučiasi, 
lyg būtų Tolstojaus generolas
— visi tik siūlo, neša, dirba...

Studijų dienų dalyviams, 
per Juozą Polikaitį, linkė
jimus siuntė naujai išrinktas 
Ateitininkų vadas V. Abraitis. 
Studijų dienose, deja, nebuvo 
pranešimų apie šią vasarą 
Lietuvoje vykusį Ateitininkų 
kongresą. Tai buvo atlikta ki
tose stovyklose.

Šv. Mišios vyko kasdien. 
Kun. Kęstučio Kevalo pa
mokslai kasdien buvo realūs
— kaip išnaudoti talentus; 
kaip nesirišti prie įstatymų; 
tiesa ir duomenys — gyvenki
me su mūsų stebuklų Vieš
pačiu. Mus, moksleivius, žie
mos kursuose prieš daugelį 
metų vis stebindavo sės. Ignė. 
Ji atversdavo Šv. Raštą ir ras
davo tai dienai aktualių min
čių. Viena moteris prisiminė, 
kad Dievas išpildo mūsų pra
šymus, tik gal ne taip, kaip 
mes įsivaizdavome. Panašius 
jausmus jautėme ir Dainavoje.
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Ateities savaitgalius 
prisim enan t

Šį rudenį bus jau 20-tasis 
Ateities savaitgalis! Nueitas 
kelias sėkmingas, praturtinęs 
ne tik ateitininkų, bet ir 
Čikagos bei jos apylinkių lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. 
Pažvelkime šia proga į Atei
ties savaitgalių pradžią, davu
sią akstiną gražiai ilgametei 
tradicijai.

1979 m. Jonas Pabedinskas 
iškėlė mintį išjudinti jaunuo
sius sendraugius. Ateitininkų 
federacijos valdyba, federaci
jos vadu tuomet esant Pet
rui Kisieliui, nutarė šią mintį 
remti.

1980 m. vasario 29-ą buvo 
suorganizuota diskusijų po
pietė, kurią rengė ateitininkų 
akademikų Čikagos būrelis. 
Pasirinkta tema: „Kokia eko
nominė santvarka geriausiai 
ugdo meninę kūrybą val
stybėje”. Programoje su pa
skaitomis turėjo dalyvauti A. 
Voketaitis, D. Lapinskas, P. 
Aleksa ir J. Pabedinskas. Dėl 
labai blogo oro ši popietė 
neįvyko. Tada buvo planuoja
ma popietės programą pra
plėsti ir 1980 m. rudenį su
ruošti paskaitų ciklą, prade
dant jį literatūrine vakaro
ne Jaunimo centre, Čikagoje 
penktadienį. Jos metu buvo 
susipažinta su Algirdo Lands
bergio knyga Muzika, žen
giant į neregėtus miestus.

Paskaitų ciklui parinkta 
bendra tema: „Mūsų tautietis 
okupuotoje Lietuvoje”.

Pirmąjį Ateities savaitgalį 
(tada jis vadinosi seminarų sa
vaitgaliu) šeštadienį paskaitas 
skaitė A. Landsbergis — „Kul
tūrinis gyvenimas tėvynėje”; 
Tomas Venclova — „Lietuvos 
valdininkas” (parsidavėlis ar 
idealistas, ar su tauta, ar 
prieš ją? Ar jis rezistentas, ar 
pakalikas?).

Keletas jaunų ateitininkų 
dalyvavo svarstybose „Susiti
kimas su tautiečiais tėvynėje”.

Šeštadienį Jaunimo centre 
buvo suruoštas Ateities žur
nalo vakaras, kurio metu 
įteiktos premijos jauniems 
kūrėjams.

Sekmadienį — šv. Mišios, o 
po to Ateitininkų namuose 
paskaita „Tikintis lietuvis 
tėvynėje”. Skaitė kun. Kazi
mieras Pugevičius.

Visas paskaitas apžvelgė dr. 
A. Liulevičius.

Ateities savaitgalio literatūrinė vakaronė Jaunimo centro kavinėje 1996 m. Kalba poetas Kazys 
Bradūnas. Jono Kuprio nuotrauka.
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Aldona Šmulkštienė
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Dr. P. Kisielius kalbėjo tema 
,Ateitininkų 70 metų veiklos 
reikšmė”.

Šis pirmasis savaitgalis pui
kiai pasisekė, todėl pirmojo 
paskaitų ciklo savaitgalio for
matas tapo visų kitų Ateities 
savaitgalių formatu: savait
galis atidaromas penktadienio 
literatūrine vakarone Jauni
mo centro kavinėje;- šešta
dienį paskaitos vyksta Jauni
mo centro Čiurlionio galeri
joje, o sekmadienio programa 
perkeliama į Ateitininkų na
mus Lemonte. Šeštadienio va
karais būdavo vakarienė Atei
ties žurnalui paremti.

1981 m. įvyko Ateitininkų 
jubiliejinis kongresas ir Atei
ties savaitgalis nebuvo ruošia
mas.

Nuo 1982 iki 1989 savaitga
lis vadinosi Ateities akademi
niu savaitgaliu; 1990 pavadin
tas Ateities studijiniu savait
galiu; 1991 — Ateities kultū
riniu savaitgaliu, bet nuo 
1992 jis jau vadinasi Ateities 
savaitgaliu.

Ateities savaitgalių bendros 
temos, be jau minėtos 1980 
m., buvo šios: „Žvilgsnis į da
bartinio pogrindžio leidinius 
Kronikos dešimties metų gy
vasties proga” (1982); „Lietu
vis išeivis — nauju sąvokų 
ieškojimas” (1983); „Lietuvių 
išeivių tradicijos — stabdis ar 
ramstis” (1984); „Literatū
ros kritikų apžvalga” (1985); 
„Kiek mums vertas šių dienų 
kapitalizmas” (1986); „Lie
tuvių tautos fizinis ir dvasinis 
išlikimas” (1987); „įvykiai Lie
tuvoje ir mes” (1988); „Lie
tuvos kultūros vizįja” (1989).

Nuo 1990 bendros temos jau 
nebebuvo. Rengėjai teigė: „Ka
dangi viskas taip radikaliai 
keičiasi ir keisis Lietuvoje, 
negalime net nustatyti, kas 
bus aktualiausia rudenį Atei
ties savaitgaliams ir nutarta 
pasilikti prie pranešimų ir 
paskaitų”.

Ir nuo tada vyrauja to meto 
aktualios temos. Jų buvo labai 
daug, labai įvairių. Visos turi
ningos, sudominusios daug 
įvairių organizacijų ir plačios 
visuomenės atstovų. Dalyvau
davo kviesti svečiai paskaiti
ninkai iš Lietuvos ir iš čia.

Jų pavardės (iki 1999) kalba 
pačios už save (pavardės — 
pagal savaitgalių eilę): dr. 
Saulius Sužiedėlis, kun. A.

Saulaitis, SJ, dr. A. Idzelis, 
kun. dr. J. Šarauskas, dr. A. 
Norvilą, prof. dr. K. Skrupske- 
lis, dr. A. Sužiedėlis, V. Na
kas, kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, prof. dr. L. Baš
kauskaitė, dr. K. Keblys, prof. 
dr. V. Skrupskelytė, prof. dr. 
J. Kavaliūnaitė, kun. P. Dau
gintis, dr. V. Samulevičius, 
prof. dr. M. Gimbutienė, prof. 
dr. R. Vaštokas, J. Pabedins
kas, prof. dr. Br. Vaškelis, J. 
Kralikauskas, D. Kojelytė, dr. 
V. Skuodis, prof. dr. V. Bie
liauskas, P. Narutis, prof. A. 
Štromas, V. Daunys, K. Alme
nas, V. Zaborskaitė, K. 
Bradūnas, M. Girniuvienė, P. 
Žumbakis, St. Lozoraitis, dr. 
V. Vygantas, St. Vanagūnas, 
E. Nazaraitė, sės. Margarita 
Bareikaitė, K. Platelis, V. 
Kleiza, E. Bubnys, A. Liule- 
vičienė, A. Valevičius, B. Cip- 
lįjauskaitė, R. Mažeikaitė, A. 
Tereškinas, St. Goštautas, J. 
Mikelinskas, S. Girnius, J. 
Kojelis, A. Palubinskas, A. 
Mikaliukienė, dr. A. Saudar
gas, dr. A. Polikaitis, dr. A. 
Žygas, A. Žemaitytė, dr. O. 
Daugirdienė, dr. D. Kučėnie- 
nė, ambas. dr. V. Dambrava, 
sės. Daiva Kuzmickaitė, dr.
M. Palubinskaitė, dr. J. 
Meškauskas, dr. P. V. Kisie
lius, jn. V. Malinauskas, A. 
Vazbys, prof. T. Sodeika, A. 
Tamulis, J. Polikaitis, L. 
Šalčiuvienė, dr. K. Girnius, O. 
Baršketytė, dr. P. Kisielius, D. 
Udrys, dr. G. Subačius.

Koreferentais yra buvę kun. 
V. Bagdanavičius, MIC, sės. 
dr. Julie-Šainauskaitė, E. 
Pakštaitė-Sakadolskienė, dr. 
D. Katiliūtė-Boystun, dr. A. 
Damušis, A. Liulevičienė, dr. 
J. Meškauskas, inž. P. Naru
tis, O. Barškėtytė, dr. L. Sid- 
rys, R. Černius, J. Pabedins
kas, kun. dr. Pr. Gaida ir R. 
Razgaitienė.

Be paskaitų buvo populia
rios svarstybos, vadinamos ir 
simpoziumais. Pasirinktų te
mų pavadinimai nusako ir jų 
aktualumą: „Pogrindžio spau
dos politiniai bruožai”; „Žvilgs
nis į mūsų tradicijas ir jų per
davimą”; „Naujų sąvokų išei
vijos kultūriniame gyvenime 
ieškojimas”; „Socialinis aprū
pinimas ir dabartinė kapitalis
tinė sistema”; „Lietuvos kul
tūros vizya”; „Politinės asme
nybės ir organizacijos Lietu

voje”; „Išeivių santykiai su sa
vaisiais Lietuvoje”; „Išeivijos 
dabartinė prasmė”; „Išeivija ir 
Lietuva informacijos greitke
lyje”; „Moksleivių ir jaunučių 
veiklos problemos ir gali
mybės tinkamai veiklai”; „In
vesticija Lietuvos ateitin”.

Svarstybų dalyviais yra 
buvę: kun. dr. J. Šarauskaus, 
S. Kuprys, J. Pabedinskas, O. 
Barškėtytė, D. Juodvalkytė- 
Kapačinskienė, V. Laniaus- 
kas, R. Musonytė, K. Bra
dūnas, D. Kolbaitė, E. Saka- 
dolskienė, dr. J. Daugirdas, 
dr. A. Šležas, dr. A. Razma, 
Jr., dr. V. Bieliauskas, inž. P. 
Narutis, A. Štromas, V. Dau
nys, V. Skrupskelytė, V. Skuo
dis, Br. Vaškelis, V; Zabors
kaitė, A. Kubiliūtė, A. Pa
lubinskas, E. Tuskenis, dr. K. 
Ambrozaitis, R. Kubiliūtė, J. 
Mikelinskas, kun. V. Bagda
navičius, MIC, J. Kojelis, A. 
Narušienė, A. Žemaitytė, V. 
Čuplinskas, D. Kviklytė, A. 
Tamulis, dr. O. Daugirdienė, 
S. Kuprys, D. Quinn, sės. D. 
Kuzmickaitė, R. Rudaitienė, I. 
Tijūnelienė, R. Venclovienė.

Labai laukiamos, stropiai 
lankomos buvo ir penktadie
nių literatūros vakaronės Jau
nimo centre; vėliau vadintos 
literatūros vakarais. Jų pro
grama būdavo labai įvairi: 
supažindinimas su naujai iš
leistomis knygomis, kaip kun. 
Antano Paškaus Asmuo ir 
laisvė, Algirdo Landsbergio 
Vaikai gintaro rūmuose, anto
logija Keturi, Juliaus Kelero 
Baltasis Kalėdaitis, dr. Adolfo 
Damušio knyga Lithuania 
against Soviet and Nazi Ag- 
gression. Buvo skaitoma pa
skaitos literatūrinėmis .temo
mis, asmeniškai dalyvaujan
tys rašytojai ir poetai skaity
davo savo kūrybą, arba įvairių 
rašytojų, poetų kūrybą pateik
davo skaitovai, vyko supa
žindinimas su svečiais iš Lie
tuvos. Vieną kartą buvo ir vai- 
dinimas-humoristinė vinjetė, 
kurią parašė Dalia Kučėnienė 
pagal Žemaitės legendą „gir
dėtą iš švento Petro”. Režisavo 
Arnoldas Voketaitis. Vykdavo 
ir literatūros vakarai, skirti 
kuriam žymiam poetui ar 
rašytojui prisiminti, o taip pat 
ir jaunųjų kūrėjų, daugiausia 
poetų, vakarai, paįvairinami 
muzikine programa.

Šiuose penktadienio vaka
ruose yra dalyvavę: K. Bra
dūnas, J. Švabaitė-Gylienė, V. 
Daunys, J. Keleras, E. Naza
raitė, K. Platelis, A. Tereš
kinas, L. Tornau, J. Mikelins
kas, V. Bogutaitė, D. Kučė
nienė, V. Skuodis, V. Mali
nauskas, A. Vazbys, K. Gir
nius, J. Kojelis, D. Kuodytė, V. 
Aleksa, R. Dagienė, A. Kubi
liūtė, D. Markelytė, G. Liule
vičius, H. Subačius, A. Bu
drytė, M. Landytė, A. Mitrius, 
A. Šepetytė, J. Adickaitė, A. 
Karkaitė, V. Čuplinskas, J. 
Fischer, D. Lietuvninkienė, 
„Dainavos” ansamblio vyrų 
oktetas, K. Jazbutis, D. 
Karužaitė, R. Spitrys*ir kt.

Literatūros vakarams vado
vavo ir į juos daug darbo įdėjo: 
A. Liulevičienė, kun. dr. K. 
Trimakas, A. Markelis, D. 
Bindokienė, D. Markelytė, A. 
Kazlauskaitė, A. Budrytė, dr. 
K. Ambrozaitis.

Nuo pirmojo Ateities savait
galio 1980 m. šeštadieniais 
vykdavo ir turiningi Ateities 
žurnalo vakarai su įdomia 
programa, premijų įteikimu 
jauniesiems kūrėjams. Iki
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Ateities savaitgalis 1995 m. Iš kairės: kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, Regina Narušienė, Juozas 
Kojelis, Aldona Žemaitytė, Jonas Pabedinskas. Jono Kuprio nuotrauka.

1993 m. beveik visą laiką jie 
būdavo J. C. didžiojoje salėje. 
Keletą metų tų vakarų nebe
buvo, o nuo 1997 metų jų vietą 
užėmė Ateitininkų šalpos fon
do ruošiamos vakarienės.

Ateities savaitgalių proga 
buvo suruošta ir meno parodų, 
kuriose dalyvavo daug jau
nųjų kūrėjų: E. Jokubaus- 
kaitė, D. Kasparaitytė, L. 
Lapšytė, K. Lapšys, H. Su
bačius, V. Venclovaitė, A. Bu
kauskas, N. Bukauskas, T. 
Bublys, R. Sąliklienė, M. 
Meškauskaitė, A. Ulevičius, 
K. Ulevičius, L. Vaškevičienė.

Svarbūs punktai iškeliami 
arba pradžioje, arba pabai
goje. Tad, kalbant apie Atei
ties savaitgalius, svarbu pa
minėti ir prasmingus pa
mokslus, kuriuos pasakydavo 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
kun. L. Zaremba, SJ, kun. A. 
Paliokas, S J ir kt. sekmadie
niais aukojamose Mišiose Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje Lemonte.

Rengėjų nusakytas Ateities 
savaitgalių tikslas yra: „Būti 
ateitininkų kultūriniu foru
mu, kuris keltų platų susi
domėjimą visomis žmonių gy
venimo ir kūrybos sritimis; 
supažindintų savaitgalio daly
vius su naujausiomis kūrybos 
ir politikos srovėmis ir jų 
išdavomis; duotų progą vaisin
gam dialogui su įvairiausių 
krypčių ir įsitikinimų kūrėjais 
ir mokslininkais; skatintų 
kartų bendradarbiavimą inte
lektualiniame ir visuomeni
niame darbe”.

Pažvelgus į Ateities savait
galius iš perspektyvos, ma
tome, kad jie savo užsibrėžtus 
tikslus įvykdė ir vykdo toliau.

Ateities savaitgaliuose buvo 
diskutuojamos plačios apim
ties temos: nuo literatūros iki 
politikos, nuo medicinos iki 
ekonomikos ir t.t. Lietuviška 
visuomenė buvo supažindinta 
ne tik. su žinomais vyresnio
sios kartos paskaitininkais- 
mokslininkais ir kūrėjais, bet 
ir su jaunesniųjų kartų moks
lininkais bei kūrėjais.

Ateities savaitgalių nebūtu
me turėję be pasišventusių 
rengėjų. Mintį juos rengti iš
kėlusį ir ilgus metus pirminin
kavusį rengimo komitetams 
Joną Pabedinską dr. Arūnas 
Liulevičius yra pavadinęs sa
vaitgalių širdimi, spiritus mo- 
vens. O peržiūrėjus storokas 
Ateities savaitgalių rengimo 
dokumentacijos bylas, negali
ma atsistebėti, kiek darbo, 
pastangų, laiko rengimo komi
tetai įdėdavo į tuos savaitga
lius! Kiek ten Jono Pabedins-*

Dalis publikos viename Ateities savaitgalyje Ateitininkų namuo
se. Iš kairės pirmoje eilėje: Juozas Baužys, dr. Vytautas A. Dam
brava, Juozas Polikaitis, Apolinaras Bagdonas. Jono Kuprio nuo
trauka.

ko kruopštaus susirašinėjimo, 
kviečiant paskaitininkus, kiek 
rengimo posėdžių. Kaip rū
pestingai darbavosi rengėjai, 
kiek laiko paaukojo, kad tie 
savaitgaliai įdomiai ir sklan
džiai praeitų.

Pagrindiniai ilgamečiai ren
gėjai — Milda ir Stasys Tamu- 
lioniai, Jolita ir Vytas Na
ručiai, Aušrelė ir Arūnas Liu- 
levičiai, Ramunė Kubiliūtė, 
Jonas Kuprys ir Jonas Pabe
dinskas. Dažnai ir nuoširdžiai 
prie rengimo darbų prisidėjo 
dr. Ona Daugirdienė, Juozas 
Baužys, Marytė Meškauskai
tė, Irena Polikaitienė, Vakarė 
Valaitienė, Pranas Povilaitis, 
Izabelė Stončienė ir daug kitų.

Užsklandai — keletas atsi
liepimų apie Ateities savait
galius iš tų žmonių, kurie 
buvo įsijungę į jų organiza
vimą bei aprašymą.

Milda ir Stasys Tamulioniai 
rašo: „... Paskaitų prelegentus 
kvietėme ne tik iš visos Ame
rikos išeivių tarpo, kuriuos 
išvardinti tikrai būtų sunku, 
bet ir iš Lietuvos. Jų tarpe 
buvo tokie, kaip a.a. poetas- 
rašytojas ir žurnalo „Krantas” 
steigėjas Vaidotas Daunys, da
bartinis švietimo ministras 
Kornelįjus Platelis, docentė is
torikė Vanda Zaborskaitė, ra
šytojas Jonas Mikelinskas ir 
kiti. Savaitgalių metu platin- ■ 
davome Ateities Literatūros 
Fondo ir Ateities leidyklos 
knygas, kur man dažnai tal
kindavo Vakarė Valaitienė. 
Visos paskaitos buvo labai 
gausiai lankomos tiek vyres
niųjų, tiek jaunimo...”

O Juozas Baužys taip pasi
sako apie Ateities savaitga
lius: „Buvau pakviestas pasi
dalinti mintimis apie jau tra
diciniais virtusius Ateities 
akademinius savaitgalius, nuo 
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1980 metų kiekvieną rudenį 
ruošiamus Čikagoje ir gražiai 
įrašytus į išeivijos ateitininkų 
darbų istorįją. Jų organizato
rius ir „spiritus movens” dau
gelį metų buvo ir tebėra Jonas 
Pabedinskas su talkininkų 
grupe. Keletą kartų ir man 
yra tekę prie rengimo darbų 
prisidėti, o taip pat ir apie šių 
savaitgalių eigą retkarčiais 
parašyti mūsų spaudoje.

Atmintyje yra išlikusių daug 
gražių prisiminimų apie to
kius savaitgalius; nuo penkta
dienio vakarą sukurtos poe
tinės ir literatūrinės nuotai
kos buvo pereinama prie 
lietuviškos kultūros, istorijos, 
laisvės, filosofijos, naujų už
davinių išeivijai ieškojimo ir 
kitokių temų. Pirmame de
šimtmetyje šias temas dau
giausia perteikė išeivijos» 
kultūrininkai bei mokslinin
kai, o Lietuvai tapus nepri
klausoma, dažnai dalyvauda
vo ir iš tėvynės pakviesti as
menys.

Sunku pasakyti, ką tokie 
kultūringi savaitgaliai yra 
palikę juose dalyvavusiems. 
Gal svarbiausia, kad jų metu 
buvo stengiamasi kalbėti atvi
rai ir ieškoti tiesos — tiek 
kultūriniais ar visuomeni
niais, tiek ir politiniais klausi
mais. Tai svarbu...”

RUOŠIAMA PARODA
Los Angeles, CA, ateitinin

kai š.m. lapkričio 4 d., 7 vai. 
vak., ir lapkričio 5 d. 12 vai. 
ruošia meno kūrinių parodą 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Parodoje dalyvauja foto
menininkas Algimantas Ke
zys ir keramikas Kęstutis Mi
kėnas. Daugiau informacijų 
teikia Raimonda Kontrimienė 
tel. 949-586-9782.
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Latvių asmenvardžiai 
lietuviškai

Dr. Regina Kvašytė

Nuo kiekvieno žiniasklaidos 
darbuotojo nuovokos ir kalbos 
išmanymo priklauso, kaip 
skaitytojui pranešama apie 
įvykius kitose šalyse (nekal
bam apie turinį, o apie formą). 
Tokiuose tekstuose iškyla 
klausimas ir dėl kitų kalbų 
tikrinių vardų — vardų pa
vyzdžių, taip pat gyvenamųjų 
vietų bei kitokių pavadinimų 
perteikimo tikslumo. Su tokio
mis problemomis susiduriama 
ir Lietuvoje, ir Amerikoje 
(kiek pavyko pastebėti Ameri
kos lietuvių spaudoje), ir Lat
vijoje.

Tai klausimai, kuriais tu
rėtų rūpintis kalbininkai, o jų 
patarimų paisyti kalbos varto
tojai. Aišku, viena yra saky
tinė kalba — radijo ar televi
zijos laidoje išgirstą netai
syklingą formą praėjus laikui 
pamirštame, net jeigu tuo 
metu ir atkreipėme į ją 
dėmesį. Pagaliau tai galėjo 
būti tiesiog apsirikimas — ko 
pasitaiko kiekvienam iš mūsų. 
Vis dėlto pripažinkime — 
girdėti netaisyklingą tarimą 
būna nemalonu. Tačiau visai 
kas kita rašytinis tekstas. Ir 
čia niekas neapsaugotas nuo 
klaidų, tik ten įsivėlę netikslu
mai išlieka ilgam arba net gali 
plisti toliau, nes dažnai esame 
linkę besąlygiškai pasikliauti 
rašytu žodžiu. Spaudai tuo 
rūpintis ypač svarbu, nes ji 
prieinama plačiai visuomenei 
ir turi įtakos žmonių kalbos 
jausmui — į spaudą žiūrima 
kaip į taisyklingos kalbos pa
vyzdį.

Šiuo atveju susirūpinimą ke
lia tai, kaip lietuvių spaudoje 
vartojami latvių vardai, pa
vardės ar gyvenamųjų vietų 
pavadinimai, kadangi esu lat
vių kalbos žinovė (išsilavi

nimą įgijau Latvijoje ir dabar 
dėstau latvių kalbą Šiaulių 
universiteto Humanitarinio 
fakulteto lituanistikos specia
lybės studentams). Apie tai 
skaičiau pranešimą George- 
town universitete šių metų 
birželio mėnesį vykusioje 17- 
oje Baltijos studijų konferenci
joje. Paskaičius kai kuriuos 
straipsnius įvairuose lietu
viškuose leidiniuose, matyti, 
jog, ypač perteikiant latvių as
menvardžius (rečiau vietovar
džius), trūksta nuoseklumo. 
Dabar jau galiu tvirtinti, kad 
nėra jokio skirtumo, ar leidi
nys išleistas Lietuvoje, ar 
užsienyje, nes ir Draugo pus
lapiuose teko matyti įvairiai 
parašytų latvių vardų bei pa
vardžių, taip pat kitų tikrinių 
vardų.

Kadangi kalbama apie, lat
vių tikrinių vardų rašymą lie
tuviškai, įdomu palyginti, 
kaip su užsienio kalbų asmen
vardžiais elgiamasi latvių kal
boje. Latviškai kitų kalbų as
menvardžiais perteikiami kuo 
arčiau jų tarimo ir įtraukianti 
į latvių kalbos gramatinę sis
temą, pvz., angliška pavardė 
Wright perteikiama latviškai 
Raits (jeigu kalbama apie 
vyrą) arba Raita (apie moterį) 
— tai atspindi latviška 
galūnė. Kalbininkai yra pa
rengę kitų kalbų tikrinių 
vardų perteikimo latvių kalba 
taisykles ir išleidę nemažai in
strukcijų: vokiečių, prancūzų, 
anglų, ispanų, italų, estų, 
rusų, arabų bei kt., taip pat mose, rašoma Gintaras Rinke- 
JAV geografinių pavadinimų 
tarimo ir rašybos instrukcijas 
(iš viso 18). Lietuvių kalbos 
tikrinių vardų perteikimo in
strukcija išleista 1961 metais. 
Šiame leidinyje sukaupta pa
kankamai daug praktikoje

reikalingų duomenų: dažniau
siai vartojami vardai, pa
vardės, taip pat vietovardžiai, 
todėl jis išlieka aktualus ligi 
šiol, nors atskirus punktus 
yra tekę patikslinti.

Panagrinėjus spaudoje bei 
kituosi leidiniuose rašytus lie
tuvių asmenvardžius, galima 
tvirtinti, kad daugiausia rū
pesčių latviams būna dėl lietu
vių minkštumo ženklo i, 
minkštinančio prieš tai esantį 
priebalsį, kadangi latvių kal
bai tokia funkcija nebūdinga. 
Tai galima perteikti trejopai 
— rašyti atitinkamą minkštą 
priebalsę, kurių latvių kalboje 
yra 4 — n, l, k, g, pvz., Dainus 
(Dainius), Saulus (Saulius). 
Po daugumos priebalsių užuot 
lietuviškos i turi būti rašoma 
raidė j: Marjus (Marius), 
Andrjus (Andrius). O po prie
balsių i, š, ž, dž minėta raidė 
neperteikiama. 
(Marčiulionis).
problemų būna dėl lietuviškų 
galūnių — pamirštama, kad 
jos turi būti pakeistos latvių/mas dėl latvių kalbos ilgųjų 
kalbai būdingomis galūnėmis, bąlsįų perteikiu lietuviškai, 
o dažnai būna taip, kad as- -----‘- i
menų vardai ir pavardės ra-, 
šomos su lietuvių kalbai bū- kurių šaknyse latvių kalboje 
dingomis galūnėmis, ypač var-i yra siaurasis (uždarasis) bal- 
dininko linksnyje, o toliau jau 
linksniuojamos pagal latvių 
kalbos sistemą. Populiarus ir 
aktualus pavyzdys — Latvijos 
valstybinės operos dirigento 
lietuvio Gintaro Rinkevičiaus 
vardas, pavardė. Neretai 
spaudoje, taip pat ir progra-

Marčulonis
Daugiausia

vičius, nors pagal visas taisyk
les turėtų būti Gintars Rinke- 
vičs (arba variantas Gintars 
Rinkėvičs).

Latvių kalbos asmenvar
džiai taip pat nuo seno pertei
kiami lietuviškai ne originalo

Paskutiniai žaros spinduliai. Algirdo Grigaičio nuotrauka.

kalbos forma, o remiantis jų 
tarimu. Tačiau šiuo atveju rei
kia paisyti tam tikrų taisyk
lių, kad ne tik išlaikytume 
kiek įmanoma, daugiau pa
našumo su originalu, bet ir 
nepažeistume lietuvių kalbos 
normų.

Ypač sudėtingas yra klausi-

Daugiausia netikslumų pasi
taiko varduose bei pavardėse, 

sis ė. Pavyzdžiui, latvių var
dus Peteris, Jėkabs, Vėsma lie
tuviškai reikėtų rašyti su 
balse, ė, tačiau praktikoje la
bai dažnai matome, kad ši 
balsė perteikiama e. Todėl ne
retai aptinkamos netaisyklin
gos vardų bei pavardžių for
mos, pvz., Latvįjos premjero 
pavardė buvo rašoma Škele 
arba Skėlė, nors turėtų būti 
Škėlė (lat. Andris Škėle), taip 
pat kultūros ministrės pa
vardė Karina Petersone (lat. 
Karina Petersone). Nemažai 
netikslumų pasitaiko ir pertei

kiant lietuvių kalba latvių as
menvardžius, kuriuose yra il
gasis balsis i, nors taip 
neturėtų būti. Labai dažnai jis 
perteikiamas trumpuoju bal
siu i, tačiau balsio ilgumą 
būtina išsaugoti ir tai padary
ti galima, nes lietuvių kalba 
taip pat turi atskirą raidę il
gajam balsiui žymėti (ko nepa
vyksta padaryti su latviškuoju 
balsiu a): Zylė (lat. Žile), bet 
Janis (Tat. Janis). Kartais 
panašiai atsitinka ir su ilguo
ju balsiu ū, nors čia neturėtų 
kilti jokių sunkumų, tik reikia 
būti truputį atidesniems — ir 
lietuvių kalboje toks balsis 
yra, ir net rašomas jis taip 
pat: Artūras (lat. Artūrs).

Sunkiausia perteikti latvių 
asmenvardžius, turinčius dvi
balsį uo, kadangi latvių kal
boje šis garsas rašomas raide 
o (beje, latvių kalboje ši raidė 
žymi ir trumpąjį bei ilgąjį 
balsį, ir dvibalsį uo). Todėl 
kartais net patiems latviams 
nelengva pasirinkti taisyklin- 
giausią žodžio variantą, ypač 
jeigu tai mažiau žinomas as

menvardis (vietovardis, pava
dinimas ir pan.) Šiuo atveju 
svarbu ne tik žinoti kalbos 
dėsnius, bet ir tradiciją. Bend
ras dėsningumas (tai tinka 
tiek bendriniams, tiek tikri
niams žodžiams), padėsiantis 
lengviau orientuotis: jeigu žo
dis ar ^vardas nelatviškos 
(dažnai tarptautinės) kilmės, 
jame būna trumpas arba ilgas 
balsis o. Latviškuose žodžiuo
se (varduose) raidę o dažniau
siai atitinka būtent dvibalsis 
uo. Tai turėtų atsispindėti ir 
lietuviškai rašytame tekste: 
Baluodis (lat. Balodis), Uozuo- 
las (lat. Ozols), Vytuolas (lat. 
Vitols).

Nelengva susidoroti ir su 
latvių vardų bei pavardžių 
galūnių perteikimu, ypač jeigu 
apie tai negalvojama. Kartais 
(ir, deja, ne taip jau retai) as
menvardžiai rašomi ar taria
mi taip, kaip priimta latvių 
kalba, pamirštant, jog latvių 
asmenvardžių galūnės turi 
atitikmenis lietuvių kalboje, 
pvz. latvių daiktavardžių ga
lūnė -s atitinka lietuvių -as, 

galūnę -e -ė. Tačiau dažnai 
praktikoje jos ne pakeičiamos 
viena kita, tiesiog prie lat
viškos vardų galūnės papildo
mai pridedama dar lietuviška 
galūnė. Todėl nėra ko stebėtis, 
kai atsiranda formos Raimon
das Paulsas arba Janis Krū- 
minias (kažin kodėl su var
dais šiuo atžvilgiu elgiamasi 
nuosekliau?)... O iš tikrųjų 
turėtų būti Raimondas Paulas 
(lat. Raimonds Pauls), Janis 
Krūminis (lat. Janis Krū
mini).

Ypač sunkiai sekasi taisyk
lingai perteikti tokias pa
vardes su baigme- ini, kur -i 
yra galūnės priebalsis. Šie as
menvardžiai lietuvių kalboje 
gauna galūnę -is. Tenka pri
pažinti, jog tai vienos popu
liariausių latvių pavardžių 
(Latvijoje daugybė šeimų turi 
pavardes Kalnini, Ozolini, 
Viksnini. Lapini, Oiini, Kar
tini ar pan., todėl jų pertei
kimą būtina išmanyti ir jo lai
kytis: Berzinis (lat. Beržini). 
Ši pavardė krito į akis 
Drauge, kur ji buvo parašyta 
Berzins.

Lengviau latvių kalbos as
menvardžius perteikti lietuvių 
kalba būna tiems, kurie gerai 
išmano latvių kalbą. Tačiau 
nerealu būtų tikėtis, kad visi 
kalbantys ar rašantys apie 
Latviją ją moka, todėl, su
sidūrus su latvių vardais, pa
vardėmis ar vietovardžiais, 
visų pirma reikia juos atidžiai 
išnagrinėti ir tik tada pritai
kyti atitinkamus perteikimo 
dėsnius. Apie juos rašoma kal
bos praktikai skirtuose leidi
niuose, pvz., žurnale Gimtoji 
kalba 1996 metų vasario nu
meryje išspausdintas, išsamus 
profesoriaus A. Girdenio 
straipsnis. Galima pabandyti 
susirasti žmonių, kurie moka 
latviškai ir pasitarti su jais. 
Nors tai ir šiek tiek apsun
kintų žiniasklaidos darbuo
tojų veiklą, toks susirū
pinimas asmenvardžių pertei
kimu rodytų, jog nesame abe
jingi nei sau, nei savo kaimy
nams.

Lietuvos himno autorius ragino semtis stiprybės iš praeities, ne 
iš linguojančiu pakelėje smilgų... Vytauto Maželio nuotrauka.

Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė”
Didžiojo lietuvių tautos ža

dintojo dr. Vinco Kudirkos 
(1858-1899) „Tautiška gies
mė” ilgainiui virtusi Lietuvos 
himnu, pirmą kartą buvo iš
spausdinta 1898 m. jo reda
guojamo Varpo 6-ajame nr. 
Kartu buvo pridėtos ir paties 
autoriaus sukurtos gaidos. 
Tad numanu, kad toji giesmė 
buvo himno prototipas. Eilė
daros požiūriu šio dviposmio 
eilėraščio pirmoji strofa tai
syklingai sueiliuota chorėju, 
antrosios ritmas pagal toninę 
eilėdarą neišlygintas ir arti
mesnis tada dar madingai si
labinei eilėdarai. Pirmuosius 
įvadinius šios giesmės žodžius 
V. Kudirka buvo nusižiūrėjęs 
iš A. Mickevičiaus Pono Tado 
pirmųjų žodžių.

Turinio atžvilgiu „Tautiška 
giesmė” skirta lietuvių tautos 
auklėjimui, jos fiziniam bei 
dvasiniam kilimui, jos visoke
riopos gerovės siekimui. Čia 
Vincas Kudirka — tautos auk
lėtojas, jos mokytojas („pra- 
eceptor nationis”). Jam pir
miausia rūpėjo lietuviu tautą 
taip išugdyti, kad ji deramai 
atsilaikytų prieš carinės Rusi
jos priespaudą.

„Tautiškoj giesmėj” ryškūs 
bent keturi motyvai, pagal 
kuriuos ji buvo sukurta. Nors 
V. Kudirka iš esmės buvo po
zityvistinio nusiteikimo rea
listas, jis vis dėlto giesme ragi
no tautiečius semtis stiprybės 
iš praeities, kurią tada taip 
brangino „Aušros” romanti
kai. Didinga Lietuvos praeitis 
galėjo užkurti tautą nepa
laužiamam atsparos ryžtui.

Kitas itin svarbus giesmės 
motyvas — doro ir sąžiningo 
gyvenimo praktika. Toks dva
sinis kilnumas — visokios fi
zinės bei ekonominės gerovės 
laidas. Tik tuo būdu taurusis 
lietuvis kūrė savo tėvynę ir jos 
gerovę.

Dvasinis lietuvio taurumas 
turi būti siejamas su šviesos ir 
tiesos ieškojimu. Šviesa čia 
reiškia ne tik jaunimo, bet ir 
apskritai tautos švietimą, tie
sa — objektyvų mokslo kuria
mąjį darbą, kuris asmenybę 
laisvina šviesai. V. Kudirka 
buvo bene pirmasis Lietuvoje 
tuo metu propagavęs koeduka- 
cinės sistemos reikalą.

Tėvynės meilė ir vienybė — 
pats stipriausias „tautiškos 
giesmės” motyvas. Tėvynės 
meilė siejasi ir su pirmuoju —

didingosios praeities brangi
nimu. Vienybė gali tautą iš
vesti iš didžiųjų pavojų, kaip 
parodė nuostabus tos vieny
bės blykstelėjimas paskuti
niuoju metu atgaunant ne
priklausomybę. Į tėvynės mei
lę ir vienybę „Tautiška gies
mė” kvietė visų pažiūrų lietu
vius, ir kritiškais tautai mo
mentais jie tam kvietimui be 
didesnių išlygų paklusdavo.

V. Kudirkos „Tautiška 
giesmė”, kaip busimasis Lietu
vos himnas, turėjo nugalėti 
nemažą opoziciją. Vieniems jis 
netiko, kad jame nebuvo pa
minėtas Dievo vardas, kuris 
dažniausiai minimas kitų tau
tų himnuose. Kitiems buvo 
nepriimtina jo melodija, taria
mai pasiskolinta iš rusų ka
riško maršo. Dar kiti pagal 
savo supratimą siūlė kitokius 
himnus.

1918 m. ir didysis lietuvių 
tautos dainius Maironis buvo 
parašęs eiles „Pirmyn į kovą 
už tėvynę”, kurios 1920 m. 
„Pavasario balsuose” buvo pa
vadintos „lietuvių gimnu” (vė
liau, jam neprigijus, Maironio 
Raštuose buvo palikta pimoji 
antraštė). Maironio himne yra 
Dievas ir apsčiai į kovą už

tėvynę skatinančios nuotai
kos:

Pirmyn į kovą už tėvynę,
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė 
Ir kas už ateiti kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti prieio puolimus.

Nors V. Kudirkos „Tautiška 
giesmė” jau tuo metu buvo iš
sikovojusi himno statusą, bet 
ir Maironio himnas buvo 
reikšmingas anuo nepriklau
somybės kovų metu.

Dievo nebuvimas „Tautiš
koje giesmėje”* galbūt buvo 
viena iš svarbiausių priežas
čių, kodėl jį tiek iš pradžių, 
tiek ir vėliau buvo bandyta 
išstumti iš apyvartos, kai kam 
pavadinus himną „bedieviš
ku”. Bet iš tikrųjų toks jis 
nėra. V. Kudirka katalikų ti
kėjimo atžvilgiu buvo pakan
kamai lojalus, išskyrus nebent 
vieną kitą atvejį santykiuose 
su dvasininkija, bet ir tai dau
giau politinėje, o ne religinėje 
srityje. Galbūt jis žinojo Dievo 
vardą esant ir kaimynų-latvių 
himne, o ir jo himnas neliko 
be religinio atspalvio.

Visų pirma eilėraščio pava
dinimas giesme, o ne daina ar 
himnu, rodo veikiau jo sakra
linį nei pasaulietinį aspektą. 
Antra, linkėjimas „Ir šviesa,

ir tiesa mūs žingsnius telydi” 
atliepia 42-osios psalmės žo
džius „Siųsk savo šviesą ir 
savo tiesą, jos mane telydi” 
(lot. „Emitte lucem tuam et 
veritatem tuam, ipsa me de- 
duxerunt). Tą psalmę kuni
gas kalbėdavo pradėdamas 
mišias. Seinų kunigų semina
rijos klierikui Vincui Kudirkai 
(ten išbuvusiam dvejus metus) 
tie psalmės žodžiai turėjo būti 
gerai žinomi. Jie turėjo reikš
mės visam tolimesniąjam jo 
veikimui, buvo tarsi jau seniai 
įsišakniję.

Nors ir kaip pasigestume 
Dievo vardo Lietuvos himne, 
nėra to, kas būtų priešinga ti
kinčio jausmams. Kai kas ten 
ir simboliškai pavaizduota. 
Pvz., himne minima „saulelė”, 
kuri turėtų prašalinti tautos 
„tamsumus” (gyvenimo blogy
bes), yra kuriančioji Apvaizda, 
kuri tas blogybes gali padėti 
pataisyti.

Tuo būdu V. Kudirkos „Tau
tiška giesmė” liko priimtina, 
nors kai kam ir „sum grano 
salis”, ir jeigu kas jos religinį 
atspalvį laikytų atsitiktinumo 
ženklu, ir tai rodytų jos atsi
liepimą amžinajai tiesai.

Alfonsas Šešplaukis- 
Tyruolis 
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Aštuonioliktoji premijų 
šven tė

ti iš tėvynės. Ateities kartos 
studijuos, iškels išeivįjos kul
tūrinį išlikimą ir jo reikšmę 
svetimame krašte.

JAV LB Kultūros taryba jau 
aštuonioliktąjį kartą pažymės 
mūsų iškilius kultūros kū
rėjus atitinkamais žymenimis, 
o Lietuvių fondas -- pini
ginėmis dovanomis. Šiais me
tais Lietuvių fondas yra pas
kyręs po 1,000 dolerių pen
kioms premijoms: dailės, mu
zikos, radijo, žurnalisto-spau- 
dos darbuotojo ir lituanistinės 
mokyklos. Buvo sudarytos ko
misijos premijuotiems kūrė
jams parinkti: dailės premijai 
— pirm. Daiva Karužaitė, 
Vanda Aleknienė, Juozas Mie- 
liulis, Regina Jautokaitė ir Ju- 
lįja Gylienė; muziko — pirm. 
Leonardas Šimutis, PHD, Lo
reta Venclaųskienė, PHD ir 
Kazys Skaisgirys; radijo — 
pirm. Julija Dantienė, Vytas 
Maciūnas ir Raimonda Rūk- 
šienė; žurnalisto — pirm. 
Rūta Šakienė, Pranas Maželis 
ir Pranas Visvydas; lituanis-

Kultūra, anot filosofų, tai 
medis, kurį maitina žemė, gir
do lietus, vaišina saulė, gaivi
na oras. Kultūra paliečia tau
tas ii kiekvieną žmogų. Lai
kas bėga. Su jo tėkme keičiasi 
žmonija. Okupacija, tremtis, 
karai paveikia kultūros for
mas. Mūsų krašto kultūra ir 
tautinis kūrybinis menas ski
riasi nuo išeivijon patekusių 
lietuvių. Tauta išgyveno dva
sinę ir kultūrinę okupacijos 
priespaudą, o išeivijos kultūrą 
paveikė svetimas kraštas. Ta
čiau išeivijos kultūra reiškėsi 
ir tebesireiškia atskiruose in
dividuose. Tie individai ati- 
duoda.savo jėgas kūrybai ir 
laukia auditorijos. Išeivijoje 
kultūrininkų darbo įnašas į 
lietuvišką gyvenimą ir lietu
vybės išlikimą buvo ir yra 
reikšmingas. Išeivijos kultū
rinis gyvenimas, tikimės, dar 
gyviau sužydės, kai dabar vis 

' labiau įsijungia didesnis tau
tiečių ir kultūrininkų skaičius 
iš Lietuvos. Atsiranda gali
mybė kultūrininkus atsikvies- 

z z.r.m Karoliui Milkovaičiui 
žurnalisto premija

Kasmet yra skiriamos įvai
rios premijos pažymėti nusi
pelniusius asmenis, kurie 
daug dirba, kad išeivijoje iš
laikytumėme lietuvišką tau
tinį susipratimą ir tautinę 
kultūrą. Premijas skirsto 
įvairios komisijos, sudarytos 
JAV LB Kultūros tarybos, o 
premijas finansuoja Lietuvių 
fondas.

Šiais metais žurnalisto pre
mija buvo paskirta žurna
listui, visuomenininkui, poe
tui, redaktoriui Karoliui Mil- 
kovaičiui. Žurnalisto premijai 
asmenį parinkti ir premiją veiklos, K. Milkovaitis organi- 
paskirti JAV LB Kultūros ta
ryba sudarė komisiją Los An
geles, CA, kuriai pirmininka
vo Rūta Šakienė, o nariais 
buvo Pranas Visvydas ir Pra
nas Maželis.

Dažnai pagalvojame, kas tie 
žmonės, kurie gauna premijas 
ir kodėl jas gauna. Tačiau 
žmonės, kurie gauna premi
jas, yra tokie pat, kaip ir visi, 
tik jie daug daugiau dirba, au
koja savo sugebėjimus, laiką, 
kad lietuviška išeivija išliktų 
gyva.

Karolis Milkovaitis gimė 
1915 m. Pilviškiuose, Vilka? 
viškio apskrityje. Čia lankė 
pradžios mokyklą. Nutrauktą 
viduriniosios mokyklos moks
lą (nuo 1941 iki 1944 m.) tęsė 
Kaune, tuo metu veikusiame 
Suaugusiųjų institute, bet, ka
ro veiksmams priartėjus, tu
rėjo iš 6 klasės pasitraukti.

Nuo 1936 iki 1938 m. buvo 
puskarininkis ir karo radijo 
telegrafininkas 9 pėstininkų 
pulke ir Ryšių batalione. Nuo 
1940 iki 1944 m. tarnavo Kau
no miesto Priešgaisrinėje ap
saugoje kapitono laipsniu. 
Toms pareigoms pasiruošė, 
baigdamas ugniagesybos ir 
priešlėktuvinės apsaugos va
dų kursus bei vidaus degimo 
variklių mechanikų kursus. 
Būdamas tose pareigose, or-

ganizavo priešgaisrinės 
priešlėktuvinės apsaugos pa
galbinius savanorių vienetus, 
savo parašu tvirtindamas, kad 
jie neva reikalingi Kauno 
miestui apsaugoti nuo bombų 
sukeltų gaisrų. Tie vienetai iš 
esmės nebuvo reikalingi, bet 
jų nariai buvo atleisti nuo vi
sokių, vokiečių įvestų, karo 
priev^ių. Būdamas jautrus 
bombų sukeltų gaisrų pavojui, 
vokiečių 
niausiai 
tindavo, 
aiškintų

policijos vadas daž- 
tuos sąrašus patvir- 
Kad vokiečiai neiš- 

tos priešvokiškos

zavo viešus ugniagesybos pra
timus ir skaitė tomis temomis 
paskaitas. Nuo prievolių at
leistiesiems buvo jo parašu 
išduodami pažymėjimai. Tuo 
būdu K. Milkovaitis apsaugojo 
apie 250 kauniečių nuo vo
kiškų prievolių.

1943-1944 m. K. Milkovaitis 
buvo Policijos žurnalo ugnia
gesybos dalies redaktorius. 
Žurnalo vyriausias redakto
rius buvo Bronius Kviklys.

Prie Kauno priartėjus fron
tui, K. Milkovaičių šeima pasi
traukė į Palangą, kur gyveno 
Milkovaitienės tėvai. 1944 m. 
spalio 9 d. per Klaipėdą, Ne
ringą su žmona ir mažamete 
dukrele, K. Milkovaitis pasi
traukė į Vokietiją. ,

Po karo Vokietijoje Milko
vaičių šeima atsidūrė britų zo
noje, Rendsburgo lietuvių ir 
estų pabėgėlių stovykloje. Čia 
K. Milkovaitis buvo stovyklos 
komendantas. Persikėlęs į 
Liubecko lietuvių, latvių, len
kų pabėgėlių stovyklą, buvo 
jos komendantu ir Lietuvių 
Bendruomenės komiteto pir
mininku. Vėliau dirbo UNR- 
RA sandėlio vedėju.

1950 m. Milkovaičių šeima 
emigravo į JAV ir apsigyve
no Čikagoje, kur K. Milkovai
tis baigė Belmont technikos 
mokyklą ir Allied technikos

Čikagos lituanistinė mokykla šių, 2000-2001, mokslo metų pradžioje. D. Badarienės nuotrauka

tinės mokyklos — LB Švie
timo taryba, pirm. Regina 
*Kučienė.

Aštuonioliktoji Premijų Šven
tė vyks St. Petersburg, Flori
doje, lapkričio 18 d.,
šeštadienį, 5 vai. p.p. Šventę 
globoja Floridos LB apygarda, 
pirm. Algirdas Dūda. Akade
mijos meninę dalį atliks muzi
ko Dariaus Polikaičio vyrų ok
tetas iš Čikagos. Bus iškil
mingas premijų įteikimas ir 
laureatų žodis bei sveikini
mai. Šventei vadovaus Angelė 
Kamiene.

Šiais metais sveikinsime: 
Karolį Milkovaitį, Magdaleną 
Stankūnienę, Vytautą Voler- 
tą, Vytautą Strolią ir Čikagos 
Lituanistinę mokyklą.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvių fondas yra kul
tūros darbų rėmėjai. Sveiki
name laureatus ir didžiuoja
mės jų pasiektais laimėjimais. 
Kurkite ir gyvuokite!

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

Stasio Dirmanto pagerbimo 
komiteto sekretorius ir biogra
fas periodikoje, prel. dr. Juozo 
Prunskio pagerbimo komiteto 
pirmininkas, kun. dr. Jono Bo- 
revičiaus pagerbimo komiteto 
pirmininkas, kun. dr. Vytauto 
Bagdanavičiaus pagerbimo 
komiteto narys, gen. št. pulk. 
Karolio Dabulevičiaus pager
bimo komiteto pirmininkas ir 
daugelio kitų renginių bei ko
mitetų pirmininkas ar nap^s, 
dažnas įvairių švenčių, minė
jimų paskaitininkas. Nuo 
1970 m. Lietuvių žurnalistų 
sąjungos fl&rys, nuo 1991 m. 
centro valdybos vicepirminin
kas, nuo 1995, m. Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas. Nuo 2000 m. pradžios 
Lietuvių rašytojų draugijos 
narys.

Karolis Milkovaitis išleidęs 
4 knygas ir ruošia penktą. Tai 
trys eilėraščių knygos: Ledi
nės kregždės — 1983 m.
Čikaga, Saulėtekių upės — 
1984 m. Čikaga, Akimirkų 
amžinybės 1991 m. Kaune, ir 
romanas, išleistas 1990 m. 
Kaune — Slibinų miške.

K. Milkovaitis reiškiasi 
įvairioje lietuviškoje periodi
koje jau nuo 1932 m. Lietu
voje, paskui Vokietijoje ir 
Amerikoje. Be tikrosios pa
vardės dažnai pasirašydamas 
Sūduvos Juliaus ir J. Pušinio 
slapyvardžiais.

Negalima užmiršti vieno la
bai didelio, daug laiko ir su
gebėjimų atimančio K. Milko- 

tautinės sąjungos yaičio darbo — tai Pensininko 
žurnalas. K. Milkovaitis tą 
žurnalą įkūrė. Pradžioje, prieš 
17 metų, tai buvo kelių pusla
pių žiniaraštis, kol po dvejų 
metų, 1985 m., išaugo į svarų 
žurnalą, kurį jis redagavo ir 
redaguoja, didesnę dalį pats 
prirašydamas. Pensininko žur
nalo vardas truputėlį klaidina 
žmones. Reikia pastebėti, kad 
šį žurnalą mėgsta skaityti 
įvairaus amžiaus skaitytojai, 
ne tik pensininkai. Kiekvienas 
jame randa ką nors įdomaus 
ir sau pritaikomo. Žurnalas 
mielai skaitomas ne tik Ame
rikoje, bet ir Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje, Vokie
tijoje, labai mėgstamas Lietu
voje.

Jau daug metų Pensininko 
redaktorius K. Milkovaitis gy
vena Yorba Linda CA., o ad
ministracija ir leidėjai — Či
kagoje. Dideli nuostoliai ap
sunkina bendrą darbą, tačiau, 
prie gerų norų ir gerai visiems 
sugyvenant, visi sunkumai 
nugalimi. Tikime, kad K. Mil
kovaitis dar ilgai redaguos 
Peųsininką.

Birutė Jasaitienė

Žum. Karolis Milkovaitis.

institute pramoninę inžine
riją.

Nors uždirbdamas šeimai 
duoną, Karolis Milkovaitis 
taip pat plačiai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje. Jis buvo 
Lietuvių 1 
Čikagos skyriaus pirmininkas, 
nuo 1976 m. iki 1987 m. (ketu
rias kadencijas) Lietuvos Šau
lių sąjungos tremtyje pirmi
ninkas ir garbės narys, Lietu
vių karių veteranų „Ramovė” 
sąjungos garbės narys, , nuo 
1983 iki 1987 m. Vakario 
16-tosios gimnazijos, Vokieti
joje, rėmimo ir išlaikymo cen
trinio PLB komiteto pirminin
kas. Tuo metu komitetas 
surinko apie 54,000 dolerių 
gimnazijai paremti, išsiuntė 
28 siuntas įvairių knygų ir 
apie 10 muzikos instrumentų 
gimnazijos orkestrui.

Karolis Milkovaitis 1978- 
1979 m. buvo tuomet vieninte
lio išeivijoje Romo Kalantos 
fiarhinklo statylno sumanyto
jas ir statybos darbų vykdyto
jas Čikagoje. Jis priklausė 
daugybei komitetų,. tai Či
kagos Jaunimo centro tarybos 
narys, Draugo dienraščio iš
laikymo renginių komiteto vi
cepirmininkas, Laisvės Kovų 
paminklo Čikagoje globos ko
miteto narys, Laisvės kovų pa
minklo atnaujinimo komiteto 
pirmininkas, generolo prof.

' SS*-**} t SS

VU, ’ s 'tik
r i - ■ ♦ J

Ii J
V' L

gąsK \ S £ ■ -1Jį- M JO

V
Čikagos lit. mokyklai 

paskirta švietimo premija
Čikagos lituanistinė mokyk

la (ČLM) yra mokymo įstaiga, 
kurioje dirba bendraminčiai 
žmonės. Mokykla — tai ne 
vien pastatas ar vieta — visų 
pirma, mokykla — tai vaikai 
ir mokytojai.

Šeštadieninėje lietuviškoje 
mokykloje viena užduočių yra 
lietuviškos dvasios ugdymas ir 
lietuviškųjų tradicijų puo
selėjimas. Tik tautiškai 
stiprūs vaikai išauga į tau
tiškai stiprius suaugusiuosius 
ir sukuria stiprią lietuvišką 
■bendruomenę.

Čikagos lituanistinė mokyk
la įkurta 1992 metais, rugsėjo 
mėnesį. Trijų mokyklų tėvų 
komitetai nusprendė sujungti 
Č:kagos mieste veikiančias li
tuanistines mokyklas dėl ma
žėjančio mokinių skaičiaus. 
Čikagos aukštėsnioji lituanis
tinė mokykla, Dariaus-Girėno 
pradinė bei Kristijono Done
laičio aukštesnioji ir pradinė 
susijungė į vieną Čikagos li
tuanistinę mokyklą.

Tėvų komitetą sudaro 4 ar 6 
tėvai. Šių metų tėvų komiteto 
pirmininkai — Jonas Butaus- 
kas ir Erika Brooks. Visus 
aštuonerius metus Virginija 
Bužėnienė, mokyklos dabar
tinė administratorė, dirba kas 
šeštadienį.

Tėvų komitetas pakvietė 
Jūratę Dovilienę vadovauti 
susijungusiai mokyklai. Ji 
pasiliko mokyklos direktore 
visus devynerius metus. Su 
mokyklos administraciniais 
darbais padėjo mokyklos ad
ministratorė ir direktorės pa
vaduotoja. Administratorėmis 
buvo: Daina Dumbrienė (5 me
tus), o šiuo metu Virginija 
Bužėnienė (antrus metus).
1994 metais pakvietėme Ma
rytę Utz tvarkos administra
tore. Ji prižiūrėjo vaikų elgesį 
pertraukų metu, rūpinosi, kad 
mokiniai tvarkingai rengtųsi 
ir prideramai elgtųsi. Šiais 
metais direktorės pavaduotoja 
sutiko dirbti Laima Apana
vičienė.

ČLM. nuomoja tėvų jėzuitų 
pastatą Čikagos Jaunimo cen
tre. Naudojami ir seno, ir nau- 

. jo pastato kambariai. 1994-
1995 metais mokykla atidarė 
ČLM biblioteką. Pirmoji bib
liotekininkė, Vakarė Valai
tienė, penkerius metus pri
žiūrėjo knygas ir ruošė kasme
tinius skaitymo konkursus. 
Paskutiniuosius dvejus metus 
biblioteką tvarko ir prižiūri 
Dainora Baliutavičienė. Jai 
padeda Ilona Garkevičiūtė.

ČLM pamokos vyksta šeš
tadieniais nuo 8:30 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Kiekviena 
pradinės mokyklos pamoka tę
siasi 20-30 minučių, o pietų 
pertrauka 20 minučių. Aukš
tesniosios mokyklos 6 pamo
kos tęsiasi tarp 40 ir 30 mi
nučių, o pietų pertrauka 30 
minučių. Mokslo metai prasi
deda pirmą rugsėjo šeštadienį 
po Darbo dienos ir baigiasi 
šeštadienį prieš Kapų puošimo 
dieną. Iš viso mokiniai lanko 
pamokas 33 šeštadienius.

Mokykloje veikia 14 klasių: 
kiškių darželis, vaikų ratelis, 
darželis, pirmas, antras, tre
čias, ketvirtas, penktas ir 
šeštas skyrius; septinta, aš
tunta, devinta ir dešimta 
klasė. Lietuviškai besimokan
čių vaikų klasė veikė septy
nerius metus, suaugusių dve
jus metus. Mokiniai, baigę 6 
skyrius, gauna lankymo pa
žymėjimą, o, baigę visus 10 
metų — baigimo atestatą. Bai
gę 10 klasių ir gavę baigimo 
atestatą, mokiniai gali gauti 
kreditą amerikiečių gimnazi
joje ar universitete už užsienio 
kalbos mokėjimą.

1992-1993 m. m. ČLM mo
kyklą lankė 140 mokinių; vė
liau mokinių skaičius mažėjo, 
o 1998-1999 pradėjo didėti. 
2000-2001 mokslo metais į 
ČLM užsiregistravo arti 200 
mokinių. Mokyklą taip pat 
lanko vis daugėjantis skaičius 
atvykstančių iš Lietuvos. Ke
lis paskutiniuosius metus mo
kykloje išryškėjo svari moki
nių, atvykusių iš Lietuvos, 
persvara. Šiuo metu jie sudaro 
apie 85 proc. visų mokyklos 
mokinių.

ČLM moko 32 mokytojai. 
Prie mokytojų prisideda ir 
spaudos administratorius — 
Juozas Plačas, muzikos paly
da — Evelina Karalienė ir Ro- 
sita Strazdienė, biblioteki
ninkė — Dainora Baliutavi- 
čienė, jos padėjėja Ilona Gar- 
kevičiūtė, dainavimo mokytoja 
— Dalia Gedvilienė, dvasinio 
auklėjimo sės. Laimutė Kabi- 
šaitytė ir sės. Ramutė Nauja
lytė, tautodailės — Daiva Bla- 
zulionienė, programų koordi
natorius Antanas Rašymas, 
sekretorė ir pagalbinė mokyto
ja Violeta Juronienė, pagal
binė mokytoja Violeta Jokuba- 
vičienė. 2000-2001 metais 
pradžios mokykloje dirba šie 
mokytojai: kiškių ratelį moko 
Silvija Eglynaitė ir Rasa Za
karauskienė, vaikų ratelį — 
Birutė Tamulynaitė ir Au

dronė Survilienė, darželį — 
Jolanta Gudėnaitė, Violeta Ei- 
nikienė, Laima Kataržlenė ir 
Jolana Valaitienė, 1 sk. — 
Giedrė Starinškienė, 2 sk. — 
Renata Butauskienė, 3 sk. — 
Loreta Sabeckienė, 4 sk. — Vi
lija Aukštuolienė, 5 sk. — Ro
landa Varnauskienė, 6 sk. Vir
ginija Melone, tautinius šo
kius — Nijole Pupienė ir 
Onutė Cvilikienė.

Aukštesniojoje Hedvina Dai
nienė moko geografiją ir gro
žinį skaitymą, Rūta Jauto- 
kienė — lietuvių kalbą ir 
grožinį skaitymą^ Laima Apa- 
navičienė — lietuvių kalbą, 
Vida Baliutavičienė — isto
riją, Jolanta Buzinauskytė — 
lietuvių literatūrą, Virginija 
Dargis — tautinius šokius.

ČLM per 9 metus mokė šie 
mokytojai: AdomailyiS sės. 
Aušra; Andrejevienė Jolanta; 
Apanavičienė Laima; Aukš
tuolienė Vilija; Aušra Valdas 
(liut. kun.); Aušrienė Nora; 
Baliutavičienė Vida; Bielskus 
Mindaugas; Blazulionienė Dai
va; Blekienė Reda; Brooks- 
Burokas Erika; Butauskjenė 
Renata; Buzinauskytė Jolan
ta; Dainienė Hedvina; Dargis 
Virginija; Daugulytė Laura; 
Dovilienė Jūratė; Dubauskaitė 
Zita; Dumašius Vidas; Dum- 
brienė Daina; Eidųkienė Da
nutė; Fabianovich Violeta; Ei- 
nikienė Violeta; Fischer-Tau„- 
vilaitė Jūratė; Gaižutytė Vida; 
Garkevičiūtė Uloną; Gece- 
vičius Rimas; Gedvilienė Da
lia; Gintautienė Loreta; Gry- 
bauskienė Danutė; Grybaus- 
kienė Jūratė; Gudėnaitė Jo
lanta; Gūdis Sigitas; Ivins
kienė Eglė; Jankauskaitė Jū
ratė; Jautokienė Rūta; Joku- 
bavičienė Violeta; Jokubavi- 
čius Antanas; Juknienė Jolan
ta; Jurgutienė Erika; Juro
nienė Violeta; Kabišaityte sės. 
Laima; Kalnienė Česė; Kara
lienė Evelina; Kataržien0 Lai
ma; Kazlauskaitė A.udra; 
Kėželienė Rita; Kelečienė Ra
munė, Kripavičiūtė sės.,Zita; 
Kuzmickaitė sės. Daiva; 
Kvantaitė Renata; Lapkus Da
nas; Lapkuvienė Odeta; Liaug- 
minienė Eugenija; Lukienė 
Ramunė; Masilionis Juozas; 
Melone Virginija; Mikužienė 
Dana; Mockuvienė Rūta; Nor- 
mantaitė sės. Stasė; Norvi
lienė Jūratė; Pabedinskas Vy
tas; Paliokas kun. A.; Pėsti- 
ninkienė Janutė; Pakalniš
kienė Violeta; Paltanavičiūtė 
Lina; Paulikienė Eglė; Peter- 
sonaitė Daiva, Plačas Juozas; 
Plačienė Marija; Pupienė Ni
jolė; Radvilavičienė Dalia; Ra
šymas Antanas; Sabeckienė 
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1 zAtverkime duris teisingumui
Vytautas Antanas Dambrava

Praėjusią Kūčių naktį Vati
kane, Šv. Petro bazilikoje, 
prieš atverdamas bronzines 
Šventųjų metų duris, po
piežius Jonas Paulius II loty
niškai • intonavo psalmę: 
„Atverkite man teisumo var
tus, kad, pro juos praėjęs, 
padėkočiau Viešpačiui”.

Šioji psalmė aidėjo pasaulio 
katedrose ir bazilikose, simbo
lizuodama žmonijos teisingu
mo ilgesį. Ji buvo kartojama ir 
Lietuvoje. Pirmoji psalmė, ve
danti Bažnyčią į neramų tre
čiojo tūkstantmečio pasaulį.

Pirmasis žmonijos — ir mū
sų tautos — uždavinys šian
dien ir yra atverti teisumo du
ris, atsiverti teisingumui.

Teisingumas — vertybių 
pagrindas

Kodėl šioji psalmė nekalba 
apie meilę ir kitas dorybes, o 
apie teisingumą?

Dėl to, kad teisingumas yra 
visų.. .vertybių pagrindas — 
taip kaip laisvė yra visų verty
bių esmė. Šv. Tomas Akvinie- 
tis nurodo, kad moralinėje 
tvarkoje teisingumas yra pir
maujanti, vadovaujanti do
rybė.“ Ji. veda mus į gera
širdiškumą, Dievo ir artimo 
meilę. Kai dingsta teisingu
mas, nebelieka nieko, kas 
žmonių gyvenimą darytų ver
tingą.

Teisingumo svarbą pripa
žįsta nė vien Bažnyčia, bet 
taip pdt valstybės ir tautos.

Norėčiau tvirtinti, kad vals
tybė, norinti įgyvendinti tei- 

4 singumą tarpf piliečių, siekda
ma būti teisine valstybe, tą 
daro kone instinktyviai — nė. 
nepagalvodama, jog teisingu
mas nėra juridinė sąvoka, o 
moralinė vertybė, nors šios 
vertybės skalėje yra žmogus, 
visuomenė, tauta. Atvėrus du
ris teisingumui, atsiveria du
rys visoms kitoms vertybėms. 
Teisingumas neišvengiamai 
siejasi su gailestingumu. Tą 
pripažino net anglų' karaliai, 
kurie, kad ir kirsdami galvas 
žmonoms, nešiojo įrašą ant 
sagties „Teisingumas ir pasi
gailėjimas”. Bet čia valstybė ir 
sustoja. Ji nesiryžta žengti 
dar vieno svarbaus žingsnio, 
išjungdama artimo ir Dievo 
meilės principus, o daugelis 
per atsargiai taria žodžius 
„bendrasis gėris”.

Teisingumas yra pirmoji so
cialinių institucijų vertybė. 
Teisės teorija turi būti atmes
ta ar pakeista, jei ji nėra tei
singa. Įstatymai ir instituci
jos, kad ir kaip veiksmingai 
jos bedirbtų, kad ir kaip pa
trauklios atrodytų, turi būti 
reformuojamos ir panaikintos, 
jeigu jos yra neteisingos. Kiek
vienas pilietis — ne, kiekvie
nas asmuo — turi savyje tei
singumu pagrįstą įgimtą as
mens nepažeidžiamumą, kurio 
net šalies gerove nuoširdžiai 
susirūpinusi vyriausybė ar vi
suomenė negali ignoruoti. Tei
singumas neleidžia, kad net 
smulki mažuma ar individas 
būtų prievartaujami. Teisinė 
valstybė yra moralinė vals
tybė, joje piliečių klausimas 
neegzistuoja, jis laikomas iš
spręstu. Tiesa ir teisingūmas 
kompromisų nepripažįsta.

Atsakingas teisinių institu
cijų sudarymas ir teisingumo 

laidavimas piliečiams — vi
siems, be išimties — yra pa
grindinis valstybės uždavinys. 
„Iustitia ėst fundamentum reg- 
norum”. Teisingumas yra 
valstybių pamatas. Šventasis 
Antoninas sako, kad Dievo 
teismas bus griežčiausias 
tiems, kurie ne visiems vieno
dai administravo teisingumą.

Taigi, teisingumo pergalė 
yra vienintelė taika.

Teisė ir pareiga

Eikime prie piliečio, prie 
žmogaus.

Ko reikalauja teisingumas iš 
mūsų visuomenėje? Teisingu
mas reikalauja, kad pirkėjas 
nepermokėtų pardavėjui, kad 
ūkininkas gerbtų kaimyno 
laukus, ūkį ir derlių, policija 
vykdytų įsakymus, be baimės 
ir be protekcijų. Teisingumas 
sako: žmogus negali vogti, 
atimti namus ar kito vyro 
žmoną. Teisingumas .reikalau
ja, kad kiekvienas mūsų ati
duotų kitam tai, kas jam pri
klauso. Tai Kristaus skelbta 
norma, atliepianti ir romėnų 
teisės principą suum cuique 
tribuere. Taigi, teisingumas 
reikalauja iš visuomenės pri
pažinti pagarbą pagrindinėms 
žmogaus teisėms ir laisvėms, 
siekiant pastovios ir veiksmin
gos tvarkos, būtinų sėkmin
gam gyvenimui ir sugyveni
mui.

Kiekvienas asmuo turi teisę 
į gyvybę ir gyvenimą. Darbi
ninkas turi teisę į užmokestį. 
Pilietis turi teisę būti ginamas 
policijos nuo plėšikų ir žmog
žudžių. Teisė yra t&i, kas pri
klauso kiekvienam ir ko 
žmogus gali reikalauti kaip 
savo. Tačiau teisės samprata 
negali būti atskirta nuo parei
gos. Jeigu žmogus tūri teisę į 
gyvybę, tai kitas asmuo negali 
jo žudyti. Jeigu kiekvieno 
žmogaus namai yra jo pilis, 
tai net policiją negali be oficia
laus ir atsakingo juridinio or
gano nutarimo daryti namuo
se kratą. Kiekviena teisė eina 
žingsnis žingsnin su pareiga 
tą teisę gerbti ir ginti. Žmonių 
bendravimas turi būti regu
liuojamas taip, kad visų teisės 
būtų apsaugotos. O dorybė, 
kuri skatina žmogų gerbti kito 
teises, ir yra teisingumo do
rybė. Sakome „dorybė”, nes jos 
dėka žmonės jaučiasi įpa
reigoti gerai elgtis. Drauge tai 
yra žmogaus valios dorybė, 
nes jai rūpi žmogaus išorinio 
elgesio aktai sąryšyje su kitais 
asmenimis. (

Kur teisingumas viešpatau
ja, ten nereikia žmogui būgš
tauti, kad gali išplėšti kąsnį iš 
burnos, kad vandalai sudegins 
jo namus. Teisingumas skati
na žmogų dirbti našiai ir 
kūrybingai. Kur viešpatauja 
teisingumas, ten žmogus žino, 
kad jo darbo vaisiai priklauso 
jam pačiam.

Šv. Tomas Akvinietis įžiū
rėjo galimybę teisingumo tu
rinį suvesti su Dekalogo turi
niu ir dešimt Dievo įsakymų 
priimti kaip teisingumo pa
grindą. Trys įsakymai yra 
apie Dievą ir religiją, ketvirta
sis yra pagarbos reikalavimas 
tėvams, paskutinieji šeši įsa
kymai tiesiogiai kalba apie 
bendro teisingumo aktus, ku
rie reguliuoja laikyseną tarp 

lygiųjų. Taigi, užuot įsakymų 
moralės, galime kalbėti apie 
dorybių moralę.

Kalbėdami apie Caritas po- 
litica, apie politinį gailestin
gumą tradicinėje moralėje, 
išskiriame tris elementus: tei
singumą, geraširdiškumą (gai
lestingumą) ir bendrąjį gėrį. 
Bažnyčiai yra Kristaus paves
ta skelbti Evangeliją. Ji yra 
nuolatinis priminimas žmogui 
atsisakyti nuodėmės ir mylėti 
Dievą, siekiant visuotinės bro
lybės.

Teisingumo vertė gali būti 
matuojama ir pagal neteisin
gumą. Neteisingas žmogus 
nekenčia artimo, niekina kitų 
žmonių teises. Jis griebia tai, 
kas jam nepriklauso. Jis vagia 
kitų pinigus, atima nuosavy
bę, kėsinasi į kaimyno gyvybę. 
Toks žmogus tampa pikto 
jėga, griaunančia visuomenės 
vienybę. Kiekvienas neteisin
gas žmogus sudaro pavojų tai
kai ir yra socialinio gyvenimo 
tvarkos ardytojas. Didėjant 
neteisiųjų skaičiui, socialinio 
gyvenimo stabilumas sunyks
ta. Žmonės praranda norą 
dirbti sau ar bendram gėriui. 
Įtarinėjimai ir neapykanta pa
keičia pasitikėjimą, klasta ir 
smurtas pakeičia teisę ir tei
singumą.

Nusikaltimai prieš teisin-, 
gumą yra įtampų ir nera
mumų priežastis mūsų laikų 
visuomenėje. Teisingumo pa- 
žeidirųai paskirstant gėrybes 
iššaukia piliečių pyktį ir ci
nizmą. Pyktis gali privesti 
prie demonstracijų ar sukili
mo. Cinizmas veda prie pilie
tinės apatijos ir korupcijos. 
Žmonės užmiršta artimo mei
lės įsakymą. Įsiviešpatauja 
netvarka ir savanaudiškumas, 
melas, plėšimai, smurtas, 
žmogžudystės. Dingsta žmo
gaus pasitikėjimas žmogumi, o 
žmonių tarpusavio bendravi
mas, siekiant bendrojo gėrio, 
iš viso sunaikinamas. Kada 
žmonės negali pasitikėti savo 
kaimynais, kada niekas negali 
būti tikras dėl rytojaus, kad 
tai, ką jis turi šiandien, turės 
ir rytoj, griauna bet kokio 
našaus darbo iniciatyvą.

Priešingai, kadą žmonės yra 
teisingi, jie yra laisvi ieškoti 
tikrosios žemiškosios gerovės, 
vadinamos laime. Neturėdami 
baimės, kurią gimdo neteisin
gumas, jie gali kreipti savo 
širdis ir protus artimo meilės 
darbų vykdymui. Taigi, gera
širdiškumas ir artimo meilės 
darbai yra tiesioginė teisingu
mo pasekmė. Mylėdami vieni 
kitus, žmonės darosi teisinges
ni kitų atžvilgiu.

Iš kitos perspektyvos, teisin
gumas yra neatsiejamas nuo 
gailestingumo. Neteisingumui 
užvaldžius visuomenę, žmonės 
pradeda nekęsti vienas kito ir 
stengiasi mylėti tiktai save. 
Visuomenės gerovė reikalauja 
ir teisingumo, ir gailestingu
mo. Gailestingumas yra tei
singumo motyvas, ir teisingu
mas — gailestingumo pagrin
das. Teisingumas pasaulyje 
yra būtinas. Dėl to Bažnyčia 
turi teisę ir pareigą reikalauti 
teisingumo socialinėje srityje, 
tautinėje ir tarptautinėje plot
mėje. Bažnyčia nėra viena at
sakinga už teisingumo įgyven
dinimą pasaulyje, tačiau, 
skelbdama Evangeliją, ji turi 

reikalauti iš žmonių teisingu
mo, privalo smerkti neteisin
gas institucijas, kaip to reika
lauja pagrindinės asmens 
teisės ir žmogaus išganymas.

Žmogus turi kurti Dievo 
karalystę ir tą karalystę žmo
gus kuria kaip teisingumo ir 
meilės viešpatiją. Šiame pro
cese dalyvauja visa kūrinija, 
siekdama žmoniškesnio ir tei
singesnio pasaulio, taigi au
tentiškai krikščioniško.

Teisingumas ir Lietuva
Kyla praktiški klausimai: ar 

mes atveriame duris teisingu
mui Lietuvoje? Kaip mes suvo
kiame teisingumą? Ar jis eg
zistuoja mūsų tėvynėje? Ir ar 
mes jo siekiame?

Ar turime kokį nors teisin
gumo palikimą?

Apgailestaudamas turiu pa
sakyti, kad lietuvių tauta turi 
kone pusę šimto metų trukusį 
neteisingumo palikimą.

Prisimenu 1940 m. kai Lie
tuva buvo okupuota, kai pa
vergtame krašte „nušvito” 
Stalino konstitucijos saulė, o 
mes buvome verčiami dainuo
ti: „Mes su Stalinu į saulę, 
mes su Sta^nu kovon...” 
Šitokiais tekstais tauta buvo 
prievartaujama jau pirmomis 
okupacijos dienomis, o sovieti
nis okupantas niekino Dievą, 
artimą ir tautos teises. Dievas 
buvo ujamas iš bažnyčių, 
šeimų ir mokyklų, iš tautos ir 
iš Lietuvos. Negalėjo nuožmus 
okupantas Jo išvaryti tiktai iš 
žmonių sąžinės. Ilgainiui ar 
visi ir tą sąžinę beturėjo, ar ji 
nebuvo apnešta išdavystės sir 
prisitaikymo purvu? Dėl 
ištikimybės Dievui ir tėvynei, 
dėl žmogaus teisių gerbimo, 
dėl tikėjimo visų lygybe prieš 
įstatymą daugybė jų buvo 
pasmerkti sunaikinimui. ,,Iš
varyk Dievą — išvarysi teisin
gumą”, — prisimename po
piežiaus šv. Pijaus X žodžius. 
Su Dievu iš Lietuvos buvo 
išvarytas ir teisingumas, 
kirkščioniškoji demokratijos 
samprata. Humaniškumą pa
keitė genocidas, demokratiją 
— sovietinė proletariato dik
tatūra. Sovietinė konstitucija, 
paskelbusi Komunistų partįją 
visagale institucija, tapo tuš
čių demokratinių frazių rinki
niu, skirtu propagandiniam 
„eksportui”. Viduje niekas jos 
nevykdė — tiesiog nekreipė 
dėmesio. Ją „vykdė” Maskvai 
ištikimi komunistai. Vieni 
aršiai, kiti aktyviai, treti 
tylėdami.

Lietuviškoji tarybinė encik- 
lopedįja XI tome mums aiš
kina, kad „sovietai teisingumo 
sąvokos turinį skelbė visada 
esant istorišką, sąlygotą žmo
nių (klasių) gyvenimo sąlygų. 
Teisingais laikomi santykiai 
tik ta prasme, kai jie atitinka 
istorinį būtinumą ir praktinę 
galimybę sukurti žmogui gy
venimo sąlygas pagal jo epo
chą”. Kas gi yra tasai „is
torinis būtinumas” — o tai, ką 
Komunistų partija diktatūros 
ranka įrašo tai vadinamai 
„epochai”. Tai leidimas sau- 
vališkai, „partiškai” inter
pretuoti teisės turinį teisingu
mo sąskaitom Leninas kalbėjo 
daug aiškiau. Jis tiesos sam
pratą taip apibūdino: „Sakyti 
tiesą, — sakė jis, — yra pasi
bjaurėjimą keliantis dalykas

ir buržuazinis prietaras... Tei
singa yra tai, kas tarnauja 
komunistų partijai”. Taigi, tei
singumui durys buvo už
trenktos. Tik kalėjimų durys 
hekaltiesiems buvo plačiai at
kertos.

Po metų atėjo Baisusis 
birželis. Apie 34,000 asmenų 
(tikslaus skaičiaus niekas iki 
šiol nė nežino) — nuo naujagi
mių iki žilagalvių, neskai
čiuojant 1,114 pirmaisiais 
okupacijos metais nužudytųjų, 
buvo masiškai tremiami į Si
birą. Sausakimšai į gyvulinius 
vagonus sugrūstos šeimos aša
rose plukdė sopulingąją tautos 
psalmę: „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė”. Vėliau 
vyko kitos trėmimų bangos.

Chruščiovas, pasmerkdamas 
Staliną XX sovietų komunistų 
partijos suvažiavime, su pasi
piktinimu kalbėjo: „Joks svei
ko proto žmogus ' negali įsi
vaizduoti, kaip galima apkal
tinti ištisas tautas, įskaitant 
moteris, vaikus ir senelius, ir 
juos kankinti, vykdant masinį 
kerštą”.

Komunizmas, rašo Charley 
Reese knygoje Juodoji' komu
nizmo knyga, yra „nusikals
ianti santvarka, kurios modus 
operandi yra teroras, pries
pauda ir žudynės”.

Sovietmetyje visi aklai vyk
dė sovietų komunistų partijos 
diktatą. Vienintelė saugumo ir 
geresnio gyvenimo garantija 
buvo stoti į komunistų partiją, 
įsirikiuoti į tautos engėjų gre
tas, šnipinėti savo brolius lie
tuvius, net juos išduoti ir lik
viduoti, vykdant tai, ką žmo
gaus sąžinė draudžia — ar 
bent „prisitaikyti”. Taigi, rašo 
politologas Kęstutis Girnius „į 
šią represinę organizaciją ga
lėjo stoti tie, kurie nematė ar 
nenorėjo suprasti jos siekių ir 
metodų, ar tie, kurie matė, bet 
į visa tai numojo ranka”.

Praeities gėda turi būti 
nuplauta

Šiandien kalbama apie teisi
nių reformų būtinumą. Visi 
žinome, kad sovietų okupuo
toje tėvynėje joks asmuo ne
galėjo būti priimtas studijuo
ti teisės, prieš tai negavus 
NKVD (KGB) leidimo. Pro
fesūra buvo KGB aprobuota, 
kadrai — taip pat. Visa tei
sinė struktūra buvo komu
nistų partijos kontroliuojamas 
organas. KGB darbuotojai, — 
anot Kęstučio Girniaus, — 
„stebėjo ir sekė, verbavo ir 
šantažavo Lietuvos piliečius, 
persekiojo tikinčiuosius, nuo
sekliai pažeidinėjo žmogaus 
teises. Jie visa savo nemenka

Dr. Vytautas Antanas Dambrava. 

galia ne tik nepriklausomybės 
ir meilės ilgesį, bet normalius 
tautinius jausmus perkrikš
tydavo nacionalizmu ir slopin
davo”.

Lietuva paskelbė nepriklau
somybę, 6 sovietinė sistema 
iki šiol tebesilaiko. Ligšiolinės 
reformos toli, gražu nepakan
kamos. Jei. galvojame apie 
įstojimą į Europos Sąjungą, 
dabartinė teisėtvarka su rau
donais pųrvabridžiais turės 
bėdų. Teisingumas reikalauja, 
kad praeities gėda būtų kuo 
greičiau nuplauta, įstatymai 
skubiai modifikuojami ir pa
keisti, kadrų politika iš šaknų 
reformuota. Socialinis teisin
gumas turi būti tvarkomas, 
neatidėliojant, nesiteisinant ir 
neišsisukinėjant. Šiandien 
penktadalis milijono . nu
skriaustų mūsų tautiečių kar
toja Dantės žodžius: „Esu pi
ligrimas (savo krašte), beveik 
elgeta ir liūdėdamas rodau 
žaizdas, kurias man padarė 
neteisingumas”. Atsiminkite, 
kad atidedamas teisingumas 
yra neteisingumas. Partijos 
insignijas nešiojęs teisėjas tin
ka kiekvienai profesijai, tik ne 
teisingumui vykdyti. Mums ir 
Šiandien šiurpu prisiminti so
vietinę teisę, sovietinius teis
mus ir sovietinį neteisingu
mą.

Lietuva turi atsiverti 
teisingumui

Teisingumo principai mūsų 
tėvynėje dar nėra įgyvendinti. 
Lietuva dar nepasiekė teisinės 
valstybės lygio, ji tik jos siekia 
— tai byloja ir Lietuvos Kons
titucijos įžanginė pastraipa. 
Socialinio teisingumo sampra
ta ir sąžinė iškreipta. Jei tu, 
žmogau, ieškai teisingumo — 
geriau eik į Bažnyčią, bet turi 
ateiti laikas, kad iškilusius 
konfliktus būtų galima iš
spręsti ir nešališkame, kompe
tentingame teisme. Be kyšių 
ir spaudimo iš šalies. Lietuva 
turi atsiverti teisingumui.

Visa ši nenormali padėtis 
yra sovietinės komunistų par
tijos palikimas. Atsivertus 
Lietuviškos tarybinės enciklo
pedijos XI t. 235 psl., skai
tome, jog Komunistų partija 
teisingumo uždaviniu laikė 
„pasiekti, kad visos įstaigos, 
organizacijos, pareigūnai ir pi
liečiai tiksliai ir nenukrypsta
mai vykdytų tarybinius įsta
tymus”.

Įvairūs motyvai stūmė oku
puotos Lietuvos piliečius stoti 
į Komunistų partiją: išda
vystės, ieškojimas turto ir 
garbės, pataikavimas, prisitai
kymas, gal net ir baimė. Viena 

yra aišku — jie darė negar
bingą sandėrį su savo sąžine. 
Kokie motyvai juos bebūtų at
vedę į partiją, jie noriai ar 
nenoriai prisidėjo prie savo 
tėvynės išdavimo. Tie, kurie 
sako, jog buvę Lietuvos komu
nistai nėra atsakingi ,ųž §ąyo 
veiksmus sovietinės įijętiątp- 
ros laikmety, o vien atsakinga 
Maskva, geriau tegul visa tai 
mums labai gerai išaiškina. 
Koks teisingumo iškreipimas, 
kai nekalti paverčiami, JfįąĮjtįįįs! 
Jie sąmoningai dalyvavo so
vietinio režimo organizuotoje 
sistemoje, laužydami visus ir 
kiekvieną moralinį bei legalinį 
teisingumo principą, žinomą 
Vakarų pasaulyje.

Piliečiai, kas jie bebūtų,, yra 
atsakingi už savo veiksmus. 
Atsakingi yra tie, kurie teisė 
ar be teismo darė sprendimus, 
ar naudojo savo egzekutyvįnes 
pozicijas, sąmoningai vykdy
dami įsakymus, kad naikintų 
sveikas tautos šaknis, ir atlik
dami veiksmus, kurie buvo ne
teisėti pagal nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusius įstatymus.

Esminis baudžiamosios tei
sės principas civilizuotoje pa
saulio visuomenėje yra bend
ras: kiekvienas asmuo,. kuris 
žudo ar įkalba kitam atlikti 
žudymo ar kito sunkaus .nusi
kaltimo aktą; kiekvienas as
muo, kuris duoda ginklą nusi
kaltimui atlikti, kiekvienas, 
kuris yra nusikaltimo suokal
bininkas, jo planuotojas ar 
dalyvis — yra kaltas. Verti
nant visa formaliai, sovietų 
komunistų partijos narys, ži
nojęs partijos vedamą smurto 
ir nusikaltimų politiką — vien 
savo priklausymu yra kaitąs 
prieš tautą ir jai ątsakįngąs,

Istorijoje kiekvienas totali
tarizmas buvo priešingas bend
rojo gėrio filosofijai. Identifi
kavimasis su rasė ar partija iš 
esmės kertasi su etine vi
suomenės orientacija. Bendra
sis gėris valstybėje vykdomas 
demokratiniame pliuralistinės 
visuomenės ženkle. To turi 
būti siekiama sąmoningai, nes 
tai yra kiekvieno žmogaus ir 
visos visuomenės valios kūri
nys. Viskas vyksta ųe ,sįą- 
tiškame sustingime, o dina
miškoje akcijoje, veikiančioje 
per politines, ekonomines, 
kultūrines ir socialines struk
tūras.

Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija

Dar Stalinui gyvam esant, 
1948 m. gruodžio 10 d. Jung
tinės Tautos paskelbė Visuoti
nę žmogaus teisių deklaraciją.

Nukelta į 4 psl.
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Prisipildę Čiurlionio
Emilija Andrulytė

„Daugiau kaip savaitę per 
Čikagą keliavo M. K. Čiur
lionis”, - baigiamajame Čiur
lionio festivalio renginyje lap
kričio 5 d. Jaunimo centre sa
kė šio festivalio sumanytojas 
pianistas Rokas Zubovas. Iš 
tiesų, minėdama 125-ąsias 
didžiojo lietuvių dailininko ir 
kompozitoriaus metines, Ame
rikos Lietuvių meno draugija, 
vadovaujama R. Zubovo, šiai 
rudens šventei Čikagoje iš vi
sos Amerikos sukvietė mažus 
ir suaugusius dailininkus, 
dainininkus, atlikėjus, paskai
tininkus, „Dainavos” chorą, o 
taip pat ir svečius iš Lietuvos 
- Valstybinį Vilniaus styginių 
kvartetą, muzikologą iš Vil
niaus Liną Paulauskį. Čiur
lionio festivalio renginiai spa
lio 28 - lapkričio 5 d. vyko ir 
lietuviškose, ir amerikietiško
se salėse.

Pas vaikus

„Kai aš groju M. K. Čiurlio
nį, kartais įsivaizduoju vande
nį, kartais kaip labai švelniai 
pučia vėjas, o kartais ir labai 
iškilmingai jaučiuosi”, - savo 
mintimis ir jausmais po pir
mojo Čiurlionio festivalio ren
ginio dalinosi jaunasis pianis
tas Adomas Daugirdas.

Spalio 28 d., šeštadienį, į. di
džiulę Pasaulio lietuvių centro 
Lietuvių fondo salę, papuoštą 
vaikų piešiniais, skirtais M. 
K. Čiurlioniui, sugužėjo visų 
Maironio lituanistinės mokyk
los klasių mokinukai ir pasi
nėrė į mūsų didžiojo meninin
ko garsų bei vaizdų pasaulį. 
Scenoje, be A. Daugirdo, M. K. 
Čiurlionio kūrinėlius fortepijo
nui skambino Adomo broliai 
Šarūnas ir Kęstutis, Algis ir 

Scenoje atlikėjai keitėsi - 
M. K. Čiurlionio harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas 
„Ant kalno gluosnys” ir „Oi 
lekia, lekia” dviem balsais dai
navo Pal. J. Matulaičio misijos 
vaikų chorelis „Vyturys”. Gal 
keturiasdešimčiai mažųjų dai- 
norėlių dirigavo Darius Poli- 
kaitis, jiems jautriai akompa
navo Kęstutis Daugirdas. Dai
nininkų vadovas prieš koncer
tą klausytojams suspėjo pri
minti kelis įdomius M. K. 
Čiurlionio gyvenimo faktus - 
kaip M. K. Čiurlionis pagal tų 
laikų madą kalbėjęs lenkiškai, 
tik suaugęs išmoko lietuviškai 
ir vėliau, nors ir vartodamas 
dvi kalbas, savo kūryboje buvo 
labai lietuviškas - šiuo pavyz
džiu gali sekti ir Amerikoje 
gyvenantys bei dviem kalbo
mis kalbantys mažieji lietu
vaičiai.

Po koncertėlio Maironio mo
kyklos mokinukai vėl buvo 
„įsukti” ir apgaubti M. K. 
Čiurlionio muzikos - dabar 
jau simfoninės poemos „Jūra”, 
kuri liejosi besikeičiant balta
me ekrane „atgijusiems” M. 
K. Čiurlionio paveikslams. Ke
turiolikmetis Kęstutis Daugir
das sakė, jog jam M. K. Čiur
lionio paveikslai nėra kažko
kie tikrumo dalykai, bet per
duoda jausmus, ypač klausan
tis „Jūros”. O mažoji Vaiva 
Lagunavičiūtė ją užliejusius 
vaizdus suprato taip: „kai žiū
riu, klausausi, kartu atrodo ir 
keista, ir linksma, ir liūdna”. 
Visai atsitiktinai į šią šventę 
patekęs vargonininkas iš Vil
niaus Gediminas Kviklys sa
kė: „Esu nepaprastai sužavė
tas, patekęs į šitokią galingą 

Saulė Grybauskai, Raimundas mokyklą, į tokį vaikų šurmulį, 
Kazlauskas. Visus juos ruošė o nuostabiausia, kad čia mini-

Dviejose dailės parodose

Parodėlei „Čiurlionio kelias” piešė Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai Marius ir Erikas Berner.

Per parodos atidarymą Lietuvių dailės muziejuje poezijos, skirtos 
M. K. Čiurlioniui klausėsi (iš kairės): Audrė Budrytė, Nora Aušrie- 
nė ir Daiva Karužaitė. Nuotr. Emilijos Andrulytės

balsais, vaikų pirštais... Tai - 
tikrai didelis pasiekimas”.

Lygiai tokia pati mažųjų 
šventė po savaitės nukeliavo į 
Čikagos lituanistinę mokyklą. 
Žemutinėje mokyklos salėje 
puikavosi čikagiškių vaikų kū
ryba, o prie „Vyturio” chorelio 
per koncertą prisijungė apie 
dvidešimt mažųjų „Lakštutės” 
dainininkų. Dalia Gedvilienė, 
savo „paukštelius” mokiusi M. 
K. Čiurlionio dainelių, sakė, 
kad, jos manymu, Čiurlionio 
festivalis mokyklos vaikams 
suteikė naujų žinių, praplėtė 
akiratį, o dviejų chorelių susi
jungimas per koncertą buvo 
ypač sveikintinas dalykas.

Visa ši mokyklų šventė turė
jo savo įžangą. Dar vasarą vi
soms lituanistinėms mokyk
loms buvo išsiuntinėti kvieti
mai dalyvauti vaikų piešimo 
parodoje, kurioje vaikai pa
teiktų savo darbelius, pašvęs
tus M. K. Čiurlioniui. Vaikai 
piešė ir Meno mokyklėlėje, ir 
vasaros stovyklose, ir priva
čiose dailės studijose. Visa 
vaikų kūryba prieš pat festi-. 
valį atkeliavo į Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte ir papuošė 
Lietuvių fondo salės sienas. Į 
čia buvo atrinkti ir geriausi 
Maironio bei Čikagos lituanis
tinių mokyklų vaikų darbeliai. 
Kaip pasakoja Maironio mo
kyklos dailės mokytoja Violeta 
Borucki, vaikai nuo pirmo iki 
dešimto skyriaus per 30 mi
nučių pamoką turėjo sugalvoti 
ir nupiešti savo piešinį. Prieš 
tai jie girdėjo pasakojimus 
apie M. K. Čiurlionį, matė jo 
darbų reprodukcijas. Čikagos 
lietuanistinėje mokykloje vai
kams vadovavo tautodailės 
mokytoja Daiva Blažiulionie- 
nė.

Kvietimai dalyvauti Čiurlio
nio festivalio parodose buvo 
išsiuntinėti ir Amerikoje gyve
nantiems dailininkams. Meni
ninkai buvo kviečiami savo 
kūryboje vienokiu ar kitokiu 
būdu perteikti M. K. Čiurlio
nio kūrybinį palikimą. Vie
niems darė įtaką M. K. Čiur
lionio meno kūriniai, kitiems 
- muzika, jo rašytinis paliki
mas, dar kitiems - jo drama
tiškas gyvenimas. Net 51 dai
lininkas atsiuntė savo darbus, 
ninkai atsiuntė savo darbus, 
kurie buvo eksponuojami dvie
jose galerįjose, vadovaujant

Nuotr. Emilijos Andrulytės
„Ant kalno gluosnys” ir „Oi lekia, lekia” spalio 28 d. Lietuvių fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre, 
dainavo Pal. J. Matulaičio misijos choras „Vyturys”.

-dviems kuratorėms, todėl pa
rodos šiek tiek viena nuo kitos 
skyrėsi.

Čiurlionio galerijoje ekspo
nuojant darbus buvo orientuo- 
tasi į tuos kūrinius, kurie turi 
didesnį ar mažesnį ryšį su M. 
K. Čiurlionio darbais. Šios pa
rodos kuratorė buvo dailinin
kė Daiva Karužaitė. Lietuvių 
dailės muziejuje Lemontė at
virkščiai - didelė darbų dalis 
tarsi netųrėjadribšioginio ryšio 
su M. K. Čiurlionio tapyba. 
Šią parodą tvarkė dailininkė 
Nora Aušrienė. Ji sakė, jog ją 
daugiau domino kontraversiš
kas menininko noras savo kū
riniais atspindėti „čiurlioniš
kąją temą”. Buvo įdomu, kaip 
skirtingai kiekviena? dailinin
kas interpretuoja M. K. Čiur
lionį. Vieni tiesiogiai atsiliepė 
į Čiurlionio tapybą, kiti, turė
dami savitą stilių, susilietimo 
taškus rado kitoje plotmėje: 
mistikoje, čiurlioniškoje sim
bolikoje, savoje simbolikoje. 
Paroda Lietuvių dailės muzie
juje buvo apipinta mūsų poe
čių M. K. Čiurlioniui skirto
mis eilėmis - Julija Švabaitė- 
Gylienė skaitė eilėraščius iš 
rinkinio Tu niekur neišėjai, 
Daiva Karužaitė - „Ramybę 
M. K. Čiurlioniui”, Eglė Juod
valkė savo eiles, parašytas ja
ponišku haiku stiliumi, ir Vili
ja Vakarytė „Čiurlionio peiza
žus I ir II”.

Parodos katalogas teigė, kad 
savo darbus festivalio paro
doms pateikė net 53 (iš tik
rųjų 51) menininkas - kai ku
rie iš jų gimę ir užaugę Ameri
koje, kai kurie atvykę po An
trojo pasaulinio karo, kai ku
rie - visai neseniai. Dailininkė

Magdalena Stankūnienė, daly
vavusi turbūt beveik visose 
Čikagoje vykusiose lietuviško
se dailės parodose sakė, kad ją 
daugiausia šių parodų atida
rymo metu džiugino, jog dvi 
dailininkų kartos, atvykusios 
po Antrojo pasaulinio karo ir 
dabar, parodose susijungė ir 
lengvai surado bendrą kalbą.

i,3.agos

Monika Stančiauskaitė. „Čiurlionio kelias”. Maironio lituanistinė mokykla, 3 skyrius

Tarp laiškų eilučių

Teatrui buvo pašvęstas šeš
tadienis, lapkričio 4 4- Neįp
rastoje erdvėje prie įėjimo į Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrą prasidėjo ir vyko pasa
kojimas, bandantis įspėti mū
sų didžiojo kūrėjo ir jo žmonos 
gyvenimo bei meilės paslaptis.

Čia vaidino aktorė ir režisierė 
Audrė Budrytė bei muzikas. 
Ričardas Šokas. Lyg ir nesusi
kertant jų pasakojimų erd
vėms, praplaukė pažinties, 
meilės, bendro gyvenimo ir at
viriausių laiškų nuotrupų pa
veikslai.

„Man buvo be galo įdomu 
skaityti ir suprasti, kokia sa
varankiška buvo Sofija Čiur
lionienė, kokios gilios buvo jos 
mintys apie dailę ir meno 
prasmę. Iš tiesų, aš turbūt 
vaidinau tų laikų feministę ir 
kartu labai aistringą ir mylin
čią moterį”, - po spektaklio 
sakė Audrė Budrytė. Iš laiškų 
ji mokėsi, kaip iš tikrųjų iš
gyventi 
būtent 
mentu. 
reikėjo 
ciškai nusiteikus.

Ričardas Šokas skaitė, de
klamavo. Jis sakė, kad, jei jam 
kaip muzikantui groti M. K. 
Čiurlionio kūrinius buvo jau 
nebe pirmas kartas, tai vai
dinti - pirmasis. Įdomu buvo, 
kaip tą vaidybą priims žiūro
vai, žinantys jį kaip muzikan
tą? Ričardas mano, jog neblo
gai jautė tą temą, o, besigilin
damas į pačius laiškus, suži
nojo daugiau asmeniškų dėta- 
lių, kurios praturtino jo įspūdį 
apie M. K. Čiurlionį kaip as
menybę. Nukelta į 2 psl.

kiekvieną momentą 
tuo, vykstančiu mo- 
Su kiekvienu laišku 
būti tam tikrai emo-
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Prūsų sukilimas ir Herkus
Mantas

Laimutė Vasiliauskienė

Mažosios Lietuvos Reikalų 
tarybos vicepirmininkas, isto
rijos daktaras Algirdas Matu
levičius, kartu su Lietuvos 
Mokslininkų rūmų direktoriu
mi Telesforu Urbaičiu, su-, 
rengė vakarą, skirtą Didžia
jam prūsų sukilimui (1260- 
1274 m.) prieš vokiečių (kry
žiuočių) ordiną ir jo žymiau
siam karvedžiui Herkui Man
tui atminti.

Renginj pradėjo Mokslų 
akademijos folklorinis ansam
blis „Bijota”. Po mažlietuvių 
dainų ir šokių dr. A. Matule
vičius apžvelgė sukilimo reikš
mę, išvardijo visus negausius 
pirmuosius šaltinius (tarp jų 
— grožinės literatūros, vo
kiečių kalba išleistus 1897 m. 
M. Springborno bei 1936 m. 
(lietuvių kalba 1937 m.) B. H. 
Keyserlingko romanus, pade
monstravo istoriko dr. Romo 
Batūros sudarytą ir lietuvių 
kalba 1985 m. išleistos Petro 
Dusburgiečio*XIV a. pradžios 
kronikos žemėlapi, kuriame 
nurodyti svarbiausi mūšiai, 
Herkaus Manto gimtinė bei 
žuvimo vieta.

Istorikas Rimantas Jasas 
pabrėžė, kad dabar daugiau
sia remiamasi vienintele, pla
čiai nušvietusią prūsų suki
limą Petro Dusburgiečio „Prū
sų žemės kronika”. Ji, nors 
nurodo tikslius faktus, bet 
parašyta tendencingai, bei 
XVI a. pradžios Simono Gru- 
nau kronika, kurioje pernelyg 
daug fantazijos, tačiau deta
liai aprašyti to meto žmonių 
buities vaizdai, senasis baltų 
tikėjimas. Pernai pasirodžiu
sioje archeologų dr. Valdema
ro Šimėno ir Vladimiro Kula- 
kovo knygoje Užmirštieji 
prūsai taip pat gausu pasako
jimų bei padavimų, tiesa, pa
remtų vien archeologijos duo
menimis.

Iki šiol istorikus neramina 
vienas klausimas: kaip galėjo 
beraščiai prūsai, teturėdami 
medines pilis, per visą prūsų- 
kryžiuočių karą net 50 metų 

Senovės Prūsų pilis.

atsilaikyti prieš tolįią stiprią 
kryžiuočių ordino kariuomenę, 
tuo metu turėjusią jau Romos 
imperijos patyrimą bei nuolat 
remiamą popiežių, Vokietijos 
imperatorių, Lenkuos, Bohe
mijos, Čekijos, Saksonijos ir 
kitų kraštų kryžininkų. Neat
sitiktinai, pradėdamas savo 
pranešimą „Kokia kalba kal
bėjo Herkus Mantas”, akade
mijos prūsologas Vytautas 
Mažiulis pabrėžė: „Jeigu ne 
prūsų kraujas, pralietas per 
50 metų už laisvę, šiandien 
nebūtų ir Lietuvos”.

Faktas tas, kad išnykę mū
sų broliai prūsai iš tiesų buvo 
tikri didžiavyriai, stiprūs ir 
kūnu, ir siela, jei ilgą laiką 
vertė kryžiuočius jų bįjoti ir 
statyti galingas mūro pilis 
(Marienburgo, Marienvverde- 
rio, Kulmo, Torunės, Baigos, 
Karaliaučiaus) labai sunkiai 
užimtų medinių prūsų pilių 
vietoje. Dr. Algirdas Matule
vičius padarė prielaidą, o kas 
būtų, jei prūsai tuomet visgi 
būtų laimėję? Galbūt, šiandien 
mūsų tėvynė būtų vadinama 
ne Lietuva, o Prūsą, o jos 
žemės ribos ir civilizacijos ly
gis prilygtų didžiosioms Va
karų valstybėms. Aišku tik 
viena, kad šis sukilimas, nors 
baigėsi tragiškai, ilgam su
stabdė Vakarų ir Vidurio Eu
ropos, o visų pirma Vokietijos 
imperijos agresiją prieš Lietu
vos valstybę.

Ar‘deramai įamžintas Her
kaus Manto atminimas? 1983 
m. Klaipėdoje, Manto gatvėje, 
pastatytas skulptoriaus rezis
tento Vytauto Mačiuikos su
kurtas granito paminklas. 
Karaliaučiaus krašte, Narky
čiuose (dab. rus. Meždurečje), 
prie pat Auksinės ir Prieg
liaus santakos, netoli Mongar- 
bio kalno, prie Romovės, kur, 
manoma, ir yra Manto žuvimo 
vieta (R. Batūra), 1993 rug
pjūčio mėnesį buvo pastatytas 
kitas paminklas, vaizduojan
tis į tris dalis sukapotą žaltį.

Tačiau netrukus Karaliau
čiaus valdžios pavadintas „re
vanšistiniu” ir 1994 liepos 
mėnesį demontuotas: į tris da
lis sukapotas žaltys valdžios 
atstovei Irinai Kuznecovai 
kažkodėl priminė padalytas 
Mažosios Lietuvos žemes (Ka
raliaučiaus kraštą, Klaipėdos 
kraštą ir Lenkijoje Galdapės 
apylinkes), kurias lietuviai 
neva norį sujungti į vieną 
kraštą ir prisijungti prie Lie
tuvos valstybės. Vėliau buvo 
teisinamasi, kad paminklas 
buvęs pernelyg mažas, o prieš 
jį statant pirmiau reikėję pa
skelbti konkursą. Šio pamin
klo demontavimą Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos pir
mininkas kraštotyrininkas 
Vytautas Šilas vakaro metu 
pavadino vandalizmo aktu.

Kas gi buvo tas Herkus 
Mantas, kitaip Montė, istori
niuose šaltiniuose vadinamas 
Hercus Monte (pasak akade
miko Vytauto Mažiulio, tai 
aiškus vardo trumpinys, grei
čiausiai kilęs iš Mantiminų gi
minės Notangos žemėje), apie 
kurį vokiečiai buvo sudėję 
anekdotus (įvairiuose istorijos 
šaltiniuose nenugalimasis ne
matomas Mantas, kuris galįs 
išdygti iš po žemių, minimas 
net šešis kartus)?

Manoma, kad jis gimė apie 
1225 metus Notangoje (dab. 
Lenkįjos ir Karaliaučiaus sri
ties pasienis, Lenkįjos pusėje). 
Jaunystėje buvęs paimtas 
įkaitu, Magdeburge išmoko 
vokiškai, išėjo karo riterio 
mokslus. Pasak dr. Algirdo 
Matulevičiaus, jis buvo, kaip 
ir dauguma prūsų jaunuolių 
belaisvių Magdeburge, rengia
mas kolaborantu (panašiai 
kaip sovietmečiu Maskvoje 
buvo rengiami karininkai ir iš 
Lietuvos), tačiau liko ištiki
mas savo Tėvynei, o pas prie
šus įgytas karines žinias pri
taikė išsivaduojamajai kovai. 
Per I prūsų sukilimą (1242- 
1249) prūsai buvo išsikovoję 

labai palankias sąlygas — 
buvo skelbiama: tiems iš vi- 
tingų (didžiūnų, kilmingųjų), 
kurie priims krikštą, bus pri
pažįstamas riterio statusas. 
Tačiau dauguma to nepaisė, 
nors ir anuomet tarp jų pasi
taikė ir išdavikų, trokštančių 
privilegijų (Vėluvos, Tepliuvos 
ir kitos pilys buvo užimtos ne 
be jų pagalbos).

Didįjį prūsų sukilimą paska
tino 1260 m. lietuvių žemaičių 
pergalė prieš Livonijos ir 
Prūsijos kryžiuočius Durbės 
(prie Durbės ežero Kurše) mū
šyje. Tais metais rugsėjo 20 
dieną prasidėjęs sukilimas 
apėmė visą Prūsą (išskyrus 
Pamedės žemę). Žymiausias 
vadas buvo Herkus Mantas. 
Divanas Kliokys (Lokys) vado
vavo Bartos, Auktuma — Pa- 
gudės, Glandas — Sembos, 
Glapas — Varmės žemių su
kilėliams. Pirmasis Herkaus 
Manto laimėtas mūšis įvyko 
1261 m. sausio 21 dieną Po- 
karviuose, netoli Brandenbur
go, prie Aistmarių. Iki 1263 
m. sukilėliams talkino ir Lie
tuvos karaliaus Mindaugo 
siunčiamų vadų Treniotos, 
Švamo kariuomenės, pulda
mos Mazoviją (Mozūriją), Pa- 
vyslyje-Kulmą bei Pamedę. 
Antroji didelė Manto pergalė 
— 1263 m. pavasarį ties Liu
bavą, netoli Vyslos žemupio. 
Manoma, kad šiame mūšyje 
Mantas sudavė Ordinui di
desnį smūgį negu Durbės 
mūšyje — mat jame dalyvavo 
visi kryžiuočių vadai. Beje, 
Herkus Mantas 1262 m. sausį 
vadovavo ir Karaliaučiaus 
(Koenigsbergo) pilies apgulai, 
bet ietimi buvo sužeistas ir su 
kariuomene pasitraukė. 1260- 
1264 m. kryžiuočių jungo nu
sikratė prūsų žemės Semba, 
Barta, Notanga, pietinė Var
mė ir Pagudė — beveik visa 
Prūsą.

Nuo 1265 m. tarp sukilėlių 
ėmė reikštis nuovargis, nuo

Tarptautinė mokslinė 
konferencija Seinuose

Spalio 10-11 d. Vilniaus 
kultūros ir meno institutas ir 
Lenkijos mokslų akademijos 
Meno institutas, įsikūręs Var
šuvoje, Lietuvių namuose Sei
nuose organizavo tarptautinę 
mokslinę konferencįją „Lietu
va ir Lenkija: Bažnytinio 
meno paveldas”. Konferencįjos 
atidarymas prasidėjo iškil
mingomis šv. Mišiomis, kurias 
Seinų Mergelės Marijos Ap
lankymo katedroje aukojo Vil
kaviškio vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, ir Elko vyskupo gene
ralinis vikaras Wlodzimierz 
Welgat.

Konferencįjos atidarymo 
kalboje Vilkaviškio vyskupas 
pabrėžė meno kalbos univer
salumą. Elko vyskupo genera
linis vikaras W. Welgat kal
bėjo apie meną kaip ąpie vie
nintelę vienijančią tautas 
kalbą. Anot jo, sakralinė dailė 
išauga iš meilės Dievui. „Ši 
konferencija, — sakė generali
nis vikaras W. Welgat, — 
vyksta čia, Seinuose, kad lie
tuviai ir lenkai atrastų bendrą 
meilės kalbą”.

Konferencijos dalyvius svei
kino Seinų miesto valdžia, 
Lietuvos konsulas Seinuose 
Jonas Kindurys, kultūros ir 
meno institutų Vilniuje ir 
Varšuvoje vadovai.

Pirmąją dieną pranešimus 
bažnytinio paveldo tema skai

Krikštai senose Prūsų kapinėse.

kruvinų kovų žuvo daug 
prūsų, dėl ekonominės bloka
dos ėmė trūkti ginklų, grėsė 
badas. Iniciatyvą kare perėmė 
kryžiuočiai ir gausėjantys jų 
talkininkai kryžininkai. Po 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
mirties (1263) lietuvių ku
nigaikščiai tarpusavyje vaidi
josi, todėl prūsams nebe
padėjo, o į Prūsą daugiau ėmė 
plūsti kryžininkų. Visgi 1271 
m. bartai su pagudėnais smar
kiai sumušė priešą prie Zir- 
gūnos upės, 1272-1273 m. 
Kulmo sritį nusiaubė Skoman
to vadovaujami sudūviai (va
kariniai jotvingiai). 1273 m. 
žuvo didysis vadas Mantas. 
1274 m. sukilimas buvo nu
malšintas.

Kas žinoma apie Manto šei
mą? Istoriniai šaltiniai nenu
rodo, kad jis turėjęs žmoną vo
kietę ar įkaitą 8ūnų. Visa tai 
— literatūrinė išmonė. Kry
žiuočiams talkinęs Hirzhalsas, 

tė garsūs dailėtyrininkai prof. 
Jerzy Mowalczyk, dr. Maria 
Kalamąjska, dr. Jaroslavv Ko- 
morowski, dr. Aleksandra 
Aleksandravičiūtė, muzikolo
gės Jūratė Trilupaitienė ir 
Jūratė Landsbergytė.

Kas yra menas, kokia jo pa
skirtis, ar menas augina, ar 
naikina? — tokie ir panašūs 
klausimai skambėjo dailinin
ko, šiuo metu Lietuvos radįjo 
ir televizįjos generalinio direk
toriaus Vaidoto Žuko pra
nešime „Apie senąjį ir mo
dernųjį sakralinį meną”. Alek
sandra Aleksandravičiūtė 
pranešime „Užnemunės baž
nyčių XVIII-XX a. I pusės alto
riai: barokas kaip vietinės me
ninės tradicijos pagrindas” gi
linosi į Užnemunės bažnyčių 
altorių neobarokinį stilių, teig
dama, jog sunkiais Lietuvos 
Bažnyčios laikais (po 1863 m. 
sukilimo nuslopinimo, carinės 
Rusijos priespaudos) lietuvių 
meistrai baroką suvokė kaip 
katalikybės pasireiškimą. Die
na baigėsi kamerinės muzikos 
koncertu, kurio metu konfe
rencijos dalyviai klausėsi so
listės R. Maciūtės balso.

Spalio 11 d. konferencija 
prasidėjo Seinų katedroje. Čia 
dr. Tadeusz Jurkowlaniec pri
statė unikalią gotikinę Seinų 
Madonos skulptūrą. Tokių 
skulptūrų pasaulyje yra išli

kuris vėliau kaip belaisvis 
buvo paaukotas prūsų die
vams, iš tiesų gyveno. Mano
ma, kad jo namuose Magden- 
burge, Vokietijoje, gyvenęs ne
laisvėje Mantas. Tiesa ir tai, 
kad Mantas nenorėjęs jo auko
ti ir dėl to nusižengęs senojo 
tikėjimo papročiams — liepęs 
antrą kartą traukti burtus, 
kurie nieko nepakeitę. Kroni
kininkas Petras Dusburgietis 
(matyt, todėl, kad pats buvo 
kunigas, Vokiečių ordino ka
pelionas) pirmygtinai liepė 
įsidėmėti, kad po to, kai Hir
zhalsas atidavė sielą dievams, 
„iš burnos įšskrido balčių 
balčiausias karvelis”. Juozo 
Grušo 1957 m. išleistame ro
mane (kaip ir vokiečių rašy
tojo B. H. Keyserlingko Montė 
— sukilėlis, vok. Monte der 
Rebell bei pagal Sauliaus Šal
tenio scenarijų ir režisieriaus 
Raimondo Vabalo 1972 m. 
pastatytą kino filmą Herkaus

kusios tik keletas. Ji ypatinga 
tuo, kad yra atveriama. Atvė
rus Marįjos skulptūrą, viduje 
matyti nukryžiuotas Kristus, 
laikomas Dievo Tėvo, virš jų 
plevenanti Šventoji Dvasia ir 
šonuose stovintys apaštalai, 
šventieji ir kankiniai. Tą pa
čią dieną konferencijos daly
viai klausėsi R. Stankevi
čienės, G. Martinaitienės, T. 
Jurkuvienės, L. Natalevi- 
čienės, G. Jankevičiūtės, lat
vių dailėtyrininkės R. Ka-

Eva Labutytė. Iš ciklo „Palikimas”.

Manto asmeninis gyvenimas 
— pramanai. B. H. Keyserlin- 
go aprašyta Herkaus (taip 
prūsiškai tariamas Heririkū 
pakrikštytas pagonis Mhhtaš) 
ir vokietės Katharinos siuže
tinė meilės liniją primena rite
rių romaną ar poemą, kur jau
nuolių meilei trukdo skirtin-

-t • • . . { »• 1‘tC*

gas tikėjimas. Yra įr. kitų 
literatūrinių versįjų — kito 
vokiečio M. Springborno ro
mane prūsų kovos su kry
žiuočiais aprašomos per Her
kaus Manto dukters Nomedęs 
siužetinę meilės liniją kry
žiuočių riteriui Klausui. O F. 
Lubojatzkio poemoje Herkaus 
mylimoji — jo tėvynainė 
prūsė. Tiesa, kad ši knygelė 
būtų išleista, reikia leidėjo ir 
rėmėjų, kalbėjo vakarui bai
giantis poemos vertėja, Vil
niaus universiteto dėstytoja 
germanistė Irena Tumavi- 
čiūtė..

minskos pranešimų. Konferen
cijos dalyvių pasveikinti atvy
kęs tiesiai iš Vyskupų jubilie
jaus Romoje Elko vyskupas 
Wojciech Ziemba išreiškė viltį, 
kad šioje „kryžkelės žemėje” 
vykstanti konferencija padės 
lietuvių ir lenkų mokslinin
kams ištirti ir atskleisti kom
plikuotą abiejų tautų istoriją, 
kuri meno srityje turėtų būt’ 
vienijanti, o ne skirianti.
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Vysk. Motiejaus Valančiaus 
žygdarbiai

Vysk. Motiejaus Valančiaus portretas Telšių katedros zakristijoje 
(autorius nežinomas).

Lietuvos Kultūros fondas, 
knygnešio ir Blaivybės draugi
jos kartu su Rašytojų sąjunga 
Vilniuje surengė literatūros ir 
muzikos vakarą, skirtą vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
C1SOL-1875) artėjančiam gimi- 

200 metų jubiliejui. Į 
Rašytojų klubą susirinko lite
ratūros mokslininkai, istori
kai, rašytojai, Blaivybės ir 
Knygnešių draugijų nariai, 
kultūrininkai. Užsimezgė iš
samus ir įdomus pokalbis apie 
vyskupo M. Valančiaus gany
tojišką ir švietėjišką veiklą, jo 
didžiulius nuopelnus stipri
nant lietuvių tautinį apsi
sprendimą.

Kalbėjusi vyskupo M. Va
lančiaus 200 gimimo metinių 
paminėjimo valstybinės ko
misuos narė dr. Irena Kubi
lienė pažymėjo, kad šią svar
bią datą ruošiamasi paminėti 
ne tik Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje. Rugpjūčio mėnesį 
Vilniuje vykusio Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės X Seimo 
priimtoje rėzoliucijoje 2001 
metai paskelbti Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus metais, 
visų kraštų bendruomenės 
paskatintos rengti šiai datai 
skirtus minėjimus, išryški
nant M. Valančiaus įtaką lie
tuvių tautinio apsisprendimo, 
charakterio ir savigarbos for
mavimui, iškelti jo propaguo
tas krikščioniškąsias ir huma
nistines vertybes, sudariusias 
pagrindą Lietuvos valstybin
gumui atkurti.

Dr. J. Kubilienė, monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas, 
etnografė Gražina Kadžytė, 
kiti prelegentai ypač išryš
kino Vyskupo M. Valančiaus 
veiklą, kuriant ir plėtojant 
blaivybės sąjūdį. Paties vysku
po liudijimu, tas sąjūdis pra
sidėjo 1858 metais, kai carinės 
Rusįjos valdomoje Lietuvoje 
būvą įsigalėjęs, net skatina
ma^ girtuokliavimas, tamsu
mas. Vakare buvo priminti jo 
parašyti žodžiai Žemaičių Vys
kupijos katalikams: „Vienoj 
kelionėj 1858 metuose, ap
turėjęs įkvėpimą Dvasios Šven- 
tosios, idant apsakinėčiau 
blaivystę, pradėjau skelbti tą 
dorybę ir pats pirmas kelias 
dešimtis žmonių įrašiau Palė
venėj į knygas. Paskui drauge 
su kunigėliais savo apskelbiau 

ją po visą vyskupystę”.
M. Valančius blaivybę skel

bė per visų bažnyčių vizitaci
jas, patardamas kunigams įsi
taisyti knygas ir jose surašyti 
parapijiečius, norinčius būti 
blaiviais. Vyskupo nuomone, 
blaivybė buvo vienas iš svar
biausių būdų žadinti žmonėse 
geresnio gyvenimo viltį bei 
tautinę savimonę. Pasak va
kare kalbėjusio Vilniaus šv. 
Mikalojaus bažnyčios kunigo 
monsinjoro K. Vasiliausko, 
kur tik benuvažiuodavo M. 
Valančius — visur ragino 
žmones atsižadėti alkoholinių 
gėrimų, tapti blaivininkais. 
Jis rašė ir į parapijas siuntė 
blaivybės ganytojiškus laiš
kus, į šią veiklą įtraukdamas 
visų parapijų kunigus. To 
dėka blaivybė smarkiai plito, 
tikintieji masiškai įsirašinėjo į 
blaivininkų brolijas. Kai ca
rinės valdžios pareigūnai, ne
norėję, kad Lietuvos žmonės 
prašviesėtų, parapijų kunigai 
aiškino, kad Vyskupo nurody
mų jie negavę, o skelbia blai
vybę savo nuožiūra, nes tai 
yra jų ganytojiškoji yeikla.

Pačio M. Valančiaus duo
menimis, jau po dviejų metų 
blaivybės brolijoms priklausė 
daugiau kaip 83 nuošimčiai 
katalikiškos gyventojų dalies. 
Kaimiškose parapijose blaivi
ninkai sudarė net 90 ir dau
giau nuošimčių visų parapi
jiečių. Kalbėjusieji tai pavadi
no tikru vyskupo M. Va
lančiaus žygdarbiu. Pats M. 
Valančius tuomet pasidžiaugė, 
kad žmonės atsisakė gerti 
degtinę ir „araką”, „nebegir
dėti jau muštynių... butuose 
pargrįžo meilė tarp ūkininkų 
ir saviškių, jau nebegirdėti 
baisių atsitikimų iš arielkos, 
visi namų darbai geriau klo
jas...”

Visur, kur tik blaivybė iš
plito, žmonės iš tiesų ją suti
ko, kaip materialinį, o kartu ir 
dvasinį, gėrį. Atsidėkodami 
pradėjo statyti blaivybei skir
tus paminklus ir kryžius. Ak
meninis kryžius, sakė dr. J. 
Kubilienė, pastatytas Nevarė- 
nų kaimo kapinėse 1858 m., ir 
šiandien tebestovi. Buvo taip 
pat spausdinami blaivybės 
įtvirtinimui skirti plakatai, 
kaldinami medaliukai, kuria
mos dainos, šmaikščios sak

mės. Vieną jų „kaip degtinė 
atsirado, velniui sugundžius” 
vakarą dalyviams paporino et
nografė G. Kadžytė.

Deja, po 1863 m. sukilimo 
Rusijos generalgubernatorius 
Muravjovas uždraudė blai
vybės brolijas, už blaivybės 
skatinimą kunigus pradėjo 
bausti. Bet M. Valančiaus 
pasėta blaivybės sėkla taip 
greit nedingo, daugelis vysku
pui ištikimų kunigų blaivybės 
sąjūdį siekė tęsti.

Vakare kalbėjusieji prele
gentai nušvietė ir kitą M. Va
lančiaus svarbų veiklos barą 
— parapijinių mokyklų steigi
mą, vaikų mokymą gimtosios 
kalbos. Iki tol šviesti žmones 
gimtąja kalba klebonams at
rodė netinka, nes senosios 
kartos dvasininkija laikėsi 
unijos su Lenkija tradicijų, 
pirmenybę teikdama lenkų 
kalbai.

Įžengęs į žemaičių vyskupo 
sostą, M. Valančius pareikala
vo iš klebonų, kad prie kiek
vienos bažnyčios būtų parapi
jinė mokykla. Jan nno 1854 
m. tokios mokyklos veikė be
veik prie kiekvienos parapi
jinės bažnyčios ir dalies filijų. 
Daugiausia jose buvo mokoma 
tikybos ir skaityti lietuviškai 
bei lenkiškai.

Valančinės parapijinės mo
kyklos, veikusios 10-12 metų, 
smarkiai palietė lietuvių val
stiečių raštingumą. Nors, 
prasidėjus 1863 m. sukilimui, 
carinė valdžia parapijines mo
kyklas uždarė, ėmėsi rusinimo 
ir provoslavinimo politikos, o 
vėliau uždraudė lietuvišką 
spaudą, bet žmonės jau buvo 
prakutę, slapta patys siekė 
šviesos — atėjo slaptųjų da- 
raktorinių mokyklų metas, at
sirado poreikis lietuviškai 
knygai. Ir šioje srityje vėl ėmė 
darbuotis Vyskupas M. Va
lančius.

Valstybinės komisijos narė 
dr. J. Kubilienė pažymėjo, kad 
jis buvo knygnešystės pradi
ninkas Lietuvoje. Tai buvo 
ypač reikšmingas jo vaidmuo, 
priešinantis rusifikavimui, or
ganizuojant ryžtingą pasiprie
šinimą spaudos draudimui, 
gimtosios kalbos vartojimo 
varžymui mokyklose ir baž
nyčiose.

Kaip vyskupas, M. Va
lančius tuomet negalėjo pats 
leisti lietuviškų knygų, rū
pintis jų spausdinimu ir gabe
nimu į Lietuvą, sakė dr. J. Ku
bilienė. Šiems darbams jis 
įkūrė gana patikimą, gerai 
veikiančią pirmąją Lietuvoje 
knygnešių organizaciją, gyva
vusią 1867-1870 m. Pagrindi
nis šios organizacįjos ramstis 
buvo jo paties įšventinti kuni
gai. M. Valančius juos paskir
davo į parapijas, esančias pa
sienyje su Prūsija. Taip buvo 
suformuoti knygų gabenimo 
atramos punktai nuo Jurbar
ko ir beveik iki pajūrio. Jie 
turėjo pasirūpinti, kad lietu
viškos knygos pasiektų žmo
nes visose parapijose. .Rū
pintis lietuviškos spaudos rei
kalais Prūsijoje M. Valančius 
patikėjo Tilžės katalikų deka
nui Jonui Zabermanui. Jam 
vyskupas perduodavo ne tik 
savo rankraščius, bet ir knygų 
leidimui reikalingus pinigus. 
Buvo įkurti ir knygnešių tar

piniai punktai M. Valančiaus 
ląikais knygnešystę pradėjo 
ir garsusis Jurgis Bielinis, su 
vyskupu susipažinęs apie 
1873 m. J. Bielinis organizavo 
M. Valančiaus ir kitų knygų 
spausdinimą Mažojoje Lietu
voje. Vėliau iš ten gabeno 
draudžiamą literatūrą į Lie
tuvą, sukūrė lietūviškos spau
dos platinimo tinklą.

Beje, M. Valančius pats pa
rengė ir savo lėšomis Tilžėje 
išleido 7 politines brošiūras, 
kurios tuo metu buvo vienin
telis informacijos šaltinis apie 
visuomenėje susidariusią sun
kią padėtį.

Carinė valdžia persekiojo 
knygnešius, nemažai jų iš
trėmė, įkalino, o patį M. .Va
lančių iš Varnių perkėlė į ca
rinės administracijos centrą 
— Kauną, nuolat jį sekė.

Paminėjimo vakare kalbė
jęs žymusis tautosakininkas, 
prof. Kazys Grigas pažymėjo, 
kad Vyskupas M. Valančius 
lyg mūsų kalbos deimančiu
kus rinko (to reikalavo ir iš 
kunigų) lietuviškas patarles, 
priežodžius, kurių daugelis ir 
šiandien gyvos mūsų rašytojų, 
kitų rašto žmonių darbuose. 
Prof. Janulaičio duomenimis, 
iš savo surinktų patarlių M. 
Valančius sudarė ir 1867 m. 
Rusijoje išleido knygą Patarlės 
Žemaičių, žinoma, nenurodęs 
savo, kaip sudarytojo, auto
riaus pavardės.

Dr. K. Grigas kalbėjo taip 
pat apie M. Valančių, kaip 
rašytoją, pažymėdamas, kad 
Palangos Juzėje ir kitose savo 
knygose M. Valančius vartojo 
jo paties surinktas patarles, 
priežodžius, ištiktukus, tuo 
praturtindamas mūsų litera
tūrinę kalbą.

Bet ypač jautriai ir įdomiai 
apie Vyskupą M. Valančių ir 
jo ganytojišką veiklą kalbėjo 
Vilniaus Šv. Mikalojaus baž
nyčios kunigas, monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas, juo 
labiau, kad jo giminė, artimieji 
susįję su M. Valančiaus asme
nybe ir veikla. Savo žodyje 
monsinjoras subtiliai nušvietė 
ginčų ir prieštaringų nuomo
nių susilaukusį M. Valančiaus 
laišką dėl 1863 m. sukilimo. 
Kadangi ši monsinjoro K. Va
siliausko kalba pateikia naujų 
duomenų ir įdomių, vertingų 
apmąstymų apie vyskupą M. 
Valančių, ji be abejo, sudo
mins Draugo skaitytojus. Tad 
ši visa kalba pateikiama atski
rai.

Vakare dr. J. Kubilienė pri
statė Lietuvos Kultūros fondo 
ir knygnešio draugijos nese
niai išleistą leidinį-plakatą 
Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus ganytojiška ir Švietėjiš
ka veikla. Šis leidinys, iš
leistas jo 200 metų gimimo su
kaktuvių proga. Jame nu
šviečiama Vyskupo įkurto 
blaivybės sąjūdžio, parapijinių 
mokyklų, knygnešystės veikla, 
pateikiamas jo svarbesniųjų 
veikalų sąrašas, literatūra ir 
moksliniai darbai apie M. Va
lančių. Dėmesį patraukia K. 
Misiaus sudarytas Žemaičių 
Vyskupystės smulkus žemė
lapis, kuriame pažymėtos M. 
Valančiaus laikais pastatytos 
ir veikusios bažnyčios, vienuo
lynas, dekanatai, filijos, para
pijinės mokyklos, draudžia
mos spaudos gabenimo į Lie
tuvą punktai ir keliai, kiti iki 
šiol neskelbti daviniai. M. Va
lančiaus laikų knygnešių ke
liai smulkiau sužymėti kitame

Žymusis Lietuvos Ganytojas
Mons. Kazimieras Vasiliauskas

Esu dėkingas šio renginio 
organizatoriams, pakvietu- 
siems mane į šį iškilmingą 
minėjimą ir pagerbimą vieno 
pačių šviesiausių mūsų tautos 
Ganytojų — vyskupo Motie
jaus Valančiaus ir už leidimą 
tarti keletą žodžių apie jo nu
veiktus darbus religinio ir 
dvasinio atgimimo veikloje.

Pirmiausiai norėčiau pasi
džiaugti, kad man teko studi
juoti toje pačioje Vilniaus ku
nigų seminarijoje, o taip pat 
ir kunigystės šventimus pri
imti toje pačioje Vilniaus ka
tedroje, o taip pat dar savo 
gyvenimo pavasaryje pajausti 
Ganytojo giliai įmintas pėdas 
mūsų brangioje sostinėje, ku
rioje nuo seniausių laikų 
koncentravosi tautos dvasinis 
bei kultūrinis gyvenimas. Esu 
laimingas ir dėl to, kad gar
bingasis Ganytojas net tris 
kartus yra aplankęs mano 
gimtąją Vabalninko parapiją, 
kurios šventovėje mano sene
lis Kazimieras ne tik priėmė 
sutvirtinimo sakramentą, bet 
ir priėmė priesaiką būti blai
vininku. Mano tėvelis ir bro
liai ne kartą labai pagarbiai 
minėjo, kad senelis visą savo 
gyvenimą buvo ne tik labai 
religingas, bet ir tvirtas, išti
kimas duotai priesaikai, o 
gundomas nors gurkšnelį 
alaus paragauti, jis griežtai 
atsisakydavo: „Aš Vyskupui 
prisiekiau. Aš negaliu priesai
kos laužyti. Už tai gali mane 
rūsčiai nubaušti Dievas”.

Gilų įspūdį man paliko ir 
poeto Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus ištarti pagarbos žodžiai 
apie didįjį vyskupą. Kalbėjo
me mes tuomet su juo apie dvi 
iškilias tautos asmenybes: Vy
tautą Didįjį ir vyskupą M. Va
lančių. Bandėme lyginti juos: 
kuris jų yra daugiau nuvei
kęs. Ir tuomet poetas E. Ma- 
tuzevičius tvirtai ir, atrodo, 
labai pagrįstai, teigė, kad 
vysk. M. Valančiaus nuopel
nai yra nemenkesni tautos iš
likimui ir net jos atgimimui 
už Vytauto Didžiojo. Tai vysk. 
Valančius išmokė tautą skai
tyti, ištraukė iš girtuoklystės 
liūno ir viską darė, kad nebū
tų surusinta tauta. Taip jis 
paruošė dirvą ne tik religi
niam, doroviniam, bet ir tau
tiniam atgimimui.

Daugelis vysk. M. Valan
čiaus biografų yra daug para

žemėlapyje, parengtame pagal 
1994 m. išleistą prof. V. Mer
kio knygą Knygnešių laikai. 
Leidinyje-plakate taip pat pa
teikiamas M. Valančiaus laikų 
knygnešių sąrašas, smulkesni 
duomenys apie juos, taip pat 
tų laikų plakatai, skirti blai
vybės įvedimui, dokumentų 
faksimilės, blaivybės pamin
klų ir kitos nuotraukos.

Šis leidinys-plakatas skirtas 
mokykloms, bibliotekoms. Jis 
praverstų ir išeivijoje numato
miems M. Valančiaus gimimo 
200 metų sukaktuvių rengi
niams.

Literatūros muzikos vakare 
Vilniaus arkikatedros giesmi
ninkai giedojo giesmes iš M. 
Valančiaus laikų Kantiškų.

Algimantas A. 
Naujokaitis 

šę savo pagarbių atsiliepimų 
apie vysk. Valančiaus daugia- 
pusišką ganytojišką veiklą. 
„Tik viršžmogis gali tokią 
naštą pakelti”, — teigė vienas 
iš jų — Vaižgantas. Leiskite ir 
man išvardinti nors keletą jo 
ganytojiškos veiklos nuveik
tų darbų.

25 metus jis vadovavo Že
maičių vyskupijai, 350 para
pijų aplankė arkliuku. Iš 
9,200 vyskupavimo dienų, net
1,500 buvo kelionėse. Parašė 
keletą tūkstančių laiškų, apie 
600 įšventino kunigų, sutei
kė sutvirtinimo sakramentą 
apie 80,000 žmonių. Ragino 
kunigus mokyti žmones tikė
jimo tiesų, steigti parapijines 
mokyklas, statyti, atnaujinti, 
puošti bažnyčias. Jam vysku
paujant, buvo pastatyta 30 
mūrinių ir 20 medinių baž
nyčių. Vizitavo parapijas, o 
vizitų' metu sudarydavo są
rašus mokančių skaityti ir 
rašyti, taip pat veikiančių 
mokyklų ir bibliotekų. Ragino 
Gavėnios metu pravesti 3 die
nų rekolekcijas, ragino kuni
gus mokytis, studijuoti, pla
tinti knygas.

Pagal vysk. M. Valančių — 
idealus kunigas, tikras dva
sininkas yra tas, kuriam bū
dingos dvasinės vertybės: pa
reigingas, pasiaukojantis ga
nytojas ir sugebąs dirbti švie
tėjišką darbą. Taigi, jis savo 
ganytojiška veikla sugebėjo 
apsaugoti tautą nuo provos- 
lavijos (stačiatikybės) bei su
rusinimo, paruošė tautą atgi
mimui, nepriklausomybei.

Juo didesnius sunkumus jis 
sutiko savo kelyje, tuo turtin
gesnių ir stipresniu jis darė
si. Jis, kaip tikras Ganytojas 
— tikras vadovas, atsargiai 
žygiavo, laviravo, manevravo, 
laužė, stūmė, nepaprastu at
kaklumu veržėsi, viršžmogiš- 
ku valingumu kovojo.

Čia reikėtų prisiminti ir tai, 
kokios jo pastoracinio darbo 
buvo sudėtingos ir sunkios o 
kartais net ir dramatiškos są

Et—«
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Plakatas blaivybės įvedimui paminėti. Autorius 
Aleksandras Vinkus. Spausdinta Varšuvoje, 1861 m.

— raižytojas

lygos. Pagrindinės kliūtys jo 
pastoracįjos greitiems ir dide
liems laimėjimams buvo tur
būt šios: žmonių analfabetiz«- 
mas, valdžios ir baudžiavinė? 
santvarkos įvairios represv- 
jos, girtuoklystės, ekonominis 
skurdas, šviesuomenės troš
kumas.

Ypač daug dramatiškų sir 
tuacijų teko veikliajam Gany
tojui patirti 1863 m. sukilimo 
metais. Mat, tiek sukilėliai, 
tiek malšintojai, reikalavo vi
siškai aiškiai pareikšti vyskur 
po nusistatymą apie vykstantį 
sukilimą. Vysk. M. Valančiu? 
stengėsi griežtai laikytis baž; 
nyčios deklaracijos: tesirūr 
pinti dvasiškais bažnyčios 
reikalais ir nesikišti į pasau
lietinius. Išleisdamas iš kuni: 
gų seminarijos auklėtinius, 
jis mokė: „Žiūrėti tik tai alto
riaus ir brevijoriaus”. Įdomus 
kad 1946 m. arkivyskupas M; 
Reinys, mus įšventinęs į kuj 
nigus, išlydėdamas į pastora
cinį darbą, pakartojo šiuos 
vysk. M. Valančiaus žodžius;, 
žiūrėti „altoriaus ir brevijo
riaus”, ir tuo būdu sėkmin
giausiai pasitarnąųti, sudė
tingoje pokario situacijoje —4 
Bažnyčiai ir tėvynei.

Būdamas blaivus ir pragma
tiškas žmogus, vysk. M. Va- 
lančius sugebėjo kritiškai ver
tinti tuometinę situacįją: ma-' 
tė, kokios nelygios yra jėgos 
sukilime kovojančių pusių ir 
neabejojo, kad sukilimai 
nulemtas pralaimėti. Vakarų 
Europos kraštų pagalba jis 
mažai tikėjo. ,

Spaudžiamas valdžios, jis 
vengė stoti prieš sukilėlius, 
raštu. Tokį raštą išleido tik, 
1863 m. rugsėjo 6 d., kai suki
limas jau buvo netekęs jėgų.

Bandymas laviruoti pastatė 
vysk. M. Valančių tarp dviejų 
jėgų. Sukilėliai jį kaltino ko
laboravimu su valdžia ir net, 
grasino vysk. I. Masalskio Ii-, 
kimu — kartuvėmis.

Nukelta į 2 psl.
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20-asis akademinis Ateities 
savaitgalis 

Ramunė Kubiliūtė 

J a u 20 metų, kai Ateities 
akademiniai savaitgaliai su
buria žmones. Panašiai kaip 
universitetai ir kitos organiza
cijos, ruošia įvairių rūšių 
„mini-kursus". taip Čikagos ir 
apylinkių ateitininkai nuo 
1980-ųjų (.išskyrus 1981 m. ' 
surengia savaitgalius, kuriuo
se galima išgirsti paskaitų ir 
lankytis kultūriniuose rengi
niuose. 2000-aisiais Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. vy
ko 20-asis Ateities savaitgalis. 
Savaitgalio metu Ateitininkų 
name sienas puošė Jono Kup
rio archyvines nuotraukos. 
Kai kurios buvo išspausdintos 
Drauge, kai kurios niekad 
nematytos. Nuotraukos įamži
no Ateities savaitgalių rengi
nių, prelegentų ir svečių įvai
rovę. Kai kurie asmenys jau 
nukeliavę Anapus. Vieni t ik 
vieną kartą dalyvavo savait
galyje, kiti buvo pakviesti pa
sidalinti savo mintimis ir ta
lentais daugiau kartų. 

20-ojo savaitgalio tema su
kosi aplink. Savaitgalio atida
rymo metu publika buvo pa
klausta, kiek žmonių ne pirmą 
kartą lankosi šiuose savaitga
liuose. Buvo malonu matyti . 
kad daug kas pakėlė ranką, 
nurodant , kad jie yra dažni sa
vaitgalių lankytojai. 

Knygos pristatymas 

Prof. AJfred Erich Senn tei
gimu, prof. dr. Vėjo Liule
vičiaus knyga kažin ar būtų 
išleista Lietuvoje. Knyga pava
dinta War Land on the East
ern Front: Culture, National 
Identity and German Occupa-
tion in World War I" (Tautinis 
identitetas okupacijoje). Pagal 
prof. Senn. knyga įžvelgia vo
kiečių mentalitetą. J i skiriasi 
nuo knygų apie Antrą pasau
linį karą. Ji apžvelgia totali

tarizmą. Kodėl Lietuvoj ne
būtų išleista ši knyga? Prele
gento manymu, Lietuvos auto
rius priešintųsi kiekvienam 
vokiečių sakiniui, kurį skai
tytų iš tų laikų archyvų. Kny
ga apžvelgia vokiečių požiūrį į 
lietuvių kalbą, kaip okupacijos 
pasų sistema išsivystė, koks 
vokiečių požiūris į erdvę. Pa
gal prof. Senn, knyga naudin
ga nes padaro gerą okupacijos 
režimo apžvalgą bei okupaci
jos nesėkmių analizę. 

Prof. dr. Vėjas Liulevičius 
apibūdino savo parašytą kny
gą — jo apžvalga, tai apie kon
fliktą dėl jėgos, kultūrų kon
fliktas — du supratimai dėl 
tvarkos sąvokos. Vokiečiams 
Lietuva buvo rytai. Jie matė 
savo rolę — performuoti teri
toriją ir duoti „žemesniems" 
aukštos kultūros. Vokiečiai 
jautė , kad lietuviai jiems pa
dėkos, kai padės pasiekti eko
nominę gerovę. Ekonomija 
nepakilo, o lietuviai kaimuose 
spontaniškai steigė mokyklė
les. Lietuvių galvosena prieš 
1918 m. nepriklausomybes 
paskelbimą: nei rusų, nei vo
kiečių valdžia nepageidautina. 

Ta pirmutine vokiečių okupa
cija buvo trumpa, bet parody
tos jėgos turėjo ilgas pasek
mes. 

Knygos sutiktuvių metu taip 
pat buvo paminėta, kad net 
t rys disertacijos buvo para
šytos diplomato Šaulio ar
chyvų University of Pennsyl-
vania dėka. Tai Kosto Os
trausko, Ench Senn. ir Vėjo 
Liulevičiaus. Istorijos tema 
rašant , galima pasijusti lyg 
kelionėje per laiką. Istorija 
nėra abstrakti , o apie žmones. 
Jeigu kuris istorijos žinovas 
manytų, kad knygoje lyg kaž
ko t rūksta , kokio fakto a r do
kumento, autorius paaiškino, 
kad nerašė to. ko pats ar
chyvuose negalėjo peržiūrėti. 
Taip pat, kai leidyklos įsaky
mu, reikia knygą sutrumpint i 
bent 30 nuoš., tai autoriui gali 
būti žiaurus išgyvenimas. Au
torius visą tai išgyveno, ir 
knyga sėkmingai išleista. 

Prof. Senn taip pat išsakė 
savo nuomonę apie rinkimus 
Lietuvoje. Jis buvo Lietuvoje 
savivaldybių rinkimų metu 
pavasarį, ir kitų rinkimų me
tu rudenį. Jis numato pasikei
t imus vyriausybėje, pradedant 
ministerijom. 

Kristocentrinis 

Dr. Arūnas Liulevičius su
pažindino publiką su šiuo 
medicinos daktaru, kuris savo 
pirmutines studijas darė isto
rijos srityje, o vėliau turėjo 
progos kelis mėnesius dirbti ir 
gyventi Afrikoje. Dabar dirba 
savo praktikoje, yra medicinos 
mokyklos klinikinis profeso
rius ir veiklus ateit ininkas. 

Dr. Petras V. Kisielius api
būdino įvairių filosofijų, įskai
tan t ir mums pažįstamų atei
t ininkų filosofų, įžvalgas, ieš
kan t gero supratimo „kas yra 

lietuvis". Stasio Šalkauskio 
raštuose, randame pasisaky
mus, kad per tautą žmogus 
gali tapti pilna asmenybe. 
Juozas Girnius rašė, kad žmo
gus yra aukštesni* už tautą, ir 
kai laisvė yra kova prieš 
aplinką egzistencine prasme. 
Pranas Dovydaitis rašė, kad 
tauta yra Dievo skirta, kad 
dvasia pirma, o kiti dalykai 
antraeiliai. Simas Sužiedėlis 
rašė, kad ryšys su Dievu yra 
taip sujungtas, kaip kūnas su 
siela. O Laiškai lietuviams 
straipsnyje buvęs Cicero atei
tininkų kuopos globėjas Vacys 
Kuprys rašė, kad tauta yra 
Dievo sujungtos maldos kūri
nys. Jis priminė: galime pasi
rinkti, kuriai valstybei norime 
priklausyti, bet negalime keis
ti savo kilmės. II Vatikano 
dokumentuose nurodoma, kad 
padarysime gere-nį pasaulį, 
kad šeima yra Dievo kūrinys, 
o tautos ne. Nesiūloma, kad 
reikia tautas griauti, nes jos 
vertos ir naudingos. Tačiau 
bet kokia bendrija turi tarnau
ti Dievui ir vykdyti jo misiją. 
Tauta turi Dievo Tėvo nusta
tytą reikšmę,— skelbti Kris
taus naujieną per tautas ir 
evangelizuoti per tautas . Po 
šios apžvalgos iš publikos kilo 
įdomių klausimų ir pasisa
kymų apie tautiškumą, pvz.: 
Ar amerikiečiai yra „nutau
tėję"? Kaip galima paaiškinti 
kovą su nutautėjimu? 

Individas, tauta ir 
kultūra 

Dr. Vytautas Bieliauskas 
pradėjo savo analizę, paminė
damas, kad masė susidaro iš 
deimančiukų, kurie suteikia 
tautai spalvas. Tautos yra 
gentys ir giminystės. Ameri
kiečiai kalba daugiau apie pi
lietybę, o ne tautybę. Tautą 
sudaro gamta ir teritorija, 
bendra kalba, bendras laisvės 
troškimas. Kultūra pagal An
taną Maceiną, tai pastanga 
išsilaikyti, save išsireikšti, pa
saulį apvaldyti. Žmonės kei
čiasi su jų besikeičiančiu gyve
nimu. Civilizacija ir kultūra 
yra susiję. Individas prisideda 
prie kultūros vystymosi. In
dividai prisitaiko prie išorinių 
sistemų — asimiliacija. Ses. 
Daiva Kuzmickaitė savo diser
tacijos tyrimuose, ir anksčiau 
dr. Vytautas Černius, darė 
panašias išvadas apie naujų 
imigrantų išgyvenimų ciklą — 
nuo bevertiškumo pajutimo 
iki vilties ateičiai atgavimo. 
J ie stengiasi menkystes kom-
pVks.-j rugalėti stropumu ir 
darbu. Pagarba kitoms tau
toms nepadarvs žmones be-

Diskusijos vyko ir tarp oficialiu Ateities akademinio savaitgalio programos dalių. Net užkandžiu 
motu. Iš kairės: dr. Vacys Šaulys, Algis Rogis ir Pilypą* Narutis. 

Dr. Vėjas Liulevičius (kairėje) ir dr. Alfred Senn, supažindinęs Ateities savaitgalio dalyvius su V. 
Liulevičiaus knyga Was Landon the eastern Front. Visos nuotraukos šiame puslapyje Jono Kuprio. 

spalviais kosmopolitais. Hedo
nizmas ir komercizmas dvasi
nėms vertybėms nepadeda, 
reikia surasti savo erdvę. Tie
sa, gėris ir grožis turi atrasti 
savo vietą. Diskusijų metu 
vienas dalyvis paklausė, kodėl 
šių dienų Lietuvos studentai 
rodo. kad jiems labiau rūpi 
būti pirma Europos, o ne Lie
tuvos piliečiais. Kitas pa
klausė, kodėl jaunimas ir stu
dentai taip kultūros įtako
jami. Trečias ragino būti opti
mistais, kad studentai subręs. 

Rytų Europos bažnyčia 

Mons. dr. Jurgis Šarauskas 
kalbėjo tema „Rytų Europos ir 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
padėtis, žengiant į naują tūks
tantmetį". Jis paminėjo, kad 
praėjo jau 10 metų, kai jis dir
ba Amerikos Vyskupų konfe
rencijos darbus. Jo apskai
čiavimu, yra perskridęs At
lantą šimtą kartų ir sutikęs 
beveik visus Rytų Europos 
vyskupus. J Lietuvą vyksta 
maždaug dukart į metus, nes 
iš teri lengva pasiekti kitas 
vietoves. Tuo matyt ir norėjo 
savaitgalio dalyviams įrodyti, 
kad jo pranešimas pagrįstas 
ne vien analize, daryta Va
šingtone, o asmenine patirtimi 
tuose kraštuose. Ryšiai tarp 
Bažnyčios ir valstybės, Rytu 
Europos kraštuose atstačius 
nepriklausomybę, nesivystė 
taip, kaip buvo tikėtasi. Nors 
JAV-se bažnyčių teises garan
tuoja konstitucija. Rytų Euro
poje jos garantuotos konkor
datuose tarp Vatikano ir 
valstybės. Problematiška, kad 
Katalikų bažnyčia tikisi gauti 
materialinės paramos iš val
stybės, o, jei iš vyriausybės 
prašo pinigu, praranda auto-
n ' , n , " ą Nukelta į 4 psl. 
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įdomu gauti j auno istoriko autografą jo pirmojoje knygoje... Tuo 
pasirūpina rašyt. Audra Kubiliūtė, o mielai pasitarnauja — dr. 
Vėjas Liulevičius. 

F'rrl. Itirt^is Šarauskas dėsto savo mintis. 

Dr Prtrns Vvtenis Kisielius. 
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Dešimtajam teatro festivaliui 
pasibaigus

Neseniai pasibaigė X teatro 
festivalis Čikagoje, kurį su
ruošė JAV LB Kultūros tary
ba. Tai buvo didelė šventė tea
tro mylėtojams ir žiūrovams. 
Pati šventės eiga buvo gerai 
organizuota, galėjai jausti šei
mininkų rūpestį ir dėmesį vi
siems dalyviams. Jie stengėsi, 
kad visi būtų skaniai pavalgę, 
gerai pailsėję ir linksmi. Tam 
tikslui daug savo laiko ir jėgų 
atidavė JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Re
mienė ir festivalio organizaci
nio komiteto pirmininkas Leo
nas Narbutis — jiems mes 
esame labai dėkingi. Jų dėka 
šventė buvo tikra atgaiva dva
siai ir kūnui. Tikime, kad šie 
du žmonės turėjo daug pagal
bininkų, kurie, lyg skruzdės- 
darbininkės, plušėjo virtuvė
se, scenos užkulisiuose, rūpi
nosi švara ir tvarka, visam 
šurmuliui pasibaigus. Ne vi
sas „skruzdėlytes” mes ma
tėm, jos — tylios ir kuklios — 
dirbo savo darbą, nelaukda
mos „ačiū”, nes jų širdys plakė 
tuo pačiu festivalio ritmu. 
Dėkojame visiems darbštuo

Antanas Vosylius — Klebonas A. Škėmos „Žvakidėje” (Los Angeles 
Dramos sambūris). E. Butėno nuotrauka.

X teatro festivalis buvo apvainikuotas Žymenų vakaru, kurio metu visiems , spektakliuose pasi
žymėjusiems, įteikti žymenys. Už geriausiai atliktą antraeilį vaidrųenį apdovanotas .Aukuro” (Ha- 
milton, Ont., Canada) aktorius Vytautas Taseckas — vaidinęs prof. Jurgio Švilpos vaidmenį V. Alan
to komedijoje „Šiapus uždangos”. Iš kairės: vertinimo komisijos narys akt. Petras Venslovas, 
Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas 
ir V. Taseckas. Eugenijaus Butėno nuotrauka.

IA Dramos sambūrio valdybos pirmininkė Ema Dovydaitienė 
(kairėje), dėkodama už suruoštą X teatro festivalį, Kultūros tary
bos pirm. Marijai Remienei įteikė orchidėjų puokštelę, atvežtą iš 
šiltosios Kalifornijos. E. Butėno nuotrauka.

liams, kurie mus vaišino, o kai 
visi sotūš ir patenkinti išsi- 
skirstydavom, vėl plaudavo in
dus, valydavo grindis, tvarky
davo sales. Šie žmonės verti 
didelio pagyrimo, nors jie ir 
nestovėjo scenoje ir nebuvo 
apdovanoti gėlėmis bei ploji
mais.

Šiais metais festivalyje daly
vavo 4 teatrai: Hamiltono „Au
kuras” (režisierė Elena Ku
dabienė, Toronto .Aitvaras” 
(režisierė A. Dargytė-Bysz- 
kiewicz ir V. Šilinskas), Či
kagos „Žaltvykslė” (rėži Audrė 
Budrytė) ir Los Angeles Dra
mos sambūris (rež. Algiman
tas Žemaitaitis).

Čikagiškiai—jauniausia (ne 
tik grupės gyvavimo, bet ir ak
torių amžiumi) teatrinė grupė, 
parodžiusi Mariaus Ivaškevi
čiaus pjesę „Kaimynas". Malo
nu, kad jaunimas ieško naujų 
kelių ir priemonių į žiūrovų 
širdis. Jų pastatymas nebuvo 
lengvai suprantamas, vertė 
mąstyti, diskutuoti. Kartais 
reikėjo pačių aktorių paklaus
ti paaiškinimų apie kai kurių 

scenų reikšmę. Iš bendrų po
kalbių su Čikagos artistais 
sužinojome, kaip buvo pasi
rinktas veikalas, kaip jis su
prastas ir kaip išvestas į ram
pos šviesą. Buvo labai įdorfiu 
pasidalinti mintimis su drau
gais iš „Žaltvykslės” teatro. 
Čikagiškei Rimai Žukauskai
tei teko „Perspektyviausios 
aktorės” apdovanojimas. Norė
čiau pastebėti, kad tokį žy
menį ateityje būtų galima 
įteikti ir perspektyviausiam 
aktoriui. Tai labai svarbi ir 
sveikintina idėja, kuri paska
tintų jaunimą naujiems dar
bams.

Hamiltono Aukuras” į festi
valį atvežė 3-jų veiksmų Vy
tauto Alanto komediją „Šiapus 
uždangos” (rež. E. Kudabie
nė). Tai nuotaikinga komedija, 
kurią su malonumu žiūrėtų ne 
tik festivalio žiūrovai. Akį pa
traukė gerai režisūriškai iš
spręstas veikalas, geras akto
rių pasiruošimas, o labiausiai 
tai, kad visa grupė buvo lyg 
vienos šeimos nariai. Tai, ži
noma, ne staigmena patyru
siam teatrui, tai gera pamoka

Ilgametė Hamiltono „Aukuro” režisierė Elena Dauguvietytė Ku
dabienė pagerbta specialiu žymeniu už visą teatrinę veiklą 
išeivijoje. Šalia — Kauno Valstybinio akademinio dramos teatro 
aktorius Petras Venslovas, vadovavęs žymenų įteikimo vakarui. 
E. Butėno nuotrauka.

jauniesiems, kaip reikia pa
dėti vienas kitam spektaklio 
metu. Puikus buvo jų Švilpa 

(aktorius Vytautas Jaseckas), 
kuris visus sužavėjo laisvumu
ir natūralumu, atliekant savo 
vaidmenį. Jis buvo tikras 
„senbernis”, kuris neriasi iš 
kailio dėl jaunos moters 
širdies. Už šį vaidmenį akto
riui buvo įteiktas apdovanoji
mas „Už geriausiai atliktą pa
galbinį vaidmenį”. Taigi Au
kuras” visus pradžiugino savo 
nuotaikingu veikalu. Visi iš
siskirstė su giedra nuotaika, 
nors už lango švilpė vėjas ir 
lynojo. Čikagoje jau ruduo ir 
oras mūsų nelepino.

Lapkričio 25 d. vakare žiū
rovai susirinko į kitą kana
diečių spektaklį. Toronto Ait
varas” parodė 3-jų veiksmų T. 
Rutkausko komediją Audra 
giedroje”. (Rež. A. Dargytė- 
Byszkievvicz ir V. Šilinskas). 
Tai buvo šeimos galvai Anta
nui Kupečiui (akt. Laisvis 
Širvinskas) nemalonus gyve
nimo tarpsnis, kurio nemalo
numus jis stengėsi kaip nors 
sutvarkyti. Pabaigoje paaiškė
jo, kad viskas būtų buvę gerai, 
bet Kupetys susikūrė visas 
problemas, pats to nenujaus
damas, taigi sukėlė audrą gie
droje. Aktorius L. Širvinskas

X teatro festivalio rengėjai ir vertinimo komisija. Iš kairės: Nijolė Martinaitytė-Nelsen, Julija Dan- 
tienė, rengimo komiteto pirm. Leonas Narbutis, Kultūros tarybos’pirm. Marija Remienė, aktorius 
Petras Venslovas. Komisijos nariams buvo įteiktas įrėmintis X teatro festivalio plakatas, kurio auto
rius — dail. Vincas Lukas. Eugenijaus Butėno nuotrauka.

buvo apdovanotas už geriau
siai atliktą pagrindinį vyro 
vaidmenį.

Sekmadienį, lapkričio 26 d. 
— Los Angeles Dramos sam
būrio vaidinimas, Antano Škė
mos, „Žvakidė”, režisuota Algi
manto Žemaitaičio. Tikriau
siai daugelis dar prisimena ir 
patį autorių, kuris buvo popu
liarus lietuvių išeivių tarpe. 
Taigi, sekmadienio popietę 
jaunimo centro didžioji salė 
buvo pilnutėlė, net ir balkonas 
buvo netuščias.

LADS — žinomas teatrinis 
vienetas, laimėjęs ne vieną ap
dovanojimą festivaliuose sėk
mingai vaidinęs ne tik JAV 
lietuvių telkiniuose, bet ir Lie
tuvoje, Punske, Australijoje. 
Skambant vargonų muzikai 
(garso operatorius Paulius Ja- 
siukonis), kyla scenos už
danga ir spektaklis prasideda. 
Žiūrovai, rodos vieno įkvė
pimu žiūrėjo pirmąjį veiksmą, 
o jam pasibaigus, akimirkos 
tylą nutraukė garsūs plojimai. 
Antrajame veiksme įtampa 
išauga, kad net šiurpulys per 
kūną perbėga. Dramatiškas 
Kostas (akt. Aleksas Mickus) 
buvo įtaigus blogio įsikū
nijimas, besiblaškantis tarp 
tiesos ir apgaulės. Jo vaidyba 
labai įtikinanti ir verčianti 
virpėti, tuo pačiu sukeldama 
gailestį sunkiai besivaduo
jančiai sielai.

Tėvas Adomas (akt. Aman- 
das Ragauskas) — gero būdo, 
paviršutiniškai lyg ir ramus

Pasidalinimas įspūdžiais ir patirtimi... Po X teatro festivalio spek
taklių kalbasi (iš kairės) Los Angeles Dramos sambūrio aktorius 
Aleksas Mickus (Kostas — A. Škėmos dramoje „Žvakidė”) ir net 
dviejuose spektakliuose (Toronto .Aitvaras) ir Hamiltono 
Aukuras) pagrindinius vaidmenis atlikęs Laisvis Širvinskas. E. 
Butėno nuotrauka.

personažas, tačiau sielos 
gelmėse grumiasi dvi asme
nybės. Tai Adomas — skulp
torius, ir Adomas tėvas, 
šeimos galva, kuris kankinasi 
dėl savo jaunystės klaidų ir 
neaiškios Kosto veiklos. Švel
naus lyrizmo nuspalvintas, 
Adomo charakteris antrame 
veiksme perauga į tirštesnėm 
spalvoki piešiamą vaidmenį, 
kuriuo akt. A. Ragauskas pa
sisavina daugelio žiūrovų 
simpatijas. Agota (akt. Ra
munė Vitkienė) atliko kaimy
nės vaidmenį. Ji geraširdiškai 
prižiūri Liuciją (akt. Vaida 
Kiškytė), stengiasi padėti Ado
mui. Agotos griežtokas cha-
rakteris netrukdo būti gerai ir 
nuoširdžiai. Tokios būdavo 
Lietuvos kaimo moterys — ge
ros ir teisingos. R. Vitkienės 
Agota buvo šviesus, gerano
riškas kaimo moters paveiks
las.

Liucija (akt. Vaida Kiškytė) 
— trapi ir pažeidžiama bū
tybė, kuri yra kitokia, net visi 
jos šeimos nariai. Ji kalbasi su 
mirusiu dėde (klebonas — akt. 
Antanas Vosylius) ir tuose po
kalbiuose randa sau nusirami
nimą. Ji yra jungiamoji gran
dis tarp visų šeimos narių! 
gyvų ir mirusių. Būdama silp
na, tuo pat metu ji yra ir stip
ri, neišsigąsta net piktojo 
Kosto. Liucija — komplikuo
tas. daugialypis charakteris, 
kurį scenoje puikiai atskleidė 
jauna LADS aktorė Vaida 
Kiškytė. Jos darbas buvo įver
tintas žymeniu „Už geriausiai 
atliktą pogrindinį moters 
vaidmenį”.

Klebonas (akt. Antanas Vo
sylius) buvo tik dvasia, kuri 
pasirodydavo Liucijai ir Kos-

tui. Tai geroji dvasia. Ji ne
keršija už blogį, bet stengiasi 
padėti, ypač Kostui, tačiau 
Kostas jos negirdi. Klebono 
rolė nėra pagrindinė, bet labai 
svarbi visam veikalui ir akt. 
A. Vosylius puikiai ją atliko.

Jauniausias LADS aktorius 
— Saulius Žemaitaitis. Jis at
liko Antano Vaidmenį. Tai 
jaunesnis Kosto brolis ir my
limiausias motinos sūnus. 
Pats būdamas jaunas, švel
naus būdo, Saulius puikiai at
lieka savo rolę, priversdamas 
ne vieną žiūrovą nubraukti 
ašarą.

Aktorius, rodos, pats pergy
veno kančią dėl. dėdės klebono
mirties ir atskleidė širdies 
skausmą dėl prarajos, ski
riančios jį nuo brolio Kosto.

Negalima nepaminėti daf 
keleto žmonių, talkinusių 
LADS. Tai Paulius Jasiukonis 
— garso operatorius. Savo 
darbą P. Jasiukonis atliko 
matematišku tikslumu, tuo 
nuspalvindamas . spektaklį 
dramatizmo spalvomis.

Daina Žemaitaitytė — sce
nos tvarkdąrė. Ji rūpinosi sce
nos dekoracijų reikmenimis, 
žiūrėjo, kad visi turėtų reikia
mus daiktus, kad laiku pasiro
dytų scenoje, kad turėtų 
gurkšnį vandens užkulisiuose.

LADS aktoriai, režisierius ir 
visi pagalbininkai buvo lyg 
viena komanda, išėjusi į kovos 
lauką — sceną. Jie vertai nu
sipelnė apdovanojimo „Už ge
riausią spektakli”, kurį di
džiuodamiesi parsivežė namo. 
Kelionė pasisekė puikiai, nes 
visą grupę lydėjo, rūpinosi 
LADS širdis ir siela — pirmi
ninkė Ema Dovydaitiene.

Veronika Ragauskienė
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Kūdikis iš neprieinamos šviesos
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC

Šv. Jono evangelija prologe 
atskleidžia mums didelę pa
slaptį, kad Jėzus vaikelis, gi
męs kūtelėje, kur tik jautis 
nuo šalčio buvo uždarytas, yra 
tasai, per kurį visa yra atsira
dę, ir be jo neatsirado nieko, 
kas tik yra atsiradę (Jn. 1, 2). 
Atseit, Jis yra visų pasaulių 
sutvėrėjas. Pasaulio sutvėrėją 
vadiname Dievu. Tai yra be
galinė, visagalė amžinoji Bū
tis, savo gyvenime neturinti 
pradžios. Mūsų pasaulis turi 
savo atsiradimo pradžią iš 
Dievo. Todėl Jonas evangelis
tas sako, kad „pradžioje buvo 
Žodis. Tas Žodis buvo pas Die
vą, ir Žodis buvo Dievas” (1, 
1).

Dievas savo amžinybėje yra 
kūrėjas. Kai mes sakome, kad 
mūsų pasaulis turi pradžią iš 
Dievo, tai savaime kyla mintis 
su klausimu, ką veikė Dievas 
prieš mūsų pasaulio sukūri
mą. Kad Jis yra visoje savo 
amžinybėje kūrėjas, mums la
bai aišku, bet ar Jis sukūrė 
tokių pasaulių, kokiame mes 
gyvename, tai niekas negali 
pasakyti. Iš savo patirties mes 
žinome, kad kas turi pradžią, 
tai tas turi ir pabaigą. Kristus 
daug kartų kalbėjo apašta
lams apie mūsų pasaulio pa
baigą. Visa, kas yra sukurta, 
turi savo tikslą ir paskirtį. Šv. 
Povilas laiške Kolosiečiams 
rašo: „Jis (Kristus) yra neregi
mojo Dievo atvaizdas, visos 
tvarinijos pirmgimis, nes Ja
me sutverta visa, kas yra dan
guje ir žemėje, kas regima ir 
neregima, ar sostai, ar viešpa
tystės, ar kunigaikštystės, ar 
valdžios, visa sutverta per Jį 
ir Jam. Jis yra pirma visų 
daiktų, ir visa Juo laikosi”. (1, 
15-17).

Jeigu visa yra sukurta per 
Jį ir Jam, tai ir mes Jam pri
klausome.- Išeitų, kad mūsų 
regimasis pasaulis yra sukur
tas taip pat ir dėl mūsų. Die
vas gyvena neprieinamoje 
šviesoje. Tas Kalėdų Kūdikis 
atėjo pas mus iš neprieinamos 
šviesos, kad mums būtų priei
namas kaip bejėgis kūdikis, 
bet Jis yra tasai kūrėjas, per 
kurį atsirado mūsų pasaulis. 
Daugybė žmonių yra nusivylę 
mūsų regimuoju pasauliu, ku
rį pavadino ašarų pakalne.

Kai Kalėdų tyliąją naktį 
žvelgi į dangaus žibančias 
žvaigždes, iš sielos gelmių iš
kyla klausimas, kodėl Dievas 
sau ir mums sukūrė tokį pa

saulį, kuriame tiek ašarų 
išlieta, tiek kraujo pralieta. 
Dievas visoje savo amžinybėje 
neturėjo patirties, ką tai reiš
kia kentėti ir numirti. Mes ži
nome, kas yra kentėjimas, bet 
neturime jam aptarimo. Tai 
gal ir Dievui reikia tokio pa
saulio, kokiame mes gyvena
me, kad savo amžinybėje tu
rėtų patyrimą' apie kančią ir 
mirtį. Dievas yra begalinė 
meilė ir nuo amžių turėjo nu
tarimą įsikūnyti ir tapti 
žmogumi, kad galėtų būti pri
einamas visai žmonijai ir kad 
galėtų prabilti į savo žmones 
žmogaus kalba ir žmogaus 
lūpomis. Šis mūsų pasaulis 
yra tik praeinamasis kelias į 
amžinybę. Dievo Sūnus įsikū
nijo ir tapo žmogumi, kad pa
ruoštų mus amžinajam gyve
nimui. Reikėjo Mesijo, reikėjo 
įsikūnįjimo, kad Dievas pra
biltų į savo žmones žmonių 
kalba. Ta Dievo žmogiškoji 
kalba iki dabar išsilaikė per 
apaštalų evangelijos skelbimą.

Visa žydų tauta laukė atei
nančio Mesįjo. Visi pranašai 
skelbė, kad ateis Mesijas, Apie 
įsikūnijimo paslaptį, kad Die
vo Sūnus taps žmogumi ir gy
vens tarp mūsų, niekas ne
galėjo net pasapnuoti. Dievas 
gyvena neprieinamoje švieso
je. Niekas nelaukė tokio Mesi
jo, prie kurio visi galės prieiti, 
kaip prie mažo vaikelio, Pra
našai skelbė, kad Mesijas 
užims Dovydo sostą, išlaisvins 
visą tautą iš nelaisvės. Visos

tautos ir karalystės turi su
klupti po Jo kojomis. Pranašas 
Izaijas skelbė žydų tautai apie 
Mesiją, kad „Viešpats duos 
jums ženklą. Štai ta mergelė 
laukiasi. Ji pagimdys sūnų ir 
pavadins jį Manuelio vardu. 
Varške ir medumi jis maitin
sis, kai mokės atmesti, kas 
pikta ir rinksis, kas gera (Iz, 
14-15). Pranašas Izaijas visai 
žydų tautai skelbė nepaprastą 
taiką ir ramybę. „Tada vilkas 
viešės pas avį, leopardas gulės 
su ožiuku. Veršis ir liūtas ga-‘ 
nysis kartu, juos prižiūrės ma
žas vaikas. Karvė ir lokys bus 
kaimynai, kartu gulės jų jau
nikliai. Liūtas ės šiaudus kaip 
jautis. Kūdikis žais prie an
gies landynės, mažylis kiš 
ranką į gyvatės urvą. Visame 
mano šventajame kalne nebus 
vietos jokiai skriaudai” (Iz, 
11,6-).

Šitokio Mesijo žydų tauta 
dar ir dabar laukia. Kristaus 
užgimimo metu negalime žydų 
tautos kunigų, Rašto žinovų, 
fariziejų ir seniūnų išteisinti 
už tokį aklumą, kad Mesįjas 
atėjo pas savuosius, o sąvieji 
jo nepriėmė. Kai iš Rytų atke
liavo išminčiai, kuriuos mes 
vadiname karaliais, Erodas 
pasišaukė Rašto žinovus. Šie 
tiksliai pasakė, kur yra gimęs 
Mesijas, kad Jis turi būti už
gimęs Betliejuje. Iš Rytų ša
lies išminčiai dievišką vaikelį 
surado, bet žydų kunigai, Raš
to žinovai, fariziejai Jo nesu
rado.

Pieš. G. Didelytės

Marija Macijauskienė
¥

Romualdas Kisielius

KŪČIOS

Kaip baltas angelas
Virš miško skrido,
Atėjo Karalaitis iš tamsos. — 
Iš žydinčių sode alyvų
Jis meldė Žemei,
Meldė Žemei Meilės ir Šviesos.

Alfonsas Tyruolis
KALĖDOS

Medžiai liūdni ir be lapų 
Graudųjį liūdesį gieda —
Prarastą vasarą,
Prarastą saulę ir žiedą.

VĖL KALĖDOS

Vėl gaudžia varpai, 
ir rogutės vėl skamba, 
lyg skriedamos sniego taku. 
O šaltis įgudęs 
štai paišo ant lango 
gėles kristalinių laukų...

Ir širdyse staiga pražydo gėlės, — 
Kam purpuro, kam vakaro žaros...
Ir žmonės kėlės, kėlės, kėlės
Iš pagriovių, nuo purvo kelio, iš audros.

Ir stalas lino staltiese nušvito. — 
Susėdo tūkstančiai jaunų žmonių, 
Ir tie, kur vargo buvo pavaryti, 
Apsigaubė šviesos rūbu.

* • *
Skaidros laše, stiprios šviesos 
Sraute Marija supa Kūdikį, 
Sūpuoja mūsų Žemę, — 
Nurimk, nurimk...

Ir žiemą, giliam vidužiemy, 
Lelijos baltos galvas kelia.

* * *
Per debesis keliauja 
Viešpats susimąstęs, —
O žemėje — skerdynės, 
Prievarta ir godulio užspaustos 
Akys ropinėja po miestus
Ir kaimus... Prie medžio prisišlieję 
Šunes kaukia, tarytum tūkstančiai 
Mirčių atplaukia į nuniokotas 
Turčių pusplikes erdves.

Per debesis keliauja Viešpats, 
Per debesis keliauja Viešpats!
Ir Jis nuspręs. —

Bet iš toliosios šiaurės atlėkęs 
Atsimuša vėjas
Į dieviško Kūdikio šypsnį — 
Nutyla gražiai sušvelnėjęs.

Ir nuo to šypsnio saulėto 
Audros nurimo, ir gėlės 
Jau, rodos, seniai išmirę 
Žydėti vėl kėlės.

Jonas Strielkūnas
t

KALĖDŲ DIENĄ

Rūškaną Kalėdų dieną 
Giesmę atmena ausis: 
„Gul šiandieną jau ant šieno 
Kūdikėlis gimusis”.

Ir tu visas kaip vaikystėj 
Ištirpsti toje giesmėj, 
Gal iš tikro Sūnų vystė 
Tavo tėvo daržinėj?

Gal iš tikro, Jis dar guli 
Daržinėj toj nugriautoj, 
Nes — iš kur šviesa didžiulė 
Tavo sieloj nusiaubtoj?

16 lyrikos rinktinės
Kaip riksmas, prabėgantis medžių viršūnėm.

Kornelijus Jazbutis

KŪČIŲ PAŠNEKESYS

Snaigės krenta Kalėdų vakarą — 
„Mamyt, paduok man pieno”.
Šaltis išraižo stebuklingai langus — 
„Vaikeli, tau jau nebereikia pieno”.

Kūtėje ėriukas kalbasi su žalmarge, 
Ir šienas guli po staltiese.
„Užklok mane, mama, 
Baltučiu, ką tik prįsnigtu sniegu”.

Tyla uždengė žemę
Balta vakaro šarma.
„Aš taip norėčiau sugrįžti, mama,
Prie Tavo paruošto kūčių stalo...”

♦

Balys Auginąs
ŠIRDIS ANT PRAKARTĖLĖS
ŠIENO

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

O žemėje žmogus
Šią naktį tylią
Pajunta šviesą širdyje — 
Atgimę amžiai tie pražilę 
Vėl švenčia Kūdikio gimimą 
Palaimintoj Kalėdų naktyje —

Ir veda mus žvaigždė
Į kūdikio vargingą prakartėlę, 
Kurioj du tūkstančiai 
Kalėdinių žvaigždžių
Užgęso praeity-------
Tu šiąnakt neški savo širdį —
Raudoną meilės gėlę —
Padėki Kūdikiui ant šieno
Ir jausi jį arti, arti
Savoj širdy, tylioj nakty-----------

Iš ką tik išleisto B. Augino poezijos rinkinio 
Namų pašvaistė.

Vėl spindi vainikai, 
ir tviska vėl žvakės, 
sužibę namų languose.
Vėl puošiasi miestai 
Kalėdų eglutėm, 
o širdys — Kalėdų dvasia...

LIETUVIŠKA EGLUTĖ

Kad būtų ji gražiausia, 
kad būtų ji balta, 
su šiaudinukais puošia 
eglutę mūs tauta.

Iš paprastų šiaudelių 
išlanksto žvaigždeles, 
žiemos baltąsias snaiges, 
kaip žydinčias gėles...

Paskiau jas sukabina 
žvakelių šviesoje 
ir spindi jos kaip tikros 
eglutės šakose.

Lietuviška eglutė, 
šiaudeliais išpuošta.
Tokios neturi žemėj 
jokia kita tauta.

1998.XII.25

Rasa Fedoravičiūtė
KALĖDINIS SAPNAS

Mieli veidai, kalėdinė eglutė 
ir šalčio rankų antspaudai lange... 
Mamos pyragų kvapas ir močiutė. 
Trapi plotkelė lūžta jos delne.

Sugirgžda durys. Aš laiminga krykščiu.
Kalėdų senis! Šitiek dovanų!
Šaltų ugnelių upeliukai trykšta...
Atsidūsiu staiga, ir... prabundu.
Viena.

Čikaga.
Sninga už langų.

2000 m. Kalėdos

Romualdo Kisieliaus nuotrauka.
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Bernardo Brazdžionio poezija 
muzikoje 
Kazys Skaisgirys 

Bernardas Brazdžionis gimė 
1907 m. vasario 2 d. netoli 
Pumpėnų, Biržų apskrityje. 
Nuo 1908 iki 1914 metų su tė
vais gyveno JAV. Pradžios mo
kyklą lankė Žadeikiuose ir 
Pasvalyje. 1921-1929 m. mo
kėsi Biržų gimnazijoje. 1929-
1934 m. studijavo lietuvių kal
bą ir literatūrą Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. 
1944 metais pasitraukė į Va
karus. 1949 m. atvyko į JAV. 
Gyveno Bostone, o nuo 1955 
m. Kalifornijoje. 

Pirmuosius eilėraščius pra
dėjo rašyti 1924 metais. Oku
pacijų metais Brazdžionis įgijo 
tautinio poeto statusą ir tapo 
beveik toks pat populiarus, 
kaip ankstyvesniame laikotar
pyje Maironis. Jis pelnė lietu
vių literatūros klasiko vardą. 
1989 m. Brazdžionis po 45 me
tų pertraukos apsilankė tėvy
nėje. Jam buvo suruoštas mil
žiniškas sutikimas, neturintis 
lygaus literatūros istorijoje. J. 
Brazaitis rašė. kad „Brazdžio
nis instrumentuoja savo poe
ziją ne muzikinio įvairumo, 
bet muzikinio vienodumo prin
cipu". A. Vaičiulaitis rašė, kad 
„Brazdžionis yra gamtos de
talės, namų ir tėvynės ilgesio 
bei švelnaus vaikų pasaulio 
poetas. J is yra moderniškas ir 
aktualus, o drauge ir amžinas 
savo galingomis vizijomis bei 
pranašystėmis". 

Bernardas Brazdžionis klau
sia: „Kas man yra poezija?" Ir 
atsako: „Man poezija yra žo
džių vaivorykštė arba laumes 
juosta. Jeigu vaivorykštė — ji 
žavi nuostabiu spalvų žėrėji
mu, jeigu laumės juosta, — ji 
apjuosia mūsų sielas nuosta
baus grožio gijomis, išrašyda
ma meilės ir džiaugsmo, lai
mės ilgesio, žemės gerumo, 
dangaus paguodos spalvo
mis.... Seniau sakydavo, kad 
tai 'dievų kalba', ne — tai 
poetų kalba, o gal dar tikriau 
— tai žmonių kalba..." 

Bernardo Brazdžionio poe
ziją panaudojo savo kūryboje 
daug lietuvių kompozitorių. 
Nėra įmanoma surinkti visus 
muzikos kūrinius, parašytus 
pagal Brazdžionio tekstą. Šia
me statistiniame rašinyje no
rime apžvelgti tuos muzikos 
kūrinius, kurie yra Žilevi-
čiaus-Kreivėno Lietuvių muzi
kologijos archyve Čikagoje. 
Tai kantatos, dainos ir gies

mės chorams, kūriniai solo 
balsui ir jauniesiems, kur 
Brazdžionis pavirsta į Vytę 
Nemunėlį. 

K a n t a t o s 

Abarius, Lionginas (g. 1929) 
— „Kristui gieda Lietuva". 
Kantata buvo atlikta Giesmių 
šventėje Vilniuje 2000 metais. 
Dirigavo autorius. 

Budriūnas, Bronius (1909-
1994) — „Lietuvos šviesos ke
liu". Kantata pirmą kartą bu
vo atlikta 1968 metais vasario 
I I d. Los Angeles, Kaliforni
joje. Kantata buvo sukur ta lie
tuviui mokytojui pagerbti. J i 
turi penkias dalis: 1. Juodos 
naktys. 2. Pirmoji knyga. 3. 
Verpėjos daina. 4. Laisvės va
saris. 5. Garbė tau, Mokytojau. 
Gaidas išleido PLB valdyba, 
pirmininko Juozo Bačiūno lė
šomis. Kantata parašyta sop
ranui, bosui, moterų chorui ir 
mišriam chorui. 

„Tėviškės namai". Ši kanta
ta buvo pirmą kartą atlikta 
1966 m. liepos 3 d. Čikagoje, 
III Dainų šventėje. Kantata 
parašyta sopranui, bosui, miš
riam chorui ir fortepijonui. 
Dirigavo autorius. Kanta ta 
prasideda šiais žodžiais: „Iš vi
sų kelių keleiviai grįžta į 
šiltuosius tėviškės namus , tik
tai man širdis iš skausmo 
plyšta, kas priglaus ilgoj ke
lionėj mus?" Gaidas išleido LB 
Čikagos apygardos valdyba. 

Gaidelis, Julius (1909-1983) 
— „Kantata lietuviškam žo
džiui". Kantata buvo pirmą 
kartą atlikta 1976 metais lap
kričio 9 d. Brocktone. Solo 
partijas dainavo sopranas Dai
va Mongirdaitė ir baritonas 
Stasys Liepas. Fortepijonu 
pritarė pianistas Vytenis Va-
syliūnas. Choro partiją daina
vo Šv. Kazimiero parapijos 
mišrus choras, dirigavo auto
rius. Kūrinys prasideda žo
džiais: „O mūs šventas lietu
viškas žodis, tu mums svieski, 
kaip motinos veidas". 

Jakubėnas , Vladas (1904-
1976) — „De Profundis". Kan
tata mišriam chorui su forte
pijono arba vargonų pritari
mu. Kūrinys užsakytas Čika
gos ateitininkų sendraugių 
Stasio Šalkauskio 25 metų 
mirties sukakčiai paminėti ir 
jų rūpesčiu išleistas. Kantatą 
pirmą kartą atliko „Tėviškės" 

parapijos choras, vadovaujant 
Jurgiui Lampsačiui. Akompa
navo Vladas Jakubėnas . Kan
tata prasideda šiais žodžiais: 
„Iš gilumos šaukiuos Tave, o 
Viešpatie, iš gilumos susopu
sios širdies". 

Kačinskas, Jeronimas (g. 
1907) — .Ateities giesmė". 
Kantata sopranui, bosui, miš
riam chorui ir fortepijonui. Iš
leido Lietuvos Krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo komite
tas 1987 metais. Kantata buvo 
atlikta 1986 m. balandžio 20 
d. Bostone: B. Aleksaitė — 
sopranas, Ch. Nomura — bo
sas, Berklee kolegijos choras 
ir dirigentas B. O'Connellas. 
Kantata prasideda šiais žo
džiais: „Per kasdienybes pilką 
ir beprasmį veidą, pro miestų 
alasą, kuris kaip debesis ligi 
aklos bedugnės nusities. Mes 
einame į taktą žemės žingsnių 
aido ir giedam giesmę atei
ties". 

D a i n o s c h o r a m s 

Adonis-Adomavičius, Vladas 
(1906-1961; — „Tu kaip sau
lė". Daina vyrų chorui. Sukur
ta 1945 metais Hanau mieste, 
Vokietijoje. 

„Žiedų malda". Daina mote
rų chorui. Parašyta 1947 me
tais. Prasideda taip: „Vėl žydi 
obelys tėvynėj ir puošia tėviš
kės namus". 

Ambrazas, Pranas (1898-
1975) — „Gimtosios žemės il
gesys". Daina mišriam chorui. 

Bernarda, Sesuo (Venskutė) 
(1902-1998) — „Vakaras ty
lus". (Dainuotinė). Premijuota 
daina mišriam chorui. Gaidas 
išleido Dainų šventės komite
tas 1956 metais. 

Bertulis, Juozas (1893-1970) 
— „Šaukiu". Daina trims bal
sams. 

„Tėvynės ilgesys". Daina vy
rų chorui ir sopranui solo. 

Budriūnas, Bronius (1909-
1994) — „Mano protėvių že
mė". Solo aukštam balsui, 
mišriam chorui ir fortepijonui. 
Išleido „Muzikos žinios" 1955 
metais J . Tamošiūno iš Detroi
to lėšomis. 

„O Nemune". Daina mišriam 
chorui. Giesmių ir dainų kon
kurse Amerikoje 1947 metais 
laimėjo premiją. Išleido „Mu
zikos žinios" 1949 metais dr. 
Stepono ir Onos Biežių lėšo
mis, atminčiai leitenanto Ste-

. . O Nemune. 
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Poetas Bernardas Brazdžionis . 

pono Vitolio Biežio, žuvusio 
Vokietijoje 1944 metais kovoje 
už laisvę. 

„Per pasaulį keliauja žmo
gus". Kūrinys sopranui, bari
tonui, mišriam chorui ir forte
pijonui. Kūrinys išplėtotas, tu
ri 26 puslapius gaidų, galima 
pavadinti t rumpa kanta ta . 
Kompozitorius kūrinį pradeda 
maršo forma, tuo vaizduoda
mas keliaujantį žmogų. 

Čiurlionytė. Jadvyga (1899-
1992) — „Myliu aš tėvynę". 
Daina trim balsams. , 

Gailevičius, Stasys (1904-
1997) — „Tėvynės gvjlės". Dai
na mišriam chorui. 

„Vėtroj gimę". Daina miš
riam chorui. Šį kūrinį komp. 
Stasys Gailevičius skyrė „Var
po" chorui Toronto, Kanadoje. 

Jakubėnas , Vladas (1904-
1976) — „Tremtinių ir išvež
tųjų giesmė". Mišriam chorui. 
Autorius dedikavo „Dainavos" 
ansambliui. Šis kūrinys buvo 
atliktas II Dainų šventėje 
Čikagoje 1961 metais. Tekstas 
prasideda taip: „Mylėsi Lietu
vą iš tolo, visa širdim, visais 
jausmais". Pirmoji gaidų ei
lutė yra iškalta an t kompozi
toriaus paminklo Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Gaidas 
išleido „Muzikos žinios" 1956 
metais. 

Jonušas , Bronius (1899-
1976) — „Lietuva — tu man 
viena". Maršas IV Šokių šven-
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tei. Mišr iam chorui ir orkest
rui . 

Kačinskas , Jeronimas (g. 
1907) — „Esi, dangau". Daina 
mišr iam chorui. Sukurta Vo
kietijoje. Žodžiai paimti iš B. 
Brazdžionio eilėraščių rinki
nio „Svetimi kalnai". Tekstas 
yra toks: „Esi. dangau, tu sro
vėje upelio". 

Kaveckas. Konradas 11905-
1996) — „Jaunystės vainikas". 
Daina mišr iam chorui. 

Kerbelis, Vytautas (1921-
1995) — „Vėtroj gimę". Daina 
mišr iam chorui. Parašyta Ka
nadoje. 

Marka i t i s . Bruno. SJ (1922-
1998) — „Ant vakaro uolos". 
Daina moterų chorui. Para
šyta Alice Stephens moterų 
ansambl iu i 1965 metais. „Ži
buriai ar tė ja , žiburiai nutola. 
žiburiai į t irštą mariu miglą 
puola. Aš vėlus keleivis, stoviu 
an t uolos ir klausausi amžių 
kalbančios tylos". 

Metr ikienė, Ona (1908-
1998) — „Pergalė". Daina miš
r iam chorui. Gaidas išleido 
grupe remejų. 

Mieliulis, Povilas (g. 1921) 
— J3e gimtųjų sodybų". Daina 
mišriam chorui. 

Nakas . Antanas '1904-1978-
— „Tėviškės sodai". Daina vy
rų chorui. 

„Vėtroj gimę". Dama vyrų 
chorui. 

Sodeika. Stepas (1903-1964) 
— „Benamių dalia". Daina 
solo balsui ir fortepijonui. Iš
leista 1968 metais Stepo So
deikos kurinių- rinkinyje. 

„Šiaurės pašvaiste". Daina 
mišriam chorui ir fortepijonui. 
Išleista 1968 metais Stepo So
deikos korinių rinkinyje. 

G i e s m ė s c h o r a m s 

Abaris, Leonidas 'g. 1955) 
— „Ryto maldoj". Giesmė miš
riam chorui. Buvo atlikta 
Giesmių šventėje „Kristui gie
da Lietuva" 2000 metais Vil
niuje. 

Abarius, Lionginas (g. 1929' 
— „Atleisk man. Viešpatie". 
Giesmė solo balsui ir mišriam 
chorui. Už šią giesmę autorius 
laimėjo pirmąja premiją 1996 
metais. 

„Iš Tavo rankos. Dieve". 

Giesme mišriam chorui. 
Ambrazas, Pranas (1898-

1975) — „Kalėdų Kristui". 
Giesme mišriam chorui. 

„Malda į Aušros Vartų Ma
riją". Giesmė mišriam chorui. 

„O Dieve". Giesme tenorui 
solo ir mišriam chorui. 

Budriūnas, Bronius (1909-
1994) — „Mūsų žemė Lietu
va ' . Giesmė duetui ir vargo
nams. Premijuota PLB valdy
bos tautinių giesmių konkurse 
1968 metais. 

Gaidelis, Julius (1909-1983) 
— „Viešpaties pasaulis". Gies
mė mišriam chorui. 

Gailevičius, Stasys (1904-
1997) — „Garbė Tau, Vieš
patie". Giesmė mišriam cho
rui. 

„Mūsų žemė Lietuva". Gies
mė t r im moterų balsams. Au
torius dedikavo Toronto Stu
denčių chorui. 

Govedas, Jonas (g. 1950) — 
„Viešpaties pasaulis". Giesmė 
mišriam chorui. Išleido Užsie
nio lietuvių choro repertuaro 
komitetas Toronto, Kanadoje 
1993 metais. 

Kaveckas, Konradas 11905-
1996) — „O Kristau , Pasaulio 
Valdove". Giesmė mišriam 
chorui. Išleido Muzikos barai 
1938 metais. 

Kazėnas, Julius (1913-1998) 
— „Dieve, laimink mūsų tė
vynę". Giesmė mišriam cho
rui. Parašyta Clevelande 1968 
metais. 

Kerbelis, Vytautas (1921-
1995) —„O Kristau .Pasaul io 
Valdove". Giesmė mišriam 
chorui. Parašyta Kanadoje. 

Nakas, Antanas (1904-1978) 
— „Man Tavo žvaigždės švie
čia". Giesme mišriam chorui. 

Navickas, Stasys 11889-
1962) — „Aušros Vartų Mari

jai". Giesmė mišriam chorui. 
„Be motinos tėvynės". 

'Tremtinio maldai. Vyrų cho
rui. 

„O Kristau. Pasaulio Valdo
ve". Giesme dviem balsams 
arba sopranui, altui ir bosui. 

Senkus. Kazimieras, kun. (g. 
1917) — „Viešpaties pasaulis". 
Giesmė mišriam chorui. 

Stankūnas, Juozas (1906-
1996) — „Pagarbos giesme". 
Giesmė solo arba dviem bal
sams ir vargonams. Išleido au
torius 1990 metais. 

Strolia. Faustas (g. 1931) — 
„Atleisk man.Viešpatie, at
leisk". Giesmė mišriam cho
rui. 

„Jženk į mūsų dieną. Jėzau". 
Giesmė mišriam chorui. Para
šyta 2000 metais. 

„O šventasis karalaiti". 
Giesmė dviem — trim lygiems 
balsams. 

Strolia. Juozas (1897-1967) 
— .Aušros Vartų Marijai". 
Giesme mišriam chorui ir var
gonams. Parašyta 1947 metais 
Uchteje. Vokietijoje. 

Šimkus. Algis (g. 1917) — 
„Garbė Tau. Viešpatie". Gies
mė mišriam chorui. Parašyta 
1946 metais. Išleido Muzikos 
žinios 1961 metais. 

Šukys. Gediminas, kun . (g. 
1923) — „Viešpaties pasaulis". 
Giesme solo balsui ir mišriam 
chorui. 

Vasiliauskaite. Kristina — 
„Iš Tavo rankos. Dieve". Gies
me mišriam chorui 

..Malda' Giesme mišriam 
chorui. 

..Tikiu, kad Tu. o Dieve". 
Giesme trim halsams. 

..Viešpaties pasaulis" Gies
me mišriam chorui. 

Zdanius-Zdanavicius. Jonas 
1913-197.ii - „De Profundis" 

Tš gilumos šaukiuos Tavęs, o 
Viešpatie). Giesmė mišriam 
chorui. Išleista Vokietijoje 
1946 metais. 

K ū r i n i a i solo ba l su i 

Abarius. Lionginas 'g. 1929) 
— „O Salutar is Hostia". Gies
mė solo balsui ir vargonams. 
Išleido Lietuvos Muzikų Drau
gija 1993 metais Vilniuje. 

Adonis-Adomavičius. Vladas 
'1906-1961) — „Benamių da
lia". Daina solo balsui ir for
tepijonui. Parašyta 1945 me
tais Hanau. Vokietijoje. 

„Žemčiūgų mylimoji". Daina 
solo balsui ir fortepijonui. Pa
rašyta 1943 metais. 

Ambrazas, Pranas i 1898-
1975) — „Garbė Tau, Viešpa
tie". Giesme smuikui, solo bal
sui ir vargonams. Išleido Mu
zikos žinios 1972 metais. 

„Iš Tavo rankų. Dieve". 
Giesme smuikui , solo balsui ir 
vargonams. Išleido Muzikos 
žinios 1973 metais. 

„Marija, Motina Geroji". 
Giesmė solo balsui ir vargo
nams. 

„O Kristau, Pasaulio Val
dove". Giesme solo balsui, ir 
vargonams. Parašyta 1965 
metais. 

Bertulis. Juozas (1893-1970) 
— „Senelis". Daina žemam 
balsui ir fortepijonui. ,_ ; . - ; 

Bikulčius, Vytautas —--„At
leisk man, Viešpatie". Giesmė 
solo balsui ir vargonams. 

Gailevičius, Stasys (1904-
1997) — „Klajūnui". Daina so
lo balsui ir fortepijonui. Iš4e i -
do Ksaveras Strumskis Brook-
lyne 1947 metais. Daina prasi
deda taip: „Buvo naktys sidab
rines, buvo šviesūs vakarai". 

Gudauskienė - Nasvytytė . 
Giedra (g. 1923) — „Aš čia gy
va". Daina dramatiniam sop
ranui ir fortepijonui. 

„Pakelėj". Daina solo balsui 
ir fortepijonui. Dedikuota se
seriai Salomėjai Valiukienei. 

„Rytas". Daina solo balsui ir 
fortepijonui. 

„Viešpaties pasaulis". Že
mam baisui ir fortepijonui. 
Autorė dedikavo savo tėvui. 
Sukurta 1946 metais. 

Jakubėnas , Vladas 11904-
1976) — „Kas per visą kelionę 
lydės". Daina solo baisui ir for
tepijonui. Sukurta 1961 me
tais. 

..Svetimi kalnai". Daina solo 
balsui ir fortepijonui. Skir ta 
Alodijai Dičiūtei. Parašyta Bi-
rut inmkių draugijos 50-mečiui 
paminėti 1975 metais Čika
goje. 

Kaveckas. Konradas '1905-
1996) — „Jei gyvenimas sap
nas". Daina solo balsui ir for
tepijonui. 

„Per pasaulį keliauja žmo
gus". Daina solo balsui ir for
tepijonui. 

Matukaite. Bernadeta, se
suo (g. 19271 — „O Kazimierai 
šventasis". Giesmė vienam 
balsui ir vargonams. Išleido 
šv. Kazimiero sukakčiai minė
ti komitetas J985 metais . 
Spausdinta Italijoje. 

Metrikienė. Ona (190S-
1998' — „Anapus žvaigždes" 
Daina solo balsui ir fortepijo
nui. 

„Šešėliai". Daina solo balsui 
ir fortepijonui 

..Viešpaties pasaulis". Solo 
balsui ir fortepijonui. 

Nakas. Antanas (1904-1978-
— „O Kristau . Pasaulio Val
dove". Giesmė solo balsui ir 
vargonams. 

Nukelta į 2 psl 
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