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Žiemiškai... K. Ambrozaičio nuotrauka.

Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais, 
Nepaeinančiais, griūnančiais sniego kalnais 
Apsitvėrė žiema, — neįžiūrimais aukščiais, 
Nepagaunamais, alpstančiais tonais švelniais.

Alfonsas Tyruolis
ŽIEMĄ ŠILE

Šarmotas ir žvarbus žiemys, 
Atskriejęs pamiškės baru, 
Nužėrė šilą pusnimis, 
Ir medžiai spindi sidabru.

O jau nerasi tų pėdų, 
Kurias išmynęs čia buvai 
Šviesiu pavasario metu, 
Kai skleidės burtai ir žavai.

Čia taip ramu, čia taip tylu.
Ir klausiu brisdamas šilu:
Ar dar pražysi man, žibut?

Ar būsiu nuo tavęs toli, 
Sunkiam svečios dienos kely? 
Ne man žydėsi tu gal būt...

PŪGA

Lediniai vėjai veidą nykiai čaižo 
Ir ūkauja keistais garsais aplinkui. 
O be namų žengiu pro šėlsmą gaižų, 
Pro nežinią, kurioj jie nykiai dingo.

Bevilčiai sūkuriuotas mano kelias. 
Aš juodas taškas dangoje baltojoj. 
Dar neseniai čia buvo pievos Žalios 
Ir saulė dieną šviesiąją bylojo.

Naktis nyki tamsa mane aplieja. 
Visi daiktai it jūroje nuskęsta. 
Dėl ko į naktį man išeit reikėjo — 
Į naktį, kai jau žiburiai užgęsta?

Ar kad žvarbiajam šaltyje ir pūgoj 
Baltoj pusnyj užgestų man gyvybė, 
Ar kad, nakties nė šalčio nepabūgus, 
Išnirtų į erdves, kur žvaigždės žiba?

K

Janina Degutytė

ŽIEMOS FRAGMENTAS ■

Per aukštus medžius 
sniegas putojantis driekias. 
(Ką sapnuoja gyvašaknės?) 
Laikau savo rūpestį — 
juodą kasdienę riekę. 
Medus ir ašakos.

Nuo gruodžio saulėtekio, 
šviesos ir ledo tiltais atbėgusio, 
apmiriau. Ateisiu 
į savo kaįdienybės 
apvalų dvyliktą mėnesį — 
kai vasara į vaisių.

SAUSIS

Jau toli spalvoti vasaros sodai.
Jau seniai išblėso raudonos šermukšnių pašvaistės. 
Žaisti prisiminimais užtenka. Ant rankų 
paimk tą laukinį žvėriūkštį — savo likimą 
ir pasakyk jam,kad vis tiek, 
kas bebūtų, jis tavo.
Pasišildykit abu prie geležinių vamzdžių. 
(Širdis pasiilgo gyvos — 
raudonos mėlynos geltonos 
ugnies. Neliesk šito ilgesio.)
Pildosi viskas iš lėto, 
kas palinkėta buvo prie lopšio.
Kietai sukandi dantis. Akys sausos.
Sausis.

Stasė Vanagaitė
SNINGA

Jau uždengė gatves
Baltų žvaigždelių drobės,
O sninga vis,
O sninga vis...

Tik aš regiu:
Ant avilių žvaigždelės krenta... 
Tokia gili mana brydė
Per sodą — baltą, šventą.

Leonardas Andriekus
ŽIEMOS AGONIJA

Kaip Tu gali pakelti, Viešpatie,
Apnuogintų beržynų drebulį,
Vasario vėpūtinių naštą,
Sušalusių upelių dusulį —
Kaip Tu gali iškęsti jų
Ir savo nukryžiavimą?

Medeliai prašo vėtrą sąnarių nelaužyti,
Dirva maldauja gelbėt rugio želmenį,
Upokšniai ledą perskelia atodūsiais,
Tik Tu nebešauki:
Kodėl mane apleidai, Tėve,
Kaip mirdamas Golgotoje.

Čia ne Golgotos kalnas — šiaurės lygumos, 
Ne smėlio tuščios dykvietės — 
Vaiduoklių apgyventos daubos,
Čia artimesnis mums esi
Žiemos agonijoj,
Negu tenai — Giesmių giesmėj.

Henrikas Radauskas
ŽIEMOS PASAKA

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

ŽIEMOS DAINA

O eilėraštis gimsta — kaip vėjas — iš nieko 
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus, 
Bet negali daina prasimušti pro sniegą 
Ir sugrįžta — kaip vėjas — į savo namus.

Lietuvių meno ansamblis „Dainava” su dirigentu-vadovu muz. Darium Polikaičiu (I eil. viduryje);-

Ir šviesa, ir tiesa

Ir aš matau:
Ne šį, Čikagos sniegą, 
Anas, išmintas pėdas,
Kur aviliuos bitelės miega...

Iš žilos senovės padavimo ei
lutėmis kalba mums senovės 
lietuvių išmintis.

Seniai seniai buvo kalnas. 
Kalno viršūnėje ryškiai vi
siems švietė Laimės žiburys. 
Kalnas — aukštas, status, 
neįkopiamas. Žiburys — švie
sus, skaistus ir toks patrauk
lus. Švietė jis visiems aplin
kui, žadino nenumaldomą 
norą siekti laimės bei, prie jos 
šiltojo židinio prisiglaudus, 
amžinai ramybėje užsnūsti 
palaimą nešančiu taikiu mie
gu. Švietė žiburys amžinai, 

^net aršiausios audros metu ar 
tamsiausiems nakties debe
sims žemę apsupus, kiekvie
nas žmogus gerai įsižiūrėjęs 
galėjo matyti jo spindulius. 
Pakelia, būdavo, galvą nuo 
pilkos šaltos žemės ir suplaz
da apsunkusi širdis nauja gy
vybės srove, sušyla sušvelnėja 
apledėjusios mintys galvoje ir 
jausmai krūtinėje vėl užsidega 
jaunatviška liepsna.

Lipo rinktiniai jaunikaičiai 
vienas po kito į kalną. Pavie
niui lipo, poromis lipo, lipo 
būriais ir kiekvienas tikėjosi, 
žiburį pasiekęs, jį nuo neįko
piamojo kalno į savo kaimą 
savo broliam ir seserim par
nešti. Šitokiom svajom per 
amžius gyveno pakalnių žmo
nės, o žiburys vis liko nepriei
namas metų metais, kol vieną 
dieną drąsiausias, sumaniau
sias ir stipriausias bernužėlis 
pagaliau pasiekė kalno viršū
nę! Įkopęs, begalinio džiaugs
mo bei šviesos apakintas, čiu
po žiburį ir pasileido kalnu 
žemyn — namo! Bet, jaunėliui 
nepastebint, žiburys ėmė 
blėsti, jam sparčiai apačion 
besileidžiant. Liepsna geso tol, 
kol, pagaliau pasiekus namus, 
visiškai pranyko užėjusios 
nakties nasruose!

Pasaka baigta, o kokia tra
giška jos pabaiga. Amžinai 
užgeso laimė! Mūsų laimei — 
tai ne istorijos dokumentas, o 
tik senolių išmintis surinkta 
padavime. Aukštajame kalne 
degęs švyturys — tai tik taik
lus palyginimas perduodantis 
mums laimės esmę, kaip ji 
buvo jų suprasta. Ne žiburyje 
juk laimės esmė. Ją sukuria ir 
palaiko į tą žiburį savo dva
sines akis nukreipusiųjų šir
dys. Todėl ir negalima nei to
kio žiburio pasiekti, nei am
žinos laimės prie jo židinio su
sikurti! Laimė — ne žiburio 
ugnyje ir pats žiburys ne 
kažinkokiam palaimintosios 
Atlantidos kaime. Laimė — 
tai kiekvieno mūsų sąmonin
gas apsisprendimas siekimui 
idealo šviesoje.

Prieš dešimt metų keturioli

ka mūsų brolių ir sesių tra
giškai žuvo kopdami į laimės 
kalną. Tūkstantis devyni šim
tai devyniasdešimt pirmųjų 
sausio tryliktoji — tai paskuti
nis ryškus šlovingas įrašas 
Lietuvos istorijos dienoraštyje. 
Nuo Saulės mūšio, per Žalgirį, 
per Pilėnų aukas, per sukili
mus prieš carą, per knygnešių 
ašaras, prakaitą ir kraują, per 
nepriklausomybės kovas, per 
partizanus veda vingiuotas 
aukų kelias link sausio 13-ios. 
Tą dieną prie televizijos 
bokšto jie paliko šį pasaulį, 
siekdami laimės laisvės idealo 
pavidalu.

Šiai drenai paminėti LMA 
„Dainava” kviečia visus į reli
ginį koncertą „Ir šviesa, ir tie
sa” Švč. Mergelės *Mar įjos Gi
mimo bažnyčioje. Pirmasis 
Lietuvos istorikas, Motiejus 
Strykovskis, teigia jog „šlovės 
verti žygiai be istorijos liudiji
mo lyg apniukusioje naktyje 
slypi, amžių glūdumoje painio
jami, o iš jų palikuonys galėtų 
sau imti dorybių pavyzdį”. 
Taigi pirmiausia šiuo įvykiu 
ruošėjai siekia išreikšti iš
eivijos, kaip tautos dalies, 
sąmoningą istorijos liudįjimo 
ir pasisavinimo veiksmą. Ne
užtenka istorijos ryškiomis 
raidėmis, balsiais garsais bei 
spalvingais vaizdais užrašyti 
— istoriją padarome prasmin
ga tik tada, kai ji gyvai pas
rūva savosios tautos gyslomis, 
kai gyvename ja kasdienybėje. 
Nepasisavinta istorija palieka 
bedvasiu, pūvančiu antkapiu 
apleistose kapinėse, kurios jau 
niekam neberūpi ir gal nieka
da neberūpės. Atiduodami pa
garbos duoklę žuvusiems ir 
aukai, kurią jie padėjo ant 
laisvės aukuro, įprasminame 
jų žygį, išlaikydami aukštai 
iškeltą idealo vėliavą. Patys 
žuvusieji amžinai gyvuoja 
ateityje ir įkvepia kartų kar
tas kilniems darbams.

Bet ne vien istorijai, tautai 
ir pasiaukojūsiems istorinis 
liudijimas yra svarbus. Kiek
vienas iš mūsų, liudininkų, be 
istorijos esame tik dulkės bū
ties plynlaukiuose. Kas gi tie 
mano ar Jono nugyventi pen
kiasdešimt ar net šimtas že
miškų metų, kai pastatai juos 
šalia žmogaus ir visojo pasau-u 
lio vystymosi, ištisomis dešim
timis tūkstančių metų vago- 
jančio visatos neišmantuoja- 
mas erdves. Savaime ir patys 
iš savęs kiekvienas iš mūsų 
esame ne daug daugiau kaip 
mažas niekelis. Užtai stodami 
petis į petį su Gediminu, Vy
tautu Didžiuoju ar Tautos ta
rybos nariais kaip savo bro

liais ir seserimis peržengiam 
asmeninės būties ribas ir iš- 
skleidžiam dvasinius sparnus 
visos žmonįjos istorinėje . pa
dangėje. „Kad asmuo tųfptų 
istoriją, reikia, kad jis turėtų 
istorinę sąmonę”, — perspėja 
Antanas Maceina. „Ir šviesa, 
ir tiesa” — tai proga . naujai 
apsiprausti savo pačių garbin
gos istorijos upelyje ir 'gaub- 
tis tautos istorijos antklode ir 
kilti naujiems darbams.

Dirigentas ir „Dainavos” 
muzikinis vadovas Dajriųa.po- 
likaitis bei jo bendramintis 
koncerto apipavidalintojas Vy
tas Cuplinskas šį įvykį pa
gimdė ir išaugino, turėdami 
mintyje gilią religinę prasmę. 
Pirmų pirmiausia, žmoniška
sis mirties pergyvenimas pats 
savaime yra vienas kertinių 
religinės būties reiškinių. Bū
tent susidūrus akis į akį su 
pasaulinės kūniškosios gyvas
ties pabaiga, aiškiau ir opiau 
negu bet kur kitur iškyla 
klausimai apie dvasinį žmo
gaus pradą ir bendrąją gyveni
mo prasmę. Kiekviena pasau
lio religija siekia savaip įam
žinti žmogaus sielą ir pratęsti 
nuskintąją kūno gyvybę mir
ties akivaizdoje. Mirties įpras
minimas ir net pats mirties 
pergyvenimas yra vien žmo
giškosios sąmonės reiškiniai. 
Juk tik žmonės laidoja miru
siuosius ir apskritai elgiasi su 
jais kitaip, nei su visais kitais 
negyvosios gamtos daiktais. 
Tik žmogus save suvokia kaip 
dvasinę kūniškumą pranoku
sią būtybę ir siekia tam pra
dui amžinybės.

Tuo pačiu ir išeivijos lietu
viai — tai iš esmės katali
kiška bendruomenė. .Amžiną 
atilsį duok įnirusiems Vieš
patie ir amžinoji šviesa’jiems 
tešviečia”, — tai krikščionio 
per amžius giedota giesmė ir 
gilius papročius turinties at
sisveikinimo su mirusiaisiais 
bei jų pagerbimo būdas* Su
sibūrimas Marųuette Parko 
bažnyčioje artėjančią sausio 
14-ąją — tai proga atlikt) savo 
krikščioniškąją pareigą ir gy
vai išreikšti savo tikėjimą ti
kinčiųjų bendruomenės ir Die
vo akivaizdoje.

Pagrindinė koncerto grandis 
— septynių dalių John Rutter 
„Reųuiem”. „Reųuiem”, kaip 
muzikinis kūrinys, turi ilgą is
toriją. Nuo seno tai. giesmė ir 
laidotuvių mišių sudėtinė da
lis. Pats žodis reiškia ramybės 
ir atilsio atstatymą. Vėlgi, be
rods neatsitiktinai, mirties 
giesmė net žodine sandara 
rišasi su žodžiu religija.

Nukelta į 2 psl.
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Sausio tryliktoji — prieš 
dešimt metų

Dalia Kairiūkštienė

Sausio 13-oji. Naktis
Šiandien minime 10-ąsias 

metines nuo 1991-ųjų sausio 
13-sios dienos, kada sovietų a
rmijos desantinis tankų da lin
ys puolė Televizijos bokštą Ka
roliniškėse ir Radijo bei 
Televizijos komitetą Konars
kio gatvėje, Vilniuje. Baisi ta
i buvo naktis. Buvo žmon
ių aukų. Tą naktį spren
dėsi Lie tuvos likimas.

Daug žmonių buvo tos nak t
ies liudininkai ir dalyviai: 
kas naktį praleido prie 
Bokšto, kas prie Radijo sto t
ies, kas budėjo prie Aukš
čiausiosios Tarybos pastato — 
prie plakančios Lietuvos 
širdies. Kiekvienas vilnietis, 
net jei jis ar ji tą naktį pra 
sėdėjo namuose, vienaip ar ki

taip jautė ir išgyveno tuos 
įvykius. Taip ir aš — tuo metu 
gyvenau Vilniuje, ir to užteko, 
kad būčiau tos nakties ir liudi n
inke, ir dalyve.

Šiandien tad norėčiau pasi 
dalinti su Jumis, Draugo ska
i tytojai, savo prisiminimais 
iš tos visai Lietuvai atmint
inos nakties.

„Dalia, Dalia”, — jaučiu, 
kažkas mane purto už peties. 
„Kas?” — praplėšiu akis. Tam 
soje — mano bendrabučio kai 
mynės veidas. „Jie — puola; 
jie — užėmė .^Televizijos 
bokštą”. Ašaros taip 
ir ritasi merginos skruosta
is. Man iš laksto visi miega
i. Nereikia aiškinti, kas t
ie Jie”. Jau gera savaitė Viln
iaus gatvėmis iš karinio Š
iaurės miestelio link bokšto 
ir atgal žlegėjo sovietų tanka
i, darė tuos ekskursus. Ta
i jie, sovietai, mūsų nepri 
klausomybės priešininkai, da 
bar ir puolė. Mūsų nepriklau- so
ipybė, jei ji dar laikosi, pa 
vojuje. Nusimetu antklodę, 
pašoku — ir abi (aš su pi ža
ma) skubame į jos kambarį. Ka
mbario vidury — televi 
zorius, ekranas mirguliuoja 
melsva šviesa. Antra nakties. 
„Bučelytė (televizijos prane 
šėja), Bučelytė... — verkia 
mano kaimynė, — ji praneši n
ėjo, kad girdi šūvius lauke, 
girdi kareivius koridoriuje, 

„Jis turi matyti, ką ‘jie’ daro su mūsų tauta”, — paprastai atsakė berniuko tėvas. D. Kairiūkštienės  
piešinys.

mato juos įsiveržiant į studiją 
—  ji perdavinėjo žinias 
iki paskutinės minutės — ir šta
i, laida nutrūko, Televizija 
užimta!... Radijas pranešė, 
kad yra žuvusių. Dalia, kas 
dabar?”

Aš žinau tik viena — a
š einu ten. Tuojau pat. „Eina
m!” — sakau jai. Žiūri į man
e iš plėstomis a
kimis. „Ne...” — traukiasi ata
tupsta. Tarpdu 
ryje — kitas bendrabučio gy 
ventojas, vyrukas. „Einam,” — 
sakau jam. „Mano vaikas 
mažas, o ten žmonės...žūva”, 
— girdžiu, ir vyrukas išnyksta ta
rpduryje.

„Neinat — jūsų reikalas”. 
Įlendu į kelnes, paskubomis 
užsimetu striukę — ir aš jau 
lauke.

Gatvėje, Žirmūnuose, kur 
gyvenu, tamsu, bet matyti, 
kad miestas nemiega. Leng 
vųjų mašinų daugiau negu pa 
prastai tokiu paros metu. 
Girdėti keistas dundesys; virš 
Karoliniškių kalvų matyti di
delė besikeičianti pašvaistė. 
Įsuku į didesnę, dabartinę 
šeimyniškių, gatvę. Pro mane 
pražlega keturi tankai — tele
vizijos bokšto link. Aš bėgu 
jiems įkandin. „Ilgai bėgti, n
espėsiu”, — sumetu, ir mano ran
ka automatiška
i kilsteli pro šalį pravažiuojan
čiai ma šina
i. „Ar jūs į Bokštą? (Man ka
žkodėl atrodė, kad visos ma
šinos turi važiuoti į Bokš tą.
) Ar į aukščiausiąją Ta 
rybą?” — klausiu vairuotojo, 
jauno tvirtai sudėto vyro. „Ne, 
—  atsako man, — bet į 
Centrą, iš ten iki Tarybos n
e toli”. „Gerai!” — įsėdu į ma 
šiną ir užtrenkiu dureles. 
Pakely išsiaiškinam, kad jis 
—  gydytojas, nakties vidury 
iškviestas į Raudonojo Kry 
žiaus ligoninę. Naujienos ne 
kokios, šimtai sužeistų.

Po minutės, kitos įvažiuojam 
į ligoninės kiemą. „Ten var ta
i, — sako man, — S ėkmės 
jums!” Padėkojusi iššoku iš 
mašinos. Kiemas tamsus, var ta
i atviri. Pro juos kaukdama, 
švyturėliais blykščiodama įva 
žiuoja greitosios pagalbos ma

šina. Prieš mano akis viskas 
vyksta kaip filme: iš ma
šinos iššoka sanitarai balta
is chala tais, skubiai atida
ro galines mašinos duris, 
ištraukia n
eš tuvus. Ant jų — vyriškis, gul
i lyg negyvas — nejuda, nede 
juoja, nuo neštuvų svyra jo 
rankos. S anitarai su sa
vo našta dingsta ligoninės pasta
 to duryse. Ir čia — vėl sirenų 
kauksmas, vėl švyturėliai, 
kita greitoji pagalba, kiti sani ta
rai, kiti — nejudantys kūna
i ant neštuvų. Viena ma
šina atvažiuoja, iškrauna sa
vo gy vąjį krovinį ir, a
psisukusi, nė neišjungusi siren
ų nei švy turėlių, 
iškaukia pro vartus, ir 
čia pat atkaukia atšvyturiuoja 
kita. Ir taip viena po kitos, 
viena po kitos...Išeinu ir aš — pro tuos va
r tus.

Lukiškių aikštėje matau 
daug žmonių. Vienas būrelis 
stovi ant Ministrų tarybos 
pastatų laiptų. Prieinu prie jų. 
Mieste; gatvėje, visiškas chao 
sas: triukšmas, lekiančių ma 
šinų motorų ūžesys ir stab 
džių cypsmas, sirenų kauks 
mas, pasiutpolkę šokančios 
švyturėlių spalvos. O čia, prie 
Ministrų tarybos, tame pačia 
me chaose, — taikos sala: 
žmonės šau dainuoja; „Atlėk 

sakalėlis per žalią girelę...” 
Kažkas nesiderinančio, nesu 
prantamo. „O ką mums dau 
giau daryt?” — gūžteli pečiais 
prie manęs stovinti moteris 
ir toliau su visais: .Atmušė spa
r nelius į sausą eglelę”... „Aš 
dainuoti negaliu, man gumu 
las stovi gerklėje. Mane veja 
mintis: o kas ten, prie Aukš 
čiausiosios tarybos, prie da
r tebeplakančios Lietuvos šir 
dies? Palieku taikos salą — ir 
— kiemais, kad greičiau — 
bėgu ten, į aikštę.

Aikštėje, prie Aukščiausio 
sios tarybos, tiek žmonių, kad n
epasistumdamas pečiais ne ga
li praeiti. Vyrai, moterys, 
paaugliai. Vidutinio amžiaus 
žmonės, ir jauni, ir žilagalviai. 
Kai nutilo Lietuvos radijas 
(kai jį užgrobė), žmon
ės, spie tėsi į būrelius aplin
k turin-

Televizijos bokštas Vilniuje, prie kurio 1991 m. sausio 13-ąją  
vystėsi šiurpi lietuvių tautos tragedija.

čiuosius radijo imtuvus, išsi 
lydė į vieną masę. Visų a
kys nukrypo į Aukščiausiosios t
a rybos pastalę (S eimo rūmų
) langus.

Lange pasirodė Vytautas 
Landsbergis. Patylėjo. „Žmo n
ės, tautiečiai, lietuviai, — ta
rė, — visi matote, kas daro 
si. (Niekam aiškinti nereikėjo: 
radijas ir televizija jau Jų”. 
„Jie” ateina su tankais, 
iki dantų apsiginklavę. „Jie” n
e sustojo prieš beginklę minią 
— vyrus, moteris, jaunuolius. 
„Jie” pliekė ugnimi ten, prie 
radijo ir televizijos. Šiąnakt 
Jie” ateis ir čia — prie dar 
plakančios Lietuvos širdies — 
užbaigti savo kruvino darbo).

„Jie” nesustos, — kalbėjo 
Landsbergis, — Mes, tie, ku 
rie Aukščiausiojoje taryboje, 
būsime čia, laikysimės iki pa 
skutinės minutės. Tai mūsų 
pareiga. Tačiau jėgos nelygios, 
baigtis aiški. Ačiū jums už 
ištikimybę, mielieji žmon
ės, tačiau prisiminkime, ka
d mū sų — maža tauta
. Aukų te būna kaip ga
lima mažiau. Todėl pra
šau jūsų — eikite namo. Pa
likite šią aikštę. Da bar”.

Iš priešais mane esančios 
žmonių minios nė vienąs ne 
pajudėjo.

Apie save negaliu pasakyti, 
kad nebijojau. Bijojau. Bū 
čiau jautusis geriau bet ku 
rioje kitoje vietoje, ne šioje a
ikštėje. Tačiau visą kelią ėjus 
su Lietuva — į nepriklauso 
mybę, šią lemiamą naktį at 
rodė šventvagiška — būt
i kažkur kitur, ne čia, kur 
sprendėsi Lietuvos likimas. 
Mano kojos buvo kaip įaugu 
sios į grindinį.

Prisimenu, žvelgdama į 
žmones, į aikštę, galvojau: o 
kaip ši vieta atrodys rytą? 
Kiek mūsų išgyvens? Ir, 
Viešpatie, ar aš — ar aš su 
lauksiu ryto?

„Materys, vaikai, — vėl pra 
bilo žmogus lan
ge, — eikite namo. Gyvenkite”.

Moterys ir vaikai — nepa 
judėjo.

Po tų žodžių aš ir aplink 
mane buvę žmonės pasisukom 

į šalia mūsų esantį vyrą, kuris 
per pečius iš už nugaros a
biem rankom laikė apkabi n
ęs sūnų, kokių vienuolikos 
dvylikos metų paauglį. Visi ly
g susitarę klausiamai su 
žiurom į tėvą. „Jis, — vyriškis 
mostelėjo galvą į sūn
ų, — turi matyti, ką Jie” da
ro su jo tau ta,” — taip pa
prastai, be jokių emocijų ir 
išvedžiojimu atsakė į mūsų n
ebylų klausimą. Ber n
iukas giliomis gyvomis aki 
mis pažvelgė į kiekvieną ap 
linkui.

Kiekvienas taip ir likome 
savo vietoje.

S tovėjome visi tą naktį toje a
ikštėje, manydami, jog išgy 
vename paskutinę nepriklau 
somybės (ir paskutinę savo
) naktį. S tovėjome, laukda
mi savo krašto ir savo lemt
ies, kurios, net ir labai norėda
mi, negalėjom pakeisti. S a
vo sto vėjimu liudijom savo 
ištiki mybę Lietuvai — 
ir norėjom iki paskutin
ės minutės būti prie plakan
čios Lietuvos" šir dies — būt
i tol, kol ji plaks. Nebuvo a
bejonių, kad Jie” ateis su sa
vo, ugnimi spjau dančiais tan
kais ir — nesu stos.

Tokia tolima ir nerea
li tą naktį atrodė va
rgstančių tautų užta
rėja Europos Jung tin
ių Tautų taryba; o
i, kokios tolimos ir nepasiekia
mos buvo Jungtin
ės Amerikos Valstijos 
su visomis jų propaguojamo 
mis žmogaus teisėmis ir 
laisvėmis. Šviesmečiai mus skyrė nuo mus palaikančių 
brolių 
ir sesių užjūriuose. Toli buvo vis
i tie galingi teisieji — ta
i buvo tas pats lyg jie išvis n
eegzistuotų. O mes stovėjo 
me ten ir tada — prieš baisią a
gresiją, nepaisančią jokių 
žmoniškumo principų, stovė 
jom prieš velnišką naikinančią 
jėgą — mes, tik mirtin
gi žmonės.

Aukščiausios taryboj pasta
 to lange pasirodė kunigas (Ro 
bertas Grigas) su kryžiumi r
ankoje.

„Sveika, Marija, malonės 
pilnoji”, — pradėjo jis.

„Viešpats su tavimi, tu pa 
girta tarp moterų,” — atitarė 

žmonės ir man atrodė, pasigir 
do bendras palengvėjimo ato 
dūsis: tai Tas, kuris viską 
mato ir žino, ir girdi, yra — 
dabar, šią naktį — kartu su 
mumis.

„Ir pagirtas tavo sūnus, 
Viešpatis Jėzus Kristus,” — 
kalbėjome visi, ir tikintis, ir n
etikintis, ar tik tą naktį įti 
kėjęs, — kalbėjome balsu ir 
širdimis į tamsų ir šaltą nak t
ies dangų, dar nušviečiamą 
šūvių pašvaisčių, su iš tolu 
mos atsiritanCiais patrankų 
griausmais.

„S veika Marija, malon
ės pil noji,” — tarėm ir ta
rėm, ir kartojom ma
ldos žodžius.Dar nebuvau girdėjusi to 
kios galingos, tokios stiprios 
maldos: tokios nušvarinan 
čios, tokios sutaurinančios, to 
kios padrąsinančios. Tai buvo 
stebuklingasis balzamas mūsų 
sieloms ir širdims. Nebesi- 
jautėm vieniši šiame savo rei 
kalais gyvenančiame pasau 
lyje. Nebebuvo ir baimės, buvo 
—  šventas pareigos jausmas, 
pareigos savo šaliai, savo tau ta
i ir Tam, visą matančiam ir 
suprantančiam. Kas bebūtų, 
kas beatsitiktų, mes buvom — 
viena; vykdydami savo šventą 
pareigą, vykdėm Jo valią.

Kunigas davė miniai visuo t
inį išriširųą — kad šiąnakt 
žūdami, paliktume šį pasaulį 
be nuodėmės.

Lėta
i, minutė po minutės, tekėjo l
aikas — tas kupinas 
grasos, bet kartu toks stebuk 
lingas lemiamos nakties lai 
kas. Žmonės būriavosi, žmo n
ės meldėsi, žmonės ka
lbėjosi ir — laukė, laukė.Pamažu nutilo nuo Karoli n
iškių kalvų atsklindantis 
gaudesys, išblėso pašvaistės. 
Virš miesto stojo tyla, ir — n
eįtikėtina — ji tęsėsi. Praėjo va
landa, pusantros — ta pati tyla
. Išplėstomis akimis, bijo da
mi patikėti, žiūrėjom vienas 
į kitą. „Jie” — neateis, — su 
pratome. — Neateis. Ne šią n
akt.

„Viešpatie, — prisimenu, 
žiūrėdama į dar tamsią rytinę 
padangę, tada pagalvojau. — 
Viešpatie, man — išauš rytas. 
Kokia palaima!”

Sausio 13-oji. Diena
Kai į rytą paaiškėjo, kad 

Jie” šią naktį nebeateis, pa
ju tau, kad man šalta ir ka
d esu nuvargusi — nuo n
emiegotos, ant kojų pra
leistos nakties, nuo įta
mpos, nuo viso matyto ir pat
irto. „Jie” — nebeateis, tad n
ebebuvo reikalo man čia būt
i. Reikėjo pasisemti jėgų — 
kitoms naktims. Pasukau link 
Lukiškių aikštės ir ten, sulau 
kusi vieno jau pradėjusių va 
žinėti troleibusų, parvažia
vau namo.

Pamiegojau gal porą va 
landų. Kai pakirdau, pro lan

gus veržėsi ryto šviesa. S ausio 
13-oji išaušo vaiski ir saulėta—  
gurgždanti šalta šviesi be sn
iegė žiemos diena. Oras 
virpėjo. S akytum, džiaugs 
minga žiemos diena.

Džiaugsminga, ji, aišku, ne 
buvo. Mūsų laikraščiai tą rytą n
eišėjo. Mūsų radijas tylėjo. 
Įjungus televiziją, buvusį mū 
sų kanalą, ekrane pasirodė 
brežnevin
io sukirpimo mergi na
. Kietu metaliniu balsu ji ska
itė žinias. „Tarybinė liau 
dis įvedė tvarką; nacionalista
i lietuviai sutramdyti, ”—sklido 
bjaurus melas. Iš visko: pra n
ešėjos išvaizdos, tono, pra

nešimų matėsi: grįžta sovieti n
iai „kietos rankos” laikai. 
Koktu buvo žiūrėti, bjauru 
klausyti. Išjungiau televizo 
rių.

Visos tikros žinios buvfiLttfn 
— prie Aukščiausiosios tary 
bos. Kol miegojau, gal kis 

įvyko? Gal kartais puolė — 
vėliau, rytą? Kas ten dedasi? 
Ar dar plaka Lietuvos Širdis? 
Mano bendrabučiokai nieko n
ežinojo. Nepajutau, kaip ko 
jos nunešė mane į troleibusų 
stotelę. Iš ten nusigavau 
iki Lukiškių aikštės. Iš jo 
išlipus ir apsida
irius, atrodė, jog 
miestas, centras, gyvena nor 
malų gyvenimą, ir tai buvo 
gera žinia. Tačiau, eidama 
link aikštės, jutau, kad nekan
 trauju, kad nejučia skubinu 
žingsnį, — norėjau kuo grei 
čiau įsitikinti, kad ten tebėra ta
ip, kaip naktį palikau.

Ir štai — prieš mano akis at 
siveria a
ikštė. Aukščiausiosios ta
rybos rūmų pastato fasadas 
visas apšviestas žiemos' S au 
lės. S ugriovimų nėra. Tdčiau 
žiūriu į pastatą ir negaliu pa t
ikėti — ar tai tas pats pasta
- tas, kurį palikau tik prieš 
mažiau kaip ketvertą valan 
dų?  '

Įėjimą užgriozdinę stiprūs 
metaliniai tinklai ir strypai, 
jie eina aplink visą pastatą. 
Sustojusią, iš nuostabos išsi 
žiojusią mane pralen
kia pora tvirtų vyrų. Ant pečių j'
i'e metalinius pastolius — įtau- 
dę, išsijuosę, švytinčiais vei 
dais. Vyrų grupeles matau vi 
sur aikštėje: sukibę po du, po 

tris, po keturis, vyrai neša
, tempia, stumia — statybin
ę armatūrą, pastolius, lentas,' — 
viską, ką gali panešti ar pa
- temti iš gretimos statybvietės. 
Aš vėl žiūriu į pastato fasadą. 
„Juk tai barikados!” — paga
liau suvokiu. — Mes statottįe 
barikadas! Mes — ginsimės!”

JauCiu, kaip mane užlieja — 
džiaugsmo, pasididžiavimo sa 
vo tauta — banga. Mes — ne t
ik gyvi, ne tik nepabūgę. Mes 
— nesvarbu, kad jėgos nely 
gios — kad beginkliai prieš 
iki dantų ginkluotą priešinin
ką — mes štai stovime 
ir sto vėsime — prieš bruta
lią jėgą ir klastą — už la
isvę, už ne 
priklausomybę, už savo idea 
lus. Mes, net žūties akivaiz 
doje, neatsisakome savo S ie 
kių. Mes apsisprendėm, niės 
— už savo Lietuvą, su Lietu-

Pora vyrų' grįžta atgal, nu n
ešę savo naštą. Pusiaukely 
sustoja, apsisukę su pa 
sigėrėjimu žvelgia į padarytą. 
Vienas jų, matyt, matydamas 
mano susižavėjimo kupiną, 
bet kartu ir klausiantį žvilgs n
į, man džiaugsmingai aiš 
kina: „Kai supratome, kad ‘jie’ n
eateis, na, negalėjome tverti sa
vame kailyje. Rankos pra 
šyte prašėsi darbo. Ir — štai!” 
—  džiaugsmingai apmeta 
žvilgsniu barikadas. Aš ieškau 
—  ir nesurandu — pačių gra 
žiausių žodžių pagirti darbi n
inkus.

Apeinu pastatą. Kitoje Aukš 
čiausiosios tarybos pastato 
pusėje dirba didžiulis kranas: 
iš sunkvežimio platformos ke-, 
lia didžiulius pa
matų blokus ir perden
gimų plokštes — ir 
krauna juos prie pastato. Dar 
bas verda; dar tik rytas, o jau 
stebėtinai daug padaryta. 
Džiugu! j

Nukelta į 2 psl.
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1999 m. sausio 13-oji... Prano Abelkio nuotrauka.

„Requiem”kraujo auka 
išpirkusiems laisvę

Lietuvių meno ansamblio 
„Dainava” koncerto „Ir šviesa, 
ir tiesa” pagrindinė mintis 
buvo paminėti žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Koncertas 
įvyko 2001 m. sausio 14 d., 3 
vai., apypilnėje Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Dirigentas Darius Polikaitis, 
sopranas Liana Kopūstaitė- 
Pauletti; palydą sudarė Vidas 
Neverauskas (vargonai) ir ne
didelė profesionalų amerikie
čių instrumentalistų grupė 
(fleita, obojus, violončelė, arfa 
ir timpanai). Varpeliais pa
įvairino vienas jaunųjų cho
ristų — Kęstutis Daugirdas. 
Dalį kūrinių šiai sudėčiai in- 
strumentavo ir didelę dalį 
tekstų į lietuvių kalbą išvertė 
pats ansamblio vadovas — 
Darius Polikaitis. Meninė tal
ka, įskaitant plakatą ir pro
gramos viršelį, — Vyto Čup- 
linsko.

Koncertas pradėtas Didžiojo 
ketvirtadienio apeigine gies
me „Ūbi cąritas”. Iš progra
mose spausdintų tekstų buvo 
galima atpažinti tik lietu
viškai giedamą antifoną „Ten, 
kur gailestis ir meilė, Dievas 
ten yra”. Toliau buvo giedama 
lotyniškai. (Gal geriau būtų 
buvę publikai sekti visą tekstą 
ištisai, kaip jis koncerte gieda
mas, nors ir lotyniškai. Ta 
pati problema kartojosi per 
„Reųuiem”.) Autorius John 
Rutter naudojo lotynišką ir 
anglišką tekstą pakaitomis. 
Šiame koncerte angliškos da
lys atliktos lietuviškai. Ne
svarbu, kokia kalba būtų gie
dama, bet svarbi eilės tvarka; 
kad ji būtų tokia pati iš
spausdintoje programoje. Ta
da, jei kai kurios eilutės ar 
žodžiai ir pakartojami, klausy
tojui vis lengviau susigaudyti 
— nors šalia pridėtas verti
mas visados yra mielas, nes 
jis padeda įsijausti. Ši giesmė 
originale yra vienbalsė griga- 
linė giesmė, po Maurice Duru- 
fle kūrybine plunksna virtusi į 
daugiabalsį, dažnai rafinuotų 
sąskambių tekėjimą. Tolimes
nė choralo melodija tuo pačiu 
stiliumi buvo autoriaus laisvai 
vystoma, kol pabaigai, sugrįžo 
į pradinį antifoną. Choras gie
dojo ją „a cappella”. Nepaisant 
tirštesnių harmoninių slink

čių, choras sukūrė darnų ka
merinį skambėjimą, lyg būtų 
vienbalsis grigalinis giedoji
mas, palydimas švelnių, gerai 
suderintų vargonų registrų.

Mums tik paskaičius šio cho
ralo pabaigos žodžius: „Gerb
kime ir mylėkime gyvąjį Dievą 
ir mylėkime viens kitą nuo
širdžiai”, kaip antitezė, lyg 
kokia likimo ironija — pasi
girsta pikti minios šūkavimai 
ir šūviai, o vėliau, tyliai pra
sidėjęs, vis drąsesnis ir gar
sesnis skandavimas: „Lietuva! 
Lietuva”. Sausio 13-tosios liu
dininkė garsiajuostė baigiama 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninko Vytautas Landsbergio 
viltingu žpdžiu, kad Lietuva, 
Dievui padedant, keliasi lais
vam ir nepriklausomam gyve
nimui, ir blogis turėsiąs pasi
traukti. Toks intarpas religi
niame koncerte tikrai netikė
tas, bet, kaip Sausio 13-osios 
minėjime, labai prasmingas ir 
giliai jaudinantis.

Toliau aidėjo Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kanta
ta „De profundis”, sukurta 
1899 metais mišriam chorui ir 
orkestrui, kaip diplominis dar
bas Varšuvos konservatorijoj. 
Šimtųjų veikalo metinių iš
vakarėse — 1998 m. — Petronio 
leidykla Kaune išleido kanta
tos klavyrą. Iš redaktoriaus Ro- 
maldo Misiukevičiaus pratar
mės patiriame, kad kantata 
sukurta „pagal lenkų litera
tūros klasiko J. Kochanovskio 
eiliuotą 129-tosios Dovydo 
psalmės vertimą”. Redakto
rius teigia, kad lietuvišką ver
timą 
1908 m. Vilniuje, kuris galėjęs 
būti padarytas S. Kymantai
tės (jo būsimos žmonos). Kū
rinį su pasigėrėjimu teko gir
dėti Čikagos miesto Kultūros 
centre, kur „Dainavą” palydėjo 
garsusis Vilniaus Styginių 
kvartetas ir pianistas Rokas 
Zubovas. Abiem atvejais akom
panimentas, negrojant visam 
orkestrui, negalėjo pilnai ati
tikti kompozitoriaus intencijų. 
Kvartetas grojo tik stygininkų 
partijas, visa kita paliekant 
fortepijonui, o šį kartą pa
lydėjo vargonai ir saujelė in
strumentalistų. Jei pirmu at

:igia, kad 1
Čiurlionis jau turėjęs

veju, atrodo, buvo daugiau 
žaismingų detalių, antruoju 
gal skambėjo bažnytiškiaų, 
vargonai teikė chorui didesnę 
atramą. Gaila, kad timpanai, 
turėję sužadinti dramatinę 
įtampą, neturint viso orkestro, 
vietomis lyg ir užgožė Čiur
lionį.

Čiurlionis nevengia staigių 
moduliacijų, ne kartą sukū
rusių niūrią, graudulingą nuo
taiką. Reikia pasidžiaugti, 
kad choras jas įveikė nesutri
kęs. Antra vertus, reikia su 
prof. Vytautu Landsbergiu su
tikti, kad kantatoje yra ir 
„spalvingo, ir vaizdingo plė
tojimo” ir „pakilaus koncerti
nio (anaiptol ne bažnytinio), 
romantinio draminio ir vagne
riškai sodraus muzikos cha
rakterio”.

Antroj kantatos pusėje su- 
’ maniai įpinta trumputė fuga 
(„fughetta”), užbaigiant ją 
tvirtokais tai bosų, tai visų 
vyrų „šūktelėjimais”: „Tai kas, 
Viešpatie?”... „Tai kas, galin- 
gasai”... „prieš Tavo sostą bus 
teisingas?” Toks, kiek drama
tizuotas, atlikimas tikrai nu
skambėjo, lyg žmogus būtų 
norėjęs su Dievu pasiderėti, 
pasiginčyti, o gal net pagudra- 
galviauti! Bet po to vėl 
grįžtanta į pirminę temą, šį 
sykį susižavėjimą kėlusį vyrų 
chorą. Kantata užbaigiama

Dalis „Dainavos” ansamblio choristų. Jono Kuprio nuotrauka^.

viso choro unisonu: „Išgirski 
maldą graudulingą, suteik 
malonę gailestingą!”

Barokinio stiliaus ištrauka 
iš Antonio Vivaldi „Gloria”, 
kur pasikartoja dažnai ta pati 
žodžių eilutė su ilgomis meliz- 
momis, gražiai tiko solistės 
Lianos Kopūstaitės — Paulet- 
ti lanksčiam balsui. To sti
liaus giedojimuose tas pats 
vienas skiemuo dažnai būna 
ištęstas per daugelį taktų, ant 
liūliuojančių, rodos, niekad 
nesibaigiančių progresijų. (To
dėl sunkoka būtų buvę sekti, 
jei jie ir būtų programose loty
niškai išspausdinti.) Malonu 
buvo klausytis šio kūrinio 
svajingos įžangos obojui ir vo
kalo solinius pasažus, pamai
nomis pakartojamus ir imi
tuojamus to paties obojaus.

Po „Gloria” skambėjo kon
certo kertinis akmuo — John 
Rutter „Reųuiem”. 1945 m. 
Londone gimęs anglų kompo
zitorius yra ir didesnės ir 
mažesnės apimties chorinių 
bei orkestrinių kūrinių kom
pozitorius. Parašė dvi operas 
vaikams, pianino koncertą ir 
muzikos televizijai. Prieš me
tus per Draugo jubiliejinį kon
certą girdėjome to paties kom
pozitoriaus skambią „Gloria”. 
Jis „Reųuiem” parašė 1985 m. 
ir už metų, pats diriguoda
mas, padarė kompaktinį įrašą. 
Prie didesnės apimties chori
nių veikalų dar reikia pri
skirti „Magnificat” (1990) ir nyčios vidurio taku, nešini po 
„Psalmfest” (1993).

Jo „Reųuiem” yra tonalinis 
veikalas ir nėra jau toks mo
dernus, kad tiktų tik muzikoj 
išprususiam klausytojui. Be 
to, tai nėra -liturgiškos gedu
lingos mišios, kaip jos buvo 
rašomos prieš II Vatikano Su
sirinkimą, bet tai yra pras
minga meditacįja apie mirtį ir 
amžinąjį gyvenimą. Kūrinys 
lyg užburiantis. Veikalo plėto
tėje susikuria ramybės jaus
mas, kada mirtis (kaip ir gimi
mas) priimama natūraliai. 
Kūrinys tiek brandus ir pui
kiai išbaigtas, kad jis kritikų 
lyginamas su didžiųjų „Re
ųuiem” kompozitorių, kaip 
Mozart, Verdi, Berlioz, Faure, 
Brahms ir Durufle. Nors ne 
tiek didingas kaip Verdi ir 
Berlioz, bet savo stiliumi 
panašesnis į Faure, ypač ra
minantis „Kyrie” ir žadinantis 
„Sanctus”, o svarus ,Agnus 
Dei” primenantis kiek ir 
Brahms. Kūrinio dalyje, pa
vadintoj „Psalmė 130”, choro 
frazės atsakinėjamos violon
čelės pasažais ir laužtais akor
dais. Savo melodingumu pa-

sižymėjo mūsų soprano, so
listės maloniai atliekamas 
„Pie Jesu”. Bet iš visų kanta
tos dalių lengviausia buvo su
prasti žodžius ir sekti progra
mos tekstą 23-čioj Psalmėj — 
„Viešpats, mano Ganytojas.”

„Lux aeterna” kūrinį sopra
nui teko baigti aukšta b-flat 
gaida, kuri nuskambėjo nors 
kiek trumpai, bet muzikaliai 
ir šiltai! „Lux aeterna” dalis 
kiek ištęsta, juo labiau, kai 
sunku sekti, nes programose 
skirtingi žodžiai. Mūsų laimei, 
choras sugrįžo prie reprizos iš 
pirmos dalies: „Reųuiem aeter- 
nam”, kuri nusinešė ir visą 
veikalą ir, rodos, mus pačius į 
amžinybę... Bravo dirigentui 
ir visam ansambliui!

Atsiradus visiems taip arti 
dangaus vartų, labai natūralu 
buvo išgirsti lyg iš už vartų, iš 
dangaus sklindančią angelų 
muziką — fleitos solo su arfos 
akompanimentu. Anna Belle 
O’Shea (fleita) ir Meriel Owen 
(arfa) atliko Maurice Ravel 
„Pavane pour une Infante De- 
funte”. Jau nebe pirmą kartą 
jos talkininkauja lietuviškuo
se koncertuose, ypač Anna 
Belle savo išbaigtu fleitavimu.

Tuomet vyko žuvusiųjų prie 
Vilniaus televizijos bokšto pa
gerbimas. Tuo metu, kai Juo
zas Polikaitis lėtai skaitė apie 
kiekvieną žuvusį ir jų arti
muosius jaudinančių žinučių, 
choristai ėjo ir ėjo iš galo baž- 

uždegtą žvakę kiekvienam/ai 
pagerbti. Ceremonija buvo ori, 
apgalvota, sykiu ir praktiška. 
Žvakės išrykiavę ant pagrindi
nio altoriaus, choristai gražiai 
sustojo savo paskutinei „a cap- 
pella” giesmei — Leonido Aba- 
rio „Psalmė 3”. Maloni giesmė, 
geras atlikimas, ypač žavus 
mormorando. Atsistojome 
Tautos himnui, o po to, chorui 
tvarkingai išžygiuojant viduri
niu taku iš bažnyčios, pasipylė 
užtarnauti plojimai.

Jei kam koncerto muzika ir 
skambėjo savotiškai naujai, 
heįprastai, tai vis dėlto tas 
žuvusių paminėjimas viską 
jungė ir suteikė koncertui 
įvairumo. Patraukliai atrodė 
ir choro pristatymas priešaky 
altoriaus: juk jis malonus ir 
reikalingas tiek publikai, tiek 

. ir atlikėjams. O jei orkestraci- 
jose teko apsieiti su mažesne 
sudėtimi ir jei tuo atžvilgiu 
kūriniai ne visada atliepė au
toriaus intencijas, tai bent 
choras į kompromisus nėjo ir 
atliko sunkokus kūrinius nuo
stabiai tiksliai.

Faustas Strolia

Loretos Asanavičiūtės kapas Antakalnio kapinėse Vil
niuje. Ji buvo .vienintelė moteris, žuvusi 1991 m. sausio >u 
13-ąją. Jos kapas išsiskiria iš kitu tos mūsų tautos trąge- 
dijos aukų'kapu, nes turi baltą kryžių, o vyrų — juo.d.uą,HK 
Lino Johansono nuotrauka.

Julija Švabaitė

■ VIEŠPATIE, UŽ v av ia

miegok ramiai; Budapešto mergaite, 
tavo mirtis nebuvo veltui..."

Henrikas Nagys
„Budapešto baladė”

Loretai A.

O mirtie, o nakties madona,
apšlakstyta krauju tavo duona,
nesibaigianti laisvės auka, ’
Viešpatie, ■ , 'I

už ką? — — , , . ( ,
« . . ■ ’

Šviesiaplaukė sužadėtinė... . / . ,,,
Sniege kruvina pirštinė...
Į dangų iškelta ranka... ,
Viešpatie,
už ką?—— v. ..

Per jauna, per jąuna mirti, 
blizga žiedas auksinis ant piršto, 
kaip gėlė dalgiu nukirsta, 
Viešpatie, 
už ką?------

’ i . A1’. • t'i <
Tėviškės žeme suskirdusi 
ar ilgai tave skausmu girdysim, 
ar ši mūsų auka per menka?
Viešpatie, .
už ką?

MISERERE

Šarvuoti kareiviai tyko 
šaltom, stiklinėm akim, 
virš bajonečių miško 
sausio naktis 
tyki.

Lyg žiburėliai spinksi 
sni^ulės tarp žvaigždžių,, 
gieda minia suklupus 
iš gilumos 
širdžių.

Po tanko vikšrais puolė 
pirma jaunuolio auka, 
pasruvo krauju ant kaklo 
skara, sesers 
megzta. , ' ,

Miserere — grojo vargonai,
Miserere —■ naktis rūsti, 
Miserere — pasauliui grūmojo 
nekaltųjų 
mirtis. 1991 m.
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Katalikų Bažnyčios padėtis 
Rytų Europoje

Prel. Jurgis Barauskas

Pernai rudenį sukako 
dešimt metų, kai aš pradėjau 
eiti pareigas Amerikos Vys
kupų konferencijoje, į kurias 
buvau paskirtas 1990-ųjų 
birželio mėnesį kelionės į Lie
tuvą su kardinolu Bernardin 
metu. Tada Lietuva dar buvo 
Sovietų Sąjungos dalis, kaip 
ir Čekoslovakija, Jugoslavija 
ir Kaukazas. JAV Vyskupų 
konferencija, nujausdama ar
tėjančius pasikeitimus, įkūrė 
programą, kuri padėtų Baž
nyčiai Centrinėje ir Rytų Eu
ropoje išsivaduoti iš sovietinio 
šešėlio bei atstatyti pastoraci
nę veiklą. Kitos dvi organiza
cijos, panašiai veikiančios 
yra: „Kirche in Not” — privati 
katalikiška organizacija, įsi
kūrusi Koeningsteine, Vokie
tijoje, ir „Renovabis”, kurią 
1993 m. įkūrė Vokietijos vys
kupai. Mūsų JAV programa 
padeda Bažnyčiai 26 Cen
trinės ir Rytų Europos šalyse, 
Rusijoje bei Kaukaze.

Politika

Tai, ką komunizmas paliko 
pasaulio istorijoje, galėtume 
pavadinti didžiausiu ir žiau
riausiu melu.. Tas palikimas 
dar nėra visiškai išdilęs. 
Sugrįžusi nepriklausomybė. 
Atstatytas tautų suverenu
mas. Panaikintas centrinis 
planavimas. Vystoma ekono
minė birža; ir visa tai įvyko 
per pastaruosius dešimt metų.

Vis dėlto komunizmo žalos 
padariniai dar pasireiškia 
homo sovieticus mentalitetu. 
Tokio mentaliteto psichologi
nis įsišaknijimas yra mažiau 
pastebimas jaunime iki 20 
metų amžiaus, tačiau vyresni, 
ypač tie tarp 40 ir 50 m., ku
rie šiuo metu dominuoja vado
vaujančiose pozicijose, serga 
homo sovieticus mentaliteto 
liga.

Vis dėlto didesni ar mažesni 
demokratiniai pasikeitimai 
yra stebimi visose Rytų Euro
pos šalyse. Tačiau ldbai daž
nai šių šalių vyriausybės yra 
panašios į laikinus kiautus, 
laukiančius, kad kas nors ki-

Šv. Gertrūdos bažnyčia Kaune. Viktoro Kučo nuotrauka

tas juos pripildytų tikros de
mokratijos. Vienose valsty> 
bėse dominuoja prezidentas 
ar ministrų kabinetas, kitose 
— daugiau galių turi parla
mentas. Nepaisant šių skir
tumų, daugeliu atvejų valdžia 
atspindi asmenybės kultą, ku
ris smarkiai paplitęs Rytų Eu
ropoje. Valstybių konstitucijos 
labiau panašėja į poeziją, per
pildytą, gerais ketinimais, ne
gu į esminius ir tikrai veiks
mingus valdžios dokumentus. 
Politinės partijos sudaromos 
ne pagal valdymo filosofijos 
principus, bet spiečiasi aplin
kui paskiras asmenybes. As
menybės kulto dominavimas 
tuo ir pasireiškia, kad egzis
tuoja tiek daug politinių par
tijų. Nors politinės partijos . ataskaitą — vieną oficialią, o 
Centrinėje ir rytų Europoje 
galėtų remtis tais pačiais 
idealais, tačiau dėl konfliktų 
ir sunkumų tarp paskirų as
menų jos dažnai susiskaldo į 
smulkesnes partįjas.

Kaip jau minėjau, politinės 
partįjos Rytų Europoje yra 
daugiau organizuojamos, va
dovaujantis asmenybės kultu, 
negu valdymo filosofijos prin
cipais. Tokiu atveju kai ne ku
rios stiprios asmenybės suge
ba padaryti taip, kad ne jie 
tarnautų Konstitucijai, bet 
Konstitucija jiems. Kodėl? 
Todėl kad silpniausia vieta 
Rytų Europos valdymo siste
moje yra teisėsauga. Teismai 
yra beveik neveiklūs.

Galima sakyti, kad pasto
viausia ir dažnai stipriausia 
valdžios dalis Rytų Europoje 
yra administracinė biurokra
tija. Visais įmanomais būdai 
siekdama išsilaikyti ten, kur 
yra, ji savaip aiškina įsta
tymus ir netgi pačią konstitu
ciją. Dauguma europietiškų 
konstitucijų yra pripildytos 
didingų idėjų, gražių žodžių 
bei puikių garantijų, tačiau 
realiai viską nulemia admi
nistracinė biurokratija. Ir kas 
blogiausia, kad joje besidarbuo
jantys nėra išrinkti, o išlie
ka valdžioje administracinės 
veiklos pagalba. Kitas pa-

stebėjimas, kad ne taip jau re
tai Rytų Europos vyriau
sybėse matome draugus, pade
dančius draugams.

Šitokia administracinė biu
rokratija dar kartą pailius
truoja, kas gali atsitikti, jei 
nėra tvirtos teisėsaugos siste
mos. Centrinėje ir Rytų Euro
poje dažnai randame neveiks
mingus kriminalinius ir eko
nominius kodeksus, lygiai 
kaip ir neefektyvią vykdomąją 
valdžią.

Kita Centrinės ir Rytų Eu
ropos kritinė politikos proble
ma yra mokesčių sistema, 
kuri yra konfiskacinė ir ne
reali, sudaranti geras sąlygas 
nesąžiningumui. Daug gyven
tojų priversti vesti dvigubą

kitą realią. Bankų padėtis ne 
ką geresnė. Viską susumuo
jant galima trumpai pasakyti, 
kad Rytų Europos politika yra 
užkrėsta asmenybės kultu, 
yra perdaug politinių partįjų, 
trūksta efektyvumo teisėsau
goje, yra nereali mokesčių
sistema, blogai valdomi ban-. tusi visoje Rytų Europoje, 
kai bei nepakankama vidutinė 
klasė, kuri yra reikalinga pa
laikyti demokratijai.

Tokia yra politinė padėtis, 
kurioje Bažnyčia turi dirbti, 
skleisdama Jėzaus Kristaus 
Gerąją naujieną bei kurdama 
Dievo Karalystę.

Ekonomika *■
Ekonomikos srityje Centrinė 

Europa yra žymiai stipresnė 
nei Rytų Europa — Lenkija 
yra stipriausia. Ekonominė 
bei politinė padėtis Europoje 
pastebimai blogės, nei Euro
pos žemėlapyje žiūrime tolyn 
į rytus, ar žemiau į pietus. 
Lenkija, Čekija, Vengrija, 
Slovakija ir Slovėnija šiup 
metu laikosi geriausiai. Pa
baltijo šalys ir Kroatija yra 
mažiau turtingos bei blo
gesnėje politinėje padėtyje. 
Ukraina yra dar neturtin
gesnė, o jos politinė padėtis 
dar sudėtingesnė. Likusičse 
— Baltarusijoje, Bulgarijoje ir 
Albanijoje — skurdas yra že-

Seinų katedra su vysk. Antano Baranausko paminklu.

miau ribos, be to, šiose šalyse 
dar klesti politinis chaosas. 
Karo padariniai paraližavo 
Bosniją ir Serbiją. Rusija yra 
auka korupcijos ir mafijos, 
kuri daugiau ar mažiau papli-

Visose išvardintose val
stybėse galime atrast* nedi
delį, tačiau galingą ekonominį 
elitą, darantį visa, kas jam pa
tinka. Šis politinis elitas nein
vestuoja savo krašte, rū
pinasi tik savo gerove, todėl 
didelė pinigų dalis, reikalinga 
vidaus rinkoje iškeliauja į pri
vačias sąkaitas vakarų ban
kuose.

Dėl to pasireiškiantis inves
ticijų trūkumas sukuria dvi 
žmonių judėjimo kryptis: dau
gelis bėga iš kaimų į miestus 
ieškodami darbo; — jauni ir 
išsilavinę žmonės išvyksta į 
Vakarus. Nereikia būti dide
liu pranašu, kad matytum, jog 
šitoks talentų ir proto nu
tekėjimas labiausiai atsilieps 
tų šalių ateičiai.

Santykiai tarp Bažnyčios 
ir valstybės

Bažnyčia vaidino labai svar
bų vaidmenį, kovojant prieš 
komunizmą ir atstatant ne
priklausomybę. Ji buvo ener
gijos ir patikimumo šaltinis, 
siekiant laisvės. Tačiau dabar 
Bažnyčia patiria daug nusivy
limų, turėdama reikalų su 
naujomis valdžiomis. Galbūt 
Bažnyčia tikėjosi, kad naujo
sios vyriausybės ją traktuos 
kitaip, kad bus sugrąžintos vi
sos jos teisės bei nuosavybė. 
Didžioji nuosavybės dalis bu
vo sugrąžinta, tačiau jos sto
vis daugeliu atvejų — ap
gailėtinas.

Galima teigti, kad vyriau
sybės nepakankamai atlygino 
Bažnyčiai už padarytus nuos
tolius, atstatant ir kompen
suojant buvusią jos nuosavy
bę. Tai viena priežasčių, dėl 
ko Bažnyčia ir toliau privers
ta ieškoti kitų finansinių 
šaltinių.

Kalbant apie teisinius da
lykus, JAV Bažnyčios tiesės 
yra garantuojamos Konstituci
jos bei saugomos teisėsaugos. 
Rytų Europoje Bažnyčia, kad 
užsitikrintų savo teises, nau
doja konkordatus tam Vatika-__ turtą ir visai nasimtuna—kad.

no ir vyriausybių. Tokie susi
tarimai tik dar kartą parodo, 
kad nėra pasitikėjimo tų ša
lių konstitucijomis bei teisė
saugos sistema. Nors ir aišku, 
jog Bažnyčia tokiu būdu nori 
apsaugoti savo teises, tačiau 
konkordatai sudaro tam tik
rus sunkumus. Konkordatas 
yra oficialus susitarimas tarp 
vyriausybės ir Vatikano, todėl 
vyriausybė paskiria šį santy
kių tarp Bažnyčios ir val
stybės tvarkymą, kuriai mi
nisterijai ar specialiai įstai
gai. Dėl to Bažnyčiai tenka 
bendradarbiauti su vyriausy
biniais biurokratais, kurie 
kartais padeda, bet daugeliu 
atvejų ne. JAV nėra ministeri
jos, tvarkančios religinius 
klausimus. Tam visiškai pa
kanka Konstitucijos bei teis
mų.

Kol vyriausybė, norėdama 
užsitarnauti pasitikėjimą, re
miasi Bažnyčia, Bažnyčia tuo 
metu tikisi materialinės pa
galbos iš vyriausybės. Kodėl 
gi Bažnyčia vis dar prašo vy
riausybės lėšų? Todėl, kad vy
riausybė nepakankamai atly
gino už konfiskuotą Bažnyčios 
turtą. Tad Bažnyčios ir val
stybės santykiai Centrinėje 
bei Rytų Europoje lieka labai 
problematiška sritis, nes, kol 
Bažnyčia priima pagalbą iš 
vyriausybės, ji praranda dalį 
savo autonomijos ir yra pri
versta derintis prie besi
keičiančių spaudimų. Aš ma
nau, kad viena priežasčių, dėl 
ko komunizmui taip sekėsi 
persekioti Bažnyčią, buvo ta, 
kad Bažnyčia buvo suvokia
ma, kaip jėgos ir turto šal
tinis. Europoje, skirtingai ne
gu JAV, Bažnyčia niekada 
nepasikliovė tik tikinčiųjų au
komis. Ji gaudavo pajamų iš 
turimos žemės, miškų ir ūkių 
bei vyriausybės suteikiamų 
subsidijų. Todėl komunizmas 
identifikavo Bažnyčią su eli
tine jėga arba visuomenės 
priešu, kurį reikėjo sunaikin
ti.

Aš manau, jog Bažnyčia 
Centrinėje ir Rytų Europoje 
vis dar rizikuoja būti per 
daug priklausoma nuo vyriau
sybės. Bažnyčia stengiasi gau
ti lėšų iš vyriausybės; nori at
gauti pelningą nekilnojamą

tikintieji prisiimtų atsakomy
bę už jos išlaikymą. Bažnyčios 
vadovai pasiteisindami sako, 
jog tikintieji yra per daug ne
turtingi, kad pajėgtų išlaikyti 
Bažnyčią. Aš manau, kad tai 
tik iš dalies tiesa. Ekono
miškai neturtingiausiose šaly
se galima pastebėti materiali
nių pagerėjimų: daugiau nau
jesnių ir geresnių mašinų, 
daugiau televizorių, įvairios 
technikos ir t.t. Aš dažnai 
kartoju vyskupams, kad esu 
nustebintas visomis sateli
tinėmis lėkštėmis, kurias ma
tau ant namų stogų ar langų. 
Tai rodo, jog žmonės turi pa
kankamai pinigų, kad galėtų 
kažką geresnio įsigyti. Baž
nyčia privalo mokyti savo ti
kinčiuosius, kad jų pareiga 
yra išlaikyti ją, kitaip Baž
nyčia negalės nieko daug nu
veikti. Parama iš vyriausybės 
ar iš Vakarų yra tik laikina 
pagalba. Tai nėra problemos 
sprendimas.

Dabar trumpai pažvelkime į 
vidinę Centrinės ir Rytų Eu
ropos Bažnyčios padėtį.

Hierarchija

Dažniausiai, seselės (vie
nuolės) ar kunigai jau yra 
arba pagyvenę, arba labai jau
ni, o mažiausią grupę sudaro 
kunigai ir seselės tarp 35 ir 
60 metų amžiaus. Viso to 
priežastys yra religinių ben
druomenių uždraudimas ir 
principas ribotas skaičius, ku
ris buvo taikomas seminari
joms. Pasekmės tikrai rimtos. 
Daugelyje organizacijų, o taip 
pat ir Bažnyčioje, įprasta, kad 
vadovaujančias pareigas už
imtų asmenys tarp 35 ir 60 m. 
amžiaus, tačiau, kadangi to
kio amžiaus asmenų tose 
šalyse yrą mažuma, Bažnyčia 
turi pasikliauti arba maža 
grupele vyresnių kunigų, ku
rie jau netoli pensijinio am
žiaus (ar jį pasiekę), arba vi
sai jaunais kunigais, kuriems 
dažnai dar trūksta patirties ir 
žinių.

Pašaukimai

Rytų Europoje seminarijos 
ir vienuolynai dažniausiai yra 
pilni, tačiau akademinis la
vinimas ir dvasinis formavi
mas ne visuomet yra paten- 

trūksta gerai paruoštų dėsty
tojų, lavintojų ir formatorių. 
Būtų galima argumentuoti ir 
tuo, kad yra per daug semina
rijų. Daugelis vyskupų nori 
turėti semenarijas vien todėl, 
kad Bažnyčia jiems tai lei
džia. Tarpdiecezinės semina
rijos su didesniu studentų 
skaičiumi ir geresniu dėsty
tojų bei mokymo bazės pa
naudojimu būtų žymiai veiks
mingesnės ir efektyvesnės.

Seserys (vienuolės) taip pat 
turi problemų. Daug jų tapo 
vienuolėmis pogrindyje ir gy
veno vienuolišką gyvenimą 
taip, kaip leido sąlygos — 
bendruomeninis gyvenimas 
buvo sunkiai įmanomas. Da
bar jos atranda, kad bendruo
meninis gyvenimas nėra tik 
galimybė gyventi po vienu sto
gu — reikia jį formuoti, įde
dant daug sunkaus darbo, kad 
gyvenimas bendruomenėje bū
tų tikrai vaisingas.

Pastebėtina, kad pašau
kimai ir ekonominės sąlygos 
yra tarpusavyje susijusios. 
Neturtingose šalyse yra dau
giau pašaukimų. Turtingose 
šalyse mažiau žmonių atsilie
pia pašaukimui Bažnyčios tar
nybai todėl, kad jose suteikia
ma daugiau galimybių dirbti 
ir siekti kaijeros.

Kunigiškas gyvenimas

Kunigų klausimas — labai 
svarbus aspektas artimiau
sioje Bažnyčios gyvenimo atei
tyje. Komunistai nustatinėjo 
kunigų skaičių, kontroliavo jų 
veiklą, išsilavinimo kokybę. 
Tad trūko kunigų, jie nebuvo 
gerai paruošti, o jų veikla 
buvo ribota. Visgi kunigai at
liko herojišką ir nuostabų 
darbą vien tuo, kad išlaikė gy
vus Bažnyčios liturginius pa
tarnavimus. Jų pastangos, tei
kiant sakramentus ir palai
kant Bažnyčios gyvastį — iš
saugoti žmonių tikėjimą — 
buvo kritiškos, bet sėkmingos.

Tačiau šiandien kunigiško 
gyvenimo reikalavimai yra 
skirtingi. Daug kunigų Rytų 
Europoje vis dar sunkiai su
vokia, kad jų vaidmuo turi 
būti žymiai platesnis, negu 
vien sakramentų teikimas. 
Kunigai susiduria su visiškai 
nauju pasauliu.

I
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Bernardas Brazdžionis

TA VASARIO DIENA

Vasario diena man nušvito 
Pačiame vidury vėlumos — 
Ant palangės snaigės krito 
Speigui spaudžiant pirštais žiemos.

Buvo vakaras. Švilpė lyg tyčia 
Pasiklydęs šiaurys kamine, 
O iš kampo spinksulė grabnyčia 
Apibėrė šešėliais mane...

Į marškonį nakties suvystę 
Kai apkrito tamsos spinduliai, 
Į šešėlių — sapnų karalystę 
Paguldytas pravirkau gailiai.

„Cit, neverk!.. — man mama pasakė, — 
Už tave jau atsiverkiau aš.1..
Tegu dega lig ryto žvakė, 
Tegu sninga lig ryto, dievaž, —

Kad ant sniego duknų miegotų 
Mano kūdikio šviesūs sapnai, 
Prie verdenės gyvenimo guotu 
Kad linguotų žali putinai...”

...Rytas, deimantais, perlais nusėtas 
Ir sutirpęs ant skruostų mamos, 
Nepasakė, kad gimė poetas 
Išnešiotas žemės žiemos, 

o 11 i n a i n i t .

Nepasakė, kad jo horoskopas 
Parašytas tremties likime,

• Nepasakė, kad širdžiai susopus 
Reikia gydyt gimtąja žeme.

KATEKĖO ' ,
wukhi ' ".;■,••• • Of1' "r"“. i",r

„Katekėo", arba trijų trumpų žodelių „kol" istorija, virtusi pirmuoju lie
tuviškai spausdinto katekizmo žodžiu. , .

Ilgai girdėjome Perkūną 
Aukštai po debesiu tirštu, 
Šiurpu nueinantį per kūną, 
It mums grūmojantį pirštu.

Kol kartą saulė patekėjo • ■>
Ne žaibo degančiu raštu, 
Kol gimė balsas katekėo

9 Nebegrumodamas pirštu.

To pat dangaus ženklai tie patys, 
Nors jau „aš myliu”, ne „nirštu”, 
Žmogus, dar baiminos, tasgatės, 
Galybių Viešpaties pirštu...

Ir balsas ėjo „katekėo” 
Perkūno griausmo įkandin, 
Kol Lietuva juo įtikęjo, 
Įspindusiu giliai širdin.

Žodžiais, per amžius amžiniausius, 
Dievo tarnais ištikimais 
Te savo sielos veidą praustuos 
Visa širdim visais jausmai. *)

*) Graikų kalbos veiksmažodis „katekėo" — daryti „stiprų aidą”; apaš
talo Morkaus „katekėo” mintis <— „smarkiai aidi kvietimas sekti Jėzų” 
Morkaus evangelijoje pirmieji skyriai (IX-XX) yra laikomi pirmuoju 
krikščioniškosios bažnyčios katekizmu.

**•

Esu aš tikro žodžio nesurandanti esė, 
Viena iš daugelio, viena iš daugelio esių, 
Jo žodžių Kanaanoje ir Kanoje tartų tesė
jas, tat ir nenutraukdamams tęsiu.

Esu aš žodis, vis dar nebaigtas ištart, 
Tarp daugelio anuo metu ištarti nebaigtų, 
Ir nežinau, kas visąjį ištars dabar, 

Ar tu, ateinantis, ne tu, ar tu,

Kas ieškome iš viso vieko, iš širdies visos, 
Kas ieškome tikėjimo gilių vigilijų prasmės, 
Kas ieškome Mesijo meilės magijos šviesos, 
Tartum šventų Mišių metu per Pakylėjimą giesmės.

APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKAS

Efezo vyskupui Timotiejui

Rašau dar kartą Tau, brangusis Timotiejau, 
Ne sykį priesaiką sau aš tokią daviau;
„O gal ne veltui tiekos už tikėjimą kentėjau, 
Kad po mirties, tikiuos, bus kiek lengviau”.

Buvau ne kartą baustas, kaltintas esu ne kartą, 
Tačiau tikiuos, kad kūno bausmės sielai nenuėjo be naudos; 
Bausmių nevenk, Brangusis Kristuje, neklausk,ar verta 
Vartok maldos aliejų šventąjį, jis kūnui sutrūnyt neduos.

Poetas Bernardas Brazdžionis, š.m. vasario 2 d. švenčiantis gim
tadieni (g. 1907 m. vasario 2 d.). Džiaugiamės ir dalinamės su skai
tytojais, su visa lietuviu tauta, jo atsiustais naujausiais eilė
raščiais ir siunčiame nuoširdžiausius sveikinimus bei linkėjimus 
mūsų Iškiliajam Poetui. Ad multos anuos!

Te per Tave Dangus palaimina Efezo tikinčiuosius,
Te jųjų akyse išnyks sunkių dienų migla,
Tie, kas nežemiškaisiais lobiais girsis, garsinsi’s ir guosis, 
Nuo tų bus amžiams atitolinta turtuolių užtarnautoji pekla.

Rašau dar kartą Tau, brolau, brangusis Timotiejau, 
Prašau: ne kartą ir ne du saviesiems tikintiesiems paskaityk 
Ir nesiskųsk, sakydamas, kiek už tikėjimą kentėjau, 
Ir vykdyk valią Viešpaties,
Ir žodį Jo visur girdėk, visur matyk, visiem sakyk.

LAIKO ŽIRKLĖS

Laiko žirklės kerpa ploną šilko siūlą, 
Vaiko trumpą laimę, tėvo ilgą dieną, 
Sunkų laivo lyną ir betono sieną, 
Laiko žirklės kerpa ploną šilko siūlą.

Ir karalių Ūlą, ir bevardį tūlą, 
Karo — bado metais urmu ir po vieną, 
Laiko žirklės kerpa ploną šilko siūlą, 
Vaiko trumpą laimę, tėvo ilgą dieną.

*

Laiko žirklės kerpa geležį ir plieną, 
Ąžuolą ir smilgą, vargšą ir turtingą, 
Vakarą bei rytą, naktį irgi dieną, 
Laiko žirklės kerpa geležį ir plieną.

Kurs gal neturėjo net kuokštelės šieno, 
Nuogas ir be cento, nieko kam nestinga, 
Laiko žirklės kerpa geležį ir plieną. 
Ąžuolą ir smilgą, vargšą ir turtingą.

Laiko žirklės kerpa jauną miesto merą,
Ir Magnificenciją, ir pilką vargo pelę,
Kitame krašte pasaulio seną Ahasverą,
Laiko žirklės kerpa jauną miesto merą.

Nuneša į tolimiausią amžių statosferą
Tavo sielą, kaip aguonos grūdą ar pupelę,
Laiko žirklės kerpa jauną miesto merą,
Ir Magnificenciją, ir pilką vargo pelę.

OMNIA MEA MECUM PORTO

Nieko neišlošiau to aš iš kortų, '
Kuo gi man būt, jei ne žodžio eskortu.

Dieve galybių, sakyk man, kodėl gi
Nuolat girdžiu garsų giltinės dalgį?

Kai vaikštau žemėje dar be egzortų,
Omnia mea mecum porto. *)

Viltį aukščiau nepakilt ir neramų
Amą imu aš be didelių dramų.

Tarp menkaverčių pasaulio reliktų
Viską ir nieko, kas amžina liktų,{
Viską palieku už žemės borto —
Omnia mea mecum non porto.**)

* Aš visa, ką turiu, su savim nešioju.
”* Aš visa, ką turiu, paliksiu žemėj šioje.

Bernardo Brazdžionio dainų
papildymai

Teisybė. Poetas Bernardas 
Brazdžionis nekompozitorius. 
Jis dainų nekūrė. Bet jo poezi
ja yra tokia daininga, jog pa
traukė daugelį mūsų dainų 
kūrėjų jo eilėraščiams pritai
kyti muzikinį rūbų. Braz
džionio poezija yra ir įvai
rialypė. Jai sukurta muzika 
siekia nuo trumpų vaikiškų 
dainelių iki plačios apimties 
kantatų, reikalaujančių stam
baus ir pajėgaus atlikėjų sąs
tato net su simfoniniu orkes
tru. Jo kūryba vienodai vilioja 
įvairių kartų kompozitorius 
šiapus ir anapus Atlanto. Tai 
labai išryškėjo iš K. Skaisgirio 
straipsnio „Bernardo Brazdžio
nio poezija muzikoje” (Drg., 
2000.XII.30). Ten išvardinti 
net 152 42-jų lietuvių kompo
zitorių kūriniai, sukurti pagal 
B. Brazdžionio eiles.

Kas pažįsta Kazį Skaisgirį, 
žino, kad jis yra darbštus, 
kruopštus ir sąžiningas muzi
kos darbuotojas. Jo tvarkomas 
J. Žilevičiaus-J. Kreivėno mu
zikologijos archyvas Čikago
je traukia daugelį, muzikos 
klausimais besidominčių, lie
tuvių tiek iš išeivijos, tiek ir iš 
Lietuvos. Straipsnio įžangoje 
jis atsiprašo, jog „nėra įma
noma surinkti visus muzikos 
kūrinius parašytus pagal 
Brazdžionio tekstus. Šiame 
rašinyje norima apžvelgti tik 
tuos, kurie yra Žilevičiaus- 
Kreivėno Lietuvių Muzikologi
jos archyve Čikagoje”. Straip
snio gale jis atskirai pamini 
dar vieną visiems gerai pa
žįstamą vaikišką dainelę — 
„O atsimenu namelį”, suabe
jodamas jos autoryste. Ar
chyve jis suradęs du tos dai
nos varijantus, kurių autoriu
mi vienur nurodytas Vladas 
Adomavičius, o kitur — Juo
zas Bertulis. Neretai ši dai
nelė klaidingai priskiriama 
prie lietuvių liaudies dainų, 
nors jos mazurkos tipo ritmas 
nėra būdingas lietuvių liau
dies dainoms. Neseniai mirusi 
dainininkė Dalia Kučėnienė 
viename savo įraše niūniuoja 
tą melodiją be žodžių, virše
lyje aiškiai pažymėdama: „O 
atsimenu namelį — liaudies 
daina”.

Prie Draugo straipsnio pri
dėtoje V. Adomavičiaus va
rianto faksimilėje įžiūrimi 
1938 metai. Deja, ta daina jau 
egzistavo keliais metais anks
čiau. Čia rašantysis prisime
na, kaip 1934 metais mus, pir- 
maskyrius mokinius, pirmą
syk nuvedė pas antrokus į dai
navimo pamoką. Ten tą dieną 
mes išmokom dvi dainas.

Pirmoji — „Dzimdzi-drimdzi, 
šakar-makar” mus vaikus pra
juokino, kai oželis „patvory 
pernakt miegojo”. O antroji 
buvo minėtoji „O atsimenu 
namelį”. Tik daug vėliau su
žinojau, jog abiejų dainų teks
tai yra Vytės Nemunėlio (Ber
nardo Brazdžionio), o muzikos 
autorius buvęs mano mokyto
jas Juozas Bertulis. Muzikos 
istorijoje yra atvejų, kur kom
pozitoriai be blogos valios savo 
kompozicįjoms yra panaudoję 
kitų autorių kūrybą. Muziko
logo A. Ambrazo sudarytoje

Vytautas Strolia
knygoje . apie kompozitorių 
Juozą Gruodį (Vaga, Vilnius 
1965) yra patalpintas Gruo
džio laiškas Juozui Naujaliui: 
„...aš labai prieš Tamstą nu
sidėjau! Iki šiol maniau, kad 
„Op, op” tai yra liaudies melo
dija, o liaudies melodijas vi
siems neginta vartot...” (Gruo
dis buvo parašęs išplėstos for
mos kūrinį chorui pagal dainą 
„Op, op, kas ten, Nemunėli”, 
nežinodamas, kad tai Naujalio 
originali kompozicija.) Tiesa, 
yra dainų, kurių autorių pa
vardės laikui bėgant užsimir
šo, nubyrėjo. Spaudos draudi
mo laikais nebuvo saugu 
spausdinti poetų tikrąsias pa
vardes. Bet šiais laikais kon
certų programose ar plokš
telių įdėkluose nenurodyti 
dainų autorius yra nepateisi
namas aplaidumas.

Bet yra dainų, kurios buvo 
specifiniai sukurtos masiniam 
dainavimui ir ilgainiui dauge
lio laikomos liaudies dainomis 
(„Linelį raunu ne viena”, ž. J. 
Marcinkevičiaus, muz. J. Šve
do, „Dul-dul-dūdelė” ž. L. Gi
ros, muz. A. Vanagaičio, „Oi 
užkilokit vartelius” ž. J. Mar
cinkevičiaus, muz. B. Dvario
no, ir daug kt.). Taigi Adoma
vičius, kaip ir Gruodis ar 
Kučėnienė, irgi patikėjo tų 
dainų „liaudiškumu”. Be to, V. 
Adomavičiaus variantas turi 
pridėtą fortepijono akompani
mentą, kas tai padaro sava
rankiška, unikalia kūryba. O 
dainos „O atsimenu namelį” 
melodijos autorius tikrai yra 
Juozas Bertulis.

Beieškant medžiagos apie 
aną dainelę, minėtame sąraše 
pasigesta kelių kitų, pagal 
Brazdžionio tekstus parašytų, 
dainų. Atidžiau tą sąrašą 
peržiūrėjus, pastebėta, kad 
jame neįtraukta bent kelias
dešimt kitų žinorhų dainų. 
Dauguma jų anksčiau tikrai 
buvo Muzikologijos archyvo 
inventoriaus dalis. Juozas 
Kreivėnas, kurio surinkta me
džiaga sudaro didelę archyvo 
eksponatų dalį, save vadino 
bibliofilu — knygos mylėtoju. 
Čikagoje jis ir keli kiti vien
minčiai, jų tarpe J. Damaus
kas, dr. K. Pemkus, Br. Kvik
lys, vysk. A. Trakis, buvo su
sibūrę į neoficialų knygos 
mylėtojų klubą. Jie visi buvo 
karšti lietuviškosios knygos 
mylėtojai — bibliofilai. Radę 
ką nors įdomesnio, jie mo
kėdavo didelius pinigus, foto
grafuodavo, atsišviesdavo, ar 
net ranka nusirašydavo iš
tisas knygas. Dar Vokietijoje 
būdamas, Kreivėnas, kur tik 
galėjo, ranka nusirašinėjo lie
tuvių kompozitorių kūrybą. 
Tokių kaligrafiškai prirašytų 
gaidų sąsiuvinių į Ameriką jis 
atsivežė per 300. Buvo ten ir 
daugybė St. Šimkaus dainų 
chorams, V. Kudirkos valsai ir 
mazurkos, J. Gaidelio ir M. K. 
Čiurlionio kamerinės muzikos 
partitūros, ir net visas Motie
jaus Budriūno Pradinis dainy
nas. Vėliau, radęs ir įsigijęs 
daugelį anksčiau iš Lietuvos 
Amerikon atsiųstų spausdinių 
originalų, jisai tik gerai pasi- 
tikrinęs, kad tai dublikatai^ 

perleisdavo anuos sąsiuvinius 
jaunesniems kolegoms muzi
kams, jų tarpe ir čia ra
šančiajam. Tuose sąsiuvi
niuose tilpo ir ne vienas muzi
kos kūrinys, parašytas pagal 
B. Brazdžionio žodžius, kurių 
originalai turėtų būti tame ar
chyve. Turėtų būti...

Žilevičiaus-Kreivėno Lietu
vių muzikologijos archyvas 
yra tvarkomas ir prižiūrimas 
savanorių darbuotojų — nie
kas jiems algos nemoka, tad 
dirbama čia, kai lieka laiko 
nuo kitų įsipareigojimų. Pagal 
galimybes, stengiamasi padėti 
visiems, kurie ieško specifinės 
medžiagos iš lietuvių muzikos 
istorijos. Lietuvos muzikolo
gai, lankęsi tame archyve, ne 
kartą yra išreiškę savo nuos
tabą apie čia saugojamus 
kultūrinius lobius. Čia esą net 
tokių dalykų, kurių nė Lietu
voje neturima. Paskutinio 
dešimtmečio metu daug Lietu
vos kultūros ir meno darbuo
tojų lankėsi Amerikoje, rink
dami įvairiom savo studijoms, 
dizertacijoms ar net encifclo- 
pedįjoms medžiagą apie išei
vijos lietuvių kultūrinę veiklą. 
Daug tos medžiagos buvo ir 
tame archyve. Priklausomai 
nuo temos apimties, toks me
džiagos rinkimas užtrukdavo 
ištisas dienas, savaites ir net 
mėnesius. Šis klausimas daro
si dar aktualesnis, žinant, kad 
į Klaipėdą buvo nuvežta ir ten 
universitetui perduota visa dr.
K. Pemkaus biblioteka. Dalis 
tos turtingos kolekcijos buvo 
ir muzikologinė medžiaga, 
gauta dublikatais, arba at- 
švietimais iš Žilevičiaus ir 
Kreivėno. Taigi, klaipėdie
čiams tikrai neverta ruoštis 
tolimon, ilgon ir brangion ke
lionėn į Čikagą „rinkti me
džiagos”, kuri jiems prieinama 
pačioje Klaipėdoją. O iš Vil
niaus ar kitur Lietuvoje į 
Klaipėdą irgi arčiau (ir pigiau) 
negu į Čikagą.

štai K. Skaisgirio apžvalgos 
„Bernardo Brazdžionio poezija 
muzikoje” papildymai (pagal 
kompozitorius, bet neskirstant 
jų toliau į atskiras funkcines 
klasifikacįjas):
w Prano Ambrazo — „Iš 
Tavo rankos, Dieve, gaunu 
savo rytą” bendram giedojimui 
vienu balsu.

Vaclovu Augustino — „Ve
lykos — gieda špokas”, vai
kams vienu balsu su fortepijo
nu.

Juozo Bertulio dainos vai
kams — „Eik pas Jėzų” (.Am
žina Dangaus ugnelė”), „Laik
rodis” („Tik tik tik jau po 
šešių) ir „Tėvų nameliai bran
gūs, negera mums be jų”.

Kun. Lado Budrecko — 
Garbė Viešpačiui („Garbė Tau, 
Viešpatie, už amžinąjį taką”) 
balsui solo su vargonais.

Broniaus Budriūno — 
„Šiandien mūsų šventė” jauni
mo chorui su fortepijonu.

Motiejaus Budriūno — 
tribalsis kanonas „Pietų Vėje
liui” („Pietų vėjeli, o kad tu 
turėtum”).

Jadvygos Čiurlionytės — 
daina vaikams „Ei, džium 
džium, žvirbleli pilkasai”.
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Lietuvninkas iš Tasmanijos
Danutė Petrauskaitė

Mažosios Lietuvos patriar
cho Martyno Jankaus palikuo
nys Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo išblaškyti po visą 
pasaulį. Gelbėdamiesi nuo 
nacių ar rusų, jie ieškojo prie
globsčio įvairiose šalyse, ta
čiau ne vienas žuvo. Patriar
cho vaikaitį Endrių Jankų, gi
musį 1929 m. Drevernoje, liki
mas 1947 m. nubloškė net į 
Australįją. Jam teko iškęsti 
didelį materialinį nepriteklių, 
dirbti sunkius fizinius darbus. 
Universitetinio išsilavinimo 
nepavyko įgyti, nes, anot pa
ties E. Jankaus, australai 
karo pabėgėlius atsivežė į 
savo kraštą kaip vergus. 

a „Dirbom visi su kirkom ir kas
tuvais kaip kokie sibiriečiai. 
Vieni darbe užsimušė, kiti 
pasikorė ar nusišovė — ne
išlaikė pusiausvyros kokioje 
saulėtoje pekloje tarp kengū
rų,'.lapių ir nekenčiamų anglo
saksų, kurie buvo baisesni už 
nacius. Niekas mumis ne
sirūpino. Tiems, kurie, dar 
būdami vaikai, su tėvais atvy
ko į Australįją ir čia baigė 
gimnazijas, pavyko išeitį aukš
tuosius mokslus. Mano metų 
viengungiams reikėjo įrodymų 
apie Europoje baigtas mokyk
las. Jeigu įrodymus ir turėjai, 
vis tiek į universitetą nepriim
davo — sakydavo, kad doku
mentai suklastoti”.

E. Jankus, kurį laiką Aus- 
tralijoje kasęs geležies rūdą, 
1953 m. šią šalį paliko. Jam 
pasirodė, kad ji 50 metų buvo 
atsilikusi nuo Europos. Kiek 
pabuvęs Vokietijoje, jis ilges
niam laikui apsistojo Anglijoje 
— dirbo gerai mechanizuotose 
anglių kasyklose ir kartu 
mokėsi. Po to išvyko į Kanadą, 
tačiau, praleidęs ten porą 
metų, vėl grįžo į Australįją — 
Tasmanijos salą. Nors buvo 
dirbęs laivyne ir įgijęs moto
risto kvalifikaciją, visgi savo 
gyvenimą susiejo su kalnų 
inžinieriaus darbu. Jis, kaip 
šios srities specialistas, buvo 
aukštai vertinamas. Jam buvo 
patikėti ir Tasmanijos hidro
elektrinės tunelio darbai, ir 
Fidži salyno kasyklų aukso 
gavyba. Po kelerių metų E. 
Jankus įsteigė savo firmą, ku
riai vadovavo 25 metus. Di
džioji jo gyvenimo dalis pra
bėgo kasant urvus, gręžiant 
uolienose skyles, statant pyli
mus, sprogdinant kalnus, ieš
kant aukso ir kitų mineralų. 
Šiuo metu jis jau pensininkas, 
tačiau nesėdi, susidėjęs ran
kų: domisi įvykiais Lietuvoje, 
aktyviai dalyvauja vietos lie
tuvių visuomeninėje veikloje, 
daug laiko skiria mylimoms 
rožėms, kurių savo „planta
cijoje” užveisė net apie 200 
rūšių, rašo gyvenimo prisimi
nimų knygą. Lankydamasis 
daugelyje šalių, giliai besi
rausdamas po žeme ir ilgus 
metus gyvendamas kengūrų 
krašte, jis niekad nepamiršo 
esąs lietuvninkas.

Visą laiką E. Jankus do
mėjosi Prūsįjos ir Mažosios 
Lietuvos praeitimi, šio krašto 
okupacija. Jis naršė po anglų ir 
amerikiečių archyvus, studija
vo istorines knygas, nepraleis
davo pro akis nė vieno infor
macinio šaltinio, galinčio pa
teikti vienokias ar kitokias

Endrius Jankus.

žinias apie jo gimtinę. Kartą 
E. Jankus internete aptiko 
skelbimą, kuriame buvo pra
šoma atsiliepti žmones, ką 
nors žinančius apie Šilutės 
apylinkių gyventojų emigra
ciją į Texas valstiją. Tame 
skelbime buvo išvardintos ir 
lietuvninkų pavardės, kaž
kada E. Jankaus girdėtos tėvų 
ir giminių sueigose. E. Jankus 
į tą skelbimą'atsiliepė ir pra
dėjo susirašinėti su JAV gy
venančia P. Hand. Ši moteris 
visą laiką buvo įsitikinusi 
savo vokiška kilme, bet, kai 
pradėjo rinkti šeimos relikvi
jas, aptiko nemažai doku
mentų, patvirtinančių jos prū
sišką kilmę, ir laiškų, pa
rašytų gotiškomis raidėmis jai 
nesuprantama kalba. Tų laiš
kų

Lietuvninkai Texas 
valstijoje

Endrius Jankus

ton and Indianola.
Establishing farms in the area, the Lithuanians became Ameri- 

can citizens and contributed to the hiBtory and culture of this 
area. Men from the community fought on both sides of the Ameri- 
can Civil War. A small graveyard south of Yorktotvn known as Jo- 
nischkles Cemetery contains the interments of many of these ear- 
ly settlers. (1994)

Beveik prieš 150 metų lie
tuvninkai, gyvenantys Šilutės 
apylinkėse, subruzdo emigruo
ti į Ameriką, Texas valstįją. 
Vienas pirmųjų buvo Davidas 
Stanchos, gimęs 1822 m. 
Ožnugariuose, ir jo žmona Do
ra Scholze, gimusi 1824 m. Jie 
atvyko į Texas (Witt ir Goliad 
apygardą) 1852 m. Po metų 
atsikėlė dar trys Mertinų šei
mos iŠ Šakūnų, o 1854 m. at
vyko net septynios Lunds- 
chenų šeimos iš Akmeniškių. 
Po jų sekė trys Jonischkių 
šeimos iš Rupkalvių ir devy
niolika Kirlickų šeimų iš Kir- 
likų. (Kirlikai buvo už Ver- 
dainės, abi šios vietovės buvo 
panaikintos arba ■ prijungtos 
prie Šilutės 1910 m.). Emigra- 
cijos banga atslūgo 1874 m. 
rugpjūčio 15 d., kuomet 
Texas apsigyveno apie 70 šei
mų, tarp jų — Gutzai, Juzai ir 
Mosteltai.

Lietuvninkai į Ameriką at
sivežė savo šnektą, papročius 
ir maldaknyges, spausdintas 
Karaliaučiuje. Jie susirašinėju 
vienas su kitu ir palaikė ry
šius net su pažįstamais ir 
draugais Šilutės apylinkėje. 
Laiškai buvo rašomi gotišku 
raidynu, kurį vartojo ir K. 
Donelaitis, rašydamas Metus.

Pirmieji emigrantai, Stan
chos šeima, įsikūrė šešios my
lios nuo Yorktown ir ūki
ninkavo dideliame žemės plo
te. Kadangi čia buvo tik pie

.J 
versti. P. Hand kreipėsi pagal- 
bos į E. Jankų, tačiau ir šįs 
pradžioje buvo sutrikęs ,— 
siuntė vieno laiško fragmentą 
Mažosios Lietuvos istorijos ty
rinėtojui Albertui Juškai — 
Klaipėdos universiteto docen
tui, taip pat pažįstamam lie
tuvninkui į Vokietiją. Tačiau 
ir jie nagalėjo įskaityti to, 
anot vieno JAV profesoriaus, 
„prūsų-vokiečių mužikų žar
gono”. Tuomet ėmėsi darbo 
pats E. Jankus su jam bū
dingu ryžtingumu. Atradęs 
savo bibliotekoje K. Donelaičio 
Metus, 1940 m. leistus Lietu
voje ir knygos gale įdėtą prūsų 
kalbos žodynėlį bei K. Done
laičio raštų faksimilę, buvęs 
kalnakasys iš karto nustatė, 
kad laiškų ir Metų raidynas 
yra tas pats. Vokiečių kalbos 
žinios bei atmintyje likusi lie
tuvninkų šneka jam padėjo 
tuos laiškus iššifruoti. Pasiro
do, tai buvo susirašinėjimas 
tarp lietuvninkų, emigravusių 
į Texas valstiją ir likusių 
Mažojoje Lietuvoje. Tačiau tuo 
E. Jankus nepasitenkino —jis 
laiškus apibendrino, pabandė 
išskirti svarbiausius ...juose 
aprašomus įvykius,. liudijan
čius apie pirmųjų lietuvninkų 
gyvenimą Texas. Taigi, jis ne 
tik pradžiugino P. Hand, bet 
ir atliko nepaprastai svarbų 
darbą, turintį išliekamąją is
torinę* vertę. E. Jankaus 
straipsnį ir pateikiu skaityto

jai niekas negalėjo iš- jams. ?

vos, tai jie, vėliau praturtėję, 
nupirko 50 akrų miško kitoje 
apylinkėje, kad turėtų malkų 
ir statybinės medžiagos. Skai
tant išlikusius lietuvninkų 
laiškus, galima susidaryti 
vaizdą, kaip jiems sekėsi, ko- 
kie buvo jų rūpesčiai ir darbai. 
Palyginti jie gana greitai įsi
gijo ūkius. Tai rodo, kad jie at
vyko ne tuščiomis piniginė
mis. Viena dalis giminių ūki
ninkavo, o kita dirbo įvairius 
kitus darbus, daugiausia kaip 
vežikai, gabendami prekes iš 
Galveston uosto į įvairias Te- 
xas vietoves. Kai kurie lietuv
ninkai statė trobas ir prekiavo 
rūbais. Moterys ėjo Pamauti 
pas turtingesnius ponus. Už
sidirbę pinigų, jie vis daugiau 
pirko žemės ir gražino sody
bas. Bet jų gyvenimą slėgdavo 
įvairios tragedijos, karai, ban
ditai ir sunkūs darbai.

Išlikusioje dokumentacijoje 
yra užfiksuota, kad Konfede
racijos laiku, kai abi Amerikos 
dalys susijungė, bet dar nebu
vo nusistovėjęs gyvenimas ir 
banditų gaujos siautė po visą 
valstįją, apiplėšinėdamos gy
ventojus, išeivių iš Mažosios 
Lietuvos sodyboje Smith 
Creek jau buvo pastatytas 
viešbutis ir malūnas. Sodybos 
gyventojai buvo iškasę ir gilų 
šulinį, kuris yra išlikęs iki šių 
dienų, kaip ir malūno akmens 
girnos. Siautėjant banditams, 
buvo nutarta pakasti 90,000 
auksinių, kurie iki šios dienos

LITHUANIANS IN TfcXAS
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Paminklinė^ lentos įrašas: „Lithuanians in Texas. Among the 
many EuropOMt immigrants arriving in Texas in the mid-lftth 
century was a small group of Lithuanians who settled in the 
Yorktown vicinity of Dewitt County. Due to their eventual assimi- 
lation with the numerous German immigrants in the area, the 
Lithuanians and their contributions to the history of this region 
were overlooked for generations.

Records reveal that the first Lithuanian family to settle in this 
area probably was that of David and Dora (Scholze) Stanchos. 
They arrived about 1852, making them among the earliest docu- 
mented Lithuanian immigrants to America. By 1874 they were 
joined by about 70 more immigrants, most from the province of 
Gumbinnen in what was then part of East Prussia. Leaving their 
homeland for a variety of religious and political reasons, tbe Lith
uanians arrived in Texas' primarily through the ports of Galves

nėra surasti. Tik keletas 
išmėtytų monetų buvo aptikta - 
palei upelio krantą.

Atrodo, kad pirmoji lietuv
ninkų karta tuokėsi su savo 
tautiečiais, o jau antroji kūrė 
mišrias šeimas su vokiečiais. 
Tokiu būdu lietuvninkai, virtę 
amerikonais, išnyko. Tačiau 
yra išlikusių ir lietuvybės 
pėdsakų.

Vienas dabartinės Yorktown 
miesto tarybos narys yra Os- 
waldas Jonischkies. Jo sene
lis, prasidėjus Pilietiniam ka
rui, nenorėjo pasirinkti ka
riauti nė už vieną pusę, tad 
pabėgo į Meksiką ir ten pralei
do karo metus. Sugrįžęs po 
karo, jis iškilo kaip dosnus ir 
sąmoningas bendruomenės 
narys. Jonischkies pavardė 
yra užrašyta net keturiuose 
kertiniuose miesto pastatų ir 
bažnyčių akmenyse. Kelios 
Yorktovvn gatvės taip pat turi 
lietuviškus pavadinimus.

Buvusi Jonischkies sodyba 
randasi 2,6 mylios nuo pagrin
dinio kelio, vedančio iš York- 
town į Weesatche. Tai buvo 
Jono ir Marijos (Kerlich) Jo
nischkies šeimos kapinės, įkur
dintos nuosavoje žemėje. Da
bartinis jų savininkas —* 
proanūkas Williamas Ideus. 
Ten palaidoti giminės — per 
30 šėimos narių.

Vieno kapo užrašas byloja: 
„Christopher (Kristupas) Kir- 
licks, gimęs Prūsijos kara

lystėje, Gumbinės valdomoje 
apskrityje, miręs Yorktowne 
1869 m. spalio 18 d. F. W. Kir- 
licks, gimęs Heydekruge, Rytų 
Prūsija, miręs 1869 m. spalio 
18 d.” Tame kape, kuriame il
sisi dviejų žmonių palaikai, 
glūdi didelė tragedija. 1869 m. 
rugsėjo 24 d. Thomas Lock- 
hartas iš Houstono miesto 
buvo mirtinai sužalotas peiliu 
po apsilankymo keliaujančia
me Meksikos cirke. Kaltinin
ku buvo nustatytas Kristupas 
arba Jonas Kirlicks. Tų pačių 
metų spalio mėnesį Kristupas 
Krilicks buvo areštuotas Ford 
Bendo apylinkėje ir nugaben
tas į apygardos kalėjimą Hou- 
stone. Buvo kalbama, kad jis 
lygtai prisipažino esąs kaltas. 
Nors jis jau buvo areštuotas, 
tačiau jo paieška, anksčiau 
paskelbta po visą Texas val
stiją tęsėsi.

Jo šeima ir giminės buvo 
emigrantai iš Mažosios Lietu
vos, Šilutės apylinkės Kirlikų 
kaimo, įsikūrę 1857 m. Smith 
Creeke, keturios mylios nuo 
Yorktovvn. Tą tragišką dieną 
de Witto apygardos šerifo at
stovas Edvvard Faust ir šerifas 
kapitonas Henry G. Wood bei 
kiti keturi vyrai nuvyko į 
Catherine Kerlicks sodybą ir 
ėmė klausinėti, kur yra jos 
anūkas,, kaltinamas nužu
dymu. Kirlickų šeima, ne
žinodama, kad jis jau už
darytas į kalėjimą, pasakė, 

kad jo nėra namuose ir 
nežinia, kur jis randasi. Žodis 
po žodžio ir kilo ginčas. 
Kažkas išsitraukė ginklą. 
Šūviai pasipylė po visą so
dybą. Kai šaudymas liovėsi, 
keturi vyrai — šerifo atstovas 
Faust, šerifo kapitonas Wood 
ir du Catherine sūnūs — Kris
tupas (tėvas apkaltinto as
mens) ir jo brolis Williamas — 
gulėjo nušauti. Kai kurie šios 
tragedijos liudininkai tvirtina, 
kad Mrs. Kirlicks (galbūt 
Kristupo žmona Marija arba 
Catherine) buvo sužeista su
sišaudymo metu ir mirė nuo 
žaizdų. Tačiau oficialių žinių 
nėra, kad kažkur moteris būtų 
mirusi nuo žaizdų (Marija 
mirė 1874 m.). 1869 m. spalio 
23 d., praėjus penkioms die
noms po šių įvykių, vyriausioji 
teismo tarėja Huostone jau
nąjį Kirlicką išteisino.

Tragedijos metu Williams 
Kirlicks tėvų ūkyje nebegyve
no, bet buvo atvažiavęs susi
tvarkyti dalies jam priklau
sančios sodybos, kad, ją parda
vęs galėtų pradėti naują gyve
nimą su savo jaunąja žmona 
Wilhelmyna Bering, kurią bu
vo vedęs 1869 m. rugpjūčio 
mėnesį. Kartu su juo žuvęs 
brolis Kristupas, 1861 m. tar
navo kareiviu Texas pulko D 
kuopoje. Našle likusiai jo žmo
nai Mariai Thrump (Drump) 
teko rūpintis penkiais sūnu
mis — John, Ghristopher, 
George, William ir Michael.

Pirmasis sūnus John, Pilie
tinio karo metu tarnavęs są
junginėje kariuomenėje New 
Orleane, labai pergyveno dėl 
šio įvykio. Jis perkėlė savo 
žmoną vbradą Mason ir sūnų 
Johanną Williamą (duktė Ma
ry gimė vėliau) į Ruby, Ari
zoną, ir pakeitė pavardę į 
McNally. Tėvas ir sūnūs tra
giškai žuvo kasyklose avarijų 
metu.

Antrasis sūnus Christopher 
vedė Metą Myėr ir apsigyveno 
Weesatche, TX. Jie turėjo pen
kis vaikus, iš kurių keturi su
laukė brandaus amžiaus.

Trečiasis sūnuš George Ed- 
ward vertėsi kalvio amatu. Jis 
vedė Johanną Steffens Galvė- 
stone ir persikėkė į Tazewell 
Country Illinois valstįjoje. Po 
žmonos mirties vedė antrą 
kartą ir susiląukė dar dviejų 
vaikų (iš viso turėjo penkis). 
Mirė St. Louis, Missouri val
stįjoje 1931 m.

Ketvirtasis sūnus- William
F. vedė Mary Stanchos ir ap
sigyveno Ecleto, TX, kur augi
no devynis vaikus. Trys jų 
kūdikiai buvo palaidoti Šv. Pet
ro evangelikų kapinėse York
tovvn.

Penktasis sūnus Michaele 
vedė Mary Krpschel ir liko gy
venti tėvų sodyboje, kur augi
no devynis vaikus, bet vieną 
palaidojo dar gana jauną.

Dabar Catherine Kirlicks 
palikuonių yra per 1,000. Jie 
gyvena įvairiose Texas valsti
jos apylinkėse ir kas metai 
vieną vasaros sekmadienį su
sirenka į Yorktovvn. Išliku
sioje korespondencijoje yra 
užfiksuoti jų nuotykiai, darbai 
ir vargai.

Ūkininkaujant jiems, matyt, 
visaip sekėsi. Kartą buvo ap
skųsti, kad įdegino savo 
ženklais kito ūkininko gyvu
lius. Buvo užvesta byla, kuri 
tęsėsi gana ilgą laiką, bet, 
kaip baigėsi — neaišku, nes ta 
tema prapuolė iŠ jų laiškų. Kristųono Donelaičio rankraš-

Prasidėjus Pilietiniam ka- čio faksimilė.

rui, dauguma lietuvninkų ne
norėjo stoti į kariuomenę. 
Mat, toje Texas dalyje, kur jie 
gyveno, vergų nebuvo, tad at
sikėlę imigrantai galvojo, kad 
kovos yra ne jų reikalas. Vis 
dėlto daugelis jų turėjo prie
varta tarnauti priešiškose ka
riuomenės pusėse.

Viena įdomiausių yra Jurgio 
(George) Lundscheno istorija. 
1862 m. jis buvo pašauktas į 
Texas pėstininkų Šešto pulko 
Pirmą kuopą. Tų pačių metų 
gegužės 22 d. šiam pulkui ’ 
buvo įsakyta žygiuoti į Arkan- 
sas. Per pirmą susirėmimą 
Texas pėstininkai buvo paimti 
į nelaisvę, įsodinti į laivus ir 
išplukdyti Mississippi upe į 
Springfield (Illinois valstija) 
belaisvių stovyklą. Šioje sto
vykloje siautė įvairios epide
mijos, trūko maisto, gyvenimo 
sąlygos buvo tokios blogos, 
kad belaisviams leido prisiekti 
tarnauti Sąjungininkų kariuo
menėje. Tokiu būdu 1863 m. 
balandžio mėnesį Jurgis 
Lundschenas pateko į Illinois 
valstijos 16-osios kavalerijos , 
D kuopą, tačiau tų metų lap
kričio 24 d. iš jos pabėgo ir, 
anot oficialių dokumentų, iš
sinešė sąjungininkų pistoletą, 
diržą, lėkštę, vieną antklodę, 
pentinus ir gilzių dėžę. Tačiau 
į namus sugrįžo tik 1865 m. 
(matyt, kur nors slapstėsi); ir 
mirė 1903 m. rugpjūčio mėn. 
Jo paskutinioji žmona gyveno 
iki 1912 m. kovo 17 d.

Texas kariuomenėje tarnavo 
ir Kristupas Kirlicks, kuris 
savo broliui 1861 m. kovo 29 
d. rašė, kad sugrįžo iš San An- 
tonio sužeistas ir silpnas.

Įdomus M. Kirlicko laiškas, 
rašytas iš Houstone 1880 m. 
Jame minimas kunigas ir 
profesorius F. Kuršaitis, lan
kęsis Texas valstįjoje. Jis ten 
laikė pamaldas kambaryje, 
kuriame tilpo dešimt žmonių, 
bet nekvietė nė vienos moters. 
Jam važinėti veltui buvo pa
rūpintas vežimas.

1960 m. P. Hand, gyvenanti 
Texas valstįjoje, pradėjo ty
rinėti savo Šeimos geneologįją. 
Visą laiką ji galvojo, kad esan
ti vokiečių palikuonė, bet ne
tikėtai atrado, kad jos 
protėviai yra kilę iš Mažosios 
Lietuvos. Jos ir Texas istorijos 
komisijos dėka 1995 m. 
birželio 3 d. Yorktovvn mieste 
buvo pastatyta paminklinė 
lenta pirmųjų emigrantų lie
tuvninkų garbei. Šioje lentoje 
yra aprašyta pirmųjų lietuv
ninkų, emigravusių į Texas, 
istorija, minimos jų pavardės 
bei gimtosios vietos ir teigia
ma, kad jie, tapę Amerikos pi
liečiais, įnešė nemažą indėlį į 
šios šalies kultūrą.
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„Norėčiau ir numiręs būti 
jums naudingas”

Vyskupui Motiejui Valančiui 200 metų

Vardan lietuviško
v f v- •žodžio

Vyskupas Motiejus Va
lančius galėjo pasakyti: driežu 
geguže verstis turėjau... Labai 
panašiai Kristus kalbėjo savo 
apaštalams: „Būkite gudrūs 
kaip žalčiai ir neklastingi kaip 
balandžiai”.

Iki 1863 m. sukilimo Va
lančius lakioja po plačią Že
maičių vyskupystę kaip taikos 
balandis, jis čia tikrai buvo 
mielesnis ir galingesnis negu 
dvigalvis caro imperijos erelis. 
Tačiau po sukilimo Kaune 
uždarytas Žemaičių ganytojas 
jau priverstas elgtis kaip mik
lus driežas, kaip gyvybingas 
žaltys, saugantis tautos ir 
Bažnyčios pamatus.

Savo inauguraciniam laiške 
kunigams ir jų parapijie
čiams, naujasis Žemaičių vys
kupas cituoja apaštalą Paulių, 
sakydamas: „Mylėkite ir gerb
kite ciesorių visų maskolių 
kaip tėvą savo ‘ne iš baimės, 
bet dėl sumenės’ (Apd 1, 26). 
Tegul paklusnumas visokioms 
vyresnybėms valdo žingsnius 
jūsų”. Per keletą metų mažai 
kas ryžtasi rimčiau prieš
tarauti paties ciesoriaus ir po
piežiaus paskirtajam vysku
pui, nors tas šakojasi plačiau 
negu bet kuris kitas, iki tol 
buvęs, Žemaičių ganytojas. 
Aplenkėję klebonai įpareigo
jami steigti savo parapijose 
lietuviškas mokyklas, dvarpo
niai ir žydai, smuklių savinin
kai, priversti taikytis su Va
lančiaus pradėtu blaivybės 
sąjūdžiu.

Atsiranda vienas, vis labiau 
įžūlėjantis priešas — tai Va
lančiui gerai pažįstamas iš
gama Antanas Petkevičius, iš 
kunigo pasidaręs popu ir slap
tuoju cenzorium. Tai jis kabi
nėjasi prie Valančiaus išleis
tos Žemaičių vyskupystės, mal
daknygių, kantičkų. Valančius 
neapsikęsdamas rašo Vilniaus 
apygardos mokslo globėjui 
Gruberiui: „...Aukščiausiojo
ciesoriaus įgaliotas valdyti to
kią didžiulę vyskupiją, turė
čiau būti vertas didesnio pasi
tikėjimo negu kažkoks šven
tikas”. Vyskupas reikalauja, 
kad Petkevičiui būtų atimta

Kazys Saja
generalgubernatoriaus Bibiko- 
vo suteikta teisė kabinėtis 
prie Valančiaus aprobuotų 
raštų.

Dar iki sukilimo Valančius 
supras, kad to Judošiaus jam 
taip ir nepavyks nusikratyti. 
Žemaitiškai kukuojančiai ge
gužei vis dažniau tenka nusi
leisti ant žemės ir mokytis 
žalčio gudrybės. Daug paguo
dos jam teikia kelionės po 
plačią vyskupystę ir geros ži
nios apie blaivybės plitimą. 
Per trejetą metų degtinės ga
myba Kauno gubernijoj su
mažėjo net aštuonis kartus, 
Rusijos iždas dėl to turėjo apie 
5 mln. rublių nuostolio. Vys
kupas Valančius džiaugda- 
masię rašo: „Garsas apie 
žemaičius ir lietuvius greitai 
perbėgo per svietą, užmiršta 
mūsų tėvynė, šv. Bažnyčios 
klausydama, radosi vėl garsi 
ir garbinga tarp žmonių gimi
nių”. Neįtikėtinai greitai di
dėja ir raštingųjų skaičius Lie
tuvoj. Pamažu išsidrąsinę 
Valančiaus bendražygiai — 
Ivinskis, Akelaitis jau prade
da kalbėti apie būtinybę turėti 
lietuvišką laikraštį.

Tačiau gražios iliuzijos vie
na po kitos pradeda dužti. 
Kauno gubernatorius Cho- 
minskis atsiunčia Valančiui 
raštą: „...Remdamasis vidaus 
reikalų ministerijos įsakymu, 
reikalauju, kad be vyriausy
bės leidimo įsteigtos blaivybės 
draugijos, turinčios tam tikrą 
politinį atspalvį, privalo būti 
nedelsiant išardytos”. Apie 
Ivinskio Aitvarą arba Ake
laičio Pakeleivingą ar kitokį 
laikraštį niekas nebedrįsta 
prasitarti.

Litovskij vestnik atvirai iš
dėsto, ko siekia Rusijos impe
rija: „Lietuvių tauta — tauta 
be jokių istorinių ir kultūrinių 
tradicijų. Toji aplinkybė ir dar 
jos neskaitlingumas, lyginant 
su mūsų valstybe, apspren
džia lietuvių tautos ateitį: 
įsilieti į bendrą Rusijos gyven
tojų sudėtį”.

Žemaičių ganytojas mažai 
kuo begali padėti ir skriau
džiamoms jo avelėms — kai 

kurių dvarų baudžiaunin
kams. Vyskupo archyve be at
sako išliko jų surašyti grau
dūs skundai ir maldavimai.

„...Jau devinti metai, kaip 
Pomemackis paėmė mus į sa
vo nagus ir nuo pat savo 
viešpatavimo dienos (...) be 
pasigailėjimo muša ir dar pa
samdė tokius, kaip jis pats, 
ekonomus ir raštininkus, ku
rie mus plaka rykštėmis, 
muša pagaliais, kumščiais ir 
agrastais. Dėl to mušimo yra 
apkurtusių, bedančių, sužalo
tomis rankomis, kai kurios 
primuštos moterys persileido, 
kitos nuo to net numirė.

(...) Todėl mes persižegnoję 
ir sukalbėję poterius padavėm 
aukštesnei valdžiai skundą. 
Ponas, apie tai sužinojęs, pa
sikvietė ulonų eskadroną (...) 
Kareiviai prievartauja mūsų 
dukteris, žmonas ir seseris, o 
besipriešinančioms užpila že
mėmis burnas, kad nerėktų. 
Mūsų moterys, bijodamos Die
vo ir nuodėmės, nakčiai su 
mažais vaikais išeina miegoti 
į laukus. Sušalę vaikai pra
dėjo sirgti.

(...) O Šviesiausias Vyskupe, 
mūsų Ganytojau! Ant kelių 
parpuolę, su ašaromis pra
šome Jūsų malonės — pa
darykite taip, kad pas mus 
nestovėtų kareiviai (...)”

Kad ir kaip juos užjaus
damas, vyskupas negalėjo tie
siogiai kištis į pasaulietiškus 
reikalus. 1859 kunigams jis 
buvo išsiuntinėjęs laišką: 
„Meldžiamieji, savo pamoks
lais neerzinkite dvarininkų be 
svarbaus reikalo. Turėkime 
kantrybės, krikščioniškos mei
lės ir Evangelijos dvasios. 
Būkite atsargūs. Perdėtas uo
lumas gali valstiečių dalią dar 
pasunkinti, kuri jau pradeda 
gerėti”.

Skaitydami Valančiaus Ži- 
vatus šventųjų, žmonės galėjo 
rasti jiems paskirtų vaizdingų 
kančių ir ištvermės aprašymų:

„Ryto metą budeliai atėję 
išsivedė šventą Erazmą ir ka
linio ir tarė: ‘Nu, šiandien ki
taip tave imsim į nagą.’ Už
kaitė didį katilą, pripylė alie-

Vyskupas Motiejus Valančius.

jaus, pridėjo sieros, švino, 
išvadino vyskupą, virino per 
dieną ir naktį, tačiau nesuviri
no. Išlipęs senis tarė: ‘Ačiū 
Jums, vaikai, bent jau senus 
kaulus išsišildžiau’...”

1861 m. valstiečiai, išgirdę 
apie. caro Aleksandro I bau
džiavos panaikinimo dekretą 
ir matydami, kaip dvarponiai 
ruošiasi pasisavinti jų žemę, 
pradeda bruzdėti. Valančius 
nebepąjėgia sutramdyti net 
kai kurių savo kunigų. Jis ge
rai prisimena 1831 m. suki
limą ir jaučia, kad iš naujo 
ginkluoto bruzdėjimo lietuviai 
nieko nelaimės. Atsidūręs 
tarp kūjo ir priekalo, jis jau 
galutinai nusileidžia ant že
mės, nei balandžiu, nei geguže 
jis jau niekada nebeskraidys. 
Po kruvinų mūšių pačiuose 
Varniuose Valančius išvyksta 
į Šiaulius, iš ten kuriam laikui 
pasitraukia į patį vyskupijos 
pakraštį į Kuršą.

Sukilimui malšinti atsiųsto 
generalgubernatoriaus Murav
jovo Koriko įsakymu, 1864-ųjų 
rudenį vyskupas Valančius su 
visa kapitula iškeliamas į 
Kauną, kad čia galėtų būti bu
driai sekamas ir, galima saky
ti, įkalintas, nes jis jau ne
begali važinėti po savo vysku
pystę. Net paprasti kunigai be 
specialaus leidimo neturi tei
sės lankyti savo parapijiečių. 
Uždaromos visos lietuviškos 
mokyklos, uždraudžiama lie
tuviška spauda lotyniškom 
raidėm, represuoti 107 kuni
gai, visur brukama rusų kalba 
ir stačiatikybė.

Tačiau tai tik pirmoji meda
lio pusė, tai tik viena „rusų 
deržavos” erelio galva... Antroji 
dar baisesnė. Visokie išgamos 
jau žino, kaęl Valančius yra 
netekęs valdžios malonės, 
vyskupą galima skųsti, įda- 
vinėti jo bendražygius ir už tai 
pelnyti ordiną, geresnę vietą, 
didesnę algą ar bent pasijusti 
viršesniu.

Valančius dabar cituoja ki
tas apaštalo Pauliaus laiškų 
eilutes: „Jeigu reiktų kentėti, 
atminkite apaštalų pavyzdį 
(...) Labiau klausykite Dievo 
negu žmonių. Jokia baimė, jo
kie grasinimai, kankinimai, 
ištrėmimai, pagaliau pati mir
tis tenenugąsdina jūsų ir te- 
nesulaiko nuo katalikų tikė
jimo gynimo (...) Raginu jus 
šv. Povilo apaštalo žodžiais: 
budėkite, ginkite savo tikėji
mą, kaip vyrai elkitės ir pasi
stiprinkite”.

prarastą valdžios pasitikėjimą 
ir norėdamas palengvinti su
imtųjų kunigų dalią, 1866 m. 
Valančius Kauno katedroj 
ryžtasi pasakyti jam brukte 
įbruktą pamokslą, kurio teks
tą valdžia stengėsi išplatinti, 
kur tik įmanydama.

„Vienąsyk visiems laikams 
atsisakykime minties, kad ka
da nors dar būsim savaran
kiška tąuta, nepriklausoma 
nuo. Rusijos. Nesekime savo 
kaimynais lenkais, tegul jie su 
savo nepastoviu charakteriu 
tvarkosi kaip nori”.

Palangos Juzėje M. Valan
čius aprašo, kaip siuvėją Juzę 
sustabdė maskolių žandarai ir 
kaip jis išsisuko iš jų nagų, 
apsimetęs neišmanėliu:

„Arkliais bevažiuojantį, ma
ne pamatęs, sušuko: ‘stoti!’ Aš, 
nors nemoku būtinai nei len
kiškai, nei maskoliškai, tačiau 
supratau reikiant stotis, kaip
gi ir apsistojau. Paskui vėl 
maskoliškai tarė: Koho tibi 
toks? Aš atsakiau: ‘nesupran
tu’. ‘Al kuodą ti toks?’ Aš atsa
kiau: ‘Neturiu kuodo ir nesmi 
nuo Skuodo’. Papūtžandis: 
‘Mauš ti bilioti?’ Aš atsakiau: 
‘Nemoku maskoliškai byloti’.”

Nemoki ir nesimokyk — tik
riausiai toks buvo neišsakytas 
Valančiaus patarimas. Tačiau 
bene didžiausia Palangos Ju
zės vertybė senųjų liaudies pa
pročių gaivinimas, einantis 
per visus Juzės pasakojimus. 
O juk anksčiau gyvenęs kitas 
žemaičių šviesuolis, Valan
čiaus gerbiamas pranciškonas, 
botanikas Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža savo Pamokslų kny
goje tuos pačius papročius lin
kęs rūsčiai išbarti ir pasmerk
ti:

„Šaltin nuo jaunųjų per cielą 
svotą visokie šokinėjimai! Ša
lin apsigėrimai, šalin blazgati- 
jimai ir kitos nepačėvestės, 
kaip tai guldytuvės, keltuvės, 
martavimai, piršlių karštymai 
ir visos balamutnos mados”.

Taigi Motiejus Valančius ge
rokai praskaidrino Lietuvos 
dangų, jis paragino atsidėti 
kūrybai busimąjį vyskupą An
taną Baranauską, bet svar
biausia — pramokė skaityti 
visą didžiulę tuometinę Že
maičių vyskupystę. Kažin ar 
mes, neturėdami M. Valan
čiaus, kiek vėliau būtume 
atkūrę savo valstybę. Valan
čiaus veikimo taktikos mes 
privalėjom pasimokyti ir mū
sų laikais sumaniau priešin-

Maironio Lietuvių li
teratūros muziejuje (Kaune) 
nuolat renkama, kaupiama, 
tyrinėjama medžiaga apie 
įvairius rašytojus, poetus. Ar
tinantis vieno ar kito meninin
ko jubiliejui, rengiamos paro
dos, ruošiami vakarai, skai
tomos paskaitos. Muziejinin
kai nuolat bendrauja su kū
rėjais. Šio straipsnio autorei 
teko laimė bendrauti su moky
toja Dalia Ruzgaite-Tama- 
šauskiene, kuri perdavė į mu
ziejų apie 60, jai rašytų, Stepo 
Zobarsko laiškų, nespausdintą 
novelę, eilėraščius. O taip pat 
papasakojo įdomius prisimini
mus.n

Minint rašytojo 90 gimta
dienį, norėčiau priminti jo nu
eitą gyvenimo kelią. Laiškuo
se, išsakytos mintys, jausmai 
ir nuotaikos, padės artimiau 
suvokti jo gyvenimo tikslą ir 
prasmę.

Rašytojo, vertėjo, redakto
riaus, leidėjo Stepo Zobarsko 
vardas lietuvių literatūros is
torijos puslapiuose nėra dera
mai įvertintas. Visą savo gyve
nimą paskyrė lietuviškai kny
gai — puoselėti, rašyti, reda
guoti, leisti. Jis rašė vaikams, 
rengė vadovėlius/ su jo Aušre
le užaugo ne viena karta/, rašė 
noveles suaugusiems, vertė 
klasiką, o Vokietijoje, gyven
damas stovykloje, pradėjo rū
pintis lietuvių autorių knygų 
vertimais: pats vertė, ragino 
kitus. Jo didžiausias laimėji
mas ir nuopelnas Manyland 
Books spaustuvės įkūrimas 
New York, NY, per ją pasaulį 
išvydo lietuviška klasika, lite
ratūra tapo' prieinama kitų 
tautų žmonėms.

Stepas Zobarskas gimė 1911 
m. sausio 17 d. Pamalaišyje, 
Svėdasų valsčiuje. Mokėsi 
Rokiškio gimnazijoje, kurią 
baigęs, persikėlė gyventi į 
Kauną. Nuo 1927 m. dirbo 
Švietimo ministerijos Knygų 
leidimo komisijoje. Čia jis su
sipažino su iš Peterburgo at
vykusiu mokytoju Vincu Ruz
gą. Tarp jų užsimezgė graži 
draugystė: abu aukštaičiai gy
veno viena mintimi — rū
pintis švietėjiškąją veikla, lie
tuviškąją knyga, o ypač 
mažųjų vaikų pasauliu. Jis re

dagavo mokytojo V. Ruzgos 
knygas, vadovėlius, 1930-1934 
m. dirba techniniu redaktoriu
mi, viceredaktorium leidinio 
Šviesos keliu. Rašė įvairiomis 
literatūrinėmis kultūrinėmis 
temomis, pasirašinėjo slapy
vardžiais — St. Malaišis, S. 
Pamailaišietis, Stp. Daujotas, 
Valentinas Kavolis. Šiais sla
pyvardžiais naudojosi, rašy
damas knygų recenzijas Švie
sos keliuose. Nuo 1934-1944 
m. redagavo Žiburėlį. Šis 
žurnalas vaikams buvo vienas 
svarbiausių jo rūpesčių ir 
džiaugsmų. Puikiai pažinęs 
vaiko pasaulį, mokėjo prakal
binti jaunuosius kūrėjus, o 
taip pat, kaip sumanus redak
torius, buvo subūręs gražų 
kūrybinį žiedą.

1935-1936 m. Paryžiuje Al- 
liance Francaise ir Ecole dės 
hautes etudes sociales, studi
javo prancūzų kalbą ir lite
ratūrą.

Grįžęs tęsė Žiburėlio reda
gavimą, rašė ir leido knygas 
vaikams, noveles suaugu
siems, buvo priimtas į Ra
šytojų sąjungą, aktyviai daly
vavo visuomeninėje veikloje.

Didžioji S. Zobarsko kūrybos 
dalis skiriama jaunimui ir vai
kams. Kartu su Ambraška 
išleistos 3 dalys Aušrelės 
/vėliau daug kartų pakartotas 
leidimas ne tik Lietuvoje, bet 
ir Vokietijoje/. Tai buvo vie
nas pavyzdingiausių vadovė
lių mūsų mažiesiems. O ypač 
reikia prisiminti Aušrelės 
reikšmę Vokietįjos stovykli
niam laikotarpiui. Tuomet 
nebuvo jokių vadovėlių ir jo
kios medžiagos mažiems lietu
viukams, atsidūrusiems trem
tyje, o Aušrelė švietė ir rodė 
kelius į lietuvišką žodį.

Savo literatūrinį kelią Ste
pas Zobarskas pradėjo poezija, 
spausdinosi Pavasary. Išleido 
eilių knygą Mano tėviškėj, 
1934 metais. Vėliau savo 
plunksną bandė prozoje. Pirmo
mis knygomis buvo džiaugs
mingai vaikų sutiktas ir pri
imtas. Gerasis aitvaras, 1933, 
Ginklų vaikai, 1934 /paskirta 
Raudonojo Kryžiaus jaunimo 
literatūrinė premija/. Brolių 
ieškotoja, Per šaltį ir vėją, 
Paukščio likimas, Pabėgėlis
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Noriu būti suprastas
Praėjusių metų pabaigoje, 

prieš pat Kalėdas, Bostone 
(JAV) mirė Zigmas Gavelis. 
Lietuvių enciklopedijos sep
tintajame tome išspausdinti 
svarbiausi jo biografiniai fak
tai, greta kurių yra įdomi, 
nors, atrodo, ne enciklopedi
nio reikšmingumo, eilutė: 
1955 metais Zigmas Gavelis 
Draugo poezijos konkurse 
laimėjo pirmąją premiją už 
eilėraštį „Pamirštoji sula”, ku
riam kompozitorius J. Gaide
lis parašė muziką — solo su 
fortepijonu.

Bostone išleistai Lietuvių 
enciklopedijai šis faktas buvo 
svarbus ženklas, nurodantis 
Zigmo Gavelio kūrybinio kelio 
aukštumą. Be to, galima teig
ti, kad tuo metu buvo žmonių, 
kurie mokėjo džiaugtis kūry
biniu savo bendruomenės na
rio laimėjimu, stiprinančiu 
lietuvybę svetimame krašte. 
Tuo tarpu Egzodo literatūros 
istorijoje šiam poetui vietos 
neliko, vadinasi, ši istorija 
yra tendencingai fragmen
tiška.

Apie šio poeto mirtį ne
užsiminė net literatūrinė Lie
tuvos spauda. Taip būna...

Tačiau Zigmas Gavelis gyve
no ir rašė eilėraščius ne isto
rijai, chrestomatijoms ar rink
tiniams raštams, o savo am
žininkams —dideliems ir ma
žiems. ’

Merkinės valsčiaus metrika
cijos biuro 1943.06.16 išduo
tame gimimo metrikų išraše 
nurodoma, kad poetas gimė 
1914.05.26 Zigmo Gavelio ir 
Antaninos Čaplikaitės šei
moje, Kampų dvare, Merki
nės valsčiuje, Alytaus apskri
tyje. 1926 metais mokėsi Mer
kinės vidurinėje mokykloje, iš 
kur tėvas po dviejų metų par
sivežė namo ūkio darbams. 
Matyt, šeima gyveno sunkiai, 
buvo reikalinga net ir keturio
likmečio berniuko pagalba. 
Kurį laiką jaunuolis padėjo 
tėvams, bet nuolatinis žinių 
alkis ir noras siekti daugiau 
atvedė į Kauną, į Žemės ūkio 
rūmų sodininkystės-darži- 
ninkystės kursus. Lankyda
mas kursus, vėliau tarnauda
mas Lietuvos kariuomenėje 
siuntė žinutes, vaizdelius, ei
lėraščius į Jaunojo ūkininko, 
Kario redakcijas, kurios turi
ningus jaunuolio kūrinėlius 
noriai spausdino.

Zigmas Gavelis, sunkiai 
versdamasis, nuo pat paaug
lystės, siekė užsibrėžto tikslo 
— išsimokslinimo ir aktyvaus 
dalyvavimo kūrybiniame gy
venime. 1940 m. jis išlaikė ke
turių gimnazijos klasių eg
zaminus, įstojo į Kauno aukš
tesniąją technikos mokyklą, 
vėliau tapo Vytauto Didžiojo 
universiteto statybos fakulteto 
studentu. Yra liudijimų, kad 
Zigmas Gavelis priklausė Lie
tuvos Laisvės kovotojų są
jungos vienam ketvertukui, 
veikusiam universitete.

Artėjant antrajai bolševi
kinei okupacijai su tūkstan
čiais tėvynainių pasitraukė į 
Vakarus. 1945 m. vasarą ap
sistojo Silezijos mieste Plaue- 
ne, vėliau Mittenvalde, prie 
pat Alpių. 1946 m. pradžioje 
jis perkeliamas į Traunsteiną 
(Bavarija), kur išrenkamas 
pabėgėlių lietuvių komiteto 
nariu ir stovyklos komendan
tu. Zigmas Gavelis ir čia

Poetas Zigmas Gavelis.

neapsiriboja kasdieniniais rei
kalais: jis dainuoja J. Gaidelio 
vadovaujamame chore, ben
dradarbiauja lietuvių ben
druomenės leidinyje Benamio 
dalia.

1949 m. Zigmas Gavelis iš
vyko į JAV, Bostoną. Čia 
įstojo į Lincoln technikos in
stitutą, kurį baigė 1954 m. 
įgydamas inžinieriaus specia
lybę.

Kuklus, darbštus, pareigin
gas Zigmas Gavelis JAV lietu
vių spaudoje buvo vadinamas 
inžinieriumi-poetu. Savo ei
lėraščius spausdino Drauge, 
Garse, Keleivyje, Dirvoj, Tė
viškėj, redagavo lietuvių in
žinierių ir architektų leidinį. 
Kaip mokantį suburti tau
tiečius bendram darbui, Bos
tono Lietuvių Bendruomenė jį 
išrinkdavo savo kultūros klu
bo, Lituanistikos mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku, pa
vesdavo organizuoti protesto 
prieš Lietuvos okupaciją ei
tynes. įdomus Zigmo Gavelio 
biograĄjos puslapis, kur aiš
kėja, kiek jis nuveikė Simo 
Kudirkos, pabėgusio iš sovie
tinio laivo, vadavimo byloje.

Kada Zigmą Gavelį 1993 
metų pavasarį sutikau Atlan
to pakrantėje, pietiniame Bos
tono pakraštyje, viename Jū
ros parko takų, jis kalbėjo tik 
apie literatūrą: ką veikia 
rašytojai atgimstančioje Lietu
voje, kokios poetinės kryptys 
įdomiausios, kas naujo pasiro
do knygų lentynose. Plačia
petis, žilstelėjęs, atidžių mėly
nų akių, lėtakalbis poetas 
žvelgė į mane kaip dangaus 
pasiuntinį, galintį liudyti tuo
metinės Lietuvos dvasią. Tokį 
jį ir atsimenu — mokantį 
klausinėti ir klausytis, žvel
giantį į poeziją, kaip į kū
rybinį stebuklą, droviai ir 
kukliai nutylintį savo eilė
raščius, svajonę — padovanoti 
Lietuvai bent mažutę savo 
kūrybos rinktinę^ kurią suda
rytų 1991 ir 1992 metais Lie
tuvoje išleistos dvi jo poezijos 
knygos ir nauji eilėraščiai, ir 
publicistiniai darbai, ir ne- 
nuščiūvantis tėvynės ilgesys. 
Jis jautė priartėjusią ne
gandą, kuri gali atimti iš jo 
kūrybines jėgas, ir bandė sku

bėti.
Nesuspėjo, kaip ir daugelis 

mūsų nesuspėjame.
Įžangoje savo eilėraščių 

knygai Mano žemė krauna 
žiedus (1991) poetas rašė: 
„Gerai žinau, kad rašydamas 
nepasiekiau tobulumo, ne vi
sada jausmą ir mintį suderi
nau, ne visur garsinių spalvų 
išteklius panaudojau (...) 
Mano širdy išliko gyvas, ne
nuslopinamas Lietuvos vaiz
das, jos dažiaugsmai, kančia 
ir pastangos išsilaisvinti. Gy
venau tikėdamas, kad Laisvės 
Diena artėja, kad mūsų žemė 
vėl žydės”.

Koks tylus kalbėjimas, kokie 
tylūs eilėraščiai... Ir tylus 
poeto noras: noriu būti su
prastas.

Tikiu, kad skaitytojai poetą 
ne tik supras, bet ir atsimins 
— kaip vieną savo brolių, 
tebežvelgiantį Atlanto pa
krantės ūkanoje į savo gyvo
sios tėvynės pusę...

Robertas Keturakis

PIANISTO A. ŽLABIO 
DEBIUTAS NEW YORKE

Sekmadienį, vasario 25 d., 2 
vai. popiet, New York Came- 
gie salės Isaac Stem auditori
joje pianistas Andrius Žlabys 
debiutuoja su Beethoveno pir
muoju pianino koncertu, paly
dint New York jaunimo simfo
niniam orkestrui.

S. Šimoliūnas

Pianistas Andrius Žlabys.

Zigmas Gavelis

NAKTIGONĖ

Negaliu išganyti žvaigždžių — 
Jos mano botago neklauso.
Kai šaukiu, savo balsą girdžiu, 
Jis sugrįžta atgal man į ausį.

Kai saulė užmiega, mėnuo pražysta
Ir barsto man žydintį auksą.
Nuo saulės laidos lig ankstų paryčių 
Po žydinčią rasą pravaikštau.

•
Negaliu aš surinkti žvaigždžių,
Jų parvežti kreivais Grigo Ratais.
Jų tiek daug, kad skaičiuoti jėgų neturiu — 
Mažai man gyvenimo metų.

DIEVIŠKA GYVYBĖ

Varpai bažnyčių bokštuos gaudžia, aidi, 
Tame aidėjime nuo medžių šarmos krenta. \
Kalėdų naktyje — varpų aidėjime ir snaigėj — 
Dieviška Gyvybė žemėj taria vardą šventą.

Vardan tos Dieviškos Gyvybės puošiami altoriai, 
Kvepėjimas gėlių liepsnoja ir degančių smilkylų,
O apšarmoję medžiai ant šventoriaus stovi, 
Vėjo maldos snaigėmis pakyla...

Ir spindi Dieviškai Gyvybei Piemenėlių Mišios, 
Bitučių vaškas nuo žvakelių teka,
Baltais drabužiais angelėlis stovi nišoj, 
Tamsūs šešėliai krūpčioje prie žvakių.

Ir tie varpai, kurie bažnyčių bokštuos aidi,
Ir tos žvaigždelės, kurios išmargina naktis, 
Ir tą sustingusi rasos lašelio snaigė — 
Dieviškos Gyvybės žemėj paslaptis.

KAS BE TAVĘS

Puošiasi kaštonais didmiesčių alėjos, 
Parkai ir šventoriai dievnamių senų.
Padalintą širdį nerimas užlieja — 
Išsakyti skausmą pas Tave einu.

Prie sodybos kelio smūtkeliu Tu rymai, 
Pro Tave išeinant laimino mama.
Spaudžiau saują žemės Tėviškės arimų, 
Prisiekiau: nebūsi niekad svetima.

Daug praėjo metų, daug praeiti gali, 
Daugelkart kaštonai dar uždegs gatves.
Kas suras man kelią į Tave, smūtkeli,
Kas be Tavęs, Dieve, tėviškėn parves?

BE TĖVYNĖS

Nuo savos pakrantės laivas atitolo, 
Suklykė žuvėdra neramiu balsu.
Kaip miela tu šiandien, kaip brangi iš tolo, 
Be tavęs gyventi šalta ir baisu.

Ir sustojo laivas svetimame uoste, 
Pasitiko paukščiai, bet ne tie — kiti.
Kuo nusiraminti, širdį kuo paguosti, 
Kad dalia dalužė kaip gėla karti?

Laisvėje užgimęs, audrose augintas, » 
O dabar klajūnas be gimtos šalies, 
Svetimuos pasviečiuos kaip šuva išgintas, 
Kaipgi skausmo replės man širdies nelies...

Čia dažnai lankausi prie to jūros kranto 
Laidot liūdną saulę į gelmes vandens.
O žuvėdros rėkia, argi nesupranta,
Kad širdis nutilo soduose rudens?

Akimis matuoju tolumą bekraštę, 
Kur riba užgęsta jūros ir dangaus.
Mielą vardą šnabžda mano lūpos karštos, 
Kaip gyvybė daigo, mielo ir brangaus.

NORĖČIAU

Tik vienu žvilgsniu užu vandenyno 
Pažvelgt, ar tėviškės žaizda užgis? 
Ar ten, kur pikto priešo koja mynė, 
Išdrįsta augt lietuviškas rugys?

Pažvelgt pro pakelės smūtkelio petį
Į degančius saulėleidy langų stiklus
Ir į kregždes — ar jos pastogėj sukti lizdą keta, 
Ar gandras ąžuolo viršūnės tūpdamas užklius...

PAMIRŠTOJI SULA

Dar sniegui nenutirpus, 
Prasikals žolė prie tako po agrastais, 
Tokia gležna — kaip gyvąją matau dabar, 
Ir vyšnias pumpuruos,
Lyg jaunamartes žydėjimui subręstant, — 
Takus žiedų, o mano širdį ilgesio pribers.

Ten saulė vakarais ir raudonai spalvins dangų, 
Ir motina išbėgs prie beržo parsinešt sulos. 
Ilgai į vakarus žiūrės, ranka akis pridengus, 
Kai šuo, pajutęs pakeleivį, vieškelį aplos.

Paliks ji grįždama į trobą pravirus vartus 
Ir už nebūtas nuodėmes per naktį atgailos. 
Dundės ten tolimas griaustinis, 
Iš juodo debesio atkilęs ir kurtus.
Prie beržo pamirštas ąsotis netalpins sulos.

PO AUDROS

Kaip negęsta saulė, kaip mirtis nemiršta, 
Pasikels gyventi daigas po audros: 
Spindulių ir džiaugsmo žemėj vėl bus tiršta, 
Pievose žiogeliai šokinės ir gros.

Žemės kraujas gyslom vėl tekės į jūrą 
Upėmis, grioveliais lyg kalnų lava. 
Kaip senovėj vandenys bus jūroj sūrūs, 
Amžiais nepakitę skonis ir spalva...

PAVASARIO POPIETĖ

Kai kovo popietėj pradės šypsotis tėviškės kalneliai, 
Viršugalviais pragręžę storą žiemossniegą, 
Rausvės vaikų veidai, per šaltus mėnesius nubalę, 
Dabar į saulę pasikaitinti išbėgę.

r K IV 
Prie šulinio, jaunų pavasario jėgų pilni, neramūs, -a-i

Laibutėm kojom šokinės linksmi veršiukai; 
Jų motinos, išdidžios, žilstelėjusios damos, 
Gers vandenį kibirais tarsi kiniškais puodukais.

Naujagimiai ėriukai, su girdomom avim kieman ištrūkę, 
Balti it suplakta puta iš šviežio pieno,
Kaktom daužys jie motinų sodrias krūtis, 
Kaip jos nuo tako rankios trupinius pernykščio šieno.

Ar šį pavasarį, saulėtą popietę ir ramią, 
Ant prieklėčio tas senas burtininkas — šuo — draskysis? 
Ar vėl drėgnom naktim gūdus staugimas lemia 
Nedalios ašarą ir siaubą motinos akyse?

MOTINOS VĖLĖ

Per Vėlines užmiega saulės gilios akys 
Ir vakaras jų žvilgsnį įsupa į juodą skraistę. 
Tada našlaičio ašaros per skruostus teka, 
Kapuos sužimba vaško žvakės skaisčios.

Tos žvakės dega, krūpčioja ir skaito 
Varpų aidėjimo už mirusią dūžius 
Ir bokšte valandas, žingsnius snieguotoj aikštėj, 
Ir kūdikio širdies virpėjimus skaudžius...

Vidurnaktį nutyla laikrodis ir žvilgsniai aikštėj, 
O žvakių liepsnos dega didelės ir ramios.
Tuomet gali išgirsti, kaip tyliai vaikšto 
Palinkę vėlės motinų, sugrįžusių į žemę.

Sugrįžta jos, kad savo kūdikius širdim paliestų, 
Kad būtų jų sapnai ilgi, laimingi, saldūs — 
Sugrįžta kūdikiui našlaičiui kelią šviesti — 
Sugrįžta motinos, jų rūpesčiai ir maldos.

DANGAUS PALAIMINTA NAKTIS

Dangaus palaimintos nakties 
Kas šventą tylą suardyti drįstų?
Kai motina ant stalo šieną drobule užties, 
Šeima maldoj sutiks užgimstant Kristų.

Kai baltą duoną laužo grubūs tėvo pirštai 
Ir kiekvienam palinki dieviškos palaimos, 
Kai šuliny vanduo vidurnaktį į vyną virsta 
Ir tvartuose galvijai tartum žmonės kalbas;

Kai po Kūčių ant stalo lieka dubenys ir šaukštai, 
Kad čia ateitų vėlės mirusių namiškių;
Kai gieda chorai angelų žvaigždynų aukšty — 
Kalėdinės žvaigždės šviesa apgaubia viską...

Dangaus palaiminta žiemos naktis! 
Kas tavo šventą tylą suardyti drįstų, 
Kai Jis per didį sielvartą švieson kelius nuties — 
Šiąnakt širdy užgimęs Kristus?
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Prie knygų — kaip prie cukraus
Algimantas A. Naujokaitis

Vasario pirmoje pusėje jau 
antrą kartą surengtoje Vil
niaus knygų mugėje, išvydus 
ilgas eiles prie bilietų, o pa
rodų rūmų viduje — gausybę 
žmonių, toptelėjo senas lietu
vių posakis „Puola lyg prie 
cukraus”. Žmonių antplūdžiu 
džiaugėsi ir knygų leidėjai: jei 
pernai tokioje mugėje apsilan
kė apie 30,000 žmonių, tai 
šiemetinėje — net' 40,000. 
Knygų leidėjų draugijos pirm. 
A. Krasnovo paskaičiavimu, 
kas trečias lankytojas iš 
mugės išėjo su nusipirkta kny
ga arba jų glėbeliu. Žmonės 
pirko ir brangius fotoalbumus, 
žodynus (ypač lietuvių — 
anglų), enciklopedijas, ir kny
gynuose neretai užsibuvo par
davinėjamos be knygynų ant
kainio, bent 20 nuošimčių 
pigiau. Tad įsigyti knygą 
galėjo ir striukesnį uždarbį 
gaunantys lankytojai. Gerai 
pastebėjo leidyklos „Tyto 
Alba” direktorė L. Varana
vičienė, kad tai rodo, jog Lie
tuva — kultūringas kraštas, 
žmonės tebeperka knygas, 
neapsieina be jų ir šiais eko
nomiškai nelengvais laikais.
.pastebėjau ir kitą mugės 

bruožą — kultūringą, intelek
tualią aplinką, atmosferą, ku
rią sudarė ne tik knygos mė
gėjai, bet ir gausus rašytojų, 
dailininkų, kitų meno žmonių 
kultūrininkų gausumas, įdo
mūs kultūriniai renginiai. Pa
sak leidėjos L. Varana
vičienės, žmonės į mugę plūdo 
ne tik pigiau nusipirkti knygą, 
bet ir pabūti kartu, paben
drauti kultūringoje aplinkoje.

Aktorius A. Vinokūras mugės vaikų knygų skyriuje vaidinęs 
mimą, rodo vaikučiams savo parašytas knygas.

Knygų mugėje — Jonas Mekas (kairėje) kalbasi su LTV kultūrinės 
laidos vedėju M. Ivaškevičium.

Visos nuotraukos iš knygų mugės — Algimanto Žižiūno

Kad knygos paklausa Lietu
voje po atoslūgio ėmė didėti, 
rodo ir leidyklų atsigavimas. 
Vienos stambiausių „Vagos” 
leidyklos diretorius A. Micke
vičius tvirtino, kad, lyginant 
su 1999 m., jų išleidžiamų 
knygų apyvarta pernai išaugo 
net 40 nuošimčių ir pasiekė 20 
milijonų litų. Beje, ši leidykla 
išmoko verslo, ėmė geriau, 
lanksčiau prekiauti. Stambus 
šios leidyklos didmeninės kny
gų prekybos centras 20 
nuošimčių pigiau siūlo dau
giau kaip 1,500 pavadinimų 
ne tik šios, bet ir kitų leidyklų 
išleidžiamų knygų.

Rašytojų sąjungos leidykla 
pradėjo geriau verstis, stiprėti 
finansiškai taip pat atkreipusi 
daugiau dėmesio ne į išlei
džiamų knygų kiekybę, gau
sumą, bet į jų kokybę. Pa
vyzdžiui, net keturių laidų su
silaukė Čikagoje esančio Aka
deminio skautų sąjūdžio fi
nansiškai paremta prof. E. 
Gudavičiaus Lietuvos istorija, 
leidyklai davusi gražaus pel
no.

Skaitytojų paklausą išmoko 
tirti ir ja vadovautis leidykla 
„Tyto Alba”, leisdama ne tik 
vertingiausias, įdomiausias 
užsienio autorių į lietuvių 
kalbą gerai išverstas knygas, 
bet ir po savo sparnu laikyda
ma J. Erlicką, J. Ivanauskai
tę, R. Gavelį, kitus populia
riausius Lietuvos rašytojus, 
neaplenkiant ir egzodo lite
ratūros. Štai visai neseniai ši 
leidykla išleido iš Kanados į 
Vilnių jau grįžus parašytą 
paskutinį Juozo Kralikausko 
istorinį romaną Mindaugo ka

pas., Beje, rašytojai laiko di
dele laime ir garbe išleisti 
knygą leidykloje „Tylov Alba”. 
Jei kai kurios leidyklos auto
riams, ypač poetams, skiria 
menką honorarą, net atsilygi
na „natūra” — knygomis, tai 
ši leidykla moka tikrai gerus, 
kone europietiškus honorarus. 
Ne veltui knygų mugės ren
gėjų konkurse šios leidyklos di
rektorė L. Varanavičienė tapo 
nugalėtoja ir pripažinta tvir
čiausia Lietuvos leidėja.

Savo išleistas knygas, meno 
albumus, kelionių vadovus, 
žemėlapius, gaublius, atviru
kus mugėje eksponavo net 129 
leidyklos, knygynai, institutai, 
draugijos. Žinoma, daugiausia 
— 78 — iš Lietuvos, kiti — iš 
Lenkijos, Prancūzijos, Vokieti
jos, Didžiosios Britanijos, Šve
dijos.

Tarp labiausiai perkamų 
naujų knygų buvo iš New Yor- 
ko mūgėn atvykusio lietuvio 
Jono Meko leidyklos „Baltos 
lankos” išleista stambi knyga 
Žmogus be vietos. Nervuoti 
dienoraščiai. Didžiausio Vil
niaus dienraščio Lietuvos ry
tas reporteris R. Gerbuta-’ 
vičius pripažino, kad svar
biausias ir populiariausias 
pirmųjų mugės dienų rengi
nys sausakimšoje salėje buvo 
skaitytojų susitikimas su poe
tu, avangardinio kino autori
tetu J. Meku.

Pirmą kartą mugėje įreng
tame „Rašytojų kampe” skai
tytojai galėjo pabendrauti su 
rašytojais, gauti jų autogra
fus. Kai į tą kampą atėjo gar
bingiausiu mugės svečiu pava
dintas J. Mekas, prie jo nu

Mugėje pristatyto romano Andrėjus autorė švedų rašytoja Carola 
Hansson (kairėje) ir „Vagos” leidyklos vyr. redaktorė Janina
Riškutė „Rašytojų kampe”.

Knygų mugėje susitiko vaikų literatūros kūrėjas M. Vainilaitis ir 
jo knygų iliustratorė dail. I. Žviliuvienė.

sitiesė iki šiol čia nematytai 
ilga jo dienoraščių knygą nusi
pirkusių ir autografo laukian
čių žmonių eilė. Praėjo valan
da, prasidėjo kita, o eilė vis 
nesibaigė. Savo knygos prista
tyme J. Mekas pasakė, kad 
knygon sudėti jo dienoraščiai 
nuo pasitraukimo iš Lietuvos 
1944 m. iki 1954 m. pabaigos, 
kai jis iš perkeltųjų asmenų 
stovyklų Vokietijoje atvyko į 
Brooklyną, vėliau persikėlė į 
Manhattan ir pradėjo kurti 
savo laisvąjį, avangardinį ki
ną. Atsakydamas į gausius su
sirinkusiųjų klausimus, auto
rius pasakė, kad šią jo lietu
viškai parašytą knygą jis pats 
išvertė j anglų kalbą, pritaikė 
Vakarų skaitytojams ir 1991 
m. pavadinimu I Had No- 
ivhere To Go išleido New 
Yorke. Beje, autorius sakė, 
kad ši knyga prancūzų kalba 
bus išleista ir Paryžiuje.

Knygos pristatymą papildė, 
paįvairino salėje parodytas J. 
Meko mokinio A. Maceinos 
videofilmas „Aš radau...” apie
J. Meko apsilankymą Vilniuje 
ir jo gimtuosiuose Semeniš- 
kiuose 1997 m. pabaigoje, kai 
jam suėjo 75 metai.

J. Mekas visur buvo dėme
sio centre, apsuptas jo talento 
gerbėjų, žurnalistų. Susitiki
mas su J. Meku įvyko ir sos
tinės menininkų rajone — 
vadinamojoje Užupio respubli
koje, kur linksmoje aplinkoje 
jam buvo įteiktos šios respu
blikos garbės piliečio ir am
basadoriaus New Yorke rega
lijos. Užupyje buvo parodytas 
kitas vilniečio, jo mokinio 
režisieriaus R. Lileikio naujas 
filmas „K + M + B” — apie 
Užupį ir jo žmones, tarp kurių 
J. Mekas pavaizduotas kaip 
savas. ,

Neeilinio dėmesio, gerbėjų 
antplūdžio, autografų mėgėjų

Žvilgsnis į knygų mugės stendus. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

susilaukė taip pat J. Ivanaus
kaitė, J. Erlickas, J. Marcin
kevičius.

Vieną didžiausių stendų už
sisakiusi, „Vagos” leidykla 
mugės lankytojus taip pat 
supažindino su pačiomis nau
jausiomis savo knygomis. 
Tarp jų — mugės išvakarėse 
pasirodę lietuvių autorių ro
manai: G. Aleksos Adomo bro
liai ir moterys, J. Balčiūnaitės 
Salvininjaus Nanio virusas, L. 
Gutausko Laiškai iš Viešvilės, 
S. Spurgos, Pasaulio vidurys 
bei J. Marcinkevičiaus poema 
Pažinimo medis.

Tiek vietinių, tiek užsienie
čių dėmesio susilaukė „Moks
lo” leidyklos anglų kalba iš
leista stambi knyga — albu
mas Baltijos kelias — apie vi
same pasaulyje pagarsėjusį 
Pabaltijo Valstybių visuo
menės dainuojančios revoliuci
jos atmintiną įvykį.

Savo knygų kampelį prie 
„Valstybės žinių” leidyklos 
stendo turėjo ir žymus disi
dentas A. Terleckas. Vieniems 
savo knygas jis pardavinėjo, 
kitiems — dovanojo. Aš nusi
pirkau antros laidos susilau
kusią A. Terlecko knygą 
Žodžiu ir plunksna apie tiesą 
ir laisvę, kurioje, be kita ko, 
yra ir 1979 m. rugpjūčio 23 d. 
A. Terlecko bei kitų žymių pa- 
baltiečių disidentų pasirašy
tas „Keturiasdešimt penkių 
pabaltiečių memorandumas”, 
Europos parlamentą paskati
nęs pirmą kartą viešai prabilti 
apie Rusijos aneksuotą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pro
blemą.

Atskirai reikėtų paminėti 
„Baltų lankų” leidyklos iš
leistus praėjusį rudenį Vil
niuje viešėjusių Nobelio pre
mijos laureatų Gunterio Gras- 
so, Czeslatvo Miloszo, Wis- 
lavos Szymborskos, o taip pat 
Tomo Venclovos Pokalbiais 
apie atminties ateitį. Šioje 
mugės lankytojų dėmesį at
kreipusioje knygoje sudėti jų 
diskusiniai pasisakymai, pa
pildyti keletu eilėraščių. Visi 
tekstai spausdinami originalo 
ir lietuvių kalba.

Pasidomėjau religinę lite
ratūrą, žurnalus, knygas vai
kams ir jaunimui leidžiančios 
leidyklos „Katalikų pasaulis” 
stendu. Leidyklos atstovės pa
sidžiaugė. kad jau baigia par
duoti gruodžio mėnesį 3.000 
egz. tiražu išleistą knygą Ti
kiu. Knygoje — 12 Lietuvoje 
žinomų ir gerbiamų kunigų 
bei vienuolių nuoširdūs ir at
viri atsakymai j dešimt jiems 
pateiktų klausimų apie meilę 
žmogui, vienatvę, vienišumą 
ir draugystę, savo ir kitų klai
das, švelnumą ir nuodėmę, 
santykį su Dievu, laimę, gra
žiausias gyvenimo akimirkas.

Šią knygą mugėje gražiai pri
statė jėzuitas kunigas A. Sau- 
laitis ir dominikonas kunigas 
brolis Pijus.

Mugėje dalyvavo ir Kaune 
veikiantis krikščioniškas kny
gynas „Kolumbas”, prekiau
jantis Biblija, teologine, pa
žintine. grožine, vaikų lite
ratūra ne vien lietuvių, bet ir 
anglų, rusų, kitomis kalbomis, 
o taip pat krikščioniškosios 
muzikos įrašais.

Mano dėmesį atkreipė ir V. 
Masiulio knygyno stendai. 
Įdomi šio knygyno istorija. Vy
resnės kartos išeivija turbūt 
prisimena Kaune ir Pane
vėžyje veikusius V. Masiulio 
knygynus, nepriklausomybės 
laikais. Sovietmečiu jie buvo 
nusavinti, uždaryti, o pats 
šeimininkas pasitraukė į Va
karus, apsigyveno Prancūzi
joje. Po nepriklausomybės 
atkūrimo atgavusi savo sene
lio nuosavybę, buvusių kny
gynų patalpas, senuoju pava
dinimu juos atkūrė iš išeivijos 
Prancūzijoje grįžusi V. Masiu
lio anūkė Karolina Masiulytė. 
Jau kelinti metai ji sėkmin
gai prekiauja prancūziškomis 
knygomis. Jų pilna buvo mu
gės stende, nestokojusiame 
lankytojų.

Kaip niekada anksčiau, šioje 
knygų mugėje buvo gausus en
ciklopedijų derlius. Labiausiai 
buvo perkama Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto 
neseniai išleista Lietuvių lite
ratūros enciklopedija. Jos pri
statyme kalbėję redaktoriai 
prof. V. Kubilius, dr. V. Vana
gas sakė, kad tai pirmasis 
bandymas duoti enciklope- 
diškai susistemintų žinių apie 
lietuvių literatūros visetą, ži
noma, neišskiriant ir egzodą. 
Enciklopedijoje yra 2,500 
straipsnių, kurių antraščių 
vardyną sudaro ne tik perso
nalijos, t.y. literatūros kūrėjai,

tyrinėtojai, aiškintojai, vertė
jai, leidėjai, bet ir lietuvių lite
ratūros žanrai, srovės, stiliaus 
kategorijos, literatūrinė spau
da bei leidyklos, lietuvių tau
tosakos žanrai, tyrinėtojai bei 
rinkėjai, o taip pat kitų Lietu
voje gyvenančių tautų sukurta 
ir kuriama literatūra, kita
taučiai rašytojai, rašę lietu
viška tematika ir savo kūryba 
turėję poveikio lietuvių lite
ratūrai. Yra išleista ir šioš en
ciklopedijos internetlnė Versi
ja.

Paklausos susilaukė taip 
pat Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos instituto neseniai iš
leistos Mažosios Lietuvos en
ciklopedija. Muzikos enciklo
pedija, Technikus ėnęikliedi■ 
Ja.

Netruko ir naujų, literatū- 
rologijos problemas nagrinė
jančių, veikalų. Bene didžiau
sią literatūrologų, rašytojų, 
studentų dėmesį atkreipė 
prof. V. Daujotytės štyidija 
Literatūros filosofija. Šioje 
knygoje pirmą kartų Lietuvoje 
humanistikoje bandoma susie- 
ti du iki šiol atrodžiusius lyg 
ir visai atskirus, nęsusilie- 
čiančius dalykus — literatūrą 

s ir filosofiją.
Žmonės domėjosi, pirko ir 

Rašytojų sąjungos leidyklos 
retą naujieną — iš Nepriklau
somybės laikų žinomų pasakų 
rinkėjo, J. Basanavičiaus pre
mijos laureato Jurgių Dovy
daičio ne bet kokią, bet su dai
nuojamais intarpais jo su
rinktų ir parengtų lietuviškų 
pasakų knygą. Beje, šio tauto
sakininko užrašyta nuostabi 
lietuvių pasaka „Šaulės va
duotojas" išleista Japonijoje, 
daugelyje kitų pasaulio šalių.

Džiugu, kad mugėje netrūko 
ir šviežiai išleistos išeivijos 
autorių, egzodo litėraturos.

Nukelta į 4 psl.

Buvęs disidentas A. Terleckas (kairėje) įrašo savo autografų 
rašyt. J. Mikelinskui.
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1990 m. Kovo vienuoliktoji Susi tikimai
t Iš Lietuvos, LB Kultūros tarybos kvietimu, į JAV koncertuoti atvyksta 
dainininkai Gintarė Skėrytė ir Vytautas Juozapaitis bei pianistė Melita 
Kuprienė. Šiandien kviečiame busimuosius klausytojus susipažinti su 

dainininkais.

Prieš vienuolika metų — 1990 Kovo 11-osios aktu — Lietuva 
atkūrė nepriklausomybę. Džiaugiamės tėvynės laisve ir ri-
kruojamės paskui jos trispalvę su visa lietuvių tauta!

Sofija Šviesaitė

ŽARA VIRŠ NEMUNO

Sušvito žaros Nemuno padangėj, 
Lakštingalos jau gysta jo krantuos. 
Ir vieversėliai snapuos giesmę laikę 
Išbarstė po paskliautę ir laukuos.

Ji atskambės šiandien į tavo širdį, 
Vėjelio gūsiu, aidu subtiliu.
Žiūrėk, kad tu galėtum jam pritarti, 
Šaltinio sidabriniu varpeliu.

Kad niekad niekad naktys neužtemtų, 
Te Jono vabalėliai takus švies.
Kad iš po žemių grūdas prisikeltų,— 
Atgimusi dvasia dienas lydės.

Žinau, išnešt tą žiburėlį moki, 
Delnuos per vėtras, liūtis ir audras.
Kad amžiais neužgestų šita žvakė
O ji — tai laisvė mūsų Lietuvos!

1990.01.05.

Norinčių dainuoti 
nemažėja

Baritonas Vytautas Juoza
paitis Amerikos lietuviams 
jau pažįstamas, nes yra daina
vęs Čikagos lietuvių operoje, 
stažavęsis Niujorke pas žymią 
vokalo pedagogę Marleną Ma
las. Yra dirbęs su žymiais diri
gentais (M. Rostropovič, E. 
Muller, O. Dohnanij, J. Franc,
J. Bašmet, visais lietuvių diri
gentais). Koncertuota Vokieti
joje, Austrijoje, Indijoje, Nor
vegijoje, Prancūzijoje, Lenki
joje, Olandijoje, Rusijoje ir kt. 
Repertuare: Wolframas R. 
Wagnerio „Tanhauseryje”, Fi
garo G. Rossini „Sevilijos 
kirpėjuje”, Don Juan W. Mo- 
zarto „Don Juan”, Enrikas G. 
Donizetti „Lucia di Lamer- 
moor”, Grafas Šėmeta Bro
niaus Kutavičiaus „Lokys” ir 
daugelyje kitų. Dalyvauta 
žymiuose tarptautiniuose fes
tivaliuose: „Senieji ir naujieji 
keliai į Indiją” (1992, Ispani
ja), Shlezvigo-Holsteino muzi
kos festivalis (1992, Vokieti
ja), Savonnlinnos’93 operos 
festivalis Suomijoje, Pran
cūzijos šiuolaikinės muzikos 
kūrėjų simpoziumas-festivalis 
Montpeįje’93, Vilniaus tarp
tautinis muzikos festivalis 
(1998, 1999, 2000), Pažaislio, 
Trakų muzikos festivaliai ir 
kt. Pastaruosius metus V. 
Juozapaitis buvo Operos te
atro direktorius, dėsto Muzi
kos akademijoje.

Į Vytautą Juozapaitį krei
pėsi „Draugo” korespondentė 
Audronė V. Škiudaitė, prašy
dama ątsakyti į keletą klau
simų apie operos meną Lietu
voje.

- Menininkai Lietuvoje 
skundžiasi dėl savo socia
linės padėties, jie jaučiasi 
užmiršti valstybės, o išei
vijoje girdėjau nuomonę, 
kad Lietuvoje menininkų 
per daug.
- Sovietiniais metais mo

kiausi Vilniaus konservatori

TU GYVA

Lietuva, ar girdi, Tavo vardą jie šaukia, 
Lietuva, Tavo šventojo kraujo vaikai? — 
Ir sustoję beržai pakeliuos tebelaukia, 
Kuomet naktys prašvis, pasišalins rūkai.

Lietuva, Tu gyva iš kančių ir sunkybių, 
Iš bedalių mirčių ir ledinių speigų.
Dejones Tavo neša uldėjimai upių, 
Dvidešimtojo amžiaus tragizmo laiku...

Lietuva, ar girdi, — žemė šaukia po kojų, 
Akmenėlis sustingęs, ramunė balta.
— Dieve, gelbėk Tėvynę nuo priešų, pavojų, — 
Tavyn kyla viltinga tylioji malda.

Lietuva, Tu gyva ežerėliais ir gojais, 
Pražydėjus žibutės melsva akele.
Neveltui, Motinėle, tiek amžių aukojais,— 
Laisvei plazdant sparnais mes budėsim šalia.

Lietuva, Tu pažadinki paikojo dvasią, 
Apsvaigintąją nuožmiojo tvaiko migloj.
Geras Viešpats šiandieną visus jumis kviečia, — 
Apsikabinkit viens kitą — būkit taikoj!

1991.05.04.
Aušrų regėjimai. 1997 m. 

Kaunas.

joje ir statistu dirbau operoje, 
taigi teatrą pažinau gana 
anksti. Solistu pradėjau dirbti 
jau nepriklausomybės metais. 
Nuo tų laikų iš esmės niekas 
nepasikeitė, turint galvoje 
teatro valdymą, finansavimą, 
požiūrį į kultūrą.

Negaliu pasakyti, kad Lietu
voje per daug menininkų. Yra 
tiek, kiek jų yra. Ir jeigu jie to 
verti, turi rasti vietos po sau
le, ir nebūtinai Lietuvoje. Tai 
yra vienas iš nedaugelio da
lykų, kuo mes garsėjame pa
saulyje: labai gerais sportinin
kais ir labai gerais meninin
kais. Kad jų daug, mane 
džiugina. Jei valstybė nesuge
ba išlaikyti visų gerų meni
ninkų, tai rodo jos galimybes 
ir valstybę valdančių žmonių 
požiūrį į menininkus.

Operinis menas Lietuvoje 
neskursta, todėl kad meninin
kai yra ypatinga giminė: ge
rai, jeigu yra pinigų, bet jeigu 
jų nėra, lieka entuziazmas; 
profesinė sąžinė. Menininkas 
gyvas tik savo darbu.

Kaip minėjau, teatre per 10 
metų beveik niekas nepasi
keitė ir todėl atsitiko taip, kad 
mes turime etatinių solistų 
sistemą, kuri yra išlikusi dar 
nuo sovietinių laikų. Pagal 
įstatymą jiems darbo vietos 
užtikrintos iki grabo lentos, 
bet spektaklių mes nebega
lime rodyti tiek, kad tuos dai
nininkus užimtume. Publika 
neina į tuos pačius spektak
lius, kurie rodomi jau daugelį 
metų. Ir čia pradeda reikštis 
socialistinės sistemos konflik
tas su kapitalistine. Anais lai
kais menas buvo dotuojamas 
ir jam duodama pinigų į va
lias. Spektakliams būdavo 
teikiamos milijoninės lėšos, 
naudojamos brangiausios 
medžiagos. Visi kostiumai 
būdavo tiesiog fantastiškai at
likti. Šiemet mes gavome pi
nigų dirbančiųjų atlygini
mams ir vienų vieninteliam 
spektakliui pastatyti. Turint 
omenyje, kad turime ir operą,

ir baletą, tai reiškia merdė
jimą. Ieškome visokiausių 
būdų, kaip prasimanyti pi
nigėlių, o susigrąžinti į teatrą 
publiką reikia. Vienintelis ge
riausias būdas sudominti 
gerbėjus - įžymūs gastrolie
riai, nauji vardai. Taip prieš 
Naujuosius metus atsitiko, kai 
teatras lūžo nuo žiūrovų, su 
Verdi „Don Carlos”, kai daina
vo Violeta Urmanavičiūtė, 
Sergejus Larinas, kurie yra 
išeiviai iš Lietuvos ir dainuoja 
Metropolitan, Chicago Lyric, 
La Scala operose. Šalia buvo 
Irena Milkevičiūtė, kitos 
žvaigždės. Salėje nebuvo kur 
musei' nutūpti. Vadinasi, ke
lias geras. ♦

O mūsų menininkai jaučiasi 
nuskriausti, nes negalime jų 
aprūpinti darbu, nors ir nega
lime jų atleisti. Jie nejaučia 

< natūralios konkurencijos. 
Etatinis dainininkas sėdi sau 
ramus ir gauna šiais laikais 
nemenką atlyginimą, o kar
tais žymiai geriau pasiruošę 
jauni žmonės vaikšto aplink 
teatrą. Pereiti prie kontraktų 
sistemos mes patys negalime, 
tai valstybės problema. 
Dešimt metų apie tai kalbame 
visais lygiais, bet reikalai ne
juda.

- Kaip jaučiatės užsie
nyje? Lietuviai šiek tiek 
kompleksuoti ir visada 
pabrėžia - mes maža tauta 
(suprask - silpna). Ar Jums 
tarp užsienio kolegų kyla 
jausmas, kad Jūs „vargšas 
lietuvis”?
- Aš pakliuvau į tą srautą 

žmonių, kurie pradėjo važinėti 
į užsienį 1991-1992 m., kai 
tik atsidarė sienos. Teko sta
žuotis Belgijoje, operinio meno 
centre. Tais pat metais Phila- 
delphijoje pakliuvau į Luciano 
Pavarotti tarptautinį voka
listų konkurso finalą, pakvietė 
Lietuvių opera Čikagoje. Nie
kada nesijaučiau silpnos tau
tos atstovas. Kuo lietuviai gali 
didžiuotis ir kuo jie išsiskiria 

iš kitų - tai patriotiškumas. 
Tik viena problemėlė - mes 
mylime Lietuvą, bet nemylime 
lietuvių. Mes gerbiam tautą, 
bet negerbiame tautiečių...

Turime neblogos šiuolai
kinės muzikos, tik pas mus 
dainuoti lietuvišką operą 
kažkodėl nėra populiaru. Vi
sai kitaip jautiesi užsienyje. 
Lietuvišką muziką teko dai
nuoti Belgijoje, Olandijoje, Ru
sijoje. Kai dainuoji svetur, sa
kykim, Ūdrio dainą iš 
„Pilėnų”, gumulas gerklėje 
pradeda kilti iš susijaudinimo, 
nes matai publiką, besiklau
sančią su ypatingu susidomė
jimu. Tada prabunda pasidi
džiavimo jausmas.

Paskutinės gastrolės su 
mūsų teatro trupe buvo Tai- 
vane. Tai buvo mūsų operos 
triumfas. Taivaniečiai įvertino 
ir mūsų orkestro pajėgumą, ir 
chorą, ir dekoracijas.

- Kodėl neišvažiavote į 
užsienį? Turite Dievo do
vaną, už kurią mokėtų dau
giau negu Lietuvoje?

- Nesakau, kad esu na
misėda. Bandžiau važiuoti. 
Buvo metas, kada laikiau save 
pasaulio žmogum. Neturiu 
kompleksų, Amerikoje jau
čiuosi kaip namie. Žinau, kad 
čia yra imigrantų kraštas, ge
ros galimybės prisitaikyti ir 
tapti vienu iš visuomenės 
narių. Tai teikia pasitikėjimo 
savimi. Bet kažkodėl traukia 
tas žemės lopinėlis, Lietuva - 
kaip magnetas. Čia vaikai, 
tėvai, artimieji. Juo labiau da
bar, kai yra galimybė bet kada 
sėsti į lėktuvą ir išvažiuoti - 
noras nebe toks. Sovietmečiu 
jauteisi kaip paukštis narve
lyje - tik atidarykit vartus, tik 
išleiskit.

1991 m. su intencija išvy
kau į Ameriką - pasilikti. Bet 
pabuvau porą mėnesių, ir at
gal. Ir nesigailiu. Tos permai
nos, kurios įvyko per dešimt
metį, įvyko mano akyse. 
Amžių kaita, vaikai auga. La
bai įdomus ir visavertis gyve
nimas. Amerikiečiai draugai, 
kurie grįžta į Lietuvą, sako, 
kad čia gyvenimas verda. Tu 
esi vienas iš dabartinės šalies 
kūrėjų. Aš taip pat dirbu tą 
darbą. Buvau įsivėlęs ir į poli
tiką. Skauda, kai matai blo
gybes, bet jautiesi tos vals

tybės šeimininkas. . Kųdėl 
amerikiečiai tokia "didinga 
valstybė? Jų kiekvienas .jau
čiasi šeimininkas.

Į užsienį žmonės dažniausiai 
išvažiuoja, skatinami ekono
minių priežasčių. Yra ir 
užgautų ambicijų. Lietdyi^i 
ypač ambicinga tauta; Kiti 
važiuoja gal bėgdami nuo pro
vincialumo. Bet provinciąlai 
yra ne tie, kurie gyvena pro
vincijoje, o tie, kurie mąsto 
provinciškai. Galima būti di
džiu - pasaulio žmogumi Mhii- 
šiagalos kaime, o likti proęjn- 
cialu Manhatene... Z.. ." T.

- Papasakokite apie save 
ir savo šeimą. Ar linkė
tumėte vaikams sekti sąyo 
pėdomis?

- Mano tėvai buvo mokyto
jai, dabar pensininkai.(tėvas - 
tremtinys, bet ta istorija ?jSa- 
bar jau nebeaktuali). Žmona 
irgi baigusi dainavimą. Aš - iš 
Radviliškio, garvežių sostinės, 
kur žvirbliai juodi. Po šiai die
nai dar netikiu, kad dirbu ope
ros teatre, nes niekada ^ne
galvojau apie tokį dafbą. 
Norėjau būti teisininkas, sto
jau studijuoti į Vilniaus uni
versitetą. Išlaikiau egzami
nus, bet man pasakė: tėvas 
tremtinys, tu čia nesimokysi. 
Paskui bėgimas nuo šovf^tmės 
kariuomenės...

Dainavau „Dainų dainelės” 
konkurse. Tai ir buvo mažas 
kabliukas, už kurio užkibau. 
Tikrasis potraukis atėjO^įpu 
besimokant konservatorijoje. 
O aš, jeigu darau, tai darau 
taip, kad nebūtų dėl to sarma
ta. Dėl prigimtų dalykų - bal
so tembro - ne man spręsti, o 
profesionalumas pasiekiariias 
kruopščiu darbu, matant ge
rus pavyzdžius.

Turiu 3 dukras, tik viena ne 
muzikantė. Kažin, ar 
čiau savo vaikams tapti laži
ninkais. Atlikėjo profesiją - 
stipriems žmonėms. Poąfas 
gali užsidaryti virtu Vėją...,'ir 
rašyti. Atlikėjui reikia’ :®3Jti 
prieš tūkstančių žmbnių siu- 
ditoriją, jis turi nešti geras 
sroves, turi patenkinti visus, 
šypsotis, jeigu reikia, jeięu 
reikia, verkti. Tai ypač sun
kus, bet mano labai mylimas 
darbas. Žinau, kiek tai kai
nuoja sveikatos, pasiaukojimo. 
Po gero sezono artistas tjirėtų 
išvažiuoti į Italijos kurortus 
pailsėti, dabar gi per atosto
gas važiuoji į festivalius. Nftrs 
ir tai naudinga - juo daugiau 
rodaisi, juo daugiau apie tave 
žino, juo daugiau žino,, juo 
daugiau kviečia, juo daugiau 
kviečia, juo daugiau uždirbi. 
Įsisuki į ratą ir sukiesi. Diepa 
teatre, Muzikos akademijoje, 
vakare - spektakliai. Par
važiuoji namo leisgyvis. Iš 
ryto - vėl tas pats.

- Bet norinčių dainuoji 
nemažėja?

Absoliučiai. Stebuklinga? ir 
tai mane džiugina: dainavimo 
populiarumas nemažėja,•;ntjrs 
visi žino, kad perspektyvų 
nėra. Kasmet į Lietuvos rnttži- 
kos akademiją ateina apie'20 
pretendentų, iš kurių įstoja 4-
5. Iš tų žmonių išsiskiria 1-2, 
kurie jau įsisuka į konkurenci
jos ratą. Kai kurie iškrenta, 
kai kurie išsilaiko. ■ y*

- Dėkojame už pokalbi. 
Linkime gero pasisekimo 
Amerikoje.
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Valstybinių kultūros ir meno premijų laureatai su prez. Valdu Adamkum. Iš kairės: T. Venclova, R. 
Granauskas, E.A. Cukermanas, D. Kasčiūnaitė, A. Jacovskis, I. Milkevičiūtė, prez. V. Adamkus, N. 
Miliauskaitė, S. Geda (Kultūros ir meno premįjų komiteto pirm.), V. Bagdonas.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Kultūros ir meno premijų 
laureatai

Kaip ir kasmet, taip ir 
šiemet, Vasario 16-sios išva
karėse prezidentas Valdas 
Adamkus prezidentūros Balto
joje salėje reikšmingiausius 
kūrinius sukūrusiems litera
tūros, muzikos, teatro, dailės 
žmonėms iškilmingai įteikė 
valstybines Kultūros ir meno 
premįjas (po 42,500, litų) bei 
laureatų diplomus.

Pradėdamas iškilmes, kultū
ros ir meno premijų komiteto 
pirmininkas poetas Sigitas 
Geda pasakė:

— Kaip ir kasmet susirin
kome pagerbti kultūros ir me
no premijų laureatų. Šiemet 
jų yra devyni. Pirmiausia tu
rime pasakyti, kad jų dalia ir 
jų vieta išskirtinė. Premijos 
jiems suteiktos už darbus, už 
kūrybą paskutiniųjų šimtme
čio metų sąvartoje, pagal ga
liojančius nuostatus už pas
kutiniųjų penkerių metų 
kūrybą. Garbingą įvertinimą 
jie gauna jau kito, t.y. XXI 
amžiaus pradžioje. Tas išskir
tinumas gal ir nėra kokia nors 
ypatinga žymė, ženklas yra jie 
patys, po ilgų svarstymų, de
batų, kalbų ir „apkalbų”, po 
slapto balsavimo surinkę dau
giausia balsų demokratiškose 
varžybose. Ta proga ir sveiki
name, pagerbiame tris daili
ninkus: Eugenijų Antaną Cu- 
kermaną, Dalią Kasčiūnaitę ir 
Adomą Jacovskį, tris rašyto
jus: Romualdą Granauską, 
Tomą Venclovą ir Nijolę Mi
liauskaitę, operos solistę Ireną 
Milkevičiūtę, aktorių Vladą 
Bagdoną.

Mūsų teatras, muzika, lite
ratūra, dailė, poezija, sceno
grafija, muzikos platinimo, at
likimo, dirigavimo menas... 
Sunku išvardinti, dar sunkiau 
ką nors ypatingai išskirti iš 
daugelio šitų „sielos įkvėptųjų 
ir dvasios pakylėtojų” sričių. 
Visos jos reikalingos taip, kaip 
oras ir vanduo, duona ir drus
ka, visos jos yra sudėtinės toje 
visumoje, kurią mes vadiname 
savo gyvenimu, savo šalimi.

Kad ir kas ką bekalbėtų, 
laisvės sąlygomis lietuviškas 
žodis, spalva, linija, balsas ir 
piešinys, lietuviškos sielos ju
desiai tapo priklausomi tik 
nuo mūsų pačių, nuo paties 
giliausiojo mūsų diktato... 
Jaučiu, kad šitos formulės irgi 
traukia i stereotipą, todėl lei

siu sau prisiminti mūsų senolį 
iš Karaliaučiaus, lietuviams 
artimą I. Kantą, galgi jam 
malonu, kad dabar mūsų me
no žmonėms labai daug reiš
kia perfrazuota jo formulė 
apie žvaigždes, ■ šviečiančias 
viršum mūsų galvų ir mora
linį įsipareigojimą, bilsnojantį 
mūsų širdyse. Šių klasikinių 
koordinačių erdvėje ganėtinai 
sėkmingai juda naujausieji 
lietuviškieji menai.

Sveikindamas laureatus, V. 
Adamkus, be kita ko, pasakė:

— Esate asmenybės, šian
dien tęsiančios didžių Lietu
vos moterų ir vyrų darbus, su
teikiančios mūsų kasdieni
niams darbams amžinybės 
matmenį. Suteikiančios viltį 
būsimoms kartoms atpažinti 
amžių sankirtos Lietuvą kaip 
savitą, imlią naujovėms ir 
kartu tvirtai tęsiančią tradici
jas valstybę.

Prezidentas įteikė premijas 
ir diplomus laureatams.

Užsienio lietuviams, be abe
jo, įdomu sužinoti, kas tie 
aukšto valstybės įvertinimo 
susilaukę menininkai, kas 
būdinga jų kūrybai, ką jie pa
tys kalba apie save, apie mūsų 
kultūros ir meno aktualijas.

Tarp jausmo ir proto

Menotyrininko V. Liutkaus 
nuomone, dailininkas E. A. 
Cukermanas atstovauja ne
gausiai ką tik pasibaigusio 
amžiaus aštuntojo — devinto
jo dešimtmečio Lietuvos ab- 
strakcionistų grupei. Jis suge
ba kalbėti apie dabartį 
minimaliomis priemonėmis, 
jomis atskleisti etninei tradici-

Eugenijus A. Cukermanas.

jai ir kultūrai būdingą pasau
lio jauseną. Tai ypač atsispin
di premiją nulėmusiuose jo 
darbuose „Arsenalas”, „Riva”, 
„Magma”, „Juoda-žalia”, „In- 
dian summer”, „Zonos XXI”, 
„Zonos XXII”, „Kolona”, „Klo
dai”.

V. Liutkus pažymėjo, kad E. 
A. Cukermanas, sovietiniais 
laikais baigęs architektūros 
studijas, nebuvo priimtas kaip 
visavertis kūrėjas į tapybos 
atstovų gretas, nes nesilaikė 
sovietinio meno postulatų, jo 
kūrinių nepirko muziejai, ne
spausdino meno leidiniai. Nors 
jau tada jis išsiskyrė, kaip ga
bus, savitas dailininkas, bet jo 
personalinės parodos glaudėsi 
provincijos — Birštono kul
tūros namų, kitose nežy
miose salėse. Abstrakcija, ku
rios nuosekliai laikėsi ir te
besilaiko E. A. Cukermanas, 
tuo metu dar tebebuvo mūsų 
tapybos lauko pakraščiuose. 
Jo kūryba kartu su K. Zim
blytės, V. Antanavičiaus, L. 
Katino darbais tuos dešimt
mečius atstovavo radikaliajam 
Lietuvos tapybos sparnui, bu
vo, nors ir nedidelė, bet meni
niu užtaisu, rimta opozicija 
oficialumui, panegirikai, me
ninę raišką kausčiusioms nor
moms.

Menotyrininko V. Liutkaus 
nuomone, E. A. Cukermanas 
apmąsto, kontempliuoja pa
veikslą kaip savarankiškai at
sirandančią struktūrą, jis 
emociją parodo ne iliuzoriškai 
apčiuopiamą, o kaip askezę, 
nenorą atvirai išsipasakoti. 
Dailininkas siekia apvalyti 
vaizdą taip, Xąd jis šnekėtų 
pats savo sandara, būtų tarp 
jausmo ir proto. Kažin ar ras
tume šiandien antrą tokį 
mūsų tapytoją, kuris taip būtų 
atsidavęs ir įtikėjęs pačių ta
pybinių priemonių galia? — 
klausia V. Liutkus. Brūžintas 
paviršius, dažo slystelėjimas, 
zigzagais išvestos linijos, su
šiauštos faktūros — visa tai 
paveikslo radimosi materija, 
akivaizdžiai, vizualiai tvarkin
ga, subtili, meistriškai sude
rinta E. A. Cukermano.

Nors paveiksluose nerandi 
motyvų, bet žvelgdamas į juos 
nesijauti esąs už dabarties, už 
gyvenimo ribų. Juose gali pa
justi, kad gamta, aplinka yra 
in kūrvbos ternė. V T.intlranc 

nuomone, E. A. Cukermanas 
nėra agrarinis, kaimo gamtos 
dailininkas; jis — miesto, jo 
mūrų, šaligatvių, sienų faktū
rų spalvų atkūrėjas.

Iš prezidento priėmęs lau
reato regalijas, A. E. Cuker
manas tarė tokį žodį:

— Menininkui pamatinė 
paskata kurti yra patsai ge
bėjimas kurti. Įprasmintas, 
įvaldytas, virtęs vidiniu im
peratyvu. Kūrimas nėra vie
nos krypties veiksmas, atseit, 
tik nuo autoriaus — į kūrinį. 
Yra ir grįžtamasis ryšys — kai 
dirbi, paveikslai nuolat tave 
stebi ir vertina, kitaip tariant, 
pasako tau, ko esi vertas, kaip 
menininkas. Kūryboje egzis
tuoja ir trečias dėmuo 
adresatas. Tad kūriniai savo 
ruožtu bus vertinami meno 
mylėtojų, kolekcionierių, kriti
kos. Kiek tai rūpi autoriui, pa
reina nuo to, ko jis siekia ar 
ieško mene. Bet kuriuo atveju, 
pripažinimo siekis nėra savy- 
bingas kūrybinės veiklos bruo
žas, greičiau šalutinis, latenti
nis motyvas. Yra galimos dvi 
priešingos nuostatos. Perteik
siu savais žodžiais, ką šia 
tema yra kalbėję Paul Ce- 
zanne ir George Braųue.

Cezanne: „Jei žinočiau, kad 
niekad nepateksiu į Luvrą, 
nustočiau tapęs”. Braųue: 
„Net ir būdamas tikras, kad 
mano paveikslai bus sunaikin
ti, vis tiek tapyčiau”.

Man artimesnė yra antroji 
nuostata, dėl savo įsitikinimų 
ir asmeninės patirties. Tad, jei 
sulaukiama pripažinimo, pri
imkime tai ne kaip dėsnin
gumą, veikiau kaip Fortūnos 
palytėjimą. Pabaigai — grynai 
asmeninė refleksų a: ką b«- 
reikštų garbingas Naciona
linės premijos laureato var
das, vis tiek turi grįžti į stu
diją ir tęsti savo darbą, lyg 
nieko nebūtų įvykę...

Vladas Bagdonas — Rytų 
Europos teatro simbolis

Aktoriui Vladui Bagdonui 
kultūros ir meno premija pa
skirta už vaidmenis spektak
liuose: W. Shakespeare „Meilė 
ir mirtis Veronoje”, „Ham
letas”, „Otelas”, M. Koleno 
„Anna Weis”, J. Kandero 
„Graikas Zorba”.

Vladas Bagdonas.

— Praėjusią vasarą Veneci
jos bianalėje buvo rodomas 
naujausias režisieriaus Ei
munto Nekrošiaus spektaklis 
„Otelas”. Kataloge apie Vladą 
Bagdoną buvo parašytas toks 
sakinys: „Otelą vaidina akto
rius Vladas Bagdonas, kuris 
yra Rytų Europos teatro sim
bolis”. Iš tiesų, šis mūsų ak
torius jau seniai simbolizuoja 
aukštos kokybės aktorystę, — 
premijų komitetui rašė teatro 
žinovė R. Marcinkevičiūtė.

Jos nuomone, prieš metus 
rjf na nOtlVl

V. Bagdonas įgijo dar vieną 
simbolio reikšmę: jis yra jun
giamoji grandis tarp vyresnio
sios ir jaunosios mūsų aktorių 
kartos. Jis gerai valdo tradi
cinius šios profesijos įgūdžius, 
tarp jų — scenos kalbos 
kultūrą, dikciją, vaidinamo 
personažo psichologinį por
tretą. Antra vertus, šis akto
rius rodo puikų gebėjimą jung
ti fizinį veiksmą, kūno gesto 
kalbą ir žodžio interpretaciją.
B. Marcinkevičiūtė pabrėžia 
esminį, iš kitų išsiskiriantį V. 
Bagdono aktorystės efektą: tai 
drąsus naujoviškumo ir aka
deminės aktorinės kultūros de
rinys. Kiekvienu nauju vaid
meniu jis ne tik atskleidžia 
netikėtą savo įgūdžių įvairovę, 
bet ir pasakoja unikalią vaidi
namo personažo istoriją. B. 
Marcinkevičiūtės nuomone, 
nors naujausias Bagdono vaid
muo — Otelas — vienas sun
kiausių pasauliniame repertu
are, bet jo atliktas Otelas — 
tai ypač reta meistriškumo, 
aktorinės technikos ir to, ką 
vadiname aukštąja sielos tra
gedija jungtis.

Talento ir patirties 
triumfas

Kultūros ir meno premija už 
pastarųjų penkerių metų kon
certines programas paskirta 
Lietuvos simfoninio orkestro 
meno vadovui ir vyr. dirigen
tui Juozui Domarkui. Dėl ligos 
jis negalėjo dalyvauti įteikimo 
iškilmėse.

Juozas Domarkas.

J. Domarko meistriškumą 
tenusako muzikologės A. Ne
krošienės žodžiai, pareikšti 
premijų skyrimo komitetui. 
Pasak A. Nekrošienės, J. Do
marką pamatuotai galima va
dinti Lietuvos valstybinio sim
foninio orkestro kūrėju. Dar 
karjeros pradžioje gimusi jo 
nedrąsi svajonė išugdyti Lie
tuvoje aukščiausios klasės 
simfoninį orkestrą, šiandien 
išsipildė. J. Domarko vado
vaujamas šis orkestras išugdė 
puikią garso kokybę ir savjtą 
interpretacinį braižą, tapo 
ryškiu mūsų krašto muzikinės 
kultūros populiarintoju. Jau 
35 metus vadovaudamas sim
foniniam orkestrui, J. Domar
kas gali pasidžiaugti išugdęs 
ne tik naują savo orkestro mu
zikantų, bet ir naują klausy
tojų kartą. Juk tie, kurie vai
kystėje klausėsi vaikams 
skirtus kūrinius — C. Sain — 
Saenso „Žvėrių karnavalą” ar
S. Prokofjevo „Petią ir vilką”, 
o vėliau — monumentalius G» 
Verdi, W. A, Mozarto, J. 
Brahmso „Reųuiem”, J. Stra- 
vinskio baletu,. G. Mahlerio 
simfonijas, kitų sudėtingiau
sių ir gražiausių’ muzikos 
kūrinių interpretacijas, šian
dien į J. Domarko diriguoja- 
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savo vaikus.
Prisimindama prieš kulis 

metus atliktą M. Ravelio bale
to „Dafnis ir Chloja” siuitą,fA. 
Nekrošienė rašė: „Virtuozų 
muzikų orkestras,virtuozo di
riguojamas griežė ‘spalvų’, ir 
minties meistro muziką. Kom
pozitoriaus valia, kulminaci
joje nuostabiu, netikėtu tęm- 
bru orkestro instrumentus 
praturtino choras. Šis vakaras 
— tarsi visa Juozo Domarko 
biografija — talento ir patir
ties triumfas.

Teatras — tarsi magija
Dailininkui Adomui Jacovs

kiui valstybės premija įteikta 
už scenografiją spektakliams:
M.- Lermonto „Maskaradas”,
D. Verdi „Aida”, Sofoklio,„Edi
pas karalius”, J. Stravinskio 
„Šventasis pavasaris”.

Adomas Jacovskis.

J. Jacovskis praturtino 
ratūrinėmis ir režisūrinėmis 
metaforomis persmelktą šių ir 
kitų spektaklių kūną išradin
gomis, taikliomis ir talpiomis 
vaizdinėmis asociacijomis. Sa
vo scenovaizdžiais dailininkas 
paruošia paprastumu sudė
tingą spektaklio ir žiūrovo 
bendravimo kelią, kuriuo ne
trukdomai gali sruventi reži
sieriaus fantazija ir aktoriaus 
improvizacija, — apie minėtų 
ir kitų spektaklių scenografiją 
atsiliepia teatro kritikas- H.r 
Šabaševičius. Jo nuomone, A. 
Jacovskio kūryba niekada nė
ra diktatoriška — scenovaiz- 

’ džiai pažadina kūrybingiau
sias spektaklyje dalyvaujančių 
asmenybių jėgas, provokuoja 
netikėtiems atradimams ir ku
ria spektakliui būtiną atmos
ferą. Be kita ko, A. Jacovskis 
atskleidė šiuolaikinio teatro 
sceniškumo ir gyvybės pa
slaptį, kurios pagrindiniai ele
mentai — nuolatinė kaita, ju-> 
dėjimas ir virsmas — ryškina
mi visomis įmanomomis prie
monėmis. Kartu A. Jacovskio 
scenovaizdžiai niekad neturi 

Prez. Valdas Adamkus (dešinėje) įteikia 2000 metų Valstybinę 
kultūros ir meno premiją rašyt. Romualdui Granauskui.

agresyvaus dinamizmovei
kiau juos apsprendžia'filoso
finė laiko kategorija.

Spektaklių įvaizdį ‘A. Ja
covskis kuria idėjų Kpnęentra- . 
vimo principu, sutelkiant pa
grindinį vaizdinį į. prąsminį 
krūvį viename objekte ■— „Nu
sišypsok mums, Viešpatie” — 
kelionės. vedimo, „Maskara
de” — sniego kamuolyje „Edi
pe karaliuje” ,— nusiuvusia
me bokšte.

Pirmapradžio mąstymo 
gelmenys

Prieš kelis metūš' A.“ Vai- 
čiūlaičio premiją pelnęs ra
šytojas Romualdas Granaus
kas valstybės premiją gavo už 
naujus prozos kūriniui Gy
vulėlių. dainavimas-, Raudonas 
ant balto, novelių rirfkitiį Rau
doni miškai. Nevėltui ■ lite-
ratūros tyrinėtoja dr. 'J'.'Sprin- 
dytė išvardijusi, k'ėkių mūsų 
klasikų prozos pasakojimo 
tradicijas tęšiė R) Grabaus
kas, greta M. Katiliškio, V. 
Krėvės, Vaižganto, paišinėjo 
ir A. Vaičiulaitį. -

Pasak J. Špririd^ėį* “Gra
nausko kuriamas pasAVilįs už
tvirtina, koduoja mitinį mat
menį, amžinatvės dimensiją, 
priartėdamas prie žmogiško
sios prigimties pamatų, prie 
psichikos' gelmįų, ‘Jjj^iyijdUa- 
lios ir kolektyvinęs'*'pasąmo
nės. Tvarumo sąvoką galima 
pritaikyti ir laureato kūrinių 
žodiniam audiniui — per 30 
metų parašyti jo kūriniai atsi-

■- duria šalia vienaš.Uito',“atsi
spyrę laiko kitžjUdiui."' ir, 
nežinodamas R. Grariauškb bio
grafijos, neatspėsi, kuris ap
sakymas iš 1969 m. parašyto 
rinkinio Medžių viršūnes, ku
ris iš Duonos valgytojų (1975 
m.) j Gyvulėlių dainavimo 
(1998) ar iš Raudonas 'ant bal
to (2000 Hi.). ■

R. Granauskui, kaip vie
nam kitam dabarties'lietuvių 
prozininkui, pavaldūš pirma
pradžio mąstymo gelmenys, 
atspindintys visuomenės pa
tirtį, esančią už atskiro indivi
do būties ribų. Tai kūrybin
giausiai išnaudojantis pirma
pradžių mitologinių vaizdinių 
atmintį lietuvių prozininkas, 
teigia J. Sprindytė/TodėTGra- 
nauško pasakojimas ypač ob- 
jektyvizuotas, jame' nėra per
dėto individualaus susireikš- 
minimo, egocentriškos savi
raiškos.

Savo trumpame žodyje R. 
Granauskas prisiminė Vasario 
16-ąją gimusią savo ipamą — 
nuoširdžią, smalsią, kaip ii- vi
sos moterys.

Nukelta į 2 psl.
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Nesenstantys senojo Vilniaus 
vaizdai

Lietuvos Nacionalinis mu
ziejus pirmąjį šių metų ket
virtį, jungiantį dvi valstybės 
nepriklausomybei svarbias da
tas — Vasario 16 ir Kovo 11 
— pažymėjo reikšmingais ren
giniais, skirtais Lietuvos fo
tografijos istorijai. Pirmosiose 
parodose, kurias surengti pa
dėjo Lietuvos Mokslų aka
demijos biblioteka, Lietuvos 
Dailininkų sąjunga, Vilniaus 
Rotušė, Fotomenininkų są
junga, Rusijos valstybinis isto
rijos muziejus, eksponuojamos 
senojo Vilniaus fotografijos.

„Vilniaus fotografija 
1858-1915 m.”

Taip pavadintą parodą Vil
niuje, Dailininkų sąjungos ga
lerijoje „Arka” užplūdo tiek 
lankytojų, kiek jų sostinės 
parodų salėse tepamatysi la
bai retai. Suprantamas žmo
nių smalsumas, noras savo 
akimis pamatyti to meto vaiz
duose įamžintas pažįstamas 
vietas, istorinius statinius, 
šiandieną fotografų pamėgtą 
Šv. Onos bažnyčią, Gedimino 
pilį, gerokai besiskiriančią 
nuo dabartinės, katedrą ir 
daug ką kita. Po devyniolikto
jo amžiaus Vilnių vaikšto 
skrybėlėtos damos, pūstais si
jonais, orūs ponai, žygiuoja 
kareivių pulkelis, į turgų trau
kia valstiečiai su krepšiais. 
Fotografas Janas Hermano-

Jonas Kazimieras Vilčinskis.

Generalgubernatoriaus rūmai (dabar prezidentūra) ir Vilniaus universiteto astronomijos observa - 
torija. Iš Vilniaus Rotušėje veikiančios parodos „Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose”. 
Garsiojo Vilniaus albumo autorius J. K. Vilčinskis, dar studijuodamas Vilniaus un-te, pradėjo rinkti 
meno kūrinius, įvairias senienas, susijusias su Lietuvos praeitimi. Matydamas, kaip greitai nyksta 
kultūros ir dailės paminklai, kaip sunku juos išsaugoti, apie 1844 m. J. Vilčinskis sumanė leisti Vil
niaus albumą, siekdamas supažindinti Lietuvos visuomenę su svarbiausiais krašto architektais ir 
vaizduojamosios dailės paminklais, garsiais Lietuvos žmonėmis. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

vičius dinamiškai fiksuoja 
-1906 m. vasaros liūtį, užklu

pusią miestelėnus per Dievo 
Kūno procesiją tuometinėje 
Blagoveščenskajos (dabar Do
minikonų) gatvėje. Juzefas 
Čechovičius 1885 m. nufotog
rafavo Tiškevičių rūmų sta
tybą. Dabar šiame pastate yra 
Mokslų akademijos biblioteka. 
Botanikos sodo vartai, Alek
sandro Nevskio koplyčia Šv. 
Georgijaus (dabar Savival
dybės) aikštėje, imperatorės 
Jekaterinos Antrosios pa
minklo atidengimo momentai, 
Muravjovo (koriko) akmeninė 
statula, plynlaukiai dabarti
nių statinių vietose, valtys, 
plaukiančios, per Nerį ties 
šiandieniniais Koncertų ir 
sporto rūmais, tiltai, jungę 
upės krantus — visa tai ne
senstančiose senojo Vilniaus 
fotografijose.

Ankstyviausia ekspozicijos 
fotografija — 1841 metais į 
Vilnių atvykusio dainavimo 
mokytojo italo Džiuzepe Achi
lo Bonoldi 1858 metais dary
tas kažkokios ponios Glo- 
vackos portretas. Nuostabu 
matyti aristokratės Antaninos 
Dembovskos portretą, kurį pa
rodos rengėjai padidino kelio
lika kartų ir pakabino antrojo 
galerijos aukšto prieigose per 
visą sieną. Šios fotografijos 
autorius Aleksandras Štraus- 
sas.

Salėse chronologiškai, tvar
kingai sugrupuoti . fotografų 
Juzefo Čechovičiaus, Tiburci- 
jaus Chodzkos, Jano Heritta- 
novičiaus, Aleksandro Štraus- 
so, brolių Čyžų, Jano Bulhako 
ir kitų autorių darbai, to lai
kotarpio komercinių foto
ateljė daryti portretai, šeimy
ninės nuotraukos. Dažno lan
kytojo žvilgsnis stabteli prie 
fotografijos, kurioje įamžinta 
rašytoja Gabrielė' Petkevičai- 
tė-Bitė su tokiomis pat, kaip 
ji, jaunomis bičiulėmis. ,.

* ’ ■ ; S ■ *
Laukti ir netikėti 

atradimai
Parodos kuratorė, Lietuvos 

nacionalinio muziejaus iko
nografijos skyriaus vedėja 
Margarita Matulytė pasakojo, 

kaip iš Rusijos valstybinio mu
ziejaus, esančio prie pat 
Maskvos Raudonosios aikštės, 
buvo pasiskolinti labai įdomūs 
eksponatai. Tai vieno pirmųjų 
Vilniaus fotografų Alberto 
Sveikovskio daryti miesto 
vaizdai. A. Sveikovskis, atvy
kęs iš Prūsijos, 1860 m. Vil
niuje, Vokiečių gatvėje atidarė 
fotoateljė, veikusią šešetą me
tų. A. Sveikovskis sudarė 
įspūdingą 32 fotografijų Vil
niaus albumą, kurį vienas 
rusų kolekcininkas padovano
jo Maskvos muziejui, kaip ir 
žinomo Vilniaus observatori
jos fotografo Vilhelmo Za- 
charčiko 47 nuotraukų al
bumą. 1990 m. Lietuvos na
cionalinio muziejaus direktorė 
Birutė Kulnytė lankėsi Rusi
jos muziejuje ir matė tuos re
tus Vilniaus istorijos doku
mentus. Dabar į Maskvą 
važiavo Margarita Matulytė ir 
fotografas Kęstutis Stoškus. 
Pavyko susitarti, kad abu al
bumai bus paskolinti parodai 
„Vilniaus fotografija 1858- 
1915”. Ten pat, Maskvos mu
ziejaus saugykloje, buvo ir A. 
Sveikovskio penkių fotografijų 
Vilniaus panorama, kuri padi
dinta puošia parodą.

Šis atradimas nebuvo ne
tikėtas, nes apie A. Sveikovs
kio ir V. Zacharčiko darbus 
buvo nemažai žinoma. Bet štai 
visą pirmojo aukšto salę 
užimantys Johano Hiksos pa
likti vaizdai daugeliui tapo 
didžiausiu šios parodos atradi
mu. Būtent, tai pabrėžė Lietu
vos fotomenininkų sąjungos 
sekretorius Stasys Žvirgždas, 
pajuokavęs, kad jis vos negavo 
infarkto iš netikėtumo...

Taigi Johanas Hiksa, kas 
jis?

Margarita Matulytė pasako
ja, kad šio fotografo vardu te
buvo pažymėta vienintelė mu
ziejuje esanti nuotrauka. „Mes 
galvojome, jog buvo toks žmo
gus, gal fotografas — mėgėjas. 
Tai buvo tik spėlionės. Ban
džiau ieškoti atsakymo Lietu
vos istorijos archyve, —- tęsia
M. Matulytė, — bet ten nieko 
neradau. Vėliau Boleslovo Ru- 
secko fonde radau Johano

„Mergaitė su šautuvu”. Ženi Kruder, nufotografuota Aleksandro 
Štrausso ir Jaroslavo Bzožovskio fotoateljė 19 a. aštuntame 
dešimtmetyje.

Hiksos ir jo brolio Františeko 
laiškus šiam žmogui. Su
simąsčiau, kad fotografas tu
rėjo būti neeilinė asmenybė, 
bendravusi su to meto kul
tūros elitu. Ilgos paieškos ne
nuėjo veltui — pavyko rasti 
Vilniuje gyvenančias fotografo 
brolio anūkes Danutę Vai
tiekūnienę ir Jūratę Veiverie- 
nę-Hiksaites. Jos supažindino 
su Johano Hiksos anūke kau
niete Irena Grigiškyte. Ti
kėjomės, kad ji ką nors papa
sakos apie senelį. Bet įvyko 
neįtikėtinas dalykas — Irena 
atnešė ir parodė tėvo išsau
gotus Johano Hiksos fotogra
fijų albumus, apie kuriuos nie
kas, net giminės nežinojo. Tai 
didelis atradimas”.

Dabar jau žinoma, kad Joha
nas Hiksa (1859-1934) gimė 
Verkių dvare, kur, kuni
gaikščio Vitenšteino pakvies
ta, gyveno diplomuoto miški
ninko čeko Johano Hiksos ir 
prancūzės Magdalenos Bul- 
man šeima, atvykusi iš Austri
jos-Vengrijos. Čia ir gimė du 
sūnūs. Johanas dvare įsteigė 
fotoateljė, fotografavo ponų ir 
tarnų gyvenimą, darė portre
tus, daug važinėdamas po Eu
ropą paliko nemažai Pary
žiaus, Nicos ir kitų miestų fo
tografijų. Ypač sensacinga Ni
cos restorano gaisro nuotrau
ka, daryta 1880 metais.

Pokario miestas, 
atvirukai, leidiniai

Pagrindinę parodą „Vilniaus 
fotografija 1858-1915”, neišsi
tekusią paties Nacionalinio 
muziejaus salėse, papildo dar 
kelios ekspozicijos, pasklidu
sios po Vilnių. Vilniaus Ro
tušėje surengta Sofijos Urba- 
navičiūtės-Subačiuvienės dar
bų paroda „1944 metų Vil
nius”. 76-iose fotografijose — 
Antrojo pasaulinio karo nunio
kotas miestas. Fotografei mi
rus (1980) šie negatyvai at
sidūrė sąšlavyne, kur juos 
atsitiktinai rado žmonės, su
sidomėję, kas tai galėtų būti. 
Atspaudus keletą fotografijų, 
paaiškėjo, kad tai tikras lobis.

Beliko sužinoti autorės vardą. 
Šiomis paieškomis domėjęsis, 
Lietuvos — Lenkijos draugijos 
pirmininkas Pranas Morkus 
daug kur rašė apie Sofiją 
Urbanavičiūtę-Subačiuvienę, 
teigdamas, jog „ta graži inteli
gentiška moteris tikrai galėtų 
pajusti įvykdžiusi savo pa
reigą miestui, tuo pačiu ir pa
sauliui, kadangi Vilnius nėra 
paprastas miestas”.

Sofija Urbanavičiūtė-Suba- 
čiuvienė gimė 1915 m. Rytų 
Lietuvoje, mišrioje lietuvio ir 
lenkės šeimoje. Mokėsi Vil
niaus universitete, studijavo 
tapybą, vėliau — Paryžiuje 
animacinio kinematografo me
ną. Karo metais buvo žymaus 
fotografo Jano Bulhako asis
tentė. O J. Bulhakas savo mo
kinius visada skatino fotogra
fuoti miestą, ką nuosekliai 
darė ir pats. (Parodoje šio foto
menininko darbams skirta 
visa salė). Po karo Sofija Ur
banavičiūtė patyrė komunis
tinį persekiojimą, tyliai dirbo 
pedagoginį darbą, o jos foto
grafijos niekam nebuvo reika
lingos. Dabar tai tikras atradi
mas ir muziejininkams, ir ar
chitektams, ir istorikams.

„Prospekto” galerijoje (Gedi
mino pr. 43) Lietuvos Nacio
nalinis muziejus surengė Sta
nislovo Filiberto Flery (1858- 
1915) fotografijų parodą. Vie
nas žymiausių Vilniaus foto
grafų, Stanislovas Filibertas 
Flery, buvo bąjoras. Jo prose
nelis — Lenkijos karaliaus 
Stanislovo Augusto Poniatovs
kio fligeladjutantas. Busima
sis fotografas gimė Pupojuose, 
netoli Vilniaus. Mokėsi gim
nazijoje, Ivano Trutnevo pie
šimo mokykloje. 1884 m. kar
tu su keliais bendraminčiais 
įsteigė Vilniuje ėtelje. Foto
grafavo miesto istorinius pa
minklus, turgus, muges, šven
tes, iliustravo leidinius Vil
niaus Kalvarijos, Vilniaus ka
tedra. Palaidotas Vilniuje, 
Bernardinų kapinėse.

Lietuvos Mokslų akademijos 
biblioteka tuo pat metu pa
rengė knygų parodą, supažin-

--------------------- -—------

Karolis Milkovatyis
PAVASARIO PSALMĖ

Trankiais griausmais kalnynąn nudundėjo ratar,^ 
Pilkšvais šešėliais aptaškydami beržynus.
Liepsnų lietum pabiro spindulių kaskados, — .
Bemat — lanka žiedų tvanu patvinus.

Ir kardus numeti, išvydęs ramią Taikos jūrą
Kiek perlų čia, ir čiulba dangiškieji paukščiai... 
Meni skriaudas, bet siela šypso, nepaniūra, 
Ir pajunti — tavoj būty mišių vargonai gaudžia.

■ t? *

Karšta srovė krūtinės upių gyslom teka 
Ir ilgesio kančios banga užlieja širdis, — 
Vilties žirgais leki į Aprėiškimų Meką, 
Ir štai tyloj svaigusis žodis girdis...

Pavasaris, tas dieviškojo dvaro sodas, 
Kur žiedus angelai rytais medum aplaisto.
Čia viskas rengias rūbu niekad nenešiotu — 
Net ir alyvos povo plunksnom apsikaišo.

PASARIO TEMOMIS

Tu lyg mergaitė nedrąsi, basa 
Atsargiai dėstai daigelius 
Į žemę dar alsuojančią giliai 
Žiemos miegu.
Rausva magnolija į tavo glėbį 
Atbėga pasiilgus,
Apvildama tave ir vėl 
Žydėjimu neilgu.
Su paukščiais krykštauja žiedai mažyčiai, 
Saulutėj maudosi, tartum vaikai.
O tu žengi per žemę, kaip bažnyčią 
Ir šventini ją saulės spinduliais.
Tu palieti vaikelį mažą, 
Jaunystei prisegi sparnus, 
Senelio akys — ežerai išsekę, 
Vėl sužiba vilties trupinėliu...

Toks balzganas ir lengvas pavasario lietus,
Toks žalias žemės veidas
Kilimais nusitęsęs ligi horizonto! 
Prisikelia daigelis nedrąsus, 
Ir prausia jį lietus, 
Kol išvilioja žiedą. 
O tau ir man žadėtas 
Pavasaris tik vienas 
Seniai jau nužydėjo, 
Ir, kaip čigonės kortos, 
Gyvenimo lietaus nuplautos, 
Beliko tik netrikros dienos. į»1 t

dinančią su žymių Vilniaus 
fotografų originalų albumais, 
kitais žinomais ir mažiau 
žinomais leidiniais apie foto
grafijos istoriją.

Lankytojų stoka nesiskun
džia ir ekspozicijos „Vilniaus 
fotovaizdai atvirukuose”, pa
čiame Nacionaliniame muzie
juje, rengėjai. Ikonografė Da
lia Keršytė pasakoja, kad pir
mieji iliustruoti atvirukai su 
Vilniaus vaizdais pasirodė 
apie 1894-1995 m. Parodoje 
rodomi ankstyviausieji žinomi 
atvirukai su 1897 m. pašto 
atžymomis, taip pat po spau
dos draudimo paąaikinimo 
1904 m., inžinieriaus Petro Vi
leišio, Marijos Piaseckaitės- 
Šlapelienės bei kitų žmonių, 
draugijų, knygynų leisti atvi
rukai iš Lietuvos, Nacionali
nio, kitų muziejų fondų bei 
privačių kolekcijų. Tai vertin
ga miesto, kartu ir visos Lie
tuvos ikonografija. Ji nuolat 
papildoma naujais atradimais, 
Lietuvos gyventojų ir išeivijos 
lietuvių dovanotais, iš tėvų ir 
senelių paveldėtais atviru
kais.

Visą renginių ciklą apibend
rino kovo viduryje suruošta 
tarptautinė konferencija, skir
ta Lietuvos fotografijos istori
jai. Į ją pakviesti Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos 
istorikai ir menotyrininkai
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analizavo Vilniaus fonografų 
veiklą, pristatė naujausius ty
rinėjimus. Konferencijoje' pri
statyti du nauji Lietuvos Na
cionalinio muziejaus leidiniai. 
Vienas jų — Dagerotipai, am- 
brotipai, ferotipai Lietuvos 
muziejuose (sudarė Margarita 
Matulytė, dailininkas Eugeni
jus Karpavičius) 2000 metų 
knygų konkurse laimėjo pir
mąją vietą. Antras — Kauno 
atvirukai. 1918-1940 (sudarė 
kolekcininkai Algimantas 
Miškinis ir Kęstutis Morkū
nas, dailininkas Arūnas Prel- 
gauskas.) j

Lietuvos Nacionalinio mu
ziejaus mokslininkai neatsi
tiktinai skiria tiek dėmesio 
šios srities palikimui, nes joks 
praeities aprašymas neatstos 
vaizdo įtaigos. Fotografuos 
įamžino daugybę istorijos įvy
kių nuo tada, kai šis išra
dimas pradžiugino pasauli, O 
įvyko tai daugiau kaip prieš 
150 metų — 1839 m. sausiu 7 
d. Paryžiuje buvo paskelbta, 
kad Louis Dagerre išrado foto
grafavimą. Lietuvoje šį išra
dimą tuoj pat išbandė jau 
minėtas Verkių dvaro fotogra
fas Johanas Hiksa, kurio dar
bais, matyt, netruko susi
domėti kitų kraštų istorikai ir 
fotografijos raidos tyrinėtojai.

Jadvyga Godunavičienė
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Kančios savaitė
ĮŽANGA

^riglauski, Viešpatie,
}o savo kryžium, — 
kančioj, nelaimėj — 
lideli...
Ju Tavimi 
gyventi pasiryžę, 
gyvenime, maldoj — 
3u Tavimi...

Dėkoju, Viešpatie,
Už šviesią dieną,
Už žodį, mintį
Be klastos,
Už duoną, saulę, 
Geliančią rugieną,
Už kryžiaus ženklą
Virš galvos...

Dėkoju, Viešpatie, 
Sušildai tuščią dvasią 
Gerumo, meilės
Ugnimi,
Kryžiaus kelią '
Su Tavimi iškęsiu — 
Gyvenime, maldoj •—
Su Tavimi...

EINANT Į PIRMĄJĄ 
STOTĮ

Uždeki meile, Viešpatie, 
Mūs šaltą dvasią, 
Sugrubo ji
Dienų audroj.
Kur Meilę
Ir Ramybę rasim?
Tavoj maldoj,
Širdy Tavoj...

Pritilkit, Žeme
Ir pasaulio paukščiai, —
Tavųjų žodžių
Širdimi klausaus.
Menka dvasia 
Žvelgiu į aukštį,
Skubu prie tavo kojų 
Prisiglaust...

PIRMOJI STOTIS

Viešpats Jėzus 
nuteisiamas mirti

Tamsybių pasaulis 
Bijojo šviesos
Ir Tavojo Žodžio
Iš Dievo bijojo.
Tu stojai prieš tamsą, 
Karaliau Kančios, 
Prieš nuodėmę, mirtį 
Dėl jojo.

Nuplauki, Viešpatie,
Ir mano kaltę
Savosios meilės 
Šventumu.
Padėki nešti
Ir pakelti, —

Valerija Vilčinskienė

Kryželį savo 
Su Tavimi imu...

ANTROJI STOTIS
Viešpats Jėzus paima 
nešti kryžių

Apakę nuodėmėm
Suktybių liūne 
Žiaurių įstatymų 
Valdovai
Pasmerkia Tavo
Menką kūną,
Dvasia pranokti
Tave nori...

Su meile paimi
Skaudžiausią kryžių,
Žengi
Jeruzalės gatve,
Įvykdyt Tėvo Valią
Pasiryžęs
Už mano nuodėmes,

, Tave...

TREČIOJI STOTIS
Viešpats Jėzus parpuola 
po kryžiumi

Meile apkabinęs,
Paimi mūs tamsą,
Širdimi sušildai,
Dieviška kančia.
Kaip į mūsų širdis
Šaltas prisibelsi?
Kaip šviesa nušvisi?
Gydančia versme?

Akmenys, prabilkit!
Jūs šiltesnės širdys.
Viešpats palytėjo,
Puolęs pirmąsyk...
Kruvinąją kančią
Matot, skaudžiai girdit...
Tamsos karalystei
Galo nematyt.,.

KETVIRTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus sutinka 
savo motiną

Lydi motina
Skaudantį kelią
Kruviną naštą
Sūnaus.
Kas ją palengvint, 
Sutrumpinti gali?
Vienintelį Tavo
Priglaust?

Nuodėmės, kaltės
Širdį išdraskė...
Eini ir tik jį
Tematai...
Kaip bepaguosti?
Žodį surasti?
Krinta į žemę
Kraujo lašai...

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

ANTROJI STOTIS. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių...

PENKTOJI STOTIS
Simonas Kirenietis pade
da Viešpačiui Jėzui nešti 
kryžių

„...sustiprink
Silpną mano dvasią...”
Kad paneščiau

Kryžių už Tave,
Tavo kelią
Tėviškėn atrasčiau,
Eidama
Gyvenimo gatve...

Atleiski, Viešpatie,
Kaltes atleiski,
Nuteiski mus
Širdies savosios gerumu.
Atleiski, Viešpatie,
Atleiski, —
Kryželį savo
Su Tavim imu...

ŠEŠTOJI STOTIS
Veronika nušluosto Vieš
pačiui Jėzui veidą

Į įširdusią
Ir aklą minią
Veltui sužeistas, 
Sukruvintas dairais, —
Drasko žvilgsniai,
Meilės nepažinę,
Kelyje išdygsta
Žeidžiančiais kerais...

Nuodėmių kaltė
Per skruostą teka,
Žemėn krinta
Kruvinu lašu...
Žeidžia dievišką
Ir blyškią kaktą, —
Kelsiu, Viešpatie,
Kryželį savo su Tavim imu...

SEPTINTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus parpuola 
antrą kartą
Atvėrdavai akis,
Rankas pagydei,
Dvasią apvalei
Nuo demonų kerų...
Kur jos?
Kodėl nelydi?
Nepakelia Tavęs.
Pasruvusio krauju?

O jėgos

Kas minutę senka, —
Po kryžiumi parpuoli
Antrą kartą...
Paduoki, Viešpatie, 
Man ranką, — 
Pajausiu, 
Kad gyventi verta.

Dėl Tavo meilės,
Tavo atleidimo,
Kelelio grįžt
Į Tėviškės namus.

Skaudi mintis —
Golgotos kalno nujauti

mas ...
Tu — meile šviečiantis, 
Ramus...

AŠTUNTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus ramina 
verkiančias moteris

Pagailėjo Tavęs,
Pagailėjo
Moterų būrelis 
Pakely...
Tik, deja,
Suprasti negalėjo, 
Kodėl sukruvintas 
Kenti...

Nuplaukim širdimi
Kaltybę savo,
Paneškim skaudų
Kryžių ant pečių.
Tavoji siela 
Neužsitarnavo 
Tiek paniekos, 
Tiek ašarų, kančių...

DEVINTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus parpuola 
trečią kartą

Per beširdę minią 
Šiurpas nulingavo, — 
Kuo greičiau 
Ant kryžiaus jį!
Už kaltes manąsias,
Už tamsybę tavo
Po našta parpuolei
Trečiąsyk...

Po Palaimos ranka,
Po žiaurumo našta
Ar supras,
Ką padarė žmogus?!
O bedugne juoda!
Liks taurė išgerta,

Mestas burtas
Kraupus...

DEŠIMTOJI STOTIS
Viešpačiui Jėzui nuplė
šia drabužius

Kaltes savąsias
Nuoginti išdrįsę,
Tavajam kūne

Pavertėm kančia.
Atleiski, Viešpatie,
Gėdingą išdavystę,
Malonės rūbą 
Siausdamas slapčia.

Pakilkime dvasia
Iš skurdo liūno,
Tešvinta tamsos
Skaudžiai širdyse,
Saldi Palaima
Nukankintą kūną
Apglėbs malonės
Šiluma šviesia.

VIENUOLIKTOJI STOTIS
Viešpatį Jėzų kala prie 
kryžiaus

Tavo rankos
Laimino ir gydė,
Neregiams
Atverdavo akis.
Ant erškėtrožių vainiko 
Kraujas žydi,
Tavo šventas kraujas,
Mūs juoda naktis.

Vinys persmeigia
Palaimos ranką.
O saldi
Atpirkimo kančia!
Sustokite, žmonės!
Užtenka...
„Tebūnie ne mano,
Bet Tavo valia!”

DVYLIKTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus miršta 
ant kryžiaus

Užgęsta saulė,
Plyšta uždanga pusiau, — 
Tu sugrįžai
Į Tėviškės namus.
Nepriėmė Tavęs
Nei Dievo, nei žmogaus, 
Paniekino
Žodžius šventus.

Tavasis kraujas
Liejasi į širdį, —
Tavosios Meilės
Ir Kančios Auka.
Akli pamatė
Ir kurti išgirdo, 
Palaiminti 
Tava ranka.

TRYLIKTOJI STOTIS
Viešpatį Jėzų nuima nuo 
kryžiaus

Atgyjame
Po Tavo Meile,
Kančia, Palaima
Dieviškos širdies.
Motinos skausmu
Širdin ateisi
Tu, nepažinęs
Žemiškos mirties.

Kada pakyla
Ostija šventoji,
Tavo dvasia
Širdy klaupiuos,
Su Tavimi,
O Viešpatie, aukojuos 
Visuos
Gyvenimo keliuos...

KETURIOLIKTOJI 
STOTIS

Viešpatį Jėzų laidoja

Padėk, o Viešpatie,
Panešti kryžių
Savu gyvenimu
Trapiu.

Tave malda .
Aukštybėn lydžiu
Ir apsiaustą paliest 
Klaupiu...

Tokia menka
Po Tavo Meile,

Tokia skurdi
Po Tavo Gerumu... 
Atleiski, Viešpatie, 
Atleiski, —
Kryželį savo
Su Tavim imu...

PABAIGA

Sugrįšim, Viešpatie, 
Sugrįšim

DVYLIKTOJI STOTIS. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus.

KAUNAS TURI DĖKOTI 
VYSKUPUI M. VALANČIUI

Jei ne Motiejus Valančius, 
Kaunas galbūt ir nebūtų tapęs 
laikinąja sostine. Tokį spėjimą 
profesorius habil dr. Egidijus 
Aleksandravičius pareiškė Vy
tauto Didžiojo universitete 
(VDU) vykusioje penktojoje 
mokslinėje Kauno istorijos 
konferencijoje, skirtoje vysku
po Motiejaus Valančiaus gimi
mo 200-osioms metinėms.

VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto istorijos katedros ir 
menų fakulteto rengiamos 
Kauno miesto ir krašto isto
rinės mokslinės konferencijos 
tapo Kauno miesto metraščio 
pagrindu. Pagal istorikų dar
bus jau išleisti du šio svaraus 
istorinio leidinio tomai. Vys
kupo M. Valančiaus 200- 
osioms gimimo metinėms pa
minėti skirtos konferencijos 
pranešimai, analizės ir išva
dos bus publikuojamos jau 
trečiajame Kauno miesto met
raščio tome. Pagrindinį dė
mesį mokslininkai skyrė kau- 
niškajam M. Valančiaus gyve
nimo laikotarpiui.

Anot istorikų, XIX a. pirmo
joje pusėje Kaunas, lyginant 
su Vilniumi, buvo talentų 
įkalinimo miestas, o ne svarbi 
visos Lietuvos raidai vieta. 
Antrojo Lietuvos miesto sta
tusą turintis miestas tada 
pasižymėjo „provincijos nuo
boduliu ir apkiautusiais valdi

Į Tavo Tėviškės
Namus.
Po Tavo Meile,
Tavo Kryžium,
Palaima,
Pro kančios vartus...

Neleisk, maldaujame,
Paklysti
Skurdžiam tamsos 
Labirinte.
Atleisk
Kasdienę išdavystę,
Sužeidžiančią
Krauju Tave...

Nepaliki po saule vienų.
Marijampolė, 1999 m.

ninkais”. Nenuostabu, kad 
nuo 1864 metų iki mirties 
1875-aisiais vyskupas vadina
mas Kauno „belaisviu”. Po 
1963 metų sukilimo carinė 
valdžia perkėlė vyskupo M. 
Valančiaus rezidenciją iš Var
nių į Kauną ir uždraudė iš
vykti. Klydo rusų generalgu
bernatorius, manydamas, kad 
taip sumažės vyskupo įtaka 
valstiečiams. Į užsienį ištrė
mus Vilniaus ir Seinų vysku
pus, išaugo M. Valančiaus ir 
tuo pačiu Kauno autoritetas.

Per religines šventes 
maldininkai iš visos Lietuvos 
ėmė plūsti į Kauną. Nuo tada 
Kaunas tapo lietuviškai kal
bančio pasaulio sūkuriu.

Konferencijoje buvo kalbėta 
ir apie XV-XVIII a. Kauno is
torijos fragmentus bei apie 
Kauną ir kauniečius XIX-XX 
šimtmetyje. (ELTA)

Vysk. M. Valančiaus medalio
nas. Autorius — P. Rimša. 1904.
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Leonardas Andriekus
OSANA

Kai Tau ateis jau metas grįžti,
Mums laužyti alyvšakes, 
Giedot Osaną su minia, — 
Aš klosiu Tau po kojų rykštes, 
Kuriom plakei mane.

*

Kas ten beįeis jau nusilaužti šaką,
Kai Tu ant asilėlio josi nusižeminęs, 
Ir minios savo palmes klos ant tako, 
Osana žadins želmenis.

Ne mano medžiai ant Alyvų kalno, 
Ir gėlės Ezdraliono slėnyje.
Lankas prie Nemuno apdangstė šalnos, 
Ruduo apsigyveno manyje...

Aš nieko kito neturiu, kaip tik tas rykštes, 
Kuriom iš meilės nuplaki mane. — 
Ak, nežinos, ką reiškia kraujo krikštas 
Osaną šaukianti minia!

Tiktai staiga jinai sujus, 
Išvydus kraują ant vienos šakos, 
O Tu prajodamas palaiminsi visus — 
Ir žmogų, ir alyvmedį laukuos.

KETVIRTOJOJ KRYŽIAUS KELIO STOTY

Apie ką šnekėjai su mieliausia Motina,
Kai kely ją sutikai, praeidamas su kryžiumi? — 
Ar apie žmogaus menkybę apraudotiną, 
Ar apie malonę, mums nežinofhą? '•

Juk Tu ir mane atsiminei tada,
Jau ne sykį prieš stabus parpuolusį,
O paskui su ašaromis, pasninkais, malda 
Lydintį Tave be poilsio.

Šiandien gi klaupiuosi ketvirtoj stoty
Prieš Tave ir Motiną Švenčiausią;
Jau matau, kad laukto džiaugsmo rytmetys arti 
Su Jumis kartu keliausiu...

Sunkiai kopsime visi mes trys į Kryžių Kalną, 
Bet jo ramioje viršūnėj neilsėsime ilgai — 
Kol tiktai užbaigs giedoti De Profundis psalmę 
Girios ir laukai.

ANT KRYŽIŲ

Tave iškelt ant kryžių, 
Mus tiek mylėjusį,
Ir ten palikti amžiais merdintį 
Tvankoj bei vėjuose —
Kokios, kokios nežmoniškos drąsos 
Tiem nusidėjėliam reikėjo?

O Dieve, ar ne Tu sušildai 
Be plunksnų paukštelius lizduos? 
Ar ne iš tavo meilės tvinsta 
Nektaras dobilų žieduos? — 
Kodėl dar leidi pervert širdį 
Ir lietis kraujui iš žaizdos?

Mes esam nusidėjėliai, 
Tave ant kryžių kalame, 
Bet pasakyk, ką mums daryt — 
Nuimti nebegalime — 
Ar šaukti Juozapą Arimatietį, 
Saliomę, Magdaleną, Joną — 
Ar taipjau ir palikt Tave 
Po dangumi raudonu?

KRAUJO LAŠAS

Juos palietusi buvo malonė —
O, laimingi tarnai! —
Kraujas tryško iš perverto šono — 
Nebuvau aš tenai.

Nebuvau ten — kiti tai aprašo. — 
Nemačiau, o tikiu,
Jog užkris kada nors kraujo lašas 
Ir ant mano akių.

Jis ant Liongino vakar užtiško, 
Šiandien jau ant kitų, —
Jūs, kurie praregėjot, sugrįžkit — 
Išgyvensim kartu

Praregėjimo džiaugsmą, patirtą 
Švento kraujo dėka,
Ir įžvelgsim į pervertą širdį, 
Nukryžiuotas rankas...

Mozaika. XII a. Kristus su apaštalais įžengia į Jeruzalę.

AKMENYS VERKIA

Jau tyla ir Alyvų sodely — 
Miega erodai, Jėzų pasmerkę. 
Ant Golgoton vingiuojančio kelio 
Akmenys verkia.

Jau pilotai rankas nusiplovė, 
Petrai Jo tris kartus išsigynė. 
Kokia tai veidmaininga tikrovė — 
Užsimerkit, žvaigždynai!

Ar ne Jo marių viesulai klauso, 
Ar ne Jis tramdo velnius?
Kam reikėjo tą kūną švenčiausią 
Plakti, perverti delnus?

Kuo uždengsim akis,
Kai nužengs mūsų teisti
Ir tarp saulių žėrės prisikėlęs?
Ar nekeista, žmogau, ar nekeista, 
Kad pravirko tiktai akmenėlis!

AGONIJA

Nebaigsim gerti vyno,
Maišyti su mira. —
Tokia ilga ta Viešpaties agonija: 
Trys valandos — trys amžinybės — 
Mirties nėra.

Gali sau šaukti: Trokštu —
Vis tiek jau niekas negirdės.
Sakys: Nuženk nuo kryžiaus — fariziejai,
Kareiviai — burtą mes dėl tunikos,
Ir Lionginas vėl su iešmu atjos 
Sužeist širdies.

Trys valandos — trys amžinybės, 
Išdžiūvusi nuo troškulio burna, 
Sukultas alebastro indas kvepalų, 
Ir tūkstantis ant kryžiaus metų —

Viena diena.

Mūsų literatūros enciklopedija
Algimantas Antanas Naujokaitis

Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institutas išleido vie
ną svarbiausių savo veikalų — 
Lietuvių literatūros enciklope
diją. Tai pirmasis ir reikš
mingas bandymas pateikti en- 
ciklopediškai susistemintas 
žinias apie mūsų literatūros 
visumą nuo jos užuomazgų iki 
dabartinių laikų. Rašytojų 
klube surengtose šios stam
bios, 564 puslapių, knygos su
tiktuvėse vienas jos redakto
rių, literatūros istorikas ir 
tekstologas Vytautas Vanagas 
pažymėjo, kad šis, daug 
kruopštumo, kantrybės ir ži
nių pareikalavęs, darbas už
truko kone devynerius metus. 
Iš tiesų, juk reikėjo apimti 
mūsų literatūros reiškinius, 
jos užuomazgas ne tik Lietu
voje, bet ir išeivijoje, žinias iš 
jos pradedant nuo Mykolo 
Tvarausko, 1875 m. Pennsyl- 
vanįjos valstijoje išspausdi
nusio pirmuosius Amerikoje 
lietuviškus spausdinius. 
Pirmą kartą veikale enciklo- 
pediškai pristatoma ne tik eg
zodo, bet ir užsienio rašytojų 
kūryba, istorine atmintimi, 
tipažais susijusi su Lietuva. 
Kaip pavyzdį čia galima pa
minėti enciklopedijoje apibū
dinamą vokiečių lingvistą V. 
Falkenhahn, nagrinėjusi Lie
tuviškos Biblijos vertėjo J. 
Bretkūno gyvenimą ir veiklą, į 
vokiečių kalbą išvertusį lietu

viškų pasakų. Enciklopedijoje 
lietuvių literatūros raida nu
šviečiama taip pat Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
kontekste, todėl šio leidinio 
objektais tapo ir lotyniški bei 
lenkiški tekstai, atspindintys 
to meto visuomenę, jos savi
monę. Iš tiesų, kaip jau ne
skaitant Adomo Mickevičiaus, 
iš mūsų literatūros išmesi M. 
K. Serbievijų, lotyniškai para
šiusį Silviludia (Miškų žai
dimai), kitą poezįją, kurioje 
gausu tuometinės Lietuvos 
realijų, gamtos vaizdų.

Didžiąją dalį Lietuvių lite
ratūros enciklopedijos sudaro 
ir kitos mūsų literatūros bei 
tautosakos personalijos — t.y. 
literatūros kūrėjai, tyrinė
tojai, aiškintojai, vertėjai į ki
tas kalbas, o taip pat kitų lite
ratūrų vertėjai į lietuvių 
kalbą, pagaliau bibliografuoto- 
jai (pvz., vilnietis Vladas Žu
kas).

Enciklopedijos redaktoriai 
pažymėjo, kad, ją sudarant ir 
atrenkant vardyną, vadovau
tasi istoriškai suvoktų lite
ratūrinių verčių ir reikšmių 
kriterįjais. Tad suprantama, 
kad tokiems rašytojams kaip 
V. Kudirkai, Vaižgantui, Mai
roniui, V. Mykolaičiui-Putinui 
ar Aisčiui skirta dvigubai ar 
dar daugiau vietos negu, pa- 
vyzdžui, K. Binkiui, P. Cvir
kai, J. Avyžiui, M. Sluckiui. 

Gana išsamiai nušviečiama B. 
Brazdžionio, K. Bradūno, K. 
Ostrausko, H. Radausko, M. 
Katiliškio, A. Nykos-Niliūno, 
K. Barėno, A. Barono, R. 
Šilbajorio, kitų išeivijos žy
mesnių rašytojų bei kritikų 
gyvenimas ir kūryba.

Vis dėlto tiek man, tiek ki
tiems, artimiems humanita
rinės kultūros dalykams, iš 
enciklopedijos gan įdomu su
žinoti ir apie kitus mūsų lite
ratūrai įdomius, bet menkiau 
pažįstamus, mokyklų ar stu
dijų vadovėliuose neminimus 
autorius. Štai iš enciklopedijos 
sužinome, kad 1893 m. Vabal
ninke gimęs ir užaugęs kuni
gas Vincas Stonis (Kazimieras 
Žitkus) yra išleidęs ne tik sen
timentaliai graudžiomis into-

nacijomis skambančių eilėraš
čių rinktines, bet ir tai, kad jis 
yra plačiai pasklidusios dai
nos „Gražių dainelių daug 
girdėjau” žodžių autorius. Be
vartant enciklopediją dėmesį 
atkreipė man mažiau žinomo 
išeivįjos poeto Rimo Vėžio poe* 
zįjos įvertinimas. Dr. V. Kubi
lius rašo, kad 1969 m. iš
leistas jo rinkinys Raidės lai
ko griaučiuose orientuotas į 
anglosaksiško avangardizmo 
absurdiškas situacijas, kad 
autoriaus poetinio mąstymo 
energija sutelkta į paradoksą, 
neretai išskysdama į silogis- 
tinius išprotavimus ir lengvo 
tono pašaipas. Bibliografinė
je šio nedidelio, bet imlaus 
straipsnelio dalyje pridurta, 
kad apie R. Vėžį Aiduose bu
vo išspausdintas P. Visvydo 
straipsnis taikliu, įdomiu pa
vadinimu „Sąmoningų nesą
monių galerijoje”. Šiandieni
nėje mūsų poezijoje" — tai 
šviežiena. Gal, sakau, šios en
ciklopedinės žinios paskatino 
suvaitraštį Šiaurės Atėnai 
kovo pradžioje visą puslapį 
paskirti minėto R. Vėžio rinki
nio eilėraščiams? Beje, paly
dimajame žodyje S. Geda pri
duria, jog tai, ką yra parašęs 
R. Vėžys, „man regis, turi 
išliekamos vertės”.

Taigi, enciklopedijoje ir tarp 
mažos apimties rašinių-straips- 
nelių galim užtikti daug ne
tikėtų, įdomių žinių apie dau
gelį, plačiąjai visuomenei ma
žai žinomų ar net negirdėtų, 
literatūros, tautosakos darbi
ninkų. Kad ir apie paprastą, 
eilinį mokytoją, 96-sius metus 
sulaukusį ir Vilniuje iki šiol 
tebegyvenantį Jurgį Dovydai
tį, per savo gyvenimą surin
kusį 140,000 tautosakos kūri
nių, o Lietuvių.kalbos žodyno 
kartotekai užrašiusį 17,000 
žodžių. Arba kad mūsų garsio
ji archeologė R. Rimantienė į 
lietuvių kalbą išvertė tokias 
reikšmingas knygas kaip S. 
Lągerlof Sakmę apie Gestą 
Berlingą, H. Ibseno Laukinę 
antį ir Šmėklas.

Pasak redaktorių, šioje en
ciklopedijoje padidintas dėme
sys Atgimimo metais į viešu
mą išėjusiai tremties ir rezis
tencijos literatūrai, jos poe
tams, prozininkams, memua
ristams. Štai enciklopedįjoje 
nesunkiai suradau įdomių 
duomenų apie Čikagoje lei
džiamo laikraščio Lietuvių 
Balsas konkurso laureatą R. 
Kaunietį, sudariusį tris Aukš
taitijos partizanų prisiminimų 
knygas, kuriose teksto auto
riaus, V. Rakausko nuomone, 
išsaugotos individualios pa
sakotojų intonacįjos, artimos 
liaudies sakytinio pasakojimo 
tradicijai.

Enciklopedijoje neapeita ir 
pramoginė, detektyvinė lite
ratūra, tarp jų E. Malūkas, 
kurio kai kurie romanai susi
laukė trečio ir ketvirto leidi
mo.

Enciklopedijos sutiktuvėse 
redaktorius V. Vanagas pri
pažino, kad buvo ypač labai 
sunku surankioti vertėjus, 
žinoma, į lietuvių kalbą vertu- 
sius rimtąją literatūrą. Prista
tytų vertėjų gausumas rodo, 
kad sudarytojai įveikė ir šį ne
lengvą uždavinį. Antai atras
tas (netgi New Yorke!) iki šiol 
mūsuose kone nežinotas, są
vaduose neminėtas lietuvių 
poezijos vertėjas į anglų kalbą 
ir jos garsintojas Amerikoje 
Vyt.Bakaitis. 1944 m.kartu su 

Mažosios Lietuvos garsiuoju 
spaudos darbuotoju Martynu 
Jankumi pasitraukęs į Vaka
rus ir apsigyvenęs JAV jis ne 
tik pats angliškai rašo eilė
raščius, bet ir į anglų kalbą 
išvertė A. Mickevičiaus Krymo 
sonetus, J. Meko Semeniškių 
idiles, Reminiscensijas, J, Ke
lero, T. Venclovos, kitų mūsų 
poetų kūrinius. Netrukus Vil
niuje išeis V. Bakaičio sudary
ta stambi dvikalbė (lietuvių ir 
anglų kalbomis) lietuvių lyri
kos antologija, kurios žymią 
dalį užims ir mūsų egzodo 
poetai.

Viena aktyviausių enciklo
pedijos autorių, kritikė J. 
Sprindytė, pripažino, kad buvo 
nelengva į mažą straipsnį en
ciklopedijoje suglausti sinte
tines rašytojų charakteristi
kas, jų kūrybos ir jos raidos 
savitumus. Redaktorius dr. V. 
Kubilius pažymėjo, kad J. 
Sprindytei bene geriausiai pa
vyko tai padaryti. Štai kaip, be 
kita ko, ji apibūdina vieną 
iškiliausių _ dabarties- prozi
ninkų R. Granauską: „...pui
kus ir sąmoningas stilistas, 
jam nesvetima „ars poetica”, 
išraiškos tobulumo siekis. 
Tekstas prisodrintas tropų, 
pasakotojo raiškai būdingas 
oracinis tonas, o personažų — 
natūrali kalbėsena”.

Apžvelgdami rašytojus, ver
tėjus, kritikus, personalijų au
toriai stengiasi būti objekty
vūs, nevengia ir kritinio kūri
nių, netgi biografinių bruožų 
įvertinimo. Apžvelgdamas lite
ratūros kritiko ir poeto B. 
Pranskaus kūrybą, literatūros 
tyrinėtojas B. Prėskiems pa
žymi, kad jis rėmėsi marksis
tine meno teorija, neišvengė 
sociologizavimo. Apibūdinda
mas J. Gliaudos kūrybą, kriti
kas V. Šiukščius, be kita ko, 
rašo: „Estetiniu požiūriu di
desnė dalis J. Gliaudos kū
rybos lieka anapus viduti
niškumo ribos dėl tezinio 
pobūdžio, nuvalkiotų siužetų 
ir prastos kalbos”. O viena en
ciklopedijos autorių L. Arnat- 
kevičiūtė, palankiai įvertinusi 
K. Kubilinsko poezįją vai
kams, nevengia pažymėti ir jo 
gyvenimo juodų dėmių: „1947 
m. sovietinio saugumo pasiųs
tas dirbti į Lynežerio pradinę 
mokyklą Dzūkijoje ir infiltruo
tas į partizanų būrį, atliko 
provokatoriaus ir išdaviko 
vaidmenį, nušovė partizaną 
poetą B. Labėną”.

Be personalijų enciklopedija 
taip pat pateikia lietuvių lite
ratūrai bei tautosakai būdin
gas raiškos formas nusakan
čius teorinius terminus: žan
rus, stiliaus kategorijas, eilia
vimo būdus. Rasime romano, 
novelės, lyrikos, dainos gies
mės, epigramos, epitafijos, net 
literatūros teorijos, kritikos, 
kitus apibūdinimus. Pavyz
džiu paėmęs Maironio eilė
raščio „Užtrauksime naują 
giesmę” strofą ir mūsų liau
dies dainą, žinomas lite
ratūros teoretikas J. Girdzi
jauskas apibūdina jambą, si
labinę eilėdarą, o taip pat ki
tus eiliavimo būdus bei sti
liaus kategorijas.

Gausu duomenų apie mūsų 
literatūros sroves, sambūrius 
bei organizacijas. Greta Lietu
vos Rašytojų sąjungos, gan 
išsamiai apibūdinama nuo 
1932 m. iki šios dienos vei
kianti Lietuvos Rašytojų drau
gija,

Nukelta į 2 psl.
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Leonardas Andriekus
PRISIKĖLIMAS

Šį metą pasivėlino pražysti karklai, 
Sudilt mirties vaizdai, 
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs, 
Šauki vardais
Vėles nuo senkapių, 
Dvasias nuo žvyrduobių 
Į pergalės procesiją — 
O Tu, saulėtekių liepsnom sušvitęs, 
Ir mus kvieti
Žygiuoti su verbų šakelėmis.

Maldauju, nepamiršk nė mano vardo 
Tarp daugelio gyvų ir negyvų vardų, 
Kai, senkapiuos atkėlus vėjui 
Aptrešusius vartus, 
Išleisi baudžiavos pavasarius 
Su nuplaktųjų žaizdomis; 
Išvesi mano protėvius 
Su drobėm, gintaru ir juostomis— 
Kai, senkapių varius atvėrus vėjui, 
Prisikėlimą karklai skelbs...

Pavasario dangus — 
Procesijos baldakimas,

' Išklotas plonu debesų šilku, 
Apgaubs vėlių nuklaidžiotus takus. 
Nespėjusius pražyst karklus, 
Apsirėdyt žaliai girias — 
Po tuo procesijos baldakimu 
Žygiuosime ir, mes 
Su pakelės klevais kartu 
Į Kryžių kalną.

ALELIUJA

Aleliuja visa buitis šaukė, , t, \ 
r Tik aš vienas tylėjau^'į

Lyg nebūčiau išganymo laukęs, 
Getsemanės sodely budėjęs.

Vieni toj naktyje išsisklaidė, 
Kiti amžiais budėt pasilikome, 
Ir tematė skausme Kristaus veidą 
Išduotos žemės lygumos. , . , .

• ■ ,t-rnruu-»6 .•? • ‘ ‘

\ v Karolis Milkovaitis
' UGNIS VELYKŲ RYTĄ

Kai rytmetys rausvai sužydęs 
Iškaišė kalnus šypsena, 
Džiugios žinios aiduos paklydę 
Varpinės žemę budina:

Antai, tai Jis keliu ateina— T * 
Gyvybė spindi Jo veide! ■
Sutik Jį triumfatro daina
Ir melsk viešėti pas save. .' •-

Širdy ugnis džiaugsmu pakurta —■ 
Ji degina mirties stabus.
Nešiojom žinią — šventą burtą: 
Kryžiaus ženkle mirties nebus! . •>< •

'' ■ ■■ uf i! ’
Barstykim laurais kelią mintą, 
Kaišykim kryžkeles, vartus — 
Teprimena Velykų rytą 
Tūlam keleiviui, ir pas mus...

Sofija Šviesaitė
PRISIKĖLIMAS

Brėkšta, skleidžias aušros žydros, šviesios, 
Trykšta skaidrūs pirmi spinduliai, 
JIS palaimai gerą ranką tiesia, ' 
Išnyks mūsų žemės sopuliai.

KRISTUS kėlėsi šį šventą rytą, 
Balta drobė liko ten kape — 
Perverti delnai vien rožėm žydi, 
Visas švyti dangiška garbe.

Kyla JIS su dieviška didybe, 
Mirtį nugalėjęs amžinai. 
Laimina mūs sielas iš aukštybių, 
Klaupias žemė, lenkias JAM kalnai.

•*> ’ l ■ * ė ■ -L? V /
Aleliuja, — skamba varpo dūžiai,
Aleliuja, —girios atkartos... 
Dievui šlovę neša žili amžiai 
Ir melsva žibutė Lietuvos.

Pirmasis Aleliuja — Kristus nugalėjo mirti!
■ oi.'V ....

Novalis ir Europos Sąjungos 
pranašystė

Novalis
UOLA JAU NURISTA

KAS VIENAS UŽSIDARŲS SĖDI

Iš „Dvasinių giesmių”

Sukūręs Himnus nakčiai, 
Novalis beveik tuo pačiu me
tu, t.y. 1799 m. rudenį, parašė 
kitą savo darbą, savo rūšies 
traktatą Krikščionija arba Eu
ropa („Christenheit oder Eu
ropa”). Tą raštą jis skaitė sa
vo draugams Jenoje, kurie jį 
priėmė neigiamai. Jiems ne
buvo priimtina nedalomos 
krikščionybės idėja, viduram
žių iškėlimas, teigiamas atsi
liepimas apie katalikybę. 
„Grįžti į nešventus laikus” 
pasakęs Šlaiermacheris. Dėl 
to darbas nebuvo spausdintas 
nė Athengaume, kuriam buvo 
skirtas. Praleistas jis buvo ir 
pirmuosiuose Novalio raštų 
leidimuose (pradedant 1802 
m.). Fr. Šlėgelis jį paskelbė 
tik po 25 metų po Novalio mir
ties, bet Tykas ir vėlesniuo
siuose Novalio raštų leidi
muose jo neįdėdavo. Tik XIX 
a. pabaigoje jis buvo išspaus
dintas su kitais Novalio raš
tais.

Krikščionija arba Europa — 
Šilerio ir Herderio idėjų, filo
sofuos istorijos studijų rezulta
tas. Knygoje menami XVIII 
a. pabaigos Europos įvykiai, 
kada įvyko Prancūzų revoliu
cija, kada Napoleonas Bona
partas kopė į Prancūzijos im- 
peratoriaus sostą. Tai metas, 
kai ir didžioji Lenkijos — Lie
tuvos valstybė dėl nelaimin
gos unįjos griuvo.

Be Šilerio ir Herderio šiam 
darbui įtakos dar bus turėjęs 
Lesingas su Šlaiermacheriu. 
Jame Novalis pasirodo kaip 
ateities pranašas pagal Lesin- 
go „trečiojo amžiaus” (Šv. Dva
sios) idėją. Iš Šilerio Novalis 
bus pasiėmęs istorijos kaip 
„evangelijos” sampratą. Trak
tatas darosi artimas pasakai, 
jo stiliaus — poetinio kūrinio.

Alfonsas Tyruolis
Giliau žvelgiant, iškyla 7 
punktai, kaip jr Himnuose 
nakčiai.

Iš pradžių keliama Europos 
krikščionybės viduramžiais ir 
popiežiaus, kaip „žemiškos 
valdžios vikaro”, reikšmė.

„Buvo puikūs spindintys 
laikai, kai Europa buvo viena 
krikščioniška šalis, kai viena 
krikščionija buvo apgyvenusi 
šią žmogiškai suformuotą pa
saulio dalį; didis bendruome
niškas interesas jungė tos di
delės dvasinės valstybės pro
vincijas. Be didelių pasaulinių 
turtų valdė ir jungė dideles 
politines jėgas viena vyriau
sioji galva”. (A. T. vertimas)

Kai nuoširdų tikėjimą ir 
meilę pakeitė žinojimas ir tur
tai, žmogus pasirodė nepri
brendęs Dievo karalystei že
mėje. Vienybę dar labiau su
griovė reformacija, kuriai ne
pajėgė atsispirti nė kontrre
formacija, kad grąžintų pir
mykštę padėtį. Liuteris tapęs 
politikos žaislu, įvedęs naują 
elementą — filologiją — į re
ligiją. Jėzuitų ordinui, nepai
sant milžiniškų pastangų, jau 
nepavykę atstatyti idealinės 
krikščionybės. Be to, Liuterio 
mokslas Bažnyčiai atėmęs jos 
misterinį pobūdį. Bet protes
tantizmas (pagal Novalio sam
pratą) nebūsiąs priešingas bū- 
simąjai krikščionybei (ką, 
kaip matome, rodo ir šių die
nų ekumeninis judėjimas).

šimtmečio grąža Europą 
paskandino į dar didesnę gel
mę: racionalizmas („apšvie- 
ta”) buvęs apostazijos pra
džia. Žmogus nusigręžė nuo 
Dievo, Dievo paveikslą žemė
je ėmė kurti mašina. Pasaulis 
liko lyg malūnas tatškančio- 
mis girnomis, be malūninin
ko.

Bet Novalis šioje' chaotiš
koje būklėje pramatė naują 
gimimą, kuris_ gali žmoniją 
grąžint} „iš pragaro į dangų”. 
Iš anarchijos kaip tik turi 
kilti religinis renesansas. Kai 
nėra jokių ryšių, žmogų vėl 
kažkas ima traukti į dangų. 
Racionalizmas užleis vietą 
naująjam apreiškimui, kaip 
pagonybė užleido vietą krikš
čionybei. Iš ta turės gimti 
Jungtinės Europos valstybės. 
Bet vienos pasaulio jėgos, be 
aukštesnės galios, to nepa
sieks. Nebus ir taikos tarp 
priešingų jėgų. Taika bus tik 
iliuzįja, ginklų paliaubos. Ka
rai bus neišvengiami, kol Kris
tus nebus žmonijos vadas. 
Šventajai Dvasiai veikiant, tu
rės pasirodyti naujo pavidalo 
krikščioniškoji Bažnyčia, vie
nos vyriausiosios galvos (po
piežiaus) vadovaujama.

„KrikšČionįja turi vėl tapti 
gyva ir veikti ir sudaryti ma
tomą Bažnyčią, kuri, nepai
sant skiriančių ribų, į savo 
prieglobstį priims visas ant
gamtinio gyvenimo ištrošku
sias sielas ir bus senojo ir 
naujojo pasaulio tarpininkė. 
Ji turi išlieti palaimos gau
sybės ragą ant visų tautų. 
Nuo garbingo europinio kon
siliumo šventųjų kelių vėl at
sistos krikščionija ir religijos 
žadinimą vykdys pagal vi
suotinį, dievišką planą. Nie
kas nebeprotestuos prieš 
krikščionišką ir pasaulinę 
prievartą, nes Bažnyčios esmė 
bus tikroji laisvė ir visos rei
kalingos reformos bus praves
tos jai vadovaujant kaip tai
kūs ir normalūs valstybiniai 
procesai. Kada tai bus? Tik 
kantrybės, o šventasis amži
nosios taikos metas vis vien 
ateis”? (A.T. vertimas)

Iš „Himnų nakčiai”

Uola jau nurista — 
Pasaulis prisikėlė. 
Kur tu, ir mums vieta, 
Ir trūko pančiai gėlę. 
Kančias gesina mums. 
Tavą taurė auksinė 
Agapėj Paskutinėj, 
Jos žemė nebedrums.

Į jungtuves Mirtis 
Pakviečia, šviesos liejas — 
Ir lempose aliejaus 
Mergaitėms nepristigs. 
Lai aidas skelia tylą, 
Kad tu jau ateini, 
Didingai teprabyla 
Žvaigždžių kalba šauni.

Tavin, Marija, pasikėlė 
Tiek tūkstančių širdžių; 
Pasauly, tarp šešėlių, 
Tu joms — šviesa vilčių. 
Pasveikti jos svajoja 
Nežemišku džiaugsmu, 
Jei glausijas, Šventoji, 
Motulės meilumu.

Ne vienas jų kentėjo 
Kančias aštriai žvarbias, 
Visko išsižadėjo,

Kas vienas užsidaręs sėdi 
Ir verkia ašarom karčiom, 

. Kam visa tartum apsirėdė
Kančios ir sielvarto spalvom;

.'M'

Kas apie praeitį svajoja 
Lyg apie dideles gelmes, 
Kur tartumei kančia saldžioji 
Jį paviliojusi įmes, —

c r-’C

Tam regis, lyg slaptingi turtai 
Gelmėj toj būtų užkasti, 
Aistra krūtinę jam supurto- 
Surast raktus jiems pamatyt.

■ .i.Uil

Jam ateitis lyg tuščias laukas, 
Nežino jis, kur ji nuves, 
Ir vienas klaidžioja jis daug kur, 
Nirštai ieškodamas savęs.

Pravirkęs jam į glėbį puolu: 
Ir man taip buvo, kaip ir tau, 
Bet blogis nuo manęs nutolo 
Ir rimtį amžiną radau.

Tas, kurs mylėjo, kentė, mirė, 
Tave, kaip ir mane, paguos, ' 
Kurs tiem net, kur jam mirtį skyrė, 
Nepagailėjo jos aukos.

Jis mirė, bet gali kasdieną 
Jo meilęi balsą jo girdėt, 
Jam savo reikalą kiekvieną, 
Jį pasikvietęs, patikėt.

Vėl gaivų kraują ir gyvybę 
Pajus apmirę sąnariai — 
Su juo tu rimsi 'amžinybėj, 
Jei Širdį jam tik atdarei.

Vertė Alfonsas Tyruolis
Vertėjo pastaba. Šįmet sueina 200 metų nuo ankstyvojo 

romantizmo pradininko ir kūrėjo Novalio (Fn v. Hardenberg, 
1772-1801) mirties. Kūrė jis daugiausia Lietuvos-Lenkijos pa
dalijimo metais. Jau tada jis pranašavo Europos Sąjungą, vado
vaujamą popiežiaus, kaip krikščioniškosios Europos vienybės 
simbolio. Goethe Novalį laikė beveik savo konkurentu, domėjosi 
jo palankumu katalikybei.

Tik krikščioniškoji religija 
išgelbės Europą, sako Nova
lis. Tą pačią mintį po šimto 
metų pakartojo Hileras Belo- 
kas: „Arba krikščioniškoji Eu
ropa, arba griuvėsiai”. Iš tie
sų, dėl vienybės stokos ma
tėme dviejų karų griuvėsius. 
Negi tik dėl to turės būti ir 
trečiasis?

Ieškodamas tavęs. 
Pagalbos tiesė ranką, 
Kai žeidė mus skausmai; 
Pas juos mums eiti tenka, 
Su jais likt amžinai.

Dabar, kas myli, tiki, „ } 
Prie kapo neraudos, T' 
Nes kas iš Meilės likę, .J 
Paliks jau visados.
Ir ilgesys lengvėja, 
Kai globia mus Naktis —
Ir angelai mielieji 
Mūs širdį saugo vis.

O, džiaugsme, mūs gyvybė 
Nemirs jau amžinai;
Vidaus ugnim sužibę 
Skaidrėja mūs jausmai.
Gyvybės aukso vynan 
Sutirpsta žvaigždės, jos 
Tas gėris, kurs malšina
Mūs trokštis šviest danguos.

Už meilę meilę duotą 
Ar kas atskirt bandys?
Lyg jūra neribota 
Gyvybės pilnatis.
Pilna Naktis aplinkui — 
Lyg amžių poema 
Mus Dievas pasitinka, 
Mūs Saulė mylima.

Filosofas Šelingas buvo pa
rašęs satyrines eiles „Heinz 
Viderporst”, parodijuodamas 
Novalį, ir tą kūrinį nusiuntęs . 
Getei, bet Gėtė jo neišspaus
dino, o Novalį kita proga pa
vadino „kataliku”.

* Lietuvių ir pasaulinės literatūros 
baruose,II
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Iškilieji Lietuvos vyskupai
Lietuvos istorinis muziejus 

ketvirtadieniais rengia kul
tūros istorijos vakarus. Pasku
tinis toks vakaras buvo skir
tas trims žymiems Lietuvos 
vyskupams — Motiejui Va
lančiui, Palaimintajam Jur
giui Matulaičiui ir Julijonui 
Steponavičiui.

Vyskupą M. Valančių jo gi
mimo 200-ųjų gimimo metinių 
proga apibūdino vyskupas Jo
nas Boruta, SJ.

— Dievo apvaizdos palai
minga dovana, 19 šimtmečio 
ir vėlesnių laikų Lietuvai 
buvo mūsų šiandien minimas 
vyskupas Motiejus Valančius,
— kalbėjo vysk. J. Boruta — 
šio iškilaus dvasios milžino 
veikloje skleidėsi jo — kaip 
krikščionio, kunigo bei vysku
po pašaukimas — tarnauti 
Dievui ir žmonėms. M. Va
lančiaus tarnystė buvo tokia 
įvairialypė ir įvairiaspalvė, 
kad šiandien mes dar ne
pajėgiame apimti jos visumos
— vieniems M. Valančius — 
tik tautos blaivintojas, kitiems
— visuomenės švietėjas, bele
tristas, tretiems — tautos 
žadintojas, tautinio atgimimo 
veikėjas. Dažnai šie atskiri 
požiūriai taip suabsoliutina
mi, kad, vienpusiškai aukšti
nant Valančių, kartais jis net 
sumenkinamas ir nuvertina
mas, kaip įvyko ir ruošiantis 
jo gimimo jubiliejui. Kai Jung
tinių Tautų kultūros ir švie
timo organizacijos buvo prašo
mos šią sukaktį įskaityti į vi
sai Europai ir pasauliui 
reikšmingo minėjimo eilę, M. 
Valančius buvo pristatytas 
vien kaip tautinio atgimimo 
veikėjas. Todėl šiame kraupių 
etninių, tautinių ir gentinių 
konfliktų kamuojamame šių 

dienų pasaulyje (tarpusavio 
karai Afrikoje, neramumai 
Balkanuose, kovos Čečėnijoje)
— toks mūsų prašymas, deja, 
nebuvo patenkintas.

Bet iš tiesų, M. Valančius 
anaiptol nebuvo nukrypęs į 
nacionalizmą. Jis siekė, kad 
tautos viena kitą remtų, kad 
visų tautinių grupių aukš
čiausia etninės ir etinės veik
los norma taptų Evangelijos 
didysis įsakymas: „Mylėk 
Viešpatį, savo kūrėją ir tautų 
įvairovės leidėją, visa širdimi, 
visomis jėgomis ir kiekvieną 
žmogų, ir kiekvieną tautą 
kaip save ir kaip savo tautą”, 
priminė vysk. J. Boruta.

Vyskupo M. Valančiaus mei

Vakaro prelegentai (iš kairės): Vilniaus universiteto dekanas A. Streikus, vysk. J. Boruta, SJ, isto
rikė G. Gustaitė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

lė vienodai apėmė visus ga
nomuosius, nepaisant jų kal
bos ir tautybės — ir Kuršo lat
vius bei latgalius, ir lenkiškai 
kalbančius Lietuvos bajorus. 
Ir tai nėra jo tautinio nesą
moningumo ar nenuoseklumo 
apraiška — tai jo kaip ganyto
jo principinė laikysena, paim
ta ir įsisavinta iš Dievo žodžio, 
iš Naujojo Testamento: „Ne
bėra nei žydo, nei graiko, ver
go nei laisvojo, nebėra nei 
vyro, nei moters, visi jūs esate 
viena Kristuje” (gal 3, 26-28).

Vysk. J. Boruta, SJ, pa
žymėjo, kad M. Valančius 
daug nuveikė liaudies blaivi
nimo baruose. Čia jo pasise
kimas iš pirmo žvilgsnio yra 
stulbinantis. Norima tokių pat 
rezultatų ir šiandien, to reika
laujama iš šių dienų Baž
nyčios vadovų. Bet, pasak J. 
Borutos, to reikalaujama, kar
tu griaunant tų vadovų autori
tetą, net kai kuriuos jų nieki
nant. Reikalaujama sėkmės 
kovoje tik su alkoholizmu ir 
rūkymu, nematant kitų pavo
jingesnių ir svarbesnių neblai- 
vumo, kvaišalo manijos šal
tinių — kaip antai plintančios 
narkomanijos, persisotinimo 
surogatine masine kultūra, 
susižavint tik materialinės 
laimės vizija, bet blėstant re

liginiam tikėjimui. Tokio tikė
jimo, tokio pasitikėjimo Vieš
pačiu, jo Evangelija trūksta 
šių dienų mūsų visuomenei, 
vis labiau grimztančiai į nu
sivylimo ir nusiminimo liūną.

— Mums reikia šviesios vil
ties, kylančios iš tikėjimo ir 
pasitikėjimo Viešpačiu. Tegul 
vyskupo M. Valančiaus mi
nėjimai padės mums augti 
tikėjimu, meile ir viltimi, — 
kalbėjo J. Boruta.

Vakare istorikė Genovaitė 
Gustaitė nušvietė kito vysku
po — palaimintojo J. Matu
laičio veiklą Lietuvai sunkiu 
laikotarpiu, kai pragaištinga 
lenkų veikla grėsė lietuvybei, 
tykojo kiti pavojai. Jis steigė 
lietuviškas vienuolijas, mo
kyklas, kad būtų atsispirta 
Vilniaus krašto lenkinimui. 
Kartu vyskupas J. Matulaitis 
paisė ir kitataučių interesų, iš 
mišrių parapijų kunigų reika
lavo, kad jie mokėtų ir 
gudiškai aiškinti Evangeliją.

Istorikė G. Gustaitė taip pat 
nušvietė plačią J. Matulaičio 
veiklą, kuriant ir stiprinant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
provinciją, vyskupijas, geri

nant tuomet komplikuotus 
Lietuvos vyriausybės santy
kius su Vatikanu. Jis pasi
reiškė ir kaip nepriklausomos 
Lietuvos socialinių reikalų 
sprendėjas. Kaune jis rengė 
socialinius kursus, juose 
skaitė paskaitas. Vyskupo J. 
Matulaičio veikalas Bažnyčia 
ir nuosavybė tapo Lietuvoje 
tuomet vykdytos žemės refor
mos pagrindu. Pasak G. Gus
taitės, šio veikalo svarbiausios 
nuostatos aktualios ir šian
dieninei Lietuvai.

Įdomių, tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje nežinomų arba ma
žai žinomų, duomenų apie 
vyskupo J. Steponavičiaus 
veiklą, sovietmečiu ginant Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ir ti
kinčiųjų teises, pateikė Vil
niaus universiteto doktoran
tas Arūnas Streikus, o taip 
pat viename dekanate su J. 
Steponavičiumi sovietmečiu 
kunigavęs kunigas Vaclovas 
Aliulis, MIC. Pateikti duo
menys atskleidė, kad J. Stepo
navičius, nepaisydamas KGB 
grasinimų ir persekiojimų, at
kakliai gynė Bažnyčią, saugo
jo mūsų visuomenę nuo visaip 
peršamo ateizmo, savo suma
numu bei drąsa trukdė ir ardė 
saugumo, okupantų paskirtos 
valdžios užmačias ir pinkles. 
Pasirodo, kad jo pastangų 
dėka, tais sunkiais, tautai ir 
Bažnyčiai grėsmingais laikais, 
J. Steponavičius daug kuo 
išsaugojo mūsų Bažnyčią nuo 
jos sunaikinimo, susovietini- 
mo. Savo veiklos Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios labui jis ne
nutraukė ir prievarta ištrem
tas į patį Lietuvos pakraštį — 
Žagarę. Kraupu buvo klausy
tis tų prelegento pateiktų duo
menų, kurie rodo, kad ne
mažai kunigų tuomet buvo 
parsidavę okupantams, sutiko 
bendradarbiauti su KGB, pa
dėti jai varžyti ir naikinti Ka
talikų Bažnyčią. Tiems kės
lams ne tik atsispyrė, bet ir 
juos trukdė vyskupas J. Stepo
navičius, dar Sąjūdžio laikais 
grąžintas į Vilniaus vyskupi
jos vyskupo pareigas, pirmą 
kartą įžengęs į tikinčiųjų su
sigrąžintą, atšventintą Vil
niaus Arkikatedrą.

Kadangi dideli ir svarbūs 
vyskupo J. Steponavičiaus 
nuopelnai mažai žinomi už
sienio lietuviams, doktoranto 
A. Streikaus kalba pateikiama 
atskirai. ,

Algimantas 
A. Naujokaitis

Vyskupas Julijonas Steponavičius Vilniaus Šv. Kazimiero 
bažnyčios atšventinimo iškilmėse 1991 m. kovo 3 d.

Algimanto Žižiūno nuotr.

Bažnyčios teisių 
gynėjas

Bažnyčios santykis su tota
litariniu sovietų režimu buvo 
labai sudėtingas. Viena ver
tus, šio režimo strateginis 
tikslas — sugriauti institu
cines religijos struktūras ir 
visiškai ateizuoti visuomenę, 
sudarė labai mažai galimybių 
pasiekti patvaresnį kompro
misą. Kita vertus, agresyvi 
komunistinio režimo anti- 
bažnytinė politika vertė Lie
tuvos dvasininkus tokio komp
romiso ieškoti, kad bent arti
miausiu metu pavyktų išlikti 
Bažnyčiai. Abi galimybės — 
kompromisas arba bekompro- 
misinis Bažnyčios teisių gyni
mas — buvo vienodai pavojin
gos. Kompromisas galėjo pa
dėti išgyventi, bet kartu pa
lengvinti sovietiniam režimui 
sunaikinti Lietuvos Bažnyčią, 
o pasipriešinimas galėjo iš
provokuoti didesnę režimo ag
resiją, tačiau palaikė viltis, 
kad režimui pristigs jėgų. 
Ypač sunkaus pasirinkimo 
akivaizdoje atsidūrė Bažny
čios hierarchai. Jų pasi
priešinimas beveik automa
tiškai reiškė represijas ir ne
galėjimą vykdyti savo tiesio- 
gių pareigų, o bendradarbia
vimą su okupantų valdžia 
dažnai buvo labai sunku sude
rinti su tikėjimo ir Bažnyčios 
gyvenimo principais.

Galima sakyti, kad įpras
tinėmis sovietų režimo sąly
gomis kunigui Julijonui Stepo
navičiui tapti vyskupu buvo 
beveik neįmanoma. Sovietų 
valdžia stengėsi, kad Bažny
čios vadovybę sudarytų tik to
kie dvasininkai, kuriais ji 
manė galėsianti naudotis savo 
interesų labui. Po to, kai 
1946-1947 m. nesutikę bend
radarbiauti ir didelį autoritetą 
turėję vyskupai buvo re
presuoti, Lietuvoje liko tik vie
nas vyskupas K. Paltarokas. 
Jo mirties atveju būtų dar la
biau susilpninta Lietuvos Ka

talikų Bažnyčios institucinė 
struktūra, nelikę kam šven
tinti kunigus. Todėl episkopa
to papildymo problema Baž
nyčiai buvo labai aktuali. Nuo 
6-ojo dešimtmečio pradžios 
keitėsi ir sovietų režimo po
žiūris. Visų pirma, buvo ma
noma, kad vyskupo titulas 
įtvirtintų režimo iškeltų Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ad
ministratorių padėtį ir pa
keltų jų autoritetą. Antra, po
J. Stalino mirties kiek pakitu
si Sovietų Sąjungos užsienio 
politikos nuostata („taikaus 
sambūvio” idėja) skatino so- 
vįetų režimą pademonstruoti 
pasauliui, kad Lietuvos Kata
likų Bažnyčia nėra diskrimi
nuojama. Santykių su Vakarų 
valstybėmis pagerinimui svar
bią reikšmę turėjo santykiai 
su Vatikanu, nes Katalikų 
Bažnyčia turėjo didelę įtaką 
Vakarų pasaulyje, ypač Va
karų Vokietijoje, kuri 6-ajame 
dešimtmetyje buvo pagrindinė 
Rytų-Vakarų santykių proble
ma.

Todėl 1953 m. sovietinės 
valdžios įgaliotinis religijos rei
kalams B. Pušinis pats vysk.
K. Paltarokui pasiūlė, kad jis 
rūpintųsi gauti popiežiaus lei
dimą pašventinti Lietuvai 
naują vyskupą, kuris taptų jo 
įpėdiniu. Kartu buvo įvardy
tos ir valdžiai priimtinos kan
didatūros: Kauno arkivyskupi
jos, Kaišiadorių bei Vilka
viškio vyskupijų valdytojas 
kata. J. Stankevičius ir Telšių 
vyskupijos valdytojas kan. P. 
Maželis. Tikėtasi, kad, vienam 
jų gavus šventimus, bus gali
ma dar labiau centralizuoti 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos valdymą, kas būtų paleng
vinę Bažnyčios kontrolę. Tuo 
tiesiogiai rūpinosi ir KGB, 
vykdžiusi specialią agentūri- 
nę-operatyvinę kombinaciją, 
jų pavadintą „Apostaly” 
(Apaštalai). Jos tikslas — 

padėti J. Stankevičiui ir P. 
Maželiui tapti vyskupais. Ta
čiau, pagal nusistovėjusią 
tvarką, popiežiui reikėjo nuro
dyti tris kandidatus, todėl 
1955 m. sausio mėn. pabaigoje 
išsiųstame vysk. K. Paltaroko 
laiške popiežiui Pijui XII, be 
sovietinės valdžios įpirštų 
kandidatų, buvo pristatytas ir 
44 metų Adutiškio parapijos 
klebonas bei Švenčionių deka
nas J. Steponavičius. Sovietų 
valdžia tam neprieštaravo dėl 
kelių priežasčių. Pirma, po 
diktatoriaus Stalino mirties 
prasidėjus kovai dėl valdžios 
Maskvoje, laikinai susilpnėjo 
totalinės kontrolės mechaniz
mas. Antra, sovietų saugumas 
buvo sudaręs patikimą planą, 
kaip perimti Šv. Sosto atsa
kymą, jeigu jis okupacinei 
valdžiai būtų netinkamas. Pa
galiau buvo tikimasi J. Stepo
navičių užverbuoti. Archyvai 
liudija, kad J. Steponavičiui 
skirtoje byloje yra išlikęs jo 
pasirašytas pasižadėjimas nie
kam nepasakoti apie apsilan
kymą vidaus reikalų ministe
rijoje 1953 m. spalio 29 d. ir 
susitarimą toliau susitikinėti 
su saugumo pareigūnais. Tik 
po to, kai J. Steponavičius 
tapo vyskupu, paaiškėjo, kad 
sovietų saugumas šį kartą 
skaudžiai apsigavo, o gal ir 
sąmoningai buvo suklaidintas
— naujas vyskupas katego
riškai atsisakė toliau susiti
kinėti.

Po kurio laiko iš Vatikano, 
gautame atsakyme leista į 
vyskupus pašventinti J. Ste
ponavičių ir P. Maželį. Nors 
pagrindinė plano dalis sužlugo
— kan. J. Stankevičius vysku
po mitros negavo — kliūčių 
pašventinti J. Steponavičių ir 
P. Maželį nebuvo daroma. 
Tikėtasi, kad vysk. K. Paltaro
ko įpėdiniu pavyks padaryti P. 
Maželį, o vysk. J. Stepona
vičių tyliai izoliuoti. Turbūt 
neatsitiktinai J. Stepona
vičiaus ir P. Maželio konsek
ravimo iškilmės Panevėžyje 
buvo surengtos 1955 m. 
rugsėjo 11 d., kai Maskvoje 
lankėsi tuometinis VFR kanc
leris, Krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas K. Ade- 
naueris.

Tačiau, kaip vėliau paaiš
kėjo, už trumpalaikį propa
gandinį efektą sovietų režimui 
teko sumokėti didelę kainą. 
Jau patys pirmi sovietinio 
įgaliotinio B. Pušinio atsiliepi
mai apie naują vyskupą buvo 
labai nepalankūs: Jėzuitas, 
fanatikas, žemos kultūros 
žmogus ir politiškai nepatiki
mas, neleidžia kunigams daly
vauti sovietinės propagandos 
kampanijose, pats jose atsisa
ko dalyvauti, ragina tikin
čiuosius rašyti skundus į 
Maskvą, inspiravo Vilniaus ti
kinčiųjų prašymą grąžinti Šv. 
Jokūbo ir Pilypo bažnyčią. Re
liginių reikalų įgaliotinis siūlė 
kuo greičiau atkelti į Vilnių P. 
Maželį, o J. Steponavičių iš
tremti į Pagėgius. Tačiau vi
sus sovietų valdžios planus 
sugriovė 1957 m. gruodžio 17 
d. į Vilniaus kuriją neoficialiu 
keliu atėjęs laiškas iš Romos. 
Atsakydamas į vysk. T. Matu
lionio slaptą laišką, šv. Sostas 
leido jam įpėdinio teisėmis 
konsekruoti vyskupu Vincentą 
Sladkevičių arba S. Kiškį, o 
vysk. J. Steponavičių paskyrė 
Panevėžio vyskupijos ir Vil
niaus arkivyskupijos apašta

liniu administratoriumi. So
vietų valdžia net nesileido į 
kalbas dėl V. Sladkevičiaus 
(kaip žinome, tai nesutrukdė 
vysk. T. Matulioniui 1957 m. 
gruodžio 24 d. vyskupu slaptai 
pašventinti V. Sladkevičių), 
tačiau su popiežiaus valia dėl 
Panevėžio ir Vilniaus arkivys
kupijos turėjo skaitytis, nes 
valdžios įgaliotinis manė, kad 
„Maželis nesipriešins popie
žiaus valiai, o Stankevičiaus 
paskyrimui pasipriešintų ku
nigai. Be to, sprendžiant šį 
klausimą, teiks atsižvelgti ne 
tik į vidinius mūsų respubli
kos, bet ir platesnius intere
sus”. Taigi, sėkmingas nele
galus vysk. T. Matulionio kon
taktas su Šv. Sostu suardė so
vietų valdžios užmačias, nelei
do priartėti prie strateginio 
antibažnytinės politikos tiks
lo: Lietuvos bažnytinės pro
vincijos valdymą sutelkti vie
no sovietinei valdžiai pa
rankaus dvasininko rankose.

1958 nf. sausio 3 d. mirus 
vysk. K. Paltarokui, visa at
sakomybė už dvi Rytų Lietu
vos diecezijas teko vysk. J. 
Steponavičiui. Jo santykiai su 
valdžia ir toliau liko įtempti, 
nes naujasis vyskupas nesi
rengė susitaikyti su valdžios 
kišimusi į bažnytinius reika
lus. Jis protestavo prieš 1959 
m. įgaliotinio nurodymu ku
nigų seminarijos rektoriaus ir 
dėstytojų pakeitimus bei kai 
kurių klierikų pašalinimą iš 
seminarijos, atsisakė duoti so
vietinės valdžios nurodymą 
kunigams nekatekizuoti vai
kų, nekviesti nepilnamečių 
vaikų patarnauti Mišioms, ne
bendrauti su tikinčiaisiais už 
bažnyčios sienų, nerengti re
kolekcijų. Viešėdamas Ute
noje, vyskupas J. Stepona
vičius paneigė sovietinėje 
spaudoje spausdinamų ateisti
nių straipsnių melą. 1960 m. 
vasario 12 d., nesuderinęs 
su įgaliotiniu, išsiuntinėjo 
aplinkraštį dekanams, kuria
me nurodė prieš Velykas bū
tinai surengti rekolekcįjas ku
nigams ir tikintiesiems, pa
raginti kunigus, kad jie pato
bulintų pamokslus: aiškintų 
tikintiesiems ne tik quid agen- 
dum ėst, bet ir quid creden- 
tum ėst, pamokslus sakytų, o 
ne skaitytų. Be to, 1960 m. 
pavasarį vysk. J. Stepona
vičius atsisakė suteikti kuni
gystės sakramentą trims, bai
gusiems seminarįją, klieri
kams, įtardamas juos buvus 
KGB agentais. Todėl jau 1960 
m. rugpjūčio 26 d. LSSR KGB 
pirmininkas A. Randakevičius 
pasiūlė LKP CK sekretoriui B. 
Šarkovui ištremti vysk. J. 
Steponavičių į Veisiejus. Ta
čiau LKP CK biuras, moty
vuodamas tuo, kad Veisiejai 
yra netoli Lenkijos sienos, nu
tarė geriau perkelti jį į šiaurės 
rytus. Pagaliau 1961 m. sau
sio mėn. vyskupas J. Stepona
vičius buvo jėga iškeldintas į 
Žagarę, o Vilniaus arkivysku
pijos kapitula sovietinės vy
riausybės įgaliotinio spaudžia
ma, kapituliniu vikaru „išrin
ko” kan. Č. Krivaitį.

Galima daryti prielaidą, kad 
vysk. J. Steponavičiaus pavyz
dys paskatino kai kuriuos ku
nigus vykdyti savo pareigą ne
paisant sovietinės valdžios 
apribojimų ir taip prisidėjo 
prie tikinčųjų teisių sąjūdžio 
atsiradimo.

Nukelta į 4 psl.
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Žentą Tenisonaitė

AUTOPORTRETAS

Išėjo poetė 
Žentą Tenisonaitė

Savo pašto dėžutėje dažnai liepos mėnesį iš jos atėmė mo-
rasdavau laišką iš Belgijos, 
kurį man parašydavo bičiulė 
Žentą Tenisonaitė-Hellemans. 
Paskutinį jos laišką gavau 
sausio pradžioje. Sveikino su 
naujuoju tūkstantmečiu, lin
kėjo geriausios kloties. Rašė, 
kad yra sveika, gerai jaučiasi, 
kad dažnai aplanko vaikai, 
kad dar piešia. Po to du 
mėnesiai tylos. Rašiau jai ir 
sunerimusi klausiau, kas atsi
tiko, kodėl nebeparašo... Ir 
štai dėžutėje radau nepažįs
tama man ranka adresuotą 
laišką be atgalinio adreso. Vo
kas net nebuvo užklijuotas. 
Jame belgų kalba spaustuvėje 
spausdintas pranešimas, kad 
2001 metų kovo 11d. Edegemo 
universitetinėje ligoninėje mi
rė Zenta-Irena Tenison, Geor
ge Hellemans našlė. Jos kūno 
sudeginimas įvyks Antverpe
no krematoriume, o atsisvei
kinimas su velione — kovo 15 
d. krematoriumo auloje.

Mirus mano vyrui, Stasiui 
Žukui, Žentą man rašė: „Ma
no kapo nebus. Mano pelenus, 
kaip prieš kelis metus mano 
vyro, išbarstys Edegemo kapi
nių pievelėje. Dabar toks pa
protys čia. Žemės kapams 
nebėra...”

Žinia apie Zentos mirtį buvo 
netikėta ir skaudi. Dar viena 
bičiulė išėjo amžinybėn. Liko 
jos laiškai, eilėraščiai, jos 
piešti atvirukai...

Zenta-Irena Tenisonaitė 
gimė 1925 m. sausio 10 d. 
Stalguose, Plungės girininko 
Aleksandro Tenisono šeimoje. 
Jos mama buvo mokytoja, dai
lininkė, žemaitė nuo Telšių. 
Žentą Telšiuose, kur perkėlė 
jos tėvą, baigė gimnaziją ir 
1942 m. įstojo į Kauno Vytau
to didžiojo universitetą medi
cinos studijuoti. Universitetą 
uždarius, dirbo vaistinėje 
Telšiuose. Baisioji karo audra 
ir žmonių žiaurumas 1941 m.

tiną. 1944 m. kartu sų tėvu ir 
jaunesniaja seseria bėgo nuo 
artėjančio fronto į vakarus. 
Gyveno lietuvių pabėgėlių sto
vykloje Vokietijoje. Susirgusi 
džiova čia mirė, vos 17-os su
laukusi jos sesutė. Po karo 
likimas suvedė su karo 
pabėgėlių stovyklas lankiusiu, 
vertėju dirbusiu inžinieriumi, 
flamu iš Belgijos. Meilė buvo 
iš pirmo žvilgsnio. Baigiantis 
1945 metams, Žentą ištekėjo 
už Georgo Hellemans ir iš
važiavo su juo į Belgiją.

Belgijoje gimė jiems trys 
sūnūs ir dvi dukros. Dėl vyro 
darbo dažnai teko keisti gyve
namą vietą, kol pagaliau 
šeima apsigyveno Edigeme, 10 
km nuo Antverpeno, įsigijo 
savo nedidelį namelį, iš Vo
kietijos atvažiavo tėvas. Rū
pinosi gausia savo šeima, lei
do vaikus į mokslą. Laisvalai
kiu rašė lietuviškai ir nyder- 
landiškai eilėraščius, noveles, 
pasakas vaikams, vertė į lie
tuvių kalbą nyderlandų ra
šytojų kūrinius, o lietuvių ra
šytojų kūrybą į nyderlandų. 
Žentą norėjo supažindinti Bel
guos gyventojus su Lietuvos 
literatūra, kultūra.

Eilėraščius Žentą pradėjo 
rašyti, turėdama vos 13 metų. 
Šiuos gabumus ji paveldėjo iš 
tėvo Aleksandro Tenisono, ku
ris turėjo neeilinį rašytojo ir 
vertėjo talentą. Jo parašyta 
ir 1975 m. Čikagoje išleista 
autobiografinė apysaka Že
maitijos girių takais apie 
Žemaitįjos miškus, viena ge
riausių tokio pobūdžio kny
gų, žavinti kiekvieną skaity
toją.

Žentą Tenisonaitė lietuvių 
kalba išleido poezijos rinki
nius: Pavasaris ir aš, Londo
nas 1973 m., Šviesos iliuzijos, 
Londonas, 1975 m., Vieniši 
vėjo vaikai 1979 m., išvertė į 
lietuvių kalbą ir išleido 1973

Prieblandos pelenuose 
mano paklydusių žodžių 
alsavimas pamirštas.
Po kojomis plaukia 
praeities jūra... 
Koks mažytis taškas 
yra šitas akimirksnis 
gyvenimo sidabrinėje 
platybėje...

Akli sapnai neskuba. 
Ant šakų kabo mėnulis 
kaip gintaro lašas...
Lėtai alsuoja žemė, 
bučiuodama tylą. 
Dvylikos valandų 
bekraštis popieriaus lapas. 
Bemiegio laiko vergai — 
belaisviai žodžiai...

DIDYSIS STEBUKLAS

Ašaros lašas...
Gyvybė nakties spalvose.
Ilgesys Rytojui...
Ašaros lašas...
Stebuklas...
Kūdikiui užgimus.

PRISLĖGTA NUOTAIKA

Gyvatei įkandus 
be dantų, be nuodų, 
aš šąlu, 
aš šąlu sušalusi 
šaltoje šalnoje.
Gyvatei įkandus, 
aš visai sustingau, 
apledėjau, — 
esu ledinė lėlė!
Ir mano žodžiai, 
kuriuos sakau, — 
šalti, apšarmoję, 
tarytum ledo varvekliai.
Saulė šiandien manęs nebešildo, 
saulė irgi sušalusi, šalta! 
Ir aš šąlu!
Šąlu!
Aš taip šąlu!..

ATSIMINIMAI APIE MOTINĄ

Atsiminimuose
esi trapi kaip sausas vaškas.
Ir tik relikvija —

išblyškus fotografija sena.
Dar atvitukas vienas 
tavo ranka parašytas
Toliau migla ir tuštuma 

neišsakyta...
AR TU GALI TIKĖT

Ar tu gali tikėt poezijai?
Kai leidžias debesys suakmenėję, 
o įsisiautusi vėtra, 
su išgąsčio veidais, 
vėl pranašauja audrą.
Nors kartais. —
ir lyg nežemiška šviesa — 
įsminga žarija viena 
į kasdienybės kalno kaušą.
Ar tu gali tikėti dar?..
Ar tu kada tikėjai?..
LAIŠKAS EILĖRAŠČIUI

Rašau apie save.
Vėlyvas vakaras, beveik naktis. 
Žvakės alsavimas geltonas. 
Viena gėlė nuvytus vazoje.
Ir piešinys 
pradėtas — nebaigtas.
Ir tuščias lakštas popieriaus — 
be žodžių.
Aš panaši į užgesintą lempą, 
kurioje nėra žibalo.
Esu kaip perdegus anglis, 
pavirtus pelenais. ,
Esu kaip svetima širdis, 
išalkusi palaimintos ramybės.

DIDMIESČIO ŠIRDYJE

Ar tu žinai, 
kad miestas turi širdį?

Plati, plakanti širdis 
laiko mane pagavusi 
aštuonkojo čiuptuvais, 
paslėpdama mane visai 
savo branduoly...

Ir aš girdžiu, 
ir aš jaučiu, 
ir aš matau 
ritmą daužomos mano širdies.

Ir aš esu 
tarytum aklas kūdikis 
motinos įsčiose, — 
didmiesčio širdyje!

Paminėtas vyskupo 
M, Valančiaus jubiliejus

Vilniuje, Marijos ir Jurgio 
Šlapelių name-muziejuje, kur 
vyksta sostinėje gyvenančių ir 
čia atvykstančių užsienio lie
tuvių klubo renginiai, buvo 
surengtas vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 200-ųjų gimimo 
metinių paminėjimas. Be kitų 
kultūrininkų, į jį pakviesti ir 
Užsienio lietuvių klubo nariai.

Apie M. Valančiaus gyve
nimą ir veiklą kalbėjusi Šla
pelių namo-muziejaus direk
torė A. Gudonytė pabrėžė ne 
tik šio žymiojo žemaičių vys
kupo ganytojišką, bet ir 
švietėjišką, lietuvybės gaivini
mo bei stiprinimo veiklą. Pre
legentė paminėjo, kad vysku
pas M. Valančius parašė ir 
išleido apie 40 dvasinio bei pa
saulietiško turinio knygų. 
Caro valdžiai uždraudus lietu
viškas knygas ir raštą, M. Va
lančius pirmasis subūrė knyg
nešių tinklą, per kurį į Lie
tuvą iš Rytprūsių slapta buvo 
gabenami lietuviški leidiniai.

Muziejaus archyvo vedėja J. 
Jonaitienė kalbėjo apie M. Va
lančiaus vaisingas pastangas 
atsiriboti nuo tuomet steigtų 
valdiškų-rusiškų mokyklų, ku
riose vaikai buvo atpratinami 
nuo gimtosios kalbos, jiems 
peršamas slaviškas raidynas. 
Vyskupas ragino steigti slap
tas lietuviškas mokyklas, ku
riose vaikus skaityti ir rašyti 
mokė, vyresniajai kartai at
menami, vadinamieji darakto
riai.

Filologas J. Aleksandra
vičius kalbėjo apie M. Va
lančių kaip rašytoją, iki šiol 
vertinamų knygų vaikams ir 
suaugusiems autorių.

Iš JAV grįžusi ir Vilniuje ap
sigyvenusi Elena Baltrušai
tienė, mirusio žymiojo operos 
solisto Vlado Baltrušaičio naš
lė, apgailestavo, kad, nuvažia
vusi į Telšius, kur vyskupavo

M. Valančius ir kur nepriklau
somybės laikais ji mokėsi tuo
metinėje gimnazijoje (pava
dintoje vyskupo M. Valan
čiaus vardu), ji sužinojo, jog 
tas vardas gimnazijai atimtas. 
E. Baltrušaitienė siūlė bent 
M. Valančiaus jubiliejaus pro
ga gimnazijai grąžinti buvusį 
šio garbingo žemaičių vyskupo 
vardą.

Minėjime kalbėta, ką šian
dien turėtume daryti, kad M. 
Valančiaus darbus ir idėjas 
perduotume dabartinei bei 
ateinančioms kartoms. Kai 
kas jau daroma. Vyskupo M. 
Valančiaus blaivybės sąjūdžio 
kongresas paragino tėvus ir 
mokytojus mokyklose organi
zuoti moksleivių savisaugą 
nuo narkotikų ir kitų svai
galų, parapijose kurti Blai
vybės brolijų branduolius ir 
moksleivių organizacijų globos 
kolegijas, skiepyti jaunuome
nei sveiką gyvenimo būdą, re
miamą dvasinėmis, tautinė
mis ir doros vertybėmis. Šiai 
veiklai pritarė Lietuvos vys
kupų, Krikščionių demokratų 
partijos, ateitininkų, skautų 
atstovai.

Vysk. M. Valančius

m. XX-jo amžiaus Nyderlandų 
poezijos rinktinę, o 1980 me
tais E. Timmemans Adagio, 
eilėraščius. 1979 m. nyder
landų kalbą Een steen geen 
hart (Akmenėlis turi šaltą 
širdį) — Lietuvių poetų anto
logiją. Apsakymus, noveles 
spausdino periodinėje lietuvių 
spaudoje.

Savo kūrybos procesą Tė
viškės žiburiuose, 1989 m. Nr. 
19, taip apibūdino mano bi
čiulė: „Eilėraštis ateina pats. 
Jis kažkaip įsiskverbia į min
tis. Kartais pakanka pamatyti 
gražų debesį ar lapą, blizgantį 
saulėje... Ir staiga atsiranda 
žodžiai. Jeigu jų neužrašau — 
jie prapuola, bet kartais ir vėl 
grįžta. Paskui, kai pradedi 
rašyti, mintys, žodžiai, saki
niai patys pinasi į eiles. Kar
tais eilėraštis išeina geras, o 
kartais ir visai netikęs. Daž
nai padedu eilėraštį į šoną ir 
tik vėliau, kai atsiranda šiek 
tiek atokumo, vėl jį skaitau, 
vertinu ir duodu pavadini- 

-H mą ,

Žentą Tenisonaitę domino 
ne tik literatūra. Ją visada 
traukė menas. Savo autobio
grafiniame apsakyme „Rašau 
apie save” (Egzodo rašytojai. 
Vilnius 1994 m., p.754) poetė 
rašo: „Mano jaunystės svajonė 
buvo Meno akademija. Ir

vėliau visą gyvenimą troškau 
mokėti tapyti. Kol vaikai ma
ži, nepaliksi jų gatvėje ir imsi 
lankyti akademiją. Kai vaikai 
suaugo, atsirado galimybė 
įstoti į Liero meno akademiją. 
1981 m. pradėjau mokytis 
piešti ir tapyti”. Akademiją, 
vieną iš seniausių Belgijoje, 
lankė savaitgaliais, važiuoda
vo į ją automobiliu. Studijavo 
aštuonerius metus. Piešė savo 
malonumui. Ją ypač domino 
portretai ir spalvos. „Ieškau 
poezijos spalvose ir kaip tiks
liau, poetiškiau, perduoti 
įspūdį. Akvarelė ypatingai 
tinka įspūdžių atkūrimui, nes 
ji perregima, trapi, impresio- 
nistiška. Tapydama portretus, 
ieškau žmogaus sielos...”, taip 
pasakojo Tėviškės žinių kores
pondentei Izoldai Poželaitei 
1989 m. Žentą.

Norėjo specializuotis por
tretų tapyme, tačiau sunki au
tomobilio avarija šiuos moks
lus nutraukė. Po poros me
tų susirgusi, neteko vienos 
akies. Bet dėl to Žentą ne
palūžo, buvo kūrybinga. „Da
bar piešiu aliejumi, žaidžiu 
spalvomis, nes, matydama tik 
viena akimi, nebegaliu piešti 
peizažų — nematau perspek
tyvos”, — rašė man Žentą.

Vaikai užaugo, baigė moks
lus, sukūrė savo šeimas ir

išskrido iš lizdo. Mirė vyras ir 
Žentą liko viena. Gyvenimu 
teko dalintis tik su savo už
auginta kalaite Vilke. Jautėsi 
vieniša. „Belgai uždari žmo
nės, svetimšalių į draugystę 
nenori priimti. Be to, ir Belgi
ja dabar nebe tokia, kokia 
buvo prieš 30 metų. Labai 
daug atvažiavusių iš musul
moniškų kraštų darbo ieškoti. 
Jiems tenka juodžiausi dar
bai, nes kalbos nemoka, išsila
vinimo neturi, o dabar visur 
mašinos, kurioms valdyti rei
kia mokslo įgudimo. Didėja 
žmonių agresyvumas. Daug 
narkomanų. Per televiziją ro
doma daug smurto ir erotikos, 
o tai neigiamai veikia jaunąją 
kartą. Televizorių išmečiau 
prieš dvejus metus, nieko do
ro programose nėra”, rašė 
man Žentą.

„Anksčiau buvo geresni lai
kai. Nereikėjo gatvėje bijoti, 
kad ištrauks rankinuką, api
plėš, įsilauš į namus ar ap
vogs bagažą, keliaujant atos
togų. Gyvenimas be sienų 
nėra lengvas. Dabar į Belgiją 
suplūdo atliekos iš visur... 
Šiandien pinigas yra dievas, o 
televizįja — šventas raštas. 
Ta vadinama techniška pa
žanga, ar nebus pasauliui 
prakeikimas? Dieve mano, 
kaip gyvens mano vaikaičiai,

liūdna ir pagalvoti. Kokia bus 
jų ateitis?” — sielojosi Žentą 
laiškuose.

Žentą Tenisonaitė labai 
džiaugėsi nepriklausoma Lie
tuva ir rūpinosi jos ateitimi. 
Pati dėl sveikatos atvažiuoti 
negalėjo, be to, kaip rašė ir 
„pinigų neturiu. Mano pensija 
nedidelė, užtenka tik pragy
venti...” Meilę Lietuvai ji per
davė savo vaikams. Sūnus 
Ludo net tris kartus lankėsi 
Lietuvoje. Jam labai patiko 
Kaunas, sakė, kad tai links
mas miestas. Kartą nėt buvo 
užsukęs į Lietuvos Medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejų 
Kaune. Domėjosi farmacija, 
nes mama jaunystėje dirbo 
vaistinėje. Zentos vaikai taip 
pat kūrybingi. Dukros univer
sitete baigė meno istoriją, an
trasis sūnus taip pat porą 
metų lankė Meno akademijos 
vakarinius kursus, studijavo 
biologiją, parašė disertacįją, 
vyresnysis sūnus tapo rašy
toju.

Savo kūrinius bei tėvo lite
ratūrinį palikinMĮ Žentą siun
tė Kauno Maironio memoria
liniam muziejui, norėjo, kad 
liktų apie ją prisiminimas jos 
gimtoje žemėje-tėvynėje Lietu
voje.

Zenta-Irena Tenisonaitė- 
Hellemans, poetė, dailininkė

Šlapelių name-muziejuje su
rengta vyskupo M. Valančiaus 
knygų parodėlė, kurioje apsi
lankę matė vilniečio krašto
tyrininko J. Šimkaus surink
tas retas knygas. Tarp jų — 
1853 m. išleistą M. Valančiaus 
Živatą Jėzaus Kristaus Wiesz- 
paties mūsų, 1856 m. Zavads
kio leidykloje Vilniuje iš
spausdintą jo Trumpą Kate
kizmą, kitus leidinius. Paro
doje buvo ir Amerikoje išleistų 
leidimų, tarp jų 1952 m. 
Brooklyn išleistą V. Biržiškos 
Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
biografijos bruožai, 1975 m. 
Čikagoje pasirodžiusią kun. A. 
Aleksos knygą Žemaičių vys
kupas Motiejus Valančius.

Parodėlėje buvo ir pats nau
jausias eksponatas — daili
ninko A. Šakalio nupieštas, M. 
Valančiaus jubiliejaus proga 
išleistas, pašto ženklas ir vo
kas su vyskupo atvaizdu.

Algimantas A. 
Naujokaitis

išėjo visiems laikams... Karo 
audros išblaškė mūsų tau
tiečius po visą pasaulį. Savo 
krauju, gerosiomis ypatybė
mis pamaitinome ir sustipri
nome daugelį tautų. Taip ir 
Belgijoje savo pėdsakus paliko 
mūsų tautietė, žemaitė iš 
Telšių. Ar ilgai jos vaikai at
mins, kad jų gyslomis teka ir 
lietuviškas kraujas?

Regina Žukienė
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Nijolė Miliauskaitė Vyta u tas Bložė

Poezijos sparnais — į užjūrį
* ♦ *

jau po vidurnakčio, plentas tuščias, lekia 
tolyn mašina, mėnuo 
lėtai pakyla, didžiulis, rausvas, snaudžia 
nuvargę bendrakeleiviai, kalbasi kas, pusbalsiu 

kvepia pavasariu 

važiuoti naktį, užmiršus 
ko ir kur 
kai viskas 
prieš akis dar 

perbėga kelią mėnuo

lygumos, tamsūs miškai, lėtos 
mieguistos upės, amžinai 
taip norėtum važiuoti 

vėl 
perbėga kelią, mėnuo, dar kartą, pakimba 
virš galvos tau, iš dešinės 
lig pusės, visas lyg kruvinas

* » *
senas parkas, nubertas neužmirštuolėm 
fazanai, rėkauja povas 
šulinys už fligelio, pasiūlęs 
šalto kaip ledas vandensr ,. , • ■

tamsiais išdaužytais langais oranžerija, išlenktas 
tiltas per prūdus, ir du 
ištikimi sargybiniai, dvi gulbės 
saugančios tvenkinio dugne 
paslėptą lobį

(parodyk '
žiedą, paveldėtą, ištark 
sutartą žodį)

kiek 
prarasta, pagalvojau, rinkdama gėles ir vaizdus 
per savo aklumą, per skurdą ir prietarus 

ar kas kada nors 
ištrauks iš dumblo 
baltą marmurinę 
žydinčios Floros statulą 
pastatys 
toj vietoj, kur ir turėtų 
stovėti, kur nurodys 
sodininkas Gotlybas, liuteronas, palaidotas 
už kapinių tvoros 
terasoj žingsniai, šmėsteli kas akyse 
baltas, ir vėlei 
tuščia, vakaras vėsta, nieko 
nėr, su žiedu, su slaptažodžiu, neužmirštuolės, jos vienos 
apverkia mus

* * *

rausvi, pilki, beveik juodi 
tamsiai violetiniai, lelijiniai, margi 
su persipynusiom gyslom su smulkiais 
ir stambiais grūdais, kanapėti ir lygūs 

su ženklais, sunkiai įžiūrimais

vieni nušlifuoti, kiti neužbaigti dar

akmenys
po kojom, geriausio 
juvelyro darbas

* ♦ •
t

pavasario dienos 
paprastos, mylimos, prarastos

šįmet ir vėl 
pirmąkart mačiau gandrą 
ne skrendant, o ne, žirgliojant per lauką, nekoks 
metams tai ženklas

o šįvakar 
gegutė užklupo mane, užkukavo—prikyštės kišenėj 
nė grašio

kad galėčiau 
panardinti veidą 
violetiniuos Žaliuos

« pavasari, tavo alyvų kvapuos, jų kekėse sunkią 
laimę man dovanok

MIEGANTIS KŪDIKIS

miega miega, oi tebemiega
kur mėlyna mėnesiena išausta kilimų raštuose 
miega miega, oi tebemiega 
vaikutis ant vijoklių supamo kranto

praeina karavanai dykumų išdžiūvusiom upėm 
kur mėlynos gulbių poros išplaukia iš veidrodžio 
miega miega, oi tebemiega 
kur tarp knygų lentynų jau kiti amžiai

miega, ilgesio strėlės krūtinėje 
tarp kilimų raštų, daiktų aureolių 
miega, paguldytas, vijoklių vygėje 
kur tik nepastebimas vėjas prieina ir pasupa jį

oi dar tebemiega pilis jo, svajonėse 
jo darbai, jo ginklai, jo kupranugariai 
tebemiega, naktim persirengusi 
diena, išsiuvinėta kilimu raštuose

o amžinoji būtie! Fiat lux! Fiat frux!
amžinoji būtie, į tave kreipiuosi, nes grįžtu į tave aukodamas 
nemigo vaisių: tai smilkalų kamuoliai pasitikėjimui 
liks, aureolė, daiktų išplėštų sugrįžimui, išplėštų piratų laivų, 

sugrįžimui 
miega miega, oi tebemiega 
kol nemigo vaisių priima pasenę dievai 
miega miega, oi tebemiega 
vaikutis ant vijoklių kranto.

• ■ ' i.. " * * *
Priklaupiu ir išeinu iš bažnytėlės.
Trūksta oro. Sopa širdį. Sunku 
Išnešiot visa tai. Turėjai žūti, 
O išlikai. Dangstydamasis, slapstydamasis, vienų vienas 
Tuščiam pogrindyje. Kiti žuvo.
Troškai išlikti. Įsiminti. Ištverti ir paliudyti. ' 
Pats Dievas viską matė.

■ ' rn< - ’ • ■
Stoviu vienas šventoriuje. Springstu 
Žodžių ašakomis. Keršto nuodais ? 
Springstu.

Žiūriu juodvarnių akimis, prie akių 
Prisidėjęs žiūronus, žvelgiu į tolį.
„Marija Marija!”—
Girdžiu. • -

Dar keli žingsniai. Pro vartus. Čia jie gulėjo.
* * *

Kaip pamišę gegutės rauda, 
Dega tėviškėje kruvinos žaros. 
Kas paliudys baisiąją skriaudą? 
Siaučia maras, raudonas maras.

Kur jūs, mano žalieji broliai? 
Kilkit kilkit iš kapo žygini 
Kas paguos artojėlį varguolį, 
Kai paparčiai krauju pražydo?

Guli broliai, turgavietėj guli, 
Išrikiuotas brolelių pulkas. 
Spardo brolius batai didžiuliai, 
Varva brolių kraujas į dulkes.

Raukit plaukus, beržai svyruokliai! 
Ąžuolai, iš siaubo drebėkit!
Sesutes jie užsmaugė daboklėj, 
Dar prieš mirtį drisę išniekint...

* * ♦
Žmogus, žmogui daugiau ne brolis. 
Žmogus — aklas žmogėdros vergas. 
Tai nuo kraujo paraudo tolis! 
Tai nuo kraujo pasaulis margas!

Kur dar aš šlitinėju vienas? 
Kurgi mano šaltasis kapas? 
Į akis neša vėjas plėnis, 
Ir svaigina kraujo kvapas.

Ar tai aš? Tai tik mano šešėlis 
Mūs šventąsias turgavietes lanko. 
Pasiklauso raudų gegutėlės, 
Kai beržai rauna plaukus rankom.

t
Ko sulauksime? Viltys jau nyksta. 
Kas gyvens čia? Statulos gipso? 
Nusišovus ir mano jaunystė 
Ant turgavietės grindinio drybso.

Poezija džiugina sielą, kaip patys pirmieji pavasario žiedai, nedrąsiai iškėlę galveles iš saulėB spin
dulių atšildytos, pietų vėjelio nuglostytos žemės. Romualdo Kisieliaus nuotrauka

Dirigentui ant pulto sukritus
Penktadienį, balandžio 20 

d., Berlyne, Deutsch operos 
teatre, diriguodamas Verdi 
„Aida”, širdies priepuolio iš
tiktas,’ ’ant dirigento pakylos 
sukrito italų dirigentas, kom
pozitorius Giuseppe Sinopoli. 
Nuvežus į ligoninę sekančią 
dieną mirė. Buvo sulaukęs 54 
metų.

G. Sinopoli, kaip dirigentas, 
daugiausia reiškėsi roman
tinės ir modernios krypties re
pertuare. Buvo žinomas greito 
tempo mėgėjas taip, kad kar
tais ir lėta kūrinio dalis 
„ristele” tapdavo.

G. Sinopoli gimė 1946 m. 
lapk. 2 d. Venecijoje (Italija). 
Muzikos studįjas pradėjo vėlo
kai — būdamas jau 12 metų.

Studijavo Venecijos konserva
torijoje. Šalia muzikos, jį do
mino ir medicina. Be to, ir jo 
tėvas galvojęs, kad jaunam, 
inteligentiškam jaunuoliui 
muzika nesanti pats geriau
sias pasirinkimas. Jis pagei
davęs, kad sūnus įsigytų „rim
tesnę” profesiją. Todėl Giu
seppe, neišsižadėdamas ir mu
zikos, įstojo į Padua (Italija) 
medicinos universitetą. Me
dicinos studijas baigęs, 1970 
m. įsigijo medicinos daktaro 
laipsnį.

Tapęs daktaru ir susilaukęs 
pasiūlymų dirbti ligoninėse, 
tais pasiūlymais nesusiža
vėjęs, vėl grįžo prie muzikos.

Dirigavimą Vienoje (Austri
ja) studijavo pas prof. H. Swa-

Dirigentas, kompozitorius Giuseppe Sinopoli.

Poeziją ir pavasarį atveš 
poetai iš Druskininką

Gegužės 13-20 dienomis 
JAV lietuvių telkinius LB 
Kultūros tarybos (pirmininkė 
Marija Remienė) iniciatyva 
lankys originalūs poetai iš 
Lietuvos, iš čiurlioniškai 
skambančių Druskininkų - 
Nijolė Miliauskaitė ir Vytau
tas Bložė:

gegužės 13 d., sekmadienį, 
LB Detroit apylinkė (pirm. 
Valdas Piestys) rengia poezi
jos popietę Southfield, MI, 
parapijos salėje po šv. Mišių;

gegužės 19 d., šeštadienį, 7 
v.v. - vakaras Čikagoje, Jau

nimo centre, Čiurlionio galeri
joje:

gegužės 20 d., sekmadienį, 
12:30 v.v. - PLC, Lemonte, 
Lietuvių dailės muziejuje.

Poezijos mylėtojų laukia su
sitikimai su žymiais Lietuvoje 
poetais ir savitomis asme
nybėmis. N. Miliauskaitė 2000 
m. tapo Kultūros ir meno vals
tybinės premijos laureate (už 
naujausią poezijos knygą Sie
los labirintai); Vytautas Bložė 
- „Poezijos pavasario” ir poeti
nio „Druskininkų rudens” lau
reatas.

rinsky, o kompoziciją — pas 
Bruno Madeira ir Franz Do- 
natany, Darmstad (Vokietija).

G. Sinopoli gan ambicingas 
veikalas „Souvenier a la me- 
moire” buvo išgirstas New 
Yorke, Julliard muzikos mo- 
kykoje 1978 m. Po koncerto 
NY Times rašė: „...veikalą ga
lima pavadinti žaviu baroki
niu paveikslu, išpuoštą turtin
gais dekoratyviniais efektais, 
operatiniais sūkuriais ir kon
trastais”.

Jis rašė solinę, orkestrams 
ir kamerinę muziką. Di
džiausio pasisekimo susilaukė 
jo dviejų veiksmų opera „Low 
Salome”, kurios premjera 
įvyko 1981 m. Miuncheno (Vo
kietija) operos teatre.

Bet labiausiai visus stebino 
jo nepaprastai greiti žingsniai, 
kopiant aukštyn dirigavimo 
laiptais. Jam operų teatrų du
rys plačiai atsivėrė, kada su 
didele sėkme 1978 m., Veneci
joje, dirigavo Verdi „Aida” pa
statymą. Po to, jis kviečiamas 
ir diriguoja Verdi „Atila” Vie
noje (Austrija), Puccini „Ma- 
non Lescaut” Londone (Angli
ja) ir kitur.

Giuseppe Sinopoli debiutas 
New Yorke įvyko su NY filhar
monijos orkestru, atliekant 
Mahler „Šeštąją simfonįją” 
1982 m., o Metropolitan ope
ros teatre pirmą kartą dirigavo 
1985 m. Puccini „Tosca” pasta
tyme. Po to, abiejų New Yorko 
teatrų scenose, jis buvo dažnai 
matomas.

Dirigento pareigose yra bu
vęs Dresden Stadskapelle (Vo
kietija), St. Cecilia Academy 
Romoje ir London Philhar- 
monic orkestruose. Pastara
jame orkestre, nuo 1987 iki 
1995 metų, buvo užėmęs mu
zikos direktoriaus pareigas.

Nepaisant, kad jis tiek daug 
laiko skyrė muzikai, bet to dar 
neužteko. Stojo į universitetą 
Romoje ir ten, archeologijos 
skyriuje, studijavo egiptolo
giją. Šiemet tas studijas už
baigė. Baigimo diplomas būtų 
buvęs įteiktas tą dieną, kada 
jis mirė — balandžio 21.

Netikėta ir tokia ankstyva 
Giuseppe Sinopoli mirtis mu
zikos garsų pasaulyje bus 
jaučiama.

P. Palys
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ALK Čiurlionio kūryba ir
menų ryšiai

Karolis Rimtautas Ąašponis

Mikalojui Konstantinui 
Čiurlioniui dėmesio skyrė pa
saulyje gerai žinomi savo dar
bais Maksim Gorkį), Vasilij 
Kandinsky, Vytautas Lands
bergis, Jacųues Lipschitz, Ro- 
men Rolland, Igor Stravvins- 
ky, Eero Tarasti bei daugelis 
kitų Lietuvoje ir svetur. Su
kaupta didelė patirtis, sklei
džiant, tiriant jo kūrybą. 
Tačiau Čiurlionio minties po
lėkio galia, jausmo tyrumas 
kiekvienam atveria erdvę su 
neišsenkamais radiniais. Šia
me etiude norėčiau pasidalin
ti kai kuriomis mintimis apie 
struktūrines kūrybos savybes.

Bendrumai ir skirtumai yra 
visaapimantys. Matematikas 
Jonas Kubilius teigia, kad 
„...reiškiniai dažnai priklauso 
nuo tiek daug ryšių, kad prak
tiškai neįmanoma (o kartais 
nėra prasmės) jų visų išana
lizuoti, norint nustatyti, kaip 
vyks tiriamasis reiškinys” 
(Tikimybių teorija ir matema
tinė statistika, Vilnius, 1996, 
p. 13). Taip k’onstatuojami 
priežastiniai-pasekminiai ry
šiai, čia bendrumų-skirtumų 
situacija yra visada. Kompozi
torius, matematikas ir archi
tektas, buvęs Le Corbusier 
bendradarbis, Iannis Xenakis 
pastebi, kad „...šiandien iš
kyla kitas klausimas: ar 
galėjo Visata atsirasti iš nie
ko, be priežasties? Astrofizi
kai linkę teigiamam atsaky
mui” (Kurier UNESCO, 1986, 
gegužė, p. 9). Jeigu ir pasi
tvirtintų šis teiginys, bend
rumų-skirtumų situacija iš
liktų: nieko nebuvo — kažkas 
atsirado. Šiuose klausimuose 
Xenakis lemiamą vaidmenį 
priskiria psichikos struktūrų 
visumai, tačiau tai neprieš

tarauja bendrumų-skirtumų 
sąvokos esmei.

1. Muzikos — literatūros 
ryšiai

Meno mokslo šakų tyrėjams 
iškyla problema, susijusi su 
bendrybių ir atskirybių suvo
kimu, ypač kai kalbama apie 
skirtingas meno šakas. Bend
rumo faktorių ir skirtumų 
funkcijų, kurie yra visaapi
mantys, aprašymas gali daug 
ką paaiškinti. Tačiau šio meto 
meno mokslo lygmuo yra to
kios būklės, kad, atsklei
džiant menų struktūrinius 
ryšius, vyrauja skirtumų 
funkcijų pažinimo fondas ir 
mažiau suvokiami bendrumo 
faktoriai, nes tyrimuose ma
žai panaudojami stipriųjų bei 
tiksliųjų mokslų pasiekimai, 
nesugebama pakankamai ap
rašyti tuos reiškinius, kurie 
teiktų mums reikiamą infor
maciją. Visa problema slypi 
tame, kad skirtingos meno 
šakos turi skirtingas kalbas. 
Galbūt čia mums galėtų pasi
tarnauti lingvistikos patirtis, 
pavyzdžiui, kai tiriami skir
tingų kalbų bendrumai ir 
skirtumai, panaudojant kores
pondentus su savita kalba (Ly
ginamosios tipologijos klau
simai: germanų, romanų, tiur
kų kalbos, Taškentas, 1981. p. 
24). Betgi reikia rasti ir 
„korespondentus”, ir tų „ko
respondentų” kalbą. Reiktų 
priminti Tarasti mintį, pasa
kytą, analizuojant Čiurlionio 
kūrybą, kai jis formuluoja 
semiotinę problemą: „... o gal 
Čiurlionis pasiekė kažką 
bendra tarp dailės ir muzikos, 
kas atskirai neišreiškiama nei 
žodžiais, nei paveikslais, nei 
muzika. Norėdami aprašyti šį 
gilesnį struktūros lygmenį,

jungiantį abi meno šakas, tu
rime susikurti atskirą meta- 
kalbą...” (Muzika 7, 1987, p. 
67).

Tarasti studijoje „Muzikos ir 
dailės sąveika M. K. Čiur
lionio kūryboje”, pirmą kartą 
paskelbtoje 1984 m. Suomįjoje 
(žurnale Synteesi, Nr. 4) dar 
neminima Čiurlionio žodžio 
kūrybos, kurią Landsbergis 
parengė ir paskelbė lietuvių 
kalba 1997 m. (Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Žo
džio kūryba. Parengė Vytau
tas Landsbergis. Vilnius: Lie
tuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, 1997). Analizuodamas 
Čiurlionio žodžio kūrybą, 
Landsbergis rašo: „Vienas vė
liausių, gal ir paskutinis iš
likęs Čiurlionio literatūros 
veikalas bene bus jo ‘Sonata’ 
— laisvų eilių poema apie ru
denį, kuriai autorius pritaikė 
muzikinės formos analogiją. 
Biografijos aplinkybės ir poe
mos turinys — rudens vaiz
dai, begalinė vienatvė — ska
tina datuoti ją 1907 m. 
vasaros pabaiga ar rudeniu. 
Tada kūrėjas mąstė apie sona
tos formos universalumą (bu
vo ką tik nutapęs pirmąsias 
paveikslų sonatas)...” (Lands
bergis V. M. K. Čiurlionio 
žodžio kūryba, ten pat, p. 15) 
(Pavyzdys 1). Landsbergis iš
samiai aprašo šios laisvų eilių 
poemos struktūrą, įrodyda
mas muzikinės sonatinio al
legro formos analogiją (ten 
pat, p. 15-19). („Sonata” čia 
pateikiama 1 pavyzdyje iš 
knygos 91-95 p. Remiantis 
Landsbergio aprašymu, „Al
legro” dalyje raidėmis pažy
mėta trijų dalių muzikinė for
ma). Be viso kito, iš Landsber
gio aprašymo sužinome dau
gybę žodžio reikšmės ryšių.

M.K. Čiurlionis

SONATA

(Allegro) •

Ruduo. Apleistas sodas.
Pusnuogiai medžiai ožiu ir užberia lapais lakus, 
u dangus pilkas pilkas ir toks liūdnas, 
kaip vien siela tegali liūdėti.
Per lysves ir vejas eina žmogus, 
maišeliu ant pečių ir grėbliu rankoje nešinas. 
Eina per lysves, ten neseniai buvo gilių, 
o dabar jau vis tiek.
Ruduo. Liūdi siela.
ir dangus toks pilkus. Nebėra kelio!
•Jį užbėrė gelsvi klevų laimi.
Medžiai stovi pusnuogiai apleistame sode ir ošia.

(Andante)

Ruduo. Vėl dulkia lietus, palengva krinta lapai, 
sukasi svaigdami ir krinta ant žolės, 
ant krūmų, ant takelių. Vis tiek.
Vienas numiręs lapas 
palietė sklęstlamas mano veidų, 
rankas, o paskui nukrito Čia pat 
man po kojų, kad peržengiau atsargiai, 
kad nesumindžioėiaii.
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. 
Viduty 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.

(Scherzo)

Ruduo. Lietus liovėsi lijęs, 
ir saulė praskleidė liūdnų debesų uždangų ir pažvelgė. 
Kokia graži!
Nušvito apleistas sodas, 
pusnuogiai medžiai liovėsi ošę, 
bet lapai vis krinta ant žolės, ant krūmų, takelių. 
Jiems vis tiek.
(Finale)

Ruduo. Siela liūdi. Tai niekti, kad saulė pažvelgė — 
dar liūdniau.
Aš atsisėdau ant suolo prie tuščių namų 
ir žiūrėjau į langus, užkaltus lentomis. 
Ir rodės man, kad tasai sodas begalinis. 
Jis tęsiasi per visų žemę ir apleistas. 
Kur ne kur stovi paskiri tušti namai, 
jų langai užkalti lentomis, 
o lakeliai, keliai visai užberti suvytusių lapų. t 
Ruduo apgaubi visų žemę, 
o žemė tai liūdnas apleistas sodas.
Pusnuogiai medžiai ošia ir verkia suvytusiais lapais, 
ir jų vis daugiau ir daugiau, jie užberia visus kelius ant žemės, 
visus takelius, visa visa.
Visoje žemėje ruduo ir liūdesys, 
o per lysves ir vejas eina žmogus, 
maišeliu ant /iečių ir grėbliu rankoje nešinas, 
ir veltui beldžiasi / namus, 
eina tolyn ir beldžias, dar toliau, toliau, 
ir visur veltui.
Namai tušti, ir langai užkalti lentomis. 
Tai nieko, kad seniau čia gyveno žmonės, 
ir vaikui žiūrėjo pro langus ir juokėsi.
Dabar langai užkalti, nes namuose tuščia, ruduo. 
Taip ruduo. Ir sodas apleistas. Ir medžiai ošiu ir verkia. 
Ir dangus pilkas pilkas ir toks liūdnas, 
kaip vien siela tegali liūdėti.
Ruduo.

Pavyzdžiui, žodis „ruduo” da
lių pradžiose ir kitur turi 
tokią turinio apimtį, kokios 
negali turėti bet kuri muzi
kinė tema, tačiau aprašytos 
muzikinės formos analogijos 
visuma ir detalės nušviečia 
mums tos formos naują erdvę. 
Landsbergis yra linkęs many
ti, kad poema „visuotinės lite
ratūros istorijos požiūriu, ko 
gera, tai unikalus kūrinys” 
(ten pat, 19 p.). Reiktų pa
brėžti, kad tarpmeninėje pro
blematikoje tai ypatingai 
svarbus Landsbergio radinys, 
ir šiandien sunku įsivaiz
duoti kitą menotyrininką Lie
tuvoje, kuris būtų galėjęs tai 
atrasti, nes dėl to reikalinga 
aprėpti visą Čiurlionio kūrybą 
ir gyvenimą, turėti ypatingą 
erudiciją, mokslinę intuiciją, 
įvaldyti rekonstrukcijos, ypa
tingų redagavimų metodus. 
Radinys atveria naują tyrimo 
erdvę su savita problematika.

Čiurlionio kūrybos istorijoje 
laisvų eilių poema „Sonata” 
atsirado, sakyčiau, dėsningai, 
paremta jo kūrybinės logikos 
visuma. Šiuo atveju išeities 
taškas Čiurlionio kūrybinia
me procese buvo geriausio 
varianto atranka, vykdant pa
sirinktą programą. Visumoje 
atrinkimo ir išrinkimo reiš
kinio turinys kūryboje yra 
būtinasis, lemiantis veiksnys. 
Prisiminus Boris Asafjev min
tis, reiktų pasakyti, kad, ta
lentingas ir sugebantis pąjus- 
ti esminį progresą, kompo
zitorius drąsiai pertvarko, pa
taiso savo patyrimą: atrenka 
ir išrenka, o pagal šias me
nines priemones neretai iš 
pirmo žvilgsnio matyti net 
pradedančio meno meistro 
kalbos ypatybės (Kritikos 
straipsniai, apybraižos, recen
zijos, 1967, p. 218). „Rinki
mas, atrinkimas yra viena iš 
meninės individualybės pri
vilegijų visose epochose”, — 
pabrėžia Heinrich Lindlar 
(Tarptautinio simpoziumo, 
skirto Dmitri Šostakovič, pra
nešimai, Koeln, 1985 — Re- 
gensburg, 1986, p. 363). Tuo 
būdu atrinkimas ir išrinkimas 
yra tas mechanizmas, kuris 
apsprendžia kokybinį bei kie
kybinį žmogaus veiklos turinį. 
Šio principo pagrindu Čiur
lionis įvykdė konkrečią prog
ramą, kurios modelį subrandi
no savyje, veikiant milžiniš
kam faktorių kiekiui ir koky
bei, kurių neįmanoma sutal
pinti jokiame dirbtiniame at
minties archyve.

2. Literatūros — dailės 
ryšiai

Pirmųjų Čiurlionio dailės 
kūrinių tarpe yra populiaru
sis paveikslas „Ramybė” (2 pa
vyzdys. Paveikslo reprodukci
ja. J. Petronio leidykla, Kau
nas, 1997). Jį aiškinant, nuo
monės gerokai skiriasi, nes 
yra paremtos skirtingomis po
žiūrio pozicijomis, priklauso

nuo analizės mechanizmo to
bulumo. Štai keletas paveiks
lo aiškinimo santrumpų. Sta
sys Yla rašo, kad eskizas nu
pieštas atvirlaiškyje (3 pavyz
dys, II kompozicija, Naciona
linio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Kaune fondai) vaiz
davo „...keistą salą vandenyne 
su dviem akim lyg švyturiais”, 
kuris „...vėliau tapo garsiu jo 
paveikslu, pavadintu ‘Tyla’ 
arba ‘Ramybė’, ir mano, kad 
„psichologas rastų ryšį tarp 
tos ‘tylios’ salos ir autoriaus 
depresijos” (Yla S. M. K. Čiur
lionis: kūrėjas ir žmogus. Vil
nius: Vyturys, 1992, p. 65). 
Yla pateikia Čiurlionio laiško 
(1902.05.14) Eugeniusz Mo- 
rawski fragmentą, kuriame 
aprašytas literatūrinis vaiz
das, jo manymu, kaip tik yra 
eskizo ir vėliau paveikslo pa
grindas (ten pat, p.65). Jonas 
Bruveris paveikslą ^Ramybė” 
priskiria tai paveikslų grupei, 
„kur gamtos vaizdai yra la
biau apibendrinti, prisodrinti 
gilesnio psichologinio turinio” 
(Bruveris J. Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis. Kaunas: 
Šviesa, 1973, p. 58). Jis patei
kia minėto laiško Morawski tą 
patį fragmentą ir aiškina, kad 
paveiksle vaizduojama kalvų 
grandinė ir dviejų .....žiburių
dėka kalvos tarsi atgyja ir 
atrodo lyg iš gelmės išniręs 
didžiulis gyvūnas, ramus, bet 
paslaptingas” (ten pat, p. 58). 
Mark Etkind, pateikdamas 
platesnį minėto laiško frag
mentą ir įmatydamas paveiks
le visą eilę prasminių ženklų, 
padaro išvadą, kad „gamtos 
paveikslas virsta protu nesu
vokiamos lemties simboliu” 
(Etkindas M. Pasaulis kaip 
didelė simfonija. Vilnius, Va
ga, 1976, p. 28, 29). Vytautas 
Landsbergis rašo, kad „...‘Ra
mybė’ su itin švelniai dengtu 
paviršium, su • išieškota pa
grindinio (salos keteros) kon
tūro ritmika bei subtilių niu
ansų kolorito moduliacijom 
atrodo ir kaip vizija, kaip 
kažkokios vidinės būsenos ob- 
jektyvizacija ir atsipalaidavi
mas nuo jos; analogiškai ga
lėtume komentuoti asmeninio 
turinio išraišką muzikos kū

Pavyzdys 1 Pavyzdys 2 M.K. Čiurlionis. „Ramybė”. 1903/4

Pavyzdys 3

.....

ryboje” (Landsbergis V. Čiur
lionio dailė. Vilnius: Vaga. 
1976, p. 116, 117).

Šiems visiems samprotavi
mams nėra pagrindo priešta
rauti, tačiau matyti, kad pa
veikslą apibendrinanti sąvo
ka pavadinimas „Ramybė” ar
ba „Tyla” iš tų analizių ne
išplaukia. Arčiausiai prie vie
nos iš galimų naujų paveikslą 
apibendrinančių sąvokų yra 
priartėjusi Ylos samprata.

Paveikslo kūrimo laikotar
piu Čiurlionis buvo jau pla
čiai išsilavinęs žmogus. Dar 
1894-1899 m. Varšuvos muzi
kos institute, be specialybės, 
jis dar mokėsi muzikos teori
jos, istorijos, harmonijos, lan
kė choro klasę, studijavo isto
riją, filosofiją, geologiją bei 
mineralogiją, paleontologiją, 
astronomiją, numizmatiką, 
1901 m. Leipcige susidomėjo 
Kant ir Nietzsche filosofija, 
lankė filosofo ir psichologo 
Wilhelm Wundt paskaitas. 
Čiurlionio bibliotekoje Drus
kininkuose buvo knygų apie 
matematiką, fiziką ir chemiją. 
Reiktų atkreipti dėmesį j jo 
vieną ypatingą sugebėjimą. 
Remiantis sesers Jadvygos 
Čiurlionytės prisiminimais, 
yra tikimybė teigti, kad 
Čiurlionis sugebėjo valdyti 
žmogų per atstumą, perduoti 
savo mintis ir valdyti kitą 
žmogų apčiuopto jo pulso pa
galba (Čiurlionytė J. Atsimini
mai apie M. K. Čiurlionį. Kau
nas: J. Petronio leidykla, 
1994, p. 142). Landsbergis ak
centuoja nepaprastą Čiurlio
nio jautrumą aplinkai („Min
tys apie Čiurlionį”. Draugas, 
2000.10.07).

Tuo būdu dailės kūrybinio 
laikotarpio pradžioje Čiurlio
nis pasižymėjo ypatingais su
gebėjimais.

1902 m. gegužės 14 naktį 
Leipcige, Čiurlionis laiške 
Morawski rašė: „Mėgstu tylą, 
bet šiandien negaliu jos pa
kęsti. Atrodo, lyg kažkas sė
lintų. Baisu. Atėjo man į 
galvą mintis, kad toje tyloje 
glūdi svarbi paslaptis. Tar
pais atrodo, kad toji tyli ir 
tamsi naktis, tai kažkokia 
milžiniška baidyklė. Išsikėtojo 
ir lėtai atalsuoja. Plačiai at

vertos sustingusios didžiulės 
akys, o jose abejingumo gelmė 
ir kažkokia svarbi paslaptis” 
(Čiurlionis M. K. Apie muziką 
ir dailę. Vilnius, 1960, p. 146). 
Jo laiške yra du pagrindiniai, 
apsprendžiantys visą laiško 
turinį žodžiai: „baisu” ir du
kart parašytas — „paslaptis”. 
Baisumo ir paslaptingumo 
reiškinio suvokimas yra susi
jęs su informacijos įvertinimu 
bendrumų-skirtumų pagrin
du. Priminsime, kad vienas 
Čiurlionio mėgtų posakių bu
vo „nebijok nieko, nes pats bi
jau’’ (ten pat, p. 149). „Ar ta 
baimė įgimta, ar įteigta kul
tūros?” — klausia Algirdas 
Julius Greimas savo hipote- 
zinėje studijoje „Baimės ieško
jimas" (Semiotika. Vilnius: 
Baltos lankos, p. 25). Reiktų 
manyti, kad reikšmingi abu 
faktoriai, tačiau pirmasis yra 
savisaugai būtinas įgimtas 
elementas. Tvirtinama, kad 
„...mūsų jutimo organai pri
ima energiją, kuri ateina iš 
išorės objektų ir koduoja juos 
nervų impulsais, išskiriant 
tuo pagrindu pirminę infor
maciją” (Amosow N. Mokslas 
ir gyvenimas, 1967, Nr. 7, p. 
46). Atsiradus nepažįstamam 
objektui, nepažįstamai infor
macijai, kurios negalime iden
tifikuoti su mūsų turima in
formacija, suskamba pavojaus 
signalas, atsiranda baisumo 
reiškinys, kurį apsprendžia 
neironinių struktūrų turinys. 
Taip gimsta baisumo reiškinio 
suvokimas ir tai žmogui yra 
natūralus dalykas. Analo
giškai galėtume aptarti ir pa
slaptingumo reiškinį, kuris 
yra giminingas baisumo reiš
kiniui.

1903 m. Čiurlionis tapo 
„Laidotuvių simfoniją” — be 
viso kito kupiną ir tam tikro 
paslaptingumo. Tuo laikotar
piu broliui Povilui siunčia at
virlaiškių ciklą su savo kom
pozicijomis iš Varšuvos į 
Lietuvą. Siuntė tokia tvarka: 
1. atvirlaiškį su kompozicija 
be pavadinimo 1903.09.01; 2. 
atvirlaiškį su kompozicija be 
pavadinimo 1903.10.02; 3) at
virlaiškį su kompozicija „Je
hova” 1903.10.03 (3 pavyzdys).

Nukelta į 2 psl.



f Lietuvos 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
^biblioteka >

//

Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas 2001 m. gegužės i9 d. Nr. 98(20)

Saturday supplement May19, 2001 No. 98 (20)

Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto veikla

Valstybinės-tautinės lite
ratūros ir folkloro tyrinėjimai 
itin svarbūs, norint pažinti 
tautos kultūrą. Tokiu būdu tę
siama ne tik perimta tradicija, 
bet ir atveriami keliai, atnau
jinant ją. Mokslinis lietuvių 
literatūros proceso įvertini
mas suteikia galimybę suvokti 
jį kitų kraštų literatūrų kon
tekste. Nuo savo tautos lite
ratūros mokslo ir tautosakos 
tyrinėjimų lygio priklauso, 
kaip mūsų mokslą vertins 
tarptautiniu lygmeniu. Tad 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto svarba ne
ginčytina. Jis yra pagrindinis 
šio srities tyrinėjimų centras, 
pagal kurį orientuojasi visos 
kitos tyrimo institucįjos.

Institutas įsikūręs jaukiame 
Antakalnio 6 kampelyje, neto
li barokinės Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, Didžiosios Britani
jos ambasados ir Neries.

Instituto pastatų ansamblį, 
laikomą architektūros pamink
lu, 1904-1906 meais pastatė 
inžinierius Petras Vileišis pa
gal Augusto Kldftio projektą. 
Įdomu, jog iki 1931-ųjų šiuose 
rūniuoše gyveno ir patys Vi
leišiai. Tačiau jau kitais me
tais pastatai tapo kultūros 
centru, prieinamu plačiajai vi
suomenei. Mat, čia įsikūrė 
Lietuvių mokslo draugija, ku
rią galima įvardinti kaip 
Mokslo akademijos pirmtake, 
taip pat gyvavo „Ryto” draugi
ja ir biblioteka (1907-1940).

Tai — unikali 105,400 tomų 
lituanistinė biblioteka ir mil
žiniškas rankraštynas (56,000 
vienetų). Mokslinė biblioteka 
veikia nuo pat įkūrimo. Per il
gus dešimtmečius, garsių lie
tuvių mokslo ir kultūros 
veikėjų pastangomis, buvo su
kaupta ir surinkta daug 
knygų, periodikos, rankraščių, 
fotodokumentų ir kitos vertin
gos medžiagos. Lituanistinė 
medžiaga pradėta rinkti dar 
1907 metais Lietuvių mokslo 
drauguos iniciatyva.

Bibliotekoje sukauptos as
meninės S. Daukanto, J. Ba
sanavičiaus, buvusio Lituanis
tikos instituto (1939-1941), 
lietuvių tautosakos archyvo, 
V. Krėvės-Mickevičiaus, B. 
Sruogos ir daugelio kitų įžy
mybių palikimas. Instituto 
biblioteka gali pasigirti itin 
retais leidiniais — net iš XVI- 
XIX a. lotynų, lenkų, rusų, vo
kiečių, prancūzų ir kitomis 
kalbomis. Verta paminėti J. 
Bretkūno Postilę (1591), M. 
Daukšos Postilę (1599), K. Sir
vydo žodyną Dictonarium 
trium linguarum (1677, 1713 
m. leidimai). Taip pat — pir
muosius K. Donelaičio, L. 
Rėzos, S. Daukanto, S. Stane
vičiaus, M. Valančiaus, Mairo
nio, V. Kudirkos, Žemaitės. J. 
Biliūno ir kitų klasikų raštų 
leidimus, pirmuosius lietu
viškuosius elementorius, ka
lendorius, laikraščius ir žur
nalus.

Juk dabartiniuose instituto 
pastatuose veikė spaustuvė, 
kurios dažais pakvipo pirma
sis lietuviškas dienraštis Vil
niaus žinios. Lietuviškų kny
gų būdavo galima įsigyti taip 
pat šiuose Vileišio rūmuose,

Laima Tidikytė
nes kurį laiką juose veikė kny
gynas. Kiekvienas, besidomįs 
daile, žino, jog 1907 m. čia 
buvo surengta Pirmoji lietuvių 
dailės paroda.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto pradžia — Li
tuanistikos institutas, įkurtas 
1939 m. iš trijų skyrių. Lietu
vių kalbos skyriui vadovavo A. 
Salys, Lietuvos istorįjos — I. 
Jonynas, o Lietuvių tautosa
kos — J. Balys. Iš pradžių šis 
institutas veikė Kaune, o nuo 
1940-ųjų lapkričio — Vilniuje. 
Iki sovietinės okupacįjos Litua
nistikos institutas vadinosi 
Antano Smetonos lituanisti
kos institutu, šio instituto di
rektoriais yra buvę: K. Masi
liūnas (1939-1940 m. birželį), 
M. Biržiška (1940 m. birželį- 
lapkritį), V. Krėvė (1940 m. 
lapkritį — 1941 m. sausį). Per 
savo gyvavimo laikotarpį Li
tuanistikos institutas yra išlei
dęs istorįjos žurnalą Lietuvos 
praeitis (2 t.), K. Avižonio Ba
jorui valstybiniame Lietuvos 
gyvenime Vazų laikais”, tauto
sakos rinkinius Lietuvių liau
dies sakmės (t. į), Klaipėdiš
kių lietuvių tautosaka (pa
rengė J. Balys).

1941 m., įsteigus Lietuvos 
Mokslų akademįją, šie skyriai 
buvo įtraukti į akademijos ins
titutų sistemą. Buvo įsteigti 
atskiri Lietuvių kalbos (vado
vas P. Skardžius) ir Lietuvių 
literatūros (direktorius V. My
kolaitis) institutai. J. Balči
konis Lietuvių kalbos institu
tui vadovavo nuo 1945 metų, 
Lietuvių literatūros — V. My
kolaitis, o nuo kitų metų — K. 
Korsakas. 1952 metais abu ins
titutai buvo sujungti į bendrą 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutą. Dar po metų į jį iš 
Istorijos instituto buvo perkel
ti tautosakininkai, įkuriant 
Tautosakos skyrių. Tuometi
niam institutui vadovavo' K. 
Korsakas. Po jo 1984-1993 m. 
direktoriaus pareigas ėjo J. 
Lankutis. O nuo 1993 metų — 
Leonardas Sauka.

Šiuo metu viename rūmų 
pastatų įsikūrę Lietuvių lite
ratūros skyriai, o kitame — 
Tautosakos skyrius su di
džiuliu archyvu. (Pastarąjame 
pastate veikia ir Lietuvių kal
bos institutas.) Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institute 
šiuo metu veikia Senosios li
teratūros, Tekstologijos, Nau
josios literatūros, Dainyno, 
Sakytinės tautosakos, Tauto
sakos archyvo skyriai.

Instituto, turinčio valstybi
nio mokslo instituto statusą, 
tikslas nukreiptas į funda
mentinius ir taikomuosius lie
tuvių literatūros bei tautosa
kos tyrimus. Šiame institute 
yra sutelkta pagrindinė bazė 
tokio pobūdžio specifiniams 
tyrinėjimams vykdyti. Čia su
kaupta labai turtinga bibliote
ka, rankraštinis archyvas, sis
teminės kartotekos ir kt. Ins
tituto vadovybė, vadovauja
ma direktoriaus L.
bei joje triūsiantys mokslinin
kai jaučia atsakomybę ir pa
reigą už paveldėtus lietuvių 
dvasinės kūrybos lobius. Jie 
turi būti ne tik išsaugoti, kau
piami, bet ir skelbiami, kad

būtų prieinami ne tik savajai 
tautai, bet ir kitų tautų ty
rinėtojams.

Šis mokslinis institutas ren
gia ir leidžia leidinius kelio
mis kryptimis: akademinių 
darbų, senosios ir naujosios 
literatūros bei tautosakos.

Iš akademinių leidinių būti
na paminėti Lietuvių lite
ratūros istoriją. Ją sudaro ke
turi tomai, išleisti 1957-1968 
metais. 1977-aisiais ši istorija 
buvo išversta į rusų kalbą. 
1979-1982 metais instituto 
literatūrologai išleido dvitomę 
Lietuvių literatūros istoriją. 
Nepaisant privalomos tuome
tinės duoklės sovietinei ideolo
gijai, šiuose veikaluose pano- 
ramiškai nušviečiama ne tik 
senoji literatūra, bet ir litera
tūros srovės, žanrų raida bei 
įvairovė, eilėdara, istoriogra
fija. Tai — fundamentinis vei
kalas, padėjęs pamatus toles
nei lietuvių literatūros tyrinė
jimų raidai ir specializacijai.

Tuo pat metu instituto 
mokslininkai kryptingai tyrė 
ir atskirus žanrus, kryptis, 
sroves, kitus meninio žodžio 
reiškinius, literatūrinius ry
šius. Buvo išleista daugybė 
brandžių monografijų ir stu
dijų apie žymiuosius lietuvių 
literatūros klasikus. Tai — V. 
Kubiliaus, J. Žėkaitės, R. 
Mikšytės, L. Gineičio, V. Va
nago, P. Česnulevičiūtės, A. 
Samulionio ir kt. nuopelnas.

Vadovaujant akademikui K. 
Korsakui, Lietuvių literatūros 
skyriaus mokslininkai taip 
pat parengė dviejų tomų vei
kalą Lietuvių literatūros kriti
ka (11. — 1971, 2 t.— 1972).

Iš naujausiu akademinio po
būdžio leidinių verta išskirti 
Lietuvių literatūros enciklope
dija (2001 m.), Lithuanian Li- 
terature (1997 m.), XX am
žiaus literatūrą (1996 m.).

Institute tęsiama sena tradi
cija, leidžiant rašytojų klasikų 
raštus. Paminėtini J. Tumo- 
Vaižganto Raštai (t. 1-11, 
1990-1999), B. Sruogos Raštai 
(t. 1-5, 5 t.: kn. 1-2; 1996- 
1998) bei Igno Šeiniaus Raštai 
(t. 1, 2001). Tai — svarbiau
sias tekstologų uždavinys. 
Tekstologijos skyriaus darbas 
išsiplėtė Atgimimo metais. 
Užuomazgų ir pavienių ty
rinėjimų būta jau žymiai 
anksčiau. Buvo rašomi darbai 
tekstų redagavimo, kūrinių 
autorystės, datavimo temo
mis, diskutuojama dėl Done
laičio rankraščių. A. Šešelgis 
paskelbė studiją Žemaitės 
raštų tekstologiniai klausimai 
(1968 m.).

Itin svarbūs ir aktualūs se
nosios, t.y. XVI-XIX a. lite
ratūros, LDK raštijos tyri
nėjimai bei leidyba. Jie atve
ria mažai tyrinėtą svarbų Lie
tuvos kultūros klodą ir tarp
tautiniu mastu. Lenkų ir 
lotynų kalbomis sukurta lite
ratūra integruojama į lietuvių 
literatūros procesą. Taip plė-

Saukos, tojama filologinė mintis, suak-
tualinama LDK raštijos reikš
mė. Institutas leidžia tęstinę 
knygų serįją Senoji Lietuvos 
literatūra.

1998-2000 metais Naujosios 
literatūros studijų tomų pa-

Paminklas istorikui Simonui Daukantui Papilėje, Akmenės ra
jone. Jono Rimkaus (Elta) nuotrauka

rengta jau dvylika. Taip pat 
monografijos, straipsnių rin
kiniai. Naujosios literatūros 
skyriaus literatūrologai pa
rengė analitinius darbus apie 
pagrindinius XX a. literatūros 
reiškinius, iškiliųjų lietuvių 
rašytojų kūrybą, jų indėlį lie
tuvių literatūros proceso rai
doje.

'ftiip pat institute atliekami 
moksliniai Lietuvos sostinės 
kultūrinio gyvenimo 1900- 
1945 m. tyrinėjimai. Knygose 
„Vilniaus kultūrinis gyveni
mas, 1900-1940” (1988) ir 
„Vilniaus kultūrinis gyveni
mas, ir „ 1939-1945 (1999) at
veriamos įvairios kultūros sfe
ros, siekiant pabrėžti Vilniaus 
kultūros unikalumą ir daugia- 
tautiškumą.

Tautosakos skyrius pasižy
mi fundamentiniais darbais. 
Šiam skyriui priklauso di
džiausias Lietuvių tautosakos 
rankraštynas. Per beveik du 
šimtus metų čia sukaupta ne
toli dviejų milijonų lietuvių 
dainų, pasakų, sakmių, patar
lių ir priežodžių, tikėjimų, 
šokių, instrumentinės muzi
kos, etnografinės medžiagos. 
Institutas, didžiuodamasis to
kiu archyvu, stengiasi tyrinėti 
šią gausią ir įdomią medžiagą 
bei supažindinti su ja kiek
vieną besidomintįjį lietuvių 
folkloru. Dėl to ręngiami ir 
publikuojami visų folkloro 
žanrų fundamentinio pobūdžio 
sąvadai. Jie — tolimesnių ty
rinėjimų ir studijų pamatas.

Lietuvių liaudies dainyno, 
pradėto leisti 1980 metais, 
dienos šviesą išvydo jau 15 
tomų. Iš viso numatoma 
išleisti trisdešimt šeši tomai: 
humoristinės-didaktinės, 
vaišių, kalendorinių apeigų, 
literatūrinės dainos, roman
sai, talalinės, raudos ir ba
ladės. Artimiausiu metu pasi
rodys Dainos apie girtavimą 
bei vėlyvosios karinės-isto- 
rinės dainos. Viename Dainy
no tome paskelbiama daugiau 
negu 700 dainų tekstų ir melo
dijų. Skaitytojas turi puikią

galimybę ne tik perskaityti 
dainą, bet ir išmokti ją dai
nuoti. Senovės laikai, kai lau
kai skambėdavo nuo lietuvių 
dainų, nebegrįš. Tačiau įma
noma ir XXI-ajame amžiuje 
atgaivinti slėpiningąją dainų 
dvasią. Lietuvių liaudies dai
nynas — serijinis, sąvado tipo 
leidinys. Jis padeda atkurti il
gaamžę lietuvių dainavimo 
tradiciją Lietuvoje- ir už jos 
ribų. Dainyno pagrindas — 
Lietuvių liaudies dainų kata
logas, atspindintis jų žanrinę 
įvairovę, regioninį paplitimą, 
tarmių ir melodikos ypatybes, 
dainų publikavimo istoriją bei 
variantiškumą. Dainynas at
veria nepažintas liaudies poe
zijos erdves šiuolaikiniam ir 
profesonaliam mėgėjų menui.

Dainuojamosios tautosakos 
skyriui darbų mastu nenusi
leidžia ir paremiologai. Jie 
džiaugiasi pirmuoju Lietuvių 
patarlių ir priežodžių AID 
tomu (2000 m.). Juk daugelis 
kaimyninių šalių jau senokai 
buvo paskelbę šio smulkiojo 
tautosakos žanro šedevrus. 
Šis lietuvių paremiologų pa
stangomis parengtas tomas 
bus svarbus komparatyvisti- 
nei paremiologijai ir kituose 
kraštuose. Numatomi dar ke
turi šio patarlyno tomai. Pasi
rodžiusio sisteminio leidinio 
darbo vadovas ir vyr. redak
torius yra žymiausias lietuvių 
paremiologas — profesorius 
Kazys Grigas. Jam talkino Li
lija Kudirkienė, Rasa Kašė- 
tienė, Dalia Zaikauskienė ir 
kt. Tomą sudaro 33,602 lietu
vių patarlių ir priežodžių va
riantai (3,272 tipai). Knygoje 
nurodyti atitikmenys ir kito
mis kalbomis. Į pirmąją knygą 
įtrauktos tiek patarlės, prie
žodžiai net iš XVI a. pab.-XVII 
a., tiek ir šių dienų. Lietuvių 
patarlių ir priežodžių moksli
nę vertybę didina tai, jog pra
tarmė, K. Grigo įvadinis 
straipsnis, sudarytos tipų ro
dyklės pateikiamos vokiečių 
bei rusų kalbomis.

Nukelta į 3 psl.

Iš naujausios šveicarų poezijos

Max Bolliger

IŠSIŲSTAS BALANDIS

O širdis 
tai išsiųstas balandis, 
paženklintas žiedu 
prie kojų, 
kad skristų namo, 
kad kelią surastų, 
net suplėšytais sparnais 
ar akim aklom, 
kelią namo, namo, 
kelią į save patį.

IŠPAŽINIMAS

Aš Šviesą tikiu.
Tikiu, Viešpatie, Tavo 
dabartį visame — 
ir dangaus spalvoje, 
ir karklo šakelėj, 
ir vystančiuos lapuos, 
ir šešėliuos kalvos, 
ir visų tvarinių balsuose.
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Tau ši valanda pavaldi, 
kaip sielos manos nemarumas. 
Ir mano džiaugsme slypi Tavo jėga. 
Tu pasupi rankoj 
mano sielvartą.
Tu esi visuose jausmuose, 
ir aš Tavo meilės įsakymams 
galvą lenkiu.
Aš Šviesą tikiu.
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Hans Rudolf Hilty

VARIACIJOS ANOS PAVLOVOS PASIRINKTAM 
ANTKAPIO ĮRAŠUI (1)

„Žeme, nespauski per sunkiai manęs, 
Nes ir tavęs aš nespaudžiau per sunkiai”

Mes išmokome šokti 
Šokti pirštų galais 
Pavlovą ir Baenziger 
kad lengvi būtum žemei

4
l.rpv-J

J

Mes išmokome šokti 
Šokti ant virvių

les enfants du paradis, i bambini delta strada (2) 
kad būtų mums žemė lengva .

'Vf

Mes išmokome šokti
Mes išmokome skristi

Barrault ir Saint-Exupery (3) 
lyg žemės po kojom nebūtų

‘j

u

Mokestis už tą mokslą: balta mirštančios gulbės 
uodegos plunksna

arba jūrų žvaigždė iš mūšos palei Monte Carlo 
arba gėlė popierinė, Monos Lizos veido mums 

atsviesta
arba oro pašto maiše Rinetei laiškai neatsakyti i

Taip išmokom mes šokti: 
pirštų galais viršum Liūdesio šachtų 
šokti ant virvių viršum arenos su mūsų naktų sapno 

žvėrim į ...
skristi viršum Ninivės atomo grybo (4)

Mes polių vidinių slapčiausių šiauriečiai 
les enfants du paradis, les oiseatuc de lune (5) 

mes viršum žemės

Vertė Alfonsas Tyruolis

***********

J

Vertėjo pastabos

1. Ana Pavlovą, įžymioji rusų balerina, buvo amerikiečių Isadoros
Duncan bendraamžė.

2. rojaus vaikai (pranc.), gatvės vaikai (ital.). „Rojaus vaikai” — J. L.
Barraulto drama.

3. J. L. Barrault — prancūzų aktorius ir režisierius.
A. de Saint-Exupery — prancūzų rašytojas ir pagarsėjęs lakūnas II 

pasaulinio karo metu. '
4. Išgriautos biblįjinės Ninivęs „atomo grybas” yra aliuzija į II pastų

linio karo Hirošimą Japonijoj. Iš . to „Liūdesio (pranc. Tristesse) 
šachtos” kaip atominės grėsmės priminimas. - «

5. rojaus vaikai, mėnulio paukščiai (pranc.). "Mėnulio paukščiai” —
prancūzų rašytojo N. Ayme komedija, kur pagal graikų Ariatofaną 
vaizduojama žmogaus utopinė mintis kaip paukštis, taip 
išsivaduojant iš Žemės grėsmių ir pavojų. ,
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Marijos vaidmuo 
tūkstantmečių kaitoje

Tarptautinė mariologijos konferencija Lietuvoje

Kęstutis A. Trimakas

Balandžio 28-29 d. Kaune 
Lietuvos Marijonų provincija 
ir jų talkininkai surengė tarp
tautinę konferenciją tema 
„Marija — Motina ir Mokyto
ja”. Jos tikslas: atkreipti 
dėmesį į Atpirkėjo Motinos 
vaidmenį šių laikų Bažnyčioje, 
aptarti pasiaukojimo Jai 
reikšmę ir apžvelgti Marijonų 
pamaldumo Marijai savitu
mus. Konferenciją aplankė 
trys vyskupai: Kauno arki
vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, 
Vilkaviškio vysk. Juozas Že
maitis, MIC, ir Šiaulių vysk. 
Eugenijus Bartulis, o tąip pat 
— Marijonų vienuolijos gene
rolas kun. Mark Garrow iš Ro
mos. Įvadinį žodį tarė Vytauto 
Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto dekanas 
mons. dr. Vytautas S. Vai
čiūnas. Konferencijai vadova
vo Lietuvos Marijonų provin- 
ciolas kun. dr. Vytautas Bri
kus, MIC. Pagrindinius pra
nešimus skaitė du Liublino 
katalikų universiteto ir du 
Lietuvos teologai: Šv. Rašto 
egzegetas kun. lic. Vaclovas 
Aliulis, MIC, ir Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos 
doktorantų šiuolaikinės ma
riologijos studijų vadovas prof. 
kun. Kęstutis A. Trimakas.

Dviejų tūkstantmečių 
Marija

Šia tema pranešimą skaitė 
kun. dr. Kazimieras Pek, MIC. 
Pasinaudodamas kardinolo 
Yves Congaro plačia studija, 
jis apžvelgė visą dviejų tūks
tančių metų mariologijos isto
riją, ją padalindamas į dvi da
lis: pirmasis tūkstantmetis 
buvo skirtas Marijai daugiau 
iš Jos žemiško gyvenimo per
spektyvos, o antrasis — iš 
dangaus perspektyvos. Pirma
jame tūkstantmetyje buvo mė
ginama: 1. atkurti Marijos 
žemiško gyvenimo pilnesnį 
vaizdą; 2. gvildenti temą, kad 
Ji yra Naujoji Ieva; 3. visad 
mergelė; 4. visada šventa (ši 
tema vedė į Nekaltojo Pra
sidėjimo paslaptį); 5. pagrįsti 
ir patvirtinti, kad Ji yra Dievo 
Motina; 6. Bažnyčios tipas, at
vaizdas ir pavyzdys jos na
riams. Antrajame tūkstant
metyje visa teologija tampa 
vis labiau susisteminta, o 
Mariologija — atskira jos ša
ka. Pirmasis atskirą traktatą 
apie Mariją parašė jėzuitas 
Suarez 1592 m. Vystoma Ma
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rijos privilegijų teoligija: 1. 
Jos tarpininkavimas; 2. Ne
kaltasis Prasidėjimas; 3. Jos 
dangun Paėmimas. Tokiu 
būdu Marijos temos gerokai 
atitrūko nuo kitų teologijos 
šakų, svarstančių dieviškuo
sius Asmenis ir Bažnyčią. Ant
rasis Vatikano susirinkimas 
kryptį pakeitė nagrinėdamas 
Švč. Maruos ryšį su Kristumi 
ir Bažnyčią. Jis pasiūlė, svars
tant apie Ją, daugiau naudo
tis Šventuoju Raštu ir liturgi
ja.

Trečiojo tūkstantmečio 
Marija

Prof., kun. Stanislovas Na- 
piorkovski, OFM, tęsė šią is
torinio pobūdžio teologinę 
temą, tik nebe apžvalgą, o tar
si projekciją į ateitį. Jis gvilde
no klausimus: 1. kokios Mari
jos sąvokos iš praeities ne- 
pasiimti ir 2. kokiu žvilgsniu į 
ją ateityje žiūrėti. Nepriimti
na Marijos sąvoka buvo įsi
galėjusi praeityje, bent kai ku
riuose Bažnyčios sluoksniuo
se: tai — Marįja gailestinga, 
Dievui esant rūsčiam. Teolo
gas Jungmann (Geist und Le- 
ben) taip aiškino šios sąvokos 
atsiradimą: senovės Europoje 
visgotai, užsikrėtę arionų ere
zija, kuri Kristų pripažino 
vien Dievu, ne žmogumi. Sau
godamiesi tos erezįjos, ispanai 
ypač pabrėžė Kristaus die
viškumą, ignoruodami Jį kaip 
žmogų ir tarpininką tarp 
žmonių ir Dievo. Jo vieton tar
pininkais buvo laikoma Jo Mo
tina ir šventieji. Gailestingoji 
Motina buvo vaizduojama 
kaip apginanti žmones nuo 
Dievo Tėvo rūstybės (paveiks
le, kaip laužanti Jo rūstybės 
strėles, taikomas į žmones). 
Toks iškreiptas Marijos suvo
kimas yra klaidingas ir ne
priimtinas.

Beprasidedančiame tūkstant
metyje Švč. Mariją reikia su
vokti ne atskirtai, bet visos 
teologinės tikrovės kontekste, 
ir Ją esant išganymo istorijos 
vyksme. Ji turi būti suprasta, 
kaip veikianti kartu su die
viškaisiais Asmenimis, pvz., 
juk pati Šventoji Dvasia 
žmones veda pas Kristų, o Jo 
Motina yra tos Dvasios pripil
dyta. Tad ir Jos tarpininkavi
mas yra Šventosios Dvasios 
tarpininkavimo kontekste.

Kitoje paskaitoje tema „Ma
rija — krikščioniškojo dvasin

gumo pavyzdys” prof. Napior- 
kowski Švč. Marijos vaidme
niui panaudojo didžiojo teolo
go Hansa Urs von Baltasar 
Dievo dramos idėją. Sukūri
mas ir atpirkimas yra šios di
dingos dramos atidengimas. 
Dievas Tėvas yra jos režisie
rius, Jo Sūnus — pagrindinis 
veikėjas. Šalia Jo — Jo Moti
na, o taip pat kiti. Pasaulis 
yra scena. Ši drama tęsiasi 
per visą žmonijos išganymo is
toriją. Ji vyksta kiekviename 
laikotarpyje, taigi — ir dabar. 
Marija tebeveikia ir šiuo 
metu. Kaip teigia teologas J. 
Ratzinger, Marija apsireiškia 
ir dabar. Tad Mariją reikia ir 
dabar priimti ne vien kaip 
išklausančią mūsų prašymus, 
bet kaip šiuo metu Bažnyčioje 
veikiančią Motiną. Ji — pir
moji Kristaus mokinė, pirmoji 
krikščionė, visiškai atsidavusi 
Dievui. Ir mes — ne vien pa
syvūs prašytojai, bet taip pat 
veikiantys, kaip ir Ji: atsakin
gi už aplinkos švarą, už kitus, 
už ligonius, už piligrimines 
keliones ir už katalikišką 
spaudą, ir evangelizuojantys 
kitus. Paskaitininkas užbaigė 
primindamas, kad didelis lie
tuvių tautos turtas yra Aušros 
vartų Marija, Mater misericor- 
diae, gailestingumo Motina, 
kuri kaipo tokia atspindi Die
vo gailestingumą ir yra to gai
lestingumo ženklas, vaisius ir 
instrumentas.

Šiais laikais 
apsireiškianti Marija

Prof. kun. Kęstutis Trima
kas šią temą tęsė toliau. Savo 
apžvalgoje „Dievo Motinos 
Marijos apsireiškimai XX 
šimtmetyje ir jų reikšmė 
žmonijai” jis prisiminė encik
likoje Atpirkėjo Motina po
piežių Joną Paulių II pabrė- 
žus „Kristaus Motinos išskirti
nį buvimą (ir veikimą — K. T.) 
istorijoje, ypač paskutiniai
siais metais, vedančiais į
2000-uosius metus”. Šis Po
piežiaus pabrėžimas sutampa 
su kardinolo Ratzingerio teigi
niu, kad Marija ypač dažnai 
apsireiškia šiais laikais. Šalia 
įprastinės dvasinės motinys
tės Bažnyčioje, Marija veikia 
ypatingu būdu dažnais apsi
reiškimais budindama žmo
nes iš dvasinio snaudulio. 
Gvadelupėje 1990 m. Jonas 
Paulius II Ją pavadino 
„Evangelizacijos žvaigžde”. Iš

Tūkstantmečio Madona. Eugenijos Kriaučiūnienės nuotr.

daugelio Jos apsireiškimų 
atrenkami trys: Lurde (1858 
m.) ir Fatimoje (1917 m.) — 
abu Bažnyčios pripažinti ir 
Medjugoijėje (nuo 1981 besitę
siantys jau 20 metų), Po
piežiaus ir daugelio vyskupų 
laikomi antgamtiniais,— tikru 
Lurdo ir Fatimos tęsiniu ir 
išsipildymu. Tarp šių trijų 
pastebimas prasmingas, pro
gresuojantis ryšys: Lurde Svč. 
Marija pasirodydavo rytą; Fa
timoje — vidudienį; Medju- 
goijėje — vakare. Lurde Ji pa
sivadino Nekaltuoju Prasidėji
mu (tyra pradžia); Fatimoje — 
Rožinio Karaliene (rožinis — 
Jėzaus ir Marijos gyvenimo 
apmąstymų tiesus kelias, ke
lias gyventi su Jais); o MeĄju- 
goijėje — Ramybės, Taikos 
Karalienė (ramybė ir taika 
yra Dievo dovana, vaisius gy
venantiems darnoje su Dievu 
ir žmonėmis).

Apsireiškusiosios skatinimai 
ryškėjo: Lurde trumpai — at
gaila; Fatimoje ryškiau — 
malda bei auka už nusi
dėjėlius ir pasiaukojimas Jos 
Nekalčiausiąjai Širdžiai; Med- 
jugoijėje — atsiversti ir per 
maldą surasti Dievo kiekvie
nam paskirtą kelią liudyti 
Dievo meilę kitiems ir taip 
rasti savo vietą žmonių išga
nymo istorijoje. Šiais laikais, 
kai nuogąstavimo (Kierkega- 
ard) ir beprasmybės (Frankl) 
amžiuje buvo paskelbta, jog 
Dievas „mirė” (Nietzsche), 
žmonijos Motina ateina pa
tvirtinti, jog Dievas yra gyvas, 
ir ruošti liudytojus, gyvenimu 
parodančius, jog Jis yra žmo
nių ramybės ir prasmės 
šaltinis.

Pamaldumas ir 
pasišventimas Marijai

Po Švč. Marijos vaidmens 
apžvalgos du prelegentai 
svarstė, kokiu būdu atsiliepti 
Jai, o per Ją — Dievui.

Pamaldumo pavyzdžiai

Kun dr. K. Pek savo prane
šime- nurodė keletą pamaldu
mo formų, kaip: 1. pagerbimas 
(veneratio), anksčiau vadina
mas cultus hyperdulia, tik 
Dievas yra garbinamas; 2. 

meilė Jai (delectio); 3. krei
pimasis į Ją, sveikinimas 
(„Sveika, Marija”) ar prašy
damas („Tavo apgynimo šau
kiamės”) ar net kreipimasis į 
Dievą, pagarbinant Jį ar 
dėkojant Jam, kad sukūrė Ma
riją,); 4. pasiaukojimas, savęs 
patikėjimas Jai ir 5. sekimas 
Ja — gyventi, melstis, dirbti 
kaip Ji arba su Ja.

Pasišventimo vaisiai

Kun. K. Trimakas svars
tė, kokie vaisiai noksta Mari
jai pasišventusiojo sieloje. To 
tema: „Pasišventimo Marijai 
vaidmuo religinei ir dvasinei 
žmogaus brandai”. Kristus yra 
Marijos Idealas. Nuo pat Ne
kaltojo Prasidėjimo Ji vis la
biau panėšėjo į savo Sūnų. O 
Ji tampa idealu Jai pasi
šventusiam asmeniui: Ji pade
da jam tapti panašiu į Kristų. 
Tai įvyksta Dievo palytėjimais 
(malonėmis), pokalbiu su Juo 
(kaip Marįįa darė) ir pašau
kimo įvykdymu. Jai pasišven
tęs asmuo tuo pačiu subręsta 
psichologiniu požiūriu, tapda
mas vienkartiniu (individuaci- 
ja pagal Jungą), vispusiškai 
darniu (integracija, pagal All- 
port, E. Erikson) ir tuo pačiu 
atrandančiu galutinę Prasmę 
(pagal Frankl).

Marijonų pamaldumas 
Marijai

Du marįjonai, kun. lic. V. 
Aliulis ir kun. mag. P. Chud- 
zik, apžvelgė Marijonų vienuo
lijos pamaldumo Marijai kil
mę ir savybes. Pastarasis 
svarstė trijų didžių marijonų 
pamaldumą į Mariją: tai Mari
jonų vienuolijos steigėjas kun. 
Stanislovas Papčinskis (1631- 
1701), antrasis marijonų vado
vas kun. Kazimieras Višinskis 
(1700-1755) ir atkūrėjas pal. 
arkivysk. Jurgis Matulaitis 
(1871-1927). Steigėjas padėjo 
pamatus: 1. ypatingas pamal
dumas Marijos Nekaltajam 
Prasidėjimui: Immaculata
Mariae Conceptio šit nobis sa
lus et protectio Marijos Nekal
tasis Prasidėjimas tebūna 
mums išganymas ir apsauga; 
ir 2. pamaldumo kryptis: nuo

Bernardas Brazdžionis

ANGELŲ LELIJA

Pro amžino pragaro tamsą beribę 
Prasiskleidei Tu, Angelų Lelija, 
Kad gimtų pasauly Taika ir Ramybė, 
Kad meilė žydėtų žmogaus širdyje.

Ir ten, kur prie antkapių motinos stovi, 
Pakilo giesmė, tartum balsas varpų, 
Pavasario pumpurus kryžiai sukrovė, 
Ir šaukė Excelsior gelmės kapų.

Ir šaukė ekstazėje mirštanti žemė,
Ir šaukė tamsoj ištremtųjų minia, 
Ir akys išvydo, kaip švinta sutemę 
Skliautai Dievo rankos stebuklų ugnia.

O Tu, o tautų pamintųjų Lauktoji 
Nauja Evangelija skausmo širdy, 
Per jūrą mirties į gyvybės rytojų, 
Kaip verkiantį kūdikį žmogų vedi

Į ten, kur pro pragaro tamsą beribę 
Pražydusi Tu, Angelų Lelija,
Kare — duodi Taiką, o vėtroj — Ramybę 
Ir uždegi laisvę vergų širdyje.

NEMIRTINGOJI

Nemirtingoji, tu esi visos
Mano kelionės vedanti žvaigždė, 
Pilna pavasario gyvybės ir šviesos 
Skrendi pirma, nei krykščianti kregždė,

Kad eičiau aš pro juodas bedugnes 
Ir nenupulčiau, galvai apsisukus, 
Kad eičiau ten, kur lauki tu manęs, 
Kai kalnus sups nepermatomas rūkas.

Ir aš seku tave visu keliu
Tenai, baltais sparnais mane kur moji, — 
Ir su tavim lengvai aš mirt galiu 
Ir amžiais gyvas būt, Nemirtingoji!

Apolinaras Bagdonas

DANGAUS KARALIENEI

Saulės takais žengi Tu
O Dangaus Karaliene, 
Žvilgsnį siunti į žemę, 
Tą vargingąjį slėnį.

Mes lyg rudenio paukščiai.
Nežinioj pasiklydę, 
Vargo dienų prispausti, 
Liūdnai dienas palydim.

Tavo akių palaimtč 
Mūsų širdis lai siekia,
Šioje ilgoj kelionėj 
Vilties žvaigžde žibėki.

Maruos prie Jėzaus. Jis įkūrė 
vienuolįją 1673 m. Plėtimo 
darbą tęsė kun. Višinskis. 
Jam vadovaujant, marijonai 
įsikūrė Marijampolės vie
tovėje. Rusijai panaikinus vie
nuolijas, vėliau, t.y., 1909 m., 
kun. Jurgis Matulaitis caro 
valdžiai nežinant, marijonus 
atkūrė.

Kun. lic. V. Aliulis palygino 
marijonų steigėjo kun. Stanis
lovo Papčinskio gyvenimą ir 
pamaldumą su vienuolijos 
atkūrėjo kun. (vėliau arkivys
kupo) Jurgio Matulaičio gyve
nimu bei pamaldumu. Jų gy
venimo keliai buvo panašūs. 
Abu daug kentėjo kūnu ir sie
la; abu nepaprastai stengėsi 
tarnauti Dievui ir žmonėms, ir 
abu buvo ypatingai pasišventę 
Marijai. Vienuolijos steigėjo 
kūn. Papčinskio pamaldumas 
Marijai buvo kristotipinis, t.y., 
kai žiūrima į Marijos pana
šumą su Kristumi: kadangi 
Maęija geriausiai pažino 
Kristų, tai, sekdami Ja, ge
riausiai seksime patį Kristų. 
Palaimintasis Jurgis Matulai
tis įvedė ekleziotipinius 

bruožus: t.y., Maruos, kaip 
Bažnyčios narės, pavyzdžiu 
vienuoliai tarnauja Kristui ir 
Bažnyčiai. Tie bruožai randa
mi Marįjonų vienuolijos da
bartiniuose įstatuose.

• * ♦
Ši konferencija buvo ne abs

trakčių ar teoretinių minčių 
forumas. Švč. Marija buvo 
parodyta realiai, — taip, kaip 
Ji yra: įkvepianti žmones sek
ti Jos Sūnų savo gyvenimu ir 
veikla. Tokio iš Dievo Motinos 
sklindančio įkvėpimo labai 
reikia Lietuvai, patiriančiai 
tiek ekonominį, tiek dvasinį 
nepriteklių. Švč. Marija šiais 
laikais pripažįstama kaip su 
Sūnumi veikianti žmonių iš
ganymo istorijoje. Tikimasi, 
kad ir Lietuvoje Jai pasišven- 
tusieji vis labiau taps ne tik 
pamaldūs, bet ir veiklūs Dievo 
liudytojai savo aplinkoje. Kaip 
ir dera, šį Švč. Marijos vaid
menį ir Jos sekėjų uždavinius 
Lietuvoje iškelia tėvai marijo
nai, kurių vienuolijos tikslas 
kaip tik yra tarnavimas Kris
tui ir Bažnyčiai per Mariją.
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Lietuvos mokslo istorinės 
savimonės ugdytojas

Prof. Juozas Algimantas Krikštopaitis

Tautinės kultūros
centras

Algimantas A. Naujokaitis

Paulius Slavėnas priklauso 
pirmųjų Lietuvos universiteto 
absolventų būriui. Šią ple
jadą auklėjo ta karta mūsų 
valstybės kūrėjų, kurie akty
viai dalyvavo lietuviškos spau
dos atgavimo veikloje, Vil
niaus Seimo suvažiavime, Lie
tuvių mokslo draugijos darbe, 
o svarbiausiai, jog jie įkūrė 
Lietuvos universitetą. Kūrėjų 
gretose mes regime Joną Ba
sanavičių, Petrą Vileišį, Zig
mą Žemaitį, Praną Juodelę, 
Vincą Čepinskį, Vladą Lašą, 
Praną Dovydaitį, Vincą Krėvę- 
Mickevičių ir daug kitų pa
sišventusių, plataus išsilavi
nimo žmonių.

Paminėta mūsų mokslo kū
rėjų plejada atliko milžinišką 
organizacinį darbą. Ant jų 
pečių gulė ne tik paskaitų 
krūvis, bet ir pirmųjų lietu
viškų vadovėlių rašymas bei 
lietuviškos terminijos kūri
mas. Šie žmonės išaugo, mai
tindamiesi tais idealais ir vdt- 
tybėmis, kurias kūrė XIX a. 
Europoje plintantis tautinio 
atgimimo sąjūdis, iškėlęs į 
priekį tris vertybes: gimtąją 
kalbą, etninę kultūrą ir iš- 
silavūūmą. • -a-- .

Lietuvos universiteto kū
rėjai pasiryžo kurti akade
mines struktūras, orientuotas 
į minėtas tris vertybes. Jie tai 
darė su didžiu užsidegimu, ne
rasdami pakankamai laiko 
moksliniams tyrimams, naujų 
mokslo krypčių vystymui. Var
dan tautos išsilavinimo jie 
paaukojo realias galimybes 
pagarsėti pasaulinėje mokslo 
arenoje.

Paulius Slavėnas, kaip ir jo 
universiteto bendraamžiai, 
perėmę iš pirmųjų mokslo 
kūrėjų rankų anas tris tauti
nio atgimimo vertybes, toliau 
vystė mokslinę lietuvių kalbą, 
plėtė terminuos lobyną, o 
svarbiausia — jiems jau at
sivėrė galimybės patiems 
išvykti į Vakarų pasaulio uni
versitetus, gilinti ten savo ži
nias.

Pauliui Slavėnui labai 
sėkmingai pavyko Yale uni
versitete paruošti daktaro di
sertaciją, kurioje savo mate
matikos studįjų Lietuvoje re
zultatus jis originaliai susiejo 
su astronominėmis dangaus 
mechanikos problemomis. Pri
minsiu: garsūs pasaulio astro
nomai ne vieną dešimtmetį 
dažnai citavo ir naudojo Pau
liaus Slavėno tyrimų duome
nis. Beje, jo darbai ir šiandien 
dar nepamiršti.

Jaunasis P. Slavėnas, pa
dirbėjęs Pasadena, Berkeley, 
Mount Hamilton observatori
jose ir dar keliose instituci
jose, sugrįžo į tėvynę. Netru
kus jis buvo išrinktas net 
šešių tarptautinių mokslinių 
organizacijų nariu. Šiandien 
apsilankiusieji Yale universi
teto centriniuose rūmuose, 
sako, pastebėję sienoje tarp 
garbingų universiteto absol
ventų pavardžių ir P. Slavėno 
vardą.

Deja, turime pripažinti, kad 
tuomet plėtoti svarbius pasau
lio mokslui astronomijos tyri
mus Lietuvoje dar nebuvo 
sąlygų- Pauliui Slavėnui, kaip 

ir jo kartai, teko toliau vystyti 
jų mokytojų misiją: plėsti la
boratorijas, kabinetus, surink
ti prietaisus ir galutinai pa
ruošti būtinas sąlygas būsi
mai lietuvių kartai pradėti 
rimtus mokslinius tyrimus. 
Tai, kuo šiandien Lietuvos 
mokslas gali didžiuotis, yra 
pirmųjų mūsų dviejų kartų 
mokslo vyrų išpurentos žemės 
vaisiai.

P. Slavėnas dar prieš su
grįžimą į besikuriančią ne
priklausomą Lietuvą, Mask
vos gimnazijoje įgijo gerą hu
manitarinį pasipuošimą. Ten 
buvo dėstomos lotynų, graikų, 
prancūzų, vokiečių kalbos, nag
rinėjami pasaulinės kultūros 
dalykai. Visa tai; jam vėliau 
padėjo aprėpti ne tik istorijos, 
sociologijos, filosofijos sritis, 
bet ir prasiskverbti į’lingvisti
kos dirvonus,i kurie iki pat 
paskutinės dienos jį viliojo.

Negalėdamas tinkamai pa
naudoti mokslinio patyrimo, 
įgyto Amerikoje, Slavėnas 
skyrė savo galias mokslo rai
dos analizei, mokslinei publi
cistikai ir pedagogikos reika
lams. , Populiarindamas šių 
sričių problemas ir, atradimus, 
jis aktyviai reiškėsi Lietuvos 
spaudoje.

Mokslo, kaip kultūros feno
meno, gvildenimas P. Sla
vėnui atvėrė mokslo gilumines 
reikšmes. Jis suprato, kad 
mokslas gali tapti tautos 
kultūros savastimi, jos esmine 
dalimi, jei mokslas kaip uni
versali vertybė bus įpras
mintas tautos istorinėje savii 
monėje. Dar daugiau, jjis su
prato, kad okupuęta ir totaliai 
persekiojama visuomenė gali 
išlikti, jei nepraras ugdymo 
sistemos, išlaikys ir plės 
mokslinę veiklą, kutį gali tap
ti išsigelbėjimo sala politinio 
ir ideologinio teroro metais. 
Beje, ši nuostata įsivyravo ir 
Lietuvos Mokslo akademijos 

Prof. Paulius Slavėnas.
I?

kūrėjų ir puoselėtojų tarpe.
Penktaisiais pokario metais 

aplink jau patyrusį profesorių, 
Lietuvos Mokslų akademijos 
narį, P. Slavėną susiburia jau
ni žmonės, susidomėję mokslo 
istorija. Tuo metu Paulius 
Slavėnas ėjo Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidiumo Moks
linio sekretoriaus pareigas. 
Tad jam nebuvo sunka pasi
šventusiųjų istorijai žmonių 
būrelį įregistruoti kaip „Gam
tos mokslų ir technikos istori
jos komisiją”, oficialiai vei
kiančią prie Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezidiu
mo. Tais sovietiniais laikais 
rasti „prieglobstį” po tokios 
rimtos institucijos „stogu” 
buvo didelis laimėjimas. Ir 
taip 1950 m. įsisteigė mokslo 
ir technikos istorikų organiza
cija, vadovaujama P. Slavėno. 
Ši organizacija, siekdama iš
vengti nemalonumų, persekio
jimų, vėliau ne kartą keitė pa
vadinimą ir plėtė savo in
teresų ratą.

Tuo metu prof. Paulius 
Slavėnas vis plačiau reiškėsi 
Sovietų Sąjungos astronomų 
veikloje. Čia jis, užimdamas 
atsakingas Mokslų akademi
jos Astronominės tarybos bei 
Astronomijos istorijos komisi
jos pareigas, patenka į pasau
lines astronomų organizacijas 
ir forumus.

Aktyvi P. Slavėno mokslinė 
ir organizacinė veikla nelieka 
be užsienio mokslininkų dė
mesio. 1966 m. jis išrenkamas 
Tarptautinės mokslų istorijos 
akademijos Paryžiuje nariu- 
korespondentu.

Kelių dešimtmečių tėkmėje 
Lietuvos mokslo istorija augo, 
tvirtėjo. Pagarsėjusiame Sla
vėno seminare, vykusiame kas 
mėnesį, išsiugdė profesionaliai 
dirbantys įvairių gamtos ir 
techniškųjų mokslų istorikai. 
Buvo ginamos disertacijos. Du

Sekminės — Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė, Lietuvoje 
buvo skirta ir piemenėliams, kurie vasara kvepiančiose pievose 
varinėjo karves, aveles, laukdami šeimininkės pakvietimo prie 
sekminiškų vaišiu, kuriu pagrindinis patiekalas — kiaušinienė. 

Valentino Juraičio nuotrauka.

asmenys paruošė disertaci
nius darbus, kurie, atstačius 
nepriklausomybę, buvo pripa
žinti habilitaciniais, o jų auto
riams netrukus buvo pri
pažinti pedagoginiai profeso
rių vardai.

Visų pirma būtina pažymėti 
paties Slavėno intelekto 
raiškos galią, ypatingu būdu 
turiningai veikiančią tuos, su 
kuriais jis bendravo. Antras 
veiksnys — tai jau minėtas 
pastoviai veikęs mokslo istori
jos seminaras. Vengiant sovie
tinės doktrinos čia buvo apta
riami paruošti moksliniai dar
bai, tęstinis leidinys Iš mokslų 
istorijos Lietuvoje ir kitos kny
gos. O svarbiausia — čia vyko 
įdomios diskusijos, keliami ne
tikėti klausimai, aptariamos 
tarptautinės naujienos, kurių 
gausiai kasmet parveždavo 
pats P. Slavėnas iš įvairių fo
rumų, kur susitikdavo su iš 
Vakarų pasaulio įžymiomis 
mokslo asmenybėmis. Trečias 
ypatingos reikšmės mūsų 
mokslo istorikams veiksnys — 
įsteigimas periodinės, kas trys 
keturi metai vykstančios trijų 
Baltijos valstybių mokslo isto
rikų konferencijos, kuri nenu
trūksta iki šios dienos. Pasku
tinioji — jau XX vyko š.m. 
sausio 30-31 d. Tartu universi
tete. Šis ypatingas reiškinys, 
suvienijęs Baltijos krašto 
mokslininkus ir suteikęs jiems 
plačias galimybes sovietmečio 
varžtuose reikštis autentiškai 
ir turiningai. Baltijiečių konfe
rencijos steigėjai — dvi nepa
kartojamos figūros, du Pauliai 
— Slavėnas ir Stradinis.

Čia išvardinti trys istorikų 
profesionalumą ugdę veiksniai 
nulėmė visą eilę iniciatyvų bei 
mokslinių darbų. Paminėsiu 
jų kelis.

Tai mokslo istoriko, Nepri
klausomybės akto signataro 
Gedimino Ilgūno prieš kelis 
dešimtmečius organizuotos 
ekspedicįjos Jono Čerskio bei 

kitų tremtinių keliais. Surink
ta vertinga memorialinė me
džiaga ir parašytos knygos 
tapo mūsų istorinio lobyno da
limi.

Paminėsiu dar vieną Lietu
vos mokslo istorikų veiklos re
zultatą: tai visa eilė organiza
cinių žingsnių ir veiksmų. 
Sakydamas tai, turiu galvoje 
mano 1987 metų pareiškimą 
Maskvoje, kad atsisakome bū
ti SSSR mokslo istorikų pada
liniu ir įkuriame nepriklau
somą, autonomiškai veikian
čią Lietuvos mokslo istorikų ir 
filosofų organizaciją. Tai buvo 
iššūkis, sukėlęs pradžioje so
vietinės valdžios nustebimą, o 
po to susierzinimą. Bet jau 
buvo prasidėję nesustabdomi 
įvykiai, kuriems priešintis 
buvo neįmanoma. Priminsiu: 
tai vyko 1987 m. Neprisime
nu, kokia organizacija anks
čiau mūsų būtų dariusi tokį 
žingsnį Lietuvoje.

Na, o po to — jau 1991 m., 
mes — Lietuvos mokslo istori
kai — apsijungę su Latvijos ir 
Estijos kolegomis, . įsteigėme 
Baltijos šalių asociaciją, kuri 
1993 m. buvo priimta į Tarp
tautinę mokslo istorikų ir fi
losofų sąjungą. Dabar daly
vaujame pasauliniuose šios 
organizacijos kongresuose ir 
turime sprendžiamąjį balsą 
renkant jos vadovybę.

Visa tai, kas pasakyta, yra 
mūsų buvusio vadovo akade
miko Pauliaus Slavėno veiklos 
rezultatas ir reikšmingas nuo
pelnas. Nepriklausomybės de
šimtmetyje pradėta mūsų kas
metinė konferencija „Scientia 
et historia” yra susieta su P. 
Slavėno vardu, su jo nuopel
nais, viltimis ir lūkesčiais ma
tyti nuolatos atsinaujinančią 
mokslo istorijos vagą.

Mėnau, mūsų veikla ir 
mūsų konferencijų programų 
turinys galėtų tai paliudyti. 
Bet svarbiausiu paliudijimo 
faktu turime pripažinti moks-

Vilnelės pakrantėje, sena
jame sostinės Sereikiškių par
ke, įsikūręs ir savo gyvenimo 
60-metį pažymintis, Lietuvių 
Liaudies kultūros centras 
žurnalistus pakvietė į spaudos 
konferenciją. Jo darbuotojai 
žiniasklaidos atstovams pa
pasakojo apie savo veiklą, 
puoselėjant mūsų etninę kul
tūrą: dainas, šokius,-tautodai
lę, senąsias tautines tradici
jas, o taip pat rengiant Pasau
lio lietuvių dainų šventes.

Su gerais įspūdžiais po kon
ferencijos išėjęs į lauką, nustė
rau, pamatęs, kad visas mūsų 
tautinės kultūros centro pa
statas supte apsuptas kone 
visą Sereikiškių parką užgo- 
žiusių užsienietiškų žaidimų, 
įrengimų, rėkte rėkiančiomis 
ryškiomis, bet pigaus, mūsų 
tautiniam menui ir tradici
joms svetimomis formomis ir 
spalvomis. Bala žino, kokio
mis kalbomis ir svetimybėmis 
akį rėžė ryškios reklamos, au
sis kurtino užsienietiška dis
kotekų muzika.

Pagalvojau: gerai, kad toje 
beskonės „popkultūros” apsup
tyje tvirtai laikosi mūsų etni
nę kultūrą, senąsias tradicijas 
puoselėjantis mūsų tautinės 
kultūros centras, atsispirian- 
tis iš visų pusių plintančiomis 
svetimybėmis. Juo labiau, kad 
jos skverbiasi ir į kitus mūsų 
miestus bei miestelius, net ir į 
kaimus. O Liaudies kultūros 
centro specialistai, pasak šios 
įstaigos Etninės kultūros sky
riaus vedėjos V. Šatkaus
kienės, atkakliai dirba ir sten
giasi, kad laiko ir madų 
skersvėjai neišpūstų giliašak- 
nės mūsų tautinės kultūros 
pamatų.

To atkaklumo rezultatai tik
rai įspūdingi. Pakanka pa

Nuotr. V. Maželio

lo istorijos magistrantūros 
įsteigimą 1999 m. Šiemet, 
birželio mėnesį, mes pasitik
sime pirmąją šešių mokslo is
torijos magistrų laidą. Jiems 
diplomus įteiksime Kauno 

minėti, kad dabar Lietuvoje 
priskaičiuojama net 11,000 
įvairių chorų, 1,612 tautinių 
šokių grupių, yra per 40,000 
jų dalyvių — paprastų kaimo 
ir miesto žmonių, ūkininkų, 
tarnautojų, moksleivių, stu
dentų. Vytauto Didžiojo uni
versiteto tautinių šokių an
samblis dalyvavo Kanadoje, 
Toronte, vykusioje XI Lietuvių 
tautinių šokių šventėje.

Liaudies kultūros centro ini
ciatyva, kas dveji metai ren
giami Lietuvos ir tarptauti
niai studentų chorų festiva
liai, Šiaurės ir Baltuos valsty
bių dainų šventės, kas ketveri 
metai — vokalinių ansamblių 
bei solistų, o taip pat jaunimo 
tautinių šokių vienetų, kiti 
konkursai bei šventės.

Platūs kultūros centro veik
los barai, ugdant mėgėjų teat
rus. Nuo pat Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo kas
met rengiamos miestų ir ra
jonų centrų mėgėjų teatrų 
šventės. Jose dalyvauja dau
giau negu 80 vaikų ir jaunimo 
teatrų.

— Nuo šių metų visoje Lie
tuvoje rengiame kitą mėgė
jiškų teatrų šventę, pavadintą 
„Šimtakojis”, — paaiškino šio 
centro poskyrio režisierius V. 
Vičius. — Jaunieji artistai ba
landžio mėnesį iš pradžių vai
dino vietinėse (rąjonų ir mies
tų) apžiūrose, o jose sėkmin
gai pasirodę teatrai neseniai 
buvo pakviesti dalyvauti rajo
ninėse apžiūrose, vykusiose 
Molėtuose, Kelmėje, Jurbarke, 
Telšiuose, Kupiškyje, Varėno
je ir kitų rajonų centruose. 
Patys brandžiausi jaunimo 
teatrai gegužės mėnesį vaidi
no Ukmergėj ir Kuršėnų kul
tūros centruose.

Nukelta į 2 psl.

technologijos universiteto Hu
manitarinių mokslų fakultete. 
Ir tai bus mums ne vien tik 
iškilminga diena, bet ir P. 
Slavėno veiklos įprasihinimo 
aktas.
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MiSparai bažnytėlėje. Galvoj man
Minčių kaskados, slenksčiai, langai, akmenys, durys.

Smilkalų 
Ir žolių kvapai. Saulei
Pro langus tvykstelėjus, pro spalvotus žmonių vijoklius. 
Klaupiasi navos valtyje
Baltos skarelės,
Priklumpa vyriškiai. Srautas sustoja: 
Taip.

Tarnaitė sriūbteldama vandens iš puodelio
Purkšdavo prosydama, ir jeigu
Matydavau pro langą krintančios saulės dulkėse 
Vaivorykštę, vadinasi,
Taip.

Apytuštė bažnytėlė. Klausiu ir klausiu.
Saulė netvyksteli, mintyse apsiniaukę,
„Marija Marija!'' — kaip kas naktį — girdžiu, 
Išvežamųjų šauksmas.
Sesuo turėjo gražų balsą giedoti, motina tik
Niūniuodavo, bet užkaltam vagone
Ir ji atgavo balsą, Marija būdama, šaukėsi 
Dievo Motinos.

f
Apleisti namai užkaltais langais
Tuščiam lauke, lyg tyrų paveiksle, atokiau
Keliu važiuojantiems matyti.
Prieš rytą sulyti, pervargę broliai juodvarniais lakstantys 
Suskrido į tuščią trobą. Susikūrė
Ugnį.

Už lango belapė liepa guosdama švokštė: bus bus
Birželis, kvepės miškuose
Laukymės. Graži partizanų 
Vasara! Bus birželinės
Pamaldos. Kiti užsnūsta giedodami, vienas 
Stovi lauke.

Gal buvo tai spąstai? Tyčia paliktas nenugriautas
Namas laukuos? Gal pasala su
Racija?
Jie apsupti. Susišaudymas.

Štrafnikai ir stribai trenkia
Padegama ugnim. „Zdavaitesl", „Pasiduokit!*, bet tie 
Atsišaudo. Iš namo, kur giedodavo 
Kaimo pamaldas.

t .
Pirmasis išplasnoja
Pašautasparnis.
Didelė verpetuojanti griūtis.
„Marija Marija!"
Tebegieda kaimo žmoneliai.
Už užkaltų langų.

Šoka tarnybiniai šunys —
Pašautaspamio pėdsakais.
Nuo medžio prie medžio, nuo akmens ant akmens.
Kai juodvarniu pavirsi, atsimenu motinos balsą,
Tūpk į ąžuolą, iš jo
Neišpurtys.

Pribėgę stribukai priekinėm kojom remiasi į kamieną, 
Cypdami viauksi,
Kaip garsiakalbis virš miestelio
Griaudi varpai ir kurantai. Kremliaus
Aplodismentai. Iš voratinklio
Byra gilės ir gilzės.

Pro kitą langą šoka virvele tampomas Akrobatas.
Tai daugelio mūsų likimas. Atkreipkite
Dėmesį, t.y. pyktį. Parterio
Katutės. Iš voratinklio aš tyliai
Sufleruoju: babytės padarytą lėlę! Tegul
Ji rodo savo salto. Suvaidinti ir žūti.

Azijatai raukosi, šlapinasi, verčiasi ant kito
Šono — su visa geležine uždanga
Pakylėti. Paskui žnegteli, užvertę akis — 
Orkestro duobėn.

Namas dega. Šviesa. Tiksi
Kodais kabojęs sieninis laikrodis. Laikas.
Čia, kampe, kur buvo šv. paveikslai,
Motinos septyni kalavijai
Ištraukiami iš širdies.

Mingėlaitė
Ir broliai, nešantys ją ant sparnų —
Iš aukų namų
Pro staiga atplėštas akis.
Auksinėmis šukomis
Auksinius plaukus šukuoja — 
Nuostabi labai liūdna melodija.

V. Maželio nuotr.

Kūnai lieka žemėje, susiglaudžia
Keturi malūno sparnai, lyg žemės traukos 
Nugalėti. Lietus nuplauna nuo mano žodžių 
Purvą ir kraują. Jie krinta į žemę, o
Požemyje, .Vilniaus saugume, sausakimšoj kameroj 
Sėdi mano tėvas. Ieško savo žemės,
Ištiesti kojas: užsnūsti.

Tylėjo tardomi. Tylėjo.
Tylėjo turgely pamesti apdegę jų kūnai.
Tėvas tylėjo. — Kas išsprogdino —
Šaukė pamišęs tardytojas — mėsos
Fabriką? Arklių gamyklą? Augijaus 
Žmogides! Tai mūsų klasika:
De omnia dubitandum — Stalino praktika. —

— Ilgai virinau. Iš kaulelių
Bus viskas išėję. Dabar apklausinėsiu 
Po vieną. Viską išmėšim iš kaukolių. —

Negeros mintys.

Atėjo senelis ir senelė (iš išdidintų nuotraukų), 
Buvo matyt, kaip juos dar mažus kalbėt
Ir šiaip mokė. Bet labiausiai mokė 
Tylėti.

, Atėjo kunigas. Peržegnojo, maldą sukalbėjo. 
Už tyliai pardavinėjamus
Vergų turguje.
Mirtis eksproprijuota —
Šiurpi visų mirtis. Iš Sibiro 
Grįžo Viešpats Dievas.
Amžinybėje Jo prasmė.

Mano tėvas sulysęs, su kiekvienu bylos lapu 
Vis labiau popierėja. Tardytojas iš jo iškarpo 
Vyčio kryžių, šešiakampę, svastiką.
Tyli popierius.

Dviračiu, būdavo atsargiai dairydamasis pravažiuodavau. 
Nužvelgdamas tą namą.

Nežinau, kas mane sergsti. Dokumentų
Nepatikrina. Buvau ir turguje per lavonų svėrimą. 
Stribukai du prišokę šaukė: ko čia tau!
Bandito vaike! Lauk iš turgaus! — Bet nesulaikė. 
Nejau pagailėjo?

Priklaupiu ir išeinu iš bažnytėlės.
Trūksta oro. Sopa širdį. Sunku
Išnešiot visa tai. Turėjai žūti,
O išlikai. Dangstydamasis, slapstydamasis, vienų vienas 
Tuščiam pogrindyje. Kiti žuvo.
Troškai išlikti. Įsiminti. Ištverti ir paliudyti.
Pats Dievas viską matė.

Stoviu vienas šventoriuje. Springstu 
Žodžių ašakomis. Keršto nuodais 
Springstu.

Dulkės raudonam saulėleidy
Gatvėj iš šiaurės pusės pa

sirodė šarvuotas automobilis. 
Žalias jis buvo ir visu smarku
mu lėkė gatvės viduriu. Iš au
tomobilio bokštelio į priekį 
buvo iškištas patrankos vamz
dis. Priešaky drebėjo raudona 
vėliavėlė. Pasirodė antras, tre
čias. Ūždami jie bėrė į pietus, 
į kareivinių pusę. Jų sukeltose 
dulkėse kaip tirštoj migloj pa
sinėrė praeiviai. Nustebę pra
eiviai subėgo į būrelius. Kaip 
vištos prie pabertų grūdų.

Pasirodė tankai. Jie čerškė 
savo plieniniais vikšrais, net 
langų stiklai skambėjo.

— Mama, kas čia?
Nieko neatsakė motina vai

kui, tik stipriau suspaudė jo 
rankutę. Vaikas nustebęs 
žvilgterėjo į jos veidą. Ji iš
siėmė iš rankinuko nosinę, il
gai negalėjo jos iškėtoti ir 
įgrūdo atgal į rankinuką.

— Mama, tu verki?
— Ach, koks tu... Dulkės... 

matai...
O tos dulkės pamažu gulė 

ant namų stogų, ant baltų 
sienų, ant iškabų su baltu 
vyčiu raudonam lauke. Pro vi
sus langus jos skverbėsi į 
namų vidų. Langai užsidari- 
nėjo. Tik pro langų užuolaidas 
akys bailiai žiūrėjo į gatvę.

Miesto sodo takais į gatvę 
bėgo vaikai, skubėjo suaugę. 
Jie skubėjo ištiesę kaklus, 
prasižioję ir greit mirkčiodami 
akimis. Prie miesto sodo vartų 
stovėjo būrelis jaunų žydų ir 
žydaičių. Jos turėjo raudonų 
gėlių, kažko laukė ir nerima
vo. Pasirodė pirmieji sunk
vežimiai su bolševikų pės
tininkais.

— Urha! — sušuko žydai, 
mėtydami gėles į automobi
lius. — Da zdrastvujet velikįj 
Stalini Da zdrastvujet nepo- 
bedimaja krasnaja armija!

Raudonarmiečiai buvo žals-

Vincas Ramonas

linksmai

vomis medvilnės bliuzėmis. 
Jos buvo suglamžytos, ap
dulkėję ir riebaluotos. Ploni 
kaip ligotų žąsiukų kaklai vos 
išlaikė galvas su sunkiais 
žaliais šalmais. Veidai buvo 
išsekę, išgeltę, kaip ap
dulkėjusių vaško lėlių. Siau
ros mongolų akys buvo sustin
gę, be prasmės. Jokio džiaugs
mo, jokio atsakymo į žydų 
riksmą.

Vėl tankai. Vienas staiga 
sustojo. Iššoko raudonarmie
čiai, bėgiojo aplink, kažką 
šūkavo ir krapštė. Du žydukai 
pribėgo prie tanko ir kažką 
raudonarmiečiams pasakė.

— Nenado! — sušuko piktai 
raupuotas raudonarmietis ir 
pasilenkęs pasitaisė brezen
tinį bato aulą. Žydukai atbuli 
atsitraukė.

— Atstatė! 
sušuko balsas.

Minioj kažkas susijuokė.
— Nu? Ką? Ką tu nori pasa

kyt? — ryžtingai šūktelėjo 
žydas ir, palenkęs galvą, žen
gė artyn. Juokas nutilo. Tik 
ūžė mašinos, drebėjo langų 
stiklai, čerškė tankų vikšrai- 
Kažkas skambėjo, lyg geleži
niai pančiai.

Minioj stovėjo aukštas 
. žilaplaukis vyras. Jis buvo pil
ku angliškos medžiagos kos
tiumu, melsvais šilkiniais 
marškiniais. Jo gelsvas, pail
gas veidas buvo švariai nu
skustas. Gilios raukšlės vago
jo jo kaktą, kai jis žiūrėjo pri
merkęs savo šviesiai mėlynas 
akis. Jo dešinysis antakis 
nežymiai trūkčiojo. Jis stovėjo 
nejudėdamas, kaip sustingęs. 
Net aplinkui besimaišančių 
praeivių pastūmėtas jis nepa
sitraukdavo iš vietos. Jis 
žiūrėjo ne į tankus, bet kažkur 
tolyn. Rodos, kad jis įsižiūrėjo 
į sklypelį mėlyno dangaus, ku
ris buvo matomas tarp dviejų

K. Ambrozaičio nuotr.

Žiūriu juodvarnių akimis, prie akių
Prisidėjęs žiūronus, žvelgiu į tolį.
„Marija Marija!” —
Girdžiu.
Dar keli žingsniai. Pro vartus. Čia jie gulėjo.
1958-1990

namų stogų. Rodos, kad jis 
sekė, kaip balzganas debesėlis 
slenka pro namo kaminą ir 
štai tuojau tą mėlyną, tyrą 
dangaus sklypelį uždengs. 
Kairėj rankoj jis laikė pilką, 
minkštą skrybėlę, o dešinėje 
geltoną lazdelę. Lyg užsi
miršęs, jis kartais sugniauž
davo skrybėlę, o nendrinė laz
delė sulinkdavo.

Tankai ir automobiliai nu
važiavo. Minia pradėjo skirs
tytis. Žmonės ėjo lyg ne 
norėdami, lyg pailsę. Ėjo 
tylėdami, palenkę galvas. At
sisveikindami spaudė vienas 
kitam rankas, nežiūrėdami į 
veidą, bet kažkur į šalį, ten to
liau į žemę. Taip žmonės 
skirstosi iš kapų. O žilaplau
kis vyras vis dar stovėjo vietoj.

— Eikim namo, ponas Kubi
liau, — užkalbino jį namo sa
vininkas Norkaitis, nusiimda
mas skrybėlę. — Matėm... 
Taigi. Sulaukėm!

Kubilius nuleido galvą ir 
žiūrėjo į gatvės grindinį dar 
labiau suraukęs kaktą, lyg 
norėdamas kažką atsiminti. 
Lyg jį erzino šita raudona gėlė 
numestą ant šaligatvio. Stai
giai mostelėjęs savo lazdele, 
jis numušė gėlę į gatvės vi
durį. ... ■ m ,|

— Jūs sakot — matėm? Nie
ko mes dar nematėm. Mes dar 
tik pamatysim. Vietoj šitų 
raudonų gėlių mes tuoj pa
matysim raudoną kraują. Na
mo, sakot? Eikim, jęi. tjją na
mai dar mūsų. i: ...

— Argi namus atimtų? Ne
gali būti! Na, iš tų, kurie 
nešvariais būdais, kurie 
kyšius ėmė ir rūmus statė... 
Bet kada čia iš tos mažos al
gelės centą prie cento... Tai 
būtų... Viešpatie brangiausias, 
tai būtų... tiesiog nežmoniška! 
Ne, negali būt, jūs tik juo
kiatės. /

Bet Norkaičio balse buvo 
jaučiamas nepasitikėjimas ir 
net baimė. Kažkaip lyg mal
daudamas jis žiūrėjo į Kubi
liaus veidą, lyg prašyte pra
šydamas nuraminimo ir kartu 
lyg bejodamas išgirsti dar bai
sesnę žinią.

Kubilius ėjo pamaži ir tarsi 
negirdėjo.

— Aš tiesiog stebiuosi sa
vim, — kalbėjo jis. — Stebiuo
si savo ramumu. Aš galvoju ir 
apie kitus. Atrodo, kad visi 
turėtų bėgti, verkti, tiesiog 
rėkti, kaip mirti pasmerkti. 
Juk mylim gi mes savo 
tėvynę! O dabar — nieko. Tik 
turputį išbalę. Žinot, kodėl 
taip? Mes jau apsipratom. Kai 
tik prasidėjo karas, kai paskui 
rusai atsitraukė į savo bazes, 
mes širdies gilumoj jautėm, 
kad šitaip bus, tik niekam to 
nesakėm. Mes jau seniai ty
liai, užsidarę savy, išgyvenom, 
išdrebėjom šitą nelaimę. Ir 
kas su mumis bus ateity, jau 
esame po keliolika kŠrtų 
spėlioję. Štai dėl ko visi iš pa
viršiaus toki ramūs.

Juodu pasuko į Kudirkos 
gatvę. Čia buvo Norkaičio 
medinis, dviejų aukštų namas, 
pilkai nudažytas. Laukinėse 
vynuogėse pasislėpę stiklinės 
gonkos. Kubilius gyveno ant
rame aukšte.

Juodu išsiskyrė.
Dulkės raudonam saulėleidy, 

1976 m.

t
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1940-jų birželio penkioliktąją
Juozas Kralikauskas

Buvo šeštadienis, tai mo
kinius paleido viena valanda 
anksčiau — po keturių pa
mokų. Ir sėdo klausyti radiją..

... Tai ir smogė siaubinga 
žinia:

Maskva įteikė Lietuvai Ulti
matumą!!!

Trenkė it perkūnas!..
... Šįryt Urbšys perdavė 

Kremliui, kad Lietuvos vy
riausybė priėmė sovietų ulti
matumą... Komisaro Molotovo 
pavaduotojas Dekanozovas at
skrenda į Kauną sudaryti 
naujos vyriausybės...

Jonas Dainys apstulbo. Jam 
užkando žadą...

Justė Kurklienė, įnešusi val
gyti, rado mokytoją kniūbsčią 
ant lovos. Ir sušuko nusigan
dusi:

— O kas gi čia? Sergi, moky
tojau, nuslabai?

Tuoj pat iš virtuvės prie 
slenksčio atsirado ir Rokas 
Kurklys.

Mokytojas atsisėdo ir pa
sakė kraupią žinią. Abu Kurk
liai nustėro.

Justės Kurklienės akys pasi
darė skaudžios, ėmė trūkčioti 

Anatolijus Kairys

PASKUTINĖ MARGIRIO KALBA

Artinas siaubas — žvėrys ir plienas, 
Mes pražūsime jų nasruose!
Pasiruoškite kovai, Pilėnai,
Arba mirčiai ugnies liepsnose.

Paramos mes nelaukim iš nieko,
O vergais — niekados, niekados!
Te ugnis kuo plačiau nusidriekia — 
Mirtimi mes įveiksime juos!

O kai mūšis jau bus pasibaigęs — 
Su liepsna mes pakilsim aukštai! 
Ir žygiuosi m per amžiną laiką 
Kaip nemarūs tėvų pelenai.

Balys Auginąs
EPIFANIJA BROLIAMS

Begaline,
Neaprėpiama tundra
Banguoja kolonų kolonos,
Grandinėm supintos —
Išsekę
Bevardžiai žingsniai
Sukrinta pusnin —
Ateina palaimintas miegas:
Baigta ir užgesus
Kelionės diena.—

Pakeleivė pūga,
Pakasynų puoton atskubėjus, 
Vynioja žingsnius iškankintus 
Ledinėn įkapių drobulėn — 
Ir šviežios sniego drožlės
Užkloja
Vėpūtinio minkštąjį karstą -•

Ir buvusį
Pėdsaką smurto
Galvūgaly žemi rymą
Kuproto kareliško beržo
Griaučiai —
O šiaurės tundros naktų
Gedulingas rašalas
Laša ant svetimo kapo
Juoda epitafija:

„Čia ilsisi Nežinomi Žingsniai —
Jie, Laisvės Kryžių sunkiai nešdami
Per neaprėpiamą tundrų nelaisvę 
Sukniubo —

Viešpatie, pabudink juos
Gyvent ateinančioj genčių dainoj!------ ”

'Namų pašvaistė. Kaunas. 2000

dešinysis vokas, aprasojo poa
kiai ir nosis, virpčiojo padubę 
skruostai.

— Mūsų šalelę kaip vanagai 
karvelį, — neišsituri ir pra
virksta, nusisukdamas grįžti 
virtuvėn. Sliūkina lyg ką tik iš 
ligos atsikėlus.

Rokas Kurklys kinkuoja gal
vą. Plaukai kuokštais pražilę, 
pritrenktas, sutrikęs. Sąži
ningas valstietis, visą gyve
nimą sunkiai dirbęs.

Ir pirmąkart Jonas Dainys 
pamatė ūkininką pravirkstant 
ne laidotuvėse. Riedėjo žils
tančio liaudies žmogaus aša
ros per žemelės spalvos veidą, 
per rudas sudiržusias raukš
les...

Va, jam sunku. O ir Jonui, 
mokytojui. Abu skaudžiai, 
gaižiai apkartinti baidyklinės 
žinios. Rokas Kurklys klapsi 

t vokais, o blakstienos blizga. 
Juodu riša ta pati Lietuva, jos 
liūdna dalia...

Liaudies žmogus išsišnypštė 
nosį. Ir lyg būtų atgrubęs, su
šalęs, suneikęs.

— Dieve, pasigailėk!.. — 
išveplena kraupulyje prakau

lus Kurklys, priemenėn kelda
mas kojas per savo namų 
slenkstį; sulinkęs, lyg nutvilk
tas dieglio krūtinėje...

Mokytojas Dainys virptelėjo: 
valstietis — su skausmo iš
kreipti veidu — išsliūkino 
kaip tikras ligonis.

— Gi kažinkod valdžia pasi
davė? — atsirado duryse šį
kart pablyškusi Viktė.

Kažinkod valdžia pasidavė? 
Taigi iš tikrųjų kažinkod, gal
vojo Dainys, į šį klausimą ir 
aš nerandu atsakymo. Bet 
nieko neatitarė.

— Gi ir kariuomenė, ir šau
liai, o anei pykšt. Kažinkod?

Ir buvo liaudies mokytojui 
gūdu, buvo Jonui kraupu 
šiurpu...

Gal po valandos apžergė dvi
ratį ir pasileido į Graužus. Tik 
šįkart ne pačiu tiesiuoju keliu: 
pasuko per Tolminus. Mynė 
pedalus, spaudė visu greičiu. 
Galbūt jaugi paskutinįsyk į 
Tolminus ir į Graužus...

Miestely sąjūdis. Pro atda
rus langus girdėti ir matyti — 
apgulę radijo aparatus.

Nusprendė užsukti pas vi
karą Praną Kertenį. Kleboni
joj yra brangus radijo apara
tas, klebonas ir vikaras moka 
svetimų kalbų, kasdien klauso 
žinių. Kanauninko brolis — 
Kaune žymus tautininkų šu
las, dažnai kalbasi telefonu...

Kunigas Pranas Kertenis — 
visad buvęs linksmas ir opti
mistas — šiandie be šypsenos, 
prislėgtas, lyg nebe tas. Dar 
slogesnė kanauninko nuotai
ka. Pats birželio vidurys, o lyg 
būtų Vėlinės...

— Rusai okupuoja Lietuvą. 
Bolševikai sulaužė visas su
tartis, — skausmas vikaro 
balse ir akyse.

Ir čia sužinojo visą krau
pulį...

Maskvoje pačiam vidurnak
tyje Molotovas įteikė Urbšiui 
ultimatumą, teduodamas Lie-

Vėtrė Antanavičiūtė. .Atšalimas”, iš ciklo „Apokalipsė”.

Kaimas, kurio nebėra...

tuvos vyriausybei laiko iki 
dešimtos valandos šįryt, taigi 
tik vos dešimt valandų. Ulti
matume trys reikalavimai. 
Pirmas — įsileisti Lietuvos 
teritorijon neribotą kiekį Rau
donosios armijos, kuri apsistos 
svarbiausiuose centruose. An
tras — tuojau sudaryti Lietu
voje prosovietinę vyriausybę. 
Ir trečia — skubiai atiduoti 
teismui vidaus reikalų minis- 
terį generolą Skučą ir saugu
mo departamento direktorių 
Povilaitį, kuriedu neva nusi
kaltę provokaciniais veiks
mais prieš Sovietų Sąjungos 
įgulas Lietuvoje. Ultimatumas 
gautas Kaune šiąnakt 2 va
landą. Prezidentas tuojau 
sušaukė nepaprastą vyriau
sybės posėdį...

Kunigas Kertenis visą nakt 
neprimigęs, budėjęs prie ra
dijo ir telefono. Abiejų kunigų 
veidai kaip popieriniai. Jiedu 
nukritusiom rankom, palūžę.

Tikrų žinių norėdami, kle- 
bonijon atsilankė girininkas 
Janavičius, viršaitis Medi- 
šauskas, vargonininkas. Irgi 
sukritę, persimainę, tiesiog 
nebe tie...

O žinios stulbino: gi skau

džios, neįtikėtinos, girdimos 
lyg košmariniam sapne ar 
kliedėjime sunkiai sergant...

Kariuomenės vadas genero
las Vincas Vitkauskas pas
kelbė įsakymą Lietuvos ka
riuomenei: „Imtis visų galimų 
priemonių, kad Sovietų Są
jungos kariuomenė būtų ap
saugota nuo bet kurių iš
sišokimų...”

Generolas Vitkauskas išvy
ko į Gudagojaus geležinkelio 
stotį pasitikti rusų okupacinę 
kariuomenę...

Prezidentas Smetona — jį 
pavaduoti pavedęs ministeriui 
pirmininkui Merkiui — prie 
Kybartų perėjo į Vokietiją...

— O, Viešpatie, vėl kurie 
mus kankino, į Sibirą trėmė! 
— suriko įžengdama mokytoja 
Birutė Varkalienė. — Gi vėl 
kalėjimuose pūdys, persekios 
net bažnyčiose.

Mokytojos Varkalienės aky
se, balse ir žodžiuose — sopu
lys. Veidas kone popierinis.

— O kurgi mūsų štabai ir 
generolai?

— Vitkauskas skuba į Guda- 
gojų svetelių pasitikti.

— Pasitikti okupantų? Ku
duliuoja rusams įsiteikti! O
mūsų kariuomenė ką?

— Jai Vitkauskas įsakė 
žiūrėti, kad nebūtų jokių 
išsišokimų.

— Išsišokimų prieš ką?
— Prieš užpuolėjų armiją, — 

paaiškino kunigas Pranas. — 
Kad nė šuva nesulotų.

— Iš-ga-ma! — net kvapą 
užėmė mokytojai Birutei Var- 
kalienei. — Gi reikės kada 
nors mokytojui... — ji ėmė 
dusti iš gėlos ir pasipiktinimo. 
—...reikės mokytojui kalbėti 
mokiniams apie šią dieną!... 
Lietuvos kariuomenės vadas 
Kaunan paijojo maskolių ar
mijos priešaky! — ji pratrūko 
verkti. — O-o, verčiau aš bū
čiau vakar numirus.

— Ponia mokytoja, prašau, 
atsisėskite, — pažilęs gerašir
dis klebonas palietė jos 
alkūnę. — Prašau atsisėsti, 
ponia Varkalienė. Ir visi drau
ge-

— Ačiū, klebone, bet turiu 
skubėti, — atsįsakė mokytojas 
Dainys. — Sudie tuo tarpu, 
iki!

Klebonijos sodas kvepėjo 
atokaitoje. Dūzgė bitės ir viso
kie būžiai...

Ir vedėsi dviratį per Tol- 
minų miestelį centrine gatve. 
Matė, sutiko ir prasilenkė — 
žmonės susijaudinę, išsigan
dę. susirfininp nasiniktinp

Baniutės Kronienės nuotrauka

Ne tik šitam miestelyje, gal
vojo, ir visam valsčiuj, apskri
tyje, visoj Lietuvoj...

Bet Girša prie savo krau
tuvės visiškai ramutėlis, kone 
mieguistas, lyg niekur nieko... 
Moišė va kaip visuomet liūd
nas, paniūręs... Arenas su 
Mendeliu kažką erzeliuoja, 
turbūt komentuoja paskuti
niąsias naujienas...

Vedėsi dviratį akmenimis 
grįsta gatve pro krautuvių 
iškabas, pro žydų banką ir Ja- 
zerskio traktierių, kur kelis
kart buvo užėjęs suvalgyti sil
kutę su baravykais, keptos 
žuvies, išgerti alaus...

Vincas Vitkauskas sugrįš į 
Kauną. Mūsų sakalas pargrįš 
aukščiausion viršūnėn... Ogi 
Kaune Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus, sodelyje — Nežino
mojo Kareivio kapas prie pa
minklo žuvusiems Nepriklau
somybės kovose. Irgi Kauno 
kapinėse stovi paminklas žu
vusiems kariams. Kaip galėjo 
šitai padaryti lietuvis genero- 
las? Netgi pats kariuomenės 
vadas! Teisybę gi išrėkė Bi
rutė Varkalienė: kaip mokyto
jas kada nors tai išaiškins mo
kykloje?..

Maskvos!..
Mokytoją Dainį nupurtė. Su

sivokė — dar vis tebeeina, 
nors jaugi išsivedęs Tolminų 
pakraštin, nebėr akmeninio 
grindinio...

Užsėdo ir mynė pedalus. Pa
dangos šnabždėjo. Balnelio 
spyruoklinė lingė protarpiais 
cyptelėdavo tarsi laukinė 
pelė...

O birželio saulė ridolė švietė 
visiems. Iš lėto bangavo ru
giai. Žalmargės ir juodmargės 
ganėsi ramiai lyg niekur nie
ko. Regis viskas kaip būdavo 
birželio mėnesį: pernai, už
pernai, metai po metų laisvoj 
ir jaunoj Lietuvoj...

Pasimatyti su Monika — 
dar sugrįžti į Šilonis — ir tada 
jau kuo greičiau į Ąžuolįją. 
Ten, kur kadaise lazdą ap
žergęs jodinėjo, kur pieme
nėliu būdamas karklo dūdelę 
birbino... Taip, kuo greičiau 
skubėk Ąžuolijon, tartum 
girdėtų savo tėvo balsą. Pa
slėpk šaulių būrio vėliavą, 
žinai gi, aš buvau jos krikšto 
tėvas. Ir paslėpkite būrio 
šautuvus; jų prireiks ir jums, 
kaip buvo prireikę mums...

Spaudė pro vienkiemį. Kau
kė šuva. Turbūt jau paskutinį 
kartą pro šitą sodybą, kur ant 
stogo dviejų žirgelių galvos... 
Dvyniai ant kraigo — sauga 
nuo bado, ligų ir viso pikto.:.

Atsiminė, kai šiandie' K thb- 
kyklos dviratį vedės, Margius 
ėmė raudoti. Ar jam buvo gai
lu, kad jis paliekamas? Nejau
gi šuo atjaustų šią didžią ne
laimę?..

Net silpna darėsi, jau lyg pa
kirstom kojom. Bet ne dėl nuo
vargio dviračiu — dėl verde
nės širdyje, dėl to kas niekad 
užuomarštin nenuskęs... Vėlgi 
nors imk ir užmik tikėdamas, 
kad šis ultimatumas — tik 
šmėkliškas vaidalas... Susap
nuok regėk plytint gilų skliau
tą, žvaigždėm išsiplaikščiusį... 
Ir jauna, dviragį, žalvarinį 

~T3Snulį..‘. Ir kai išbusi — tu gi 
pamatysi: vėl viskas kaip 
buvo, vėl liepos šlamės tikin- 
damos, kad medus niekad 
neišsibaigs... Kad buvom ir 
liksim nepriklausomi... Kad 
niekad nebūsim klastingai pa
vergti...

Jau matyti baltalangė Grau
žų mokykla...

Netrukus išvydo ir mokytoją 
Moniką Morkūnaitę, stovinčią 
prie mokyklos durų. Turbūt 
šiandie nekantriai jo laukė, 
pro langą iš tolo pažino ir išėjo 
pasitikti...

Kai privažiavęs nusėdo nuo 
dviračio, paregėjo didį skaus
mą Monikos veide. Ji tankiai 
mirksėjo ilgomis blakstieno
mis...

— Jonai, Joneli!.. — prikan
do lūpą...

Kai tik įėjo kambarin, pra
virkdama prilinko, prigludo 
prie Jono krūtinės...

Po ultimatumo, 
1980 Chicago, IL.

... atgirsta Karo muziejaus 
vėliavos nuleidimo vakarinę 
apeigą... Kai seminarįjoj mo
kėsi, kone kas vakarą nueida
vo į sodelį prie žuvusiems pa
minklo. Jis iš akmenų, su
rinktų tuose laukuose, kur 
vyko Nepriklausomybės ko
vos. Paminkle — neužmiršta
mas įrašas: „Per amžius 
budėję, laisvę laimėjom per 
aukas ir pasišventimą”. Įspū
dingos būdavo žuvusiųjų pa
gerbimo ir vėliavos nuleidimo 
apeigos: saulei leidžiantis jas 
atlikdavo Nepriklausomybės 
kovų invalidai...

Iš muziejaus patalpų lėtai 
išeina karo invalidai... Gedu
lingą maršą grodami, eina 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo...

„Vėliavą ginklu gerbk!” — ir 
susyk laisvės kovų invalidai 
groja Lietuvos Himną...

Nuleidžiamos vėliavos: vals
tybinė, tautinė ir Vyčio kry
žiaus.

„Už žuvusius dėl laisvės 
maldai! Kepures nusiimk! — 
laisvės kovų invalidai grodavo 
„Marija, Marija...”

Prie paminklo žuvusiems 
stovi septyni kryžiai... ’

Rusai okupuoja Lietuvą 
šiandie, va dabar! Kaip tik 
šiuo metu atliūli atkirba... 
At.skrpnda Dpknnn7nva<s iš
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Tragiškasis birželis 
ir atmintis

Povilas Vaičekauskas
Žmonės, kurie nežino savo 

krašto istorijos, yra tarsi maži 
vaikai, o tauta, kuri nežino 
savo praeities, yra tauta be at
eities. Noriu papasakoti frag
mentus to, ką teko išgyventi ir 
ant savo pečių pakelti, noriu 
paliudyti lietuvių kartoms 
nors dalį to, ką mes visi, buvę 
politiniai kaliniai, tremtiniai, 
patyrėme. Buvau daugelio 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasekmių įvykių liudininkas. 
Netgi pripuolamai mačiau, bū
damas trylikos metų berniu
kas, tą pilką vokiečių lėktuvą, 
skridusį pro Imbradą Zarasų 
apskr. 1939 m. rugpjūčio 23 
d., greičiausiai bombonešį 
Heinkel-He. Lietuviai greit 
sukūrė tiems įvykiams pažy
mėti dainą, kad buvo „dvi švil
pynės ir du tonai, tai Berlynas 
ir Maskva, viens raudonas 
kaip šėtonas, kitas rudas kaip 

, šuva”.
Birželis turi keturis įsimin

tinus, lygiai svarbius bei tra
giškus tautai, įvykius: 1. bol- 
ševikų-komunistų okupacija 
1940.06.15, nepriklausomybės 
netekimas; 2. 1941 m birželio 
14 d. trėmimai; 3. masinis 
tautos sukilimas prieš Mask
vą, pasinaudojant dviejų gro
buonių konfliktu, nepriklauso
mybės paskelbimas, kuri na
cių greit buvo užgniaužta; 4. 
karas, vokiečių-nacių Lietuvos 
okupacija ir Lietuvos gyven
tojų žydų masinio išžudymo- 
holokausto dienos.

Paminėsiu raudonąjį oku
pantą, kuris 1940.06.15 su 
milžiniška armija, 150,000 so
vietų kareivių, daugybe tankų 
ir lėktuvų, įsiveržė į mūsų že
mę. Jonas Aistis tiksliai api
būdino padėtį: „Vienų vienas 
žodis būt tave apgynęs, bet 
varge jo vieno tu pasigedai, 
nors visi žadėjom mirti už 
tėvynę — liko netesėti mūsų 
pažadai”. Bet kažin, ar tai bū
tų ką nors pagelbėję? Neseniai 
skaičiau buvusio sovietų mar
šalo Jeriomenkos prisimini
mus. Jų rinktinis kavalerijos 
korpusas iš kelių divizijų sto
vėjo pasiruošęs Baltarusijoj 
prie Lietuvos sienos, užsimas

Kai kam buvo lemta sugrįžti iš tremties i tėvynę... „Sugrįžimas”. Ėriškės. 1993 m. 
Juozo Ambraškos nuotrauka.

kavęs miškuose ir žaibiškai 
turėjęs pulti per Alytų Mari
jampolės kryptimi, Suvalki
jon, kad atkirstų pasitrauki
mo kelius, kad niekas nepa
bėgtų. Įsakymas buvęs at
šauktas, tik likus keliom mi
nutėm. Matyt, Lietuvai įvy
kiai išsisprendė taip, kaip bu
vo. Palikim tai Apvaizdai ži
noti. O Lietuvai tada „saulę” 
padėjo parvežti iš Maskvos 
patys lietuviai.

Dabar jau suskaičiuota, kiek 
ta „saulė” Lietuvai kainavo. 
Pagal Vilniaus Visuomeninio 
tribunolo komunizmui pa
smerkti medžiagą, nuostoliai 
sudaro 278 milijardus Ameri
kos dolerių, neskaitant žmo
nių gyvybių. Gyvuojant komu
nistiniam režimui Lietuvoje, ji 
neteko apie 780,000 gyvento
jų, iš jų 21,556 priešinęsi par
tizanai ir jų šeimų nariai nu
žudyti, 275,697 išvežti į lage
rius ir Sibiro tremtį, 444,000, 
bijodami sovietinio teroro, pa
sitraukė iš Lietuvos, pagaliau 
25,000 prievarta paimti į so
vietų armiją, žuvo fronte.

Labai taikliai Sovietų Są
jungą „Evil Impire” yra pava
dinęs buvęs JAV prezidentas 
Ronald Reagan. Su ta blogio 
imperija labiausiai susipaži
nau 1950 m. kovo mėn. 23 d., 
kai septyni čekistai iš visų šo
nų suspaudę, džipu, parsivežė 
mane iš Vilniaus universiteto, 
Gamtos mokslų fakulteto 
Čiurlionio gatvėje į savo KGB 
rūmus Gedimino pr., kur jie ir 
dabar tebestovi, pusė išbliz
ginta, o pusė taip kaip buvo. 
Ten jie tardė, spardė, kankino, 
baugino ir lamdė be perstoji- 
mo naktimis ištisus devynis 
mėnesius. Prisimenu, kai mes 
devyni žmonės buvom sukišti į 
palygint mažą kamerą, užkal
tais langais, troškom ir dusom 
be oro, kaip žuvys, išmestos iš 
vandens. Vos užsidegęs, deg
tukas tuoj pat gesdavo, nes 
nebuvo deguonies, šlapiu gli
čiu prakaitu apsipylę, raičiojo
mės ant grindų. Čekistų kari
ninkai, baigę specialias kanki
nimo mokyklas, kaip ir medi
kai, gerai išstudijavę žmogaus 

kūno dalis ir skaudžiausias 
vietas, kankinimo specialistai, 
ypač mėgdavo naudoti, rodos, 
visai nekaltą psichologinio 
kankinimo būdą, neleisdami 
užmigti po pora savaičių ir il
giau. Tada žmogus pasidaro 
abejingas, galvoje karšta, akys 
merkiasi ir sąmonės ne- 
bevaldai, daraisi abejingas ap
linkai. Po devynių mėnesių 
tampymo, iš tamsių kalėjimo 
požemių nuvežė į Lukiškes, 
kur, mirtininkų kameroj pa
buvojus, vieną dieną sužino
jau, kad be jokio teismo, už 
akių, kažkur Maskvoje čekis- 
tiška trijulė nusprendė mane 
uždaryti 25 metams į per
auklėjimo darbo lagerius, nes, 
pagal man svetimos valstybės 
Rusijos baudžiamąjį kodeksą, 
buvau išdavikas, jų nuomone, 
kokybiškai nevisavertis sovie
tų pilietis, o tokiu galėsiąs bū
ti, jei po 25 metų persiauklė- 
siu. Aš jų labai neišsigandau, 
nes pasitikėjau Visagalio Ap
vaizda, buvau pačioje jaunat
vėje, 25 metų amžiaus, be to, 
galvojau, kad turiu dvasinius 
ginklus, apie kuriuos jie nieko 
neišmano. Kai mane universi
teto antrojo aukšto laboratori
joje, patykoję, kai buvau vie
nas, suėmė, įvyko tokia scena: 
staiga atsidaro durys ir vidun 
suvirsta net trys čekistai, ci
viliai apsirengę. Atkišę revol
verius sušuko rusiškai: ran
kas aukštyn! Ką darysi? Pa
kėliau. Toliau piktai rėkia: 
„Ar turi ginklą?” Atsakiau: 
Taip. Turiu. Tada vienas jų, 
matyt operatyvinės grupės va
dovas, majoras Zaičikovas, 
juodai garbanotais plaukais, 
paraudusiomis akimis, kaip 
šiandieną atsimenu, išrėkė: 
„A., nu, ką, padėk jį čia ant 
stalo!” Išsiėmiau iš kišenės ro
žančių (rožinį) ir padėjau prie
šais juos. Nustebo. Išpūtė 
akis. Vienas jų, ūgiu mažes
nis, matyt šiek tiek kultūrin- 
gesnis rusas, kapitonas Kaz- 
lovskis sako: „Šį daikčiuką 
gali pasiimti sau”. Aš taip ir 
padariau, turiu jį visuomet, šį 
ginklą, ir jis labiausiai veiks
mingas prieš ateistinį komu-

Lietuvos kančių paminklo detalė Petrašiūnų kapinėse. Paminklą 
pastatė Politiniu kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyrius. 
„Baltojo Angelo” skulptorius — Sigitas Straigis.

nizmą. Iš kur gi tie vargšeliai 
čekistai galėjo žinoti, kad ta
me daikčiuke sudėta beveik 
visa mūsų tikėjimo atmintinė, 
trumpoji Marijos ir Kristaus 
gyvenimo paslapčių istorija. 
Su tuo daikčiuku praėjau Lie
tuvos kovų ir kančių kelią, 
ištvėriau kalėjimus ir lage
rius, su juo pagaliau, po ilgų 
pastangų, 1979 m. pralindau 
pro geležinę uždangą ir atvy
kau Amerikon, kad ir čia daug 
kam parodyčiau, kaip mūsų 
tautos gedulo ir vilties dienos 
komponentą, padarytą iš lie
tuviško, tvirto medžio, pa
šventintą Kauno arkikatedroje 
bazilikoje. Tai čia ne pasakėlė, 
bet realybė. Sis ginklas ge
riausias iš visų moralinių 
ginklų. Negalvokit, kad aš tik 
vienas jį turėjau fr taip da
riau, tą darė daugelis lietuvių 
politinių kalinių, tremtinių, 
partizanų, vyrų ir moterų, |is 
ginklas mums atvėrė kelią į 
laisvę ir nepriklausomybę.

Dabar apie Vorkutą ir josios 
lagerius bei šachtas, kurių 
anglis maitino Maskvą, Lenin
gradą ir kitus rajonus šilumi
ne energija, iškasta milijonų 
XX amžiaus vergų, jų tarpe 
lietuvių rankomis. Trumpai ir 
lakoniškai tą vietą apibūdina 
kalinių daina: „Toli, toli ten už 
Uralo, kur snaudžia amžina 
naktis, kasyklos prakeikto 
metano ne vienam užmerkė 
akis. Už jųjų vėles neskam
bins varpas, kūnus išrengė jų 
nuogai, ant kapinių nežydės 
gėlės, tiktai vėjelis kauks liūd
nai. O tu, mergaite, lelijėle, 
gėlele Lietuvos laukų, tu nesu
lauksi bernužėlio, neglostys 
tau gelsvų kasų”.

Vorkuta tai mirties slėnis, 
Vorkuta tai ašarų pakalnė, 
ištisos kapinės. Prisimenu, lie
pos 20-tą krito sniegas. Tem
peratūra nukrinta -50’ ar dar 
žemiau, tai -58’ Celsijaus 
Yorkutoje buvo 64 lageriai, vi
dutiniškai didesniuose po 
4,000-5,000 kalinių, jų tarpe 
apie 1,000 pabaltijiečių, dau
giausia lietuvių. Pati lagerio 
tvarka — nežmoniška, šėto
niška, plius šaltis, sniegas, al
kis, aplink spygliuotos vielos, 
aukšta 3 m tvora, su dviem 
mažesnėm tvorom, mirties zo
nom, vienoje ir kitoje pusėje, 
grėbliu išakėta žemė, sniegas, 
kampuose sargybos bokšteliai 
su kulkosvaidžiais. Pareini iš 
darbo nuvargęs į baraką, tave 

užrakina, ant langų plieninės 
grotos, ant rankovės ir kelnių 
virš kelio balti prisiūti skudu
rai su piršto storumo ištep
liotais juodais numeriais, tai 
tavo „pasas”, prisimenu savo 
— 1P-252-A. Kas antrą naktį, 
kad neišsimiegotum, pakelia 
ir daro kratą, ieško popieriaus 
lapelio ar pieštuko šerdelės, 
lipa su kojomis ant tavo marš
kinių, drabužių, visą kūną ap
čiupinėja, gal ką ras? Per me
tus čekistų cenzūra teleidžia 
parašyti motinai ar sesei tik 
du atvirlaiškius su trumpu 
tekstu rusiškai: „Esu sveikas, 
gyvas, jaučiuosi gerai, siunčiu 
jums sveikinimus”. Už lagerio 
tvoros visada lydi kareiviai su 
šautuvais, užmautais durk
lais, dar vedasi vilkinius, pik
tus šunis, kurie taip ir taikosi 
įkąsti. Sargybos vyresnysis 
nuolat kalba čekistišką „lita
niją”, įspėjimą: „Žingsnis kai
rėn ar dešinėn, ir bus šaudo- 

„nma .
Anglies kasyklose buvo daug 

įvairių darbų, lengvesnių ir 
sunkesnių, vienareikšmiškai 
vertinti negalima. Man teko 
dirbti urve, einančiame že
myn, išbūti net po 8 valandas 
ir daugiau, įbridus iki kelių į 
šaltą vandenį, kasti uolienos 
gabaliukus, arba tiesiog pliko
mis rankomis graibyti van
denyje didelius akmenis, iškelti 
juos aukštyn ir iš visų jėgų, 
prisiglaudus prie krūtinės, 
kaip kokius mielus duonos 
kepalus, įritenti į vagonėlį, 
kurį plieniniais lynais mecha
nizmai ištraukdavo aukštyn. 
Kaip pasityčiojimą, kartais ki
tas, koks nors pasiųstas senu
kas invalidas, kalinys atneš
davo ir įteikdavo „bufetą” — 
kaštono dydžio duonos bande
lę, kurią nurijus, dar labiau 
padidėdavo alkis... Ant lagerio 
vartų, ar šalia jų, kabodavo 
užrašas: „Sąžiningas darbas, 
geriausias garantas išeiti į 
laisvę!” Panašiai rašė ir naciai: 
„Darbas daro gyvenimą sal
desnį!” O darbo norma 
dviems, kad gautų truputį pa
valgyti, užsrėbti rūgščios ko
pūstų sriubos su dvokiančiais 
žuvies viduriais — 17 tonų ak
menų per pamainą!

Arba dar pavyzdėlis. Su ma
žu kastuvėliu tekdavo lįstį į 
horizontalų urvą, kasamą 
ventiliacijai, ir iš jo kojomis 
bei rankomis krapštyti, kaps
tyti susmulkintą šlapią anglį.

Urvo gylis — ilgis per 130 pė
dų, arba 40 m, plotis šešios 
pėdos arba apie 1,80 metro, 
bet urvo aukštis tik pėda, 
arba 30 cm, tai įsivaizduokite, 
darbas — kaip po lova. Visas 
sušalęs, šlapias, purvinas ir 
alkanas,, voliojiesi ant pilvo, 
kartais negalėdamas net gal
vos pakreipti, beveik visiškoje 
tamsoje, išskėtęs rankas dar 
statai tokias medines kala
dėles, kaip „Coca-Cola” bute
lius, kad tavęs neužgriūtų, ne
suslėgtų akmenys iš viršaus. 
Mano draugą Barbačiuką, stu
dentą nuo Gardino, tie akme
nys prispaudė, ištraukom ne
begyvą. Tai buvo vergiškas 
darbas, vergų kasyklos. „Ne į 
kurortus jus atvežėme, kalės 
vaikai!” — rėkdavo ant mūsų 
čekistai. Į žemės paviršių lif
tais niekas nekeldavo, pa
prasčiausiai — jų nebuvo. 
Kartais pavykdavo, pasislėpus 
už žemo vagonėlio, įsikibus į 
lyną, rizikuojant gyvybe, pra
smukti su anglimis paviršiun, 
tačiau daug žūdavo, taip rizi
kuodami. Nuvargus į paviršių 
reikėdavo pačiam išlipti sli
džiais mediniais laiptais, kaip 
ligi debesų. Ir taip teko 1,260 
dienų laipioti, kol pagaliau iš
nešė kiti, parkritusi su kraujo 
spaudimu apie 200 ir sergantį 
šlapiu pleuritu. Paguldė bara- 
kan tarp paliegėlių,, nusilpu
sių. Po keleto mėnesių grum
tynių su mirtimi, slaptai vieno 
dzūkelio atneštas indelis ly
dytų taukų ir Viešpaties gai
lestingumas pastatė ant kojų, 
ir taip pamažu atsigavau...

Palyginant nacių ir komu
nistų okupacijas, matome vie
ną bendrą, juos charakterizuo
jantį, vardiklį — tai neapy
kanta žmogui, žiauri prievar
ta, žudynės ir melas, o svar
biausia, suskirstant žmones į 
visaverčius ir nevisaverčius. 
Tačiau yra ir esminis skirtu
mas tarp rudojo bei raudonojo 

O kiti grįžo tik į gimtosios žemės kapines paskutiniam poilsiui. Ir 
tai — laimingieji: nepalyginamai daugiau žuvusių ar mirusių 
tremtyje palaikų niekas neatpažins, neparveš namo...

okupanto, tarp nacių ir komu
nistų. Gal geriausiai tą skir
tumą išreiškia (Mt. 10-28) ei
lutės: „Nebijokite tų, kurie žu
do kūną, o negali užmušti sie
los. Verčiau bijokite to, kuris 
gali pražudyti ir sielą ir kū
ną”. Ir tikrai, galima atstatyti 
sugriautus namus, tiltus, fab
rikus, ištisus miestus, bet 
sužalotos, deformuotos žmo
gaus sielos neatstatysi — tą 
gali padaryti tik vienas Die
vas.

Kaip geriausią pavyzdį, 
šiandieną turime Rytų Vokie
tiją. Ji trumpiausiai buvo ko
munistų valdoma, vokiečiai, 
rodos, kultūringa, krikščioniš
ka tauta, o šiandieną patys vo
kiečiai aikčioja iš nustebimo, 
sukišę ten milijardus markių 
— vėl į valdžią ateina komu
nistai! Arba štai, kad ir Lietu
voje, vėl tie patys nomenkla
tūrininkai, Sniečkaus krikšta
sūniai, prie valdžios vairo tai
kosi, ištuštinę bankus, išvogę 
Lietuvos turtą, vėl ruošiasi 
dainuot dainelę „Iš Rytų šale
lės, saulelė tekėjo...". Tik šį 
kartą atvirai tremtiniams sa
ko — jūsų daugiau nebevešim, 
bet pėsčius Sibiran varysim...

Ar yra kokia nors prasmė 
čia, išeivijoje, organizuoti, da
ryti birželio Gedulo ir vilties 
minėjimus? Aišku, kad yra, ir 
reikšmė didžiulė. Niekam ne
norėčiau linkėti, kad tai pasi
kartotų ateities kartoms, kas 
mums visiems tremtiniams 
buvo. Mes tik džiaugiamės, 
kad mūsų — buvusiu tremti
nių, politinių kalinių ir parti
zanų — organizacijos suge
bėjo pernai suorganizuoti Vil
niuje Visuomeninį tarptautinį 
kongresą ir tribunolą komu
nizmui pasmerkti, ir padarė 
nuosprendį, ir tai gerai, nors 
morališkai, yra riba tarp gėrio 
ir blogio, dalyvavo žmonės iš 
24 šalių, prisidėjo ir išeivįja. 
Lietuva pirmoji ir vėl išdrįso 
mesti akmenuką į „Galijotą”.

V. Kapočiaus nuotrauka.
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Šauksmas iš anapus geležinės 
uždangos

Šis laiškas, tai Lietuvos katalikų pagalbos šauksmas iš anapus geležinės uždangos (rašytas 
1947.09.20) ir slaptai perduotas į Vatikaną tuometiniam popiežiui Pijui XII. Laiško nuorašas 
buvo viename privačiame archyve (gal originalas tebėra Vatikane?), kurio savininkas davė lei
dimą jį paskelbti. Nėra žinių, ar Vatikanas į šį skaudų prašymą reagavo, ar Lietuvos tikintieji 
sulaukė bet kokio — bent moralinio — atsako. Pasibaigus Tragiškojo birželio įvykių pa
minėjimams, verta šį laišką atidžiai perskaityti ir susimąstyti. (Redakcija.)

2001 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos Rymo katalikų laiškas 
Šv. Tėvui Pijui XII Vatikane

Šv. Tėve, katalikų Ganyto
jau. Mes, Lietuvos Respubli
kos Romos katalikai, šaukia
mės Jūsų Šventenybės užta
rimo. Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus pavedimu, esi visų 
mūsų katalikų Vadas ir Gany
tojas. Naikinami, terorizuoja
mi, alkani, nuogi, kraujuose 
paplūdę, likę be jokių net 
žmoniškų natūralių teisių, nuo 
pasaulio visiškai izoliuoti, 
prašome Jūsų globos ir pagal
bos. Gyvename aštuntus tero
ro ir smurto okupacijos metus. 
Gyvybės kaina perduodam 
jums savo tautos kančių istori
jos naštą, rodydami XX am
žiaus bedievybės-komunizmo 
gėdą, demaskuodami pasaulio 
akyse niekšingąjį melą apie 
Tarybų Sąjungoje religijos 
laisvę. Kol baisus okupanto 
smurtas mūsų nepasmaugė, 
rašome tikrąją tiesą, savo tau
tos žiauriąją tragediją. Šis 
raštas yra mūsų Tėvynės mir
ties testamentas.

Mūsų Tėvynė Lietuva Vy
tauto Didžiojo laikais buvo 
didelė ir galinga. Varnos 
mūšyje gindami kirkščionybę, 
sulaikė turkų veržimąsi į Eu
ropą. Mūsų graži kalba yra 
vienintelė senovės indų sans
krito liekana. Mūsų šalis nėra 
turtinga, bet darbščių lietuvių 
rankomis ji išmaitino ir 
aprėdė savo žemės vaikus. 
Baltijos jūra švelniai skalauja 
mūsų žemės pakraštį. Mus be
veik iš visų pusių supa neka
talikiškos tautos. Rusų carų 
imperializmas šimtmetinėse 
kovose mūsų ramią tautą nai
kino ir siaubė, kol susidėję su 
prūsais ir austrais, padalino 
mūsų kraštą. Caras jėga 
norėjo mus surusinti ir supra- 
voslavinti. Pusę šimtmečio 
buvo uždraudęs lotynų raidė
mis spaudą, kad mes įpras
tume prie rusiško raidyno. 
Nuostabiai atspari buvo mūsų 
tauta. Trys didieji sukilimai 
kardu ir ugnimi buvo su
triuškinti. Jokie pažadai, 
aukštos vietos lietuvio nesuvi
liojo. Knygnešiai iš užsienio 
slapta nešė lietuvišką knygą. 
Rusų surengtomis Kražių 
skerdynėmis stebėjosi visas 
pasaulis, kur lietuvių tauta 
parodė meilę Katalikų Baž
nyčiai ir Tėvų žemei.

Po Didžiojo karo mus užplū
do iš visų pusių bolševikų- 
azijatų ordos. Kol tapome lais
vi, tūkstančiai jaunuolių turė
jo paguldyti savo galvas. Lais
voje Tėvynėje nebepriskaitė- 
me pilnų trįjų milijonų žmo
nių. Per 23 laisvės metus ne 
tik kad toli palikome rytų 
kraštus, bet konkuravome ir 
su Vakarais. Deja, 1939 me
tais pasaulinis karas iš visų 
pusių apsupo mūsų ramią ir 
darbščiu tautą. Per Lenkiją 
vėl priartėjo 200 milijonų azi- 
jatų-bolševikų. Iš karto tik 
bazės, o vėliau visiška okupa

cija. Trys milijonai prieš 200 
milijonų galėjome tik mirti už 
laisvę. Laimingi tie, kurie 
mirė ir nemato kas dabar 
Tėvynėje vyksta. Šv. Tėve, at
leisk mums, kad mes, gyvieji, 
pavydime įnirusiems. Ką mes 
išgyvenome, jokia žmogaus 
vaizduotė nėra to sukūrusi ir 
negali sukurti. Tai primena 
didžiausius totorių antplū
džius.

Iš mūsų atėmė ne tik žemę, 
namus, sunaikino miestus, 
vienkiemius, bet atėmė net ir 
minties laisvę, protavimą. 
Mus pavertė visiškai dvasios 
vergais. Mūsų kultūrą pasuko 
mažiausiai šimtmečiu atgal. 
Mes turime tikėti praeito 
amžiaus visokiomis nesąmo
nėmis, kurias senai persir- 
gome. Žiūrėdami į apiply
šusius okupantus, mes turime 
tikėti, kad pas juos visko yra, 
kad tik pas juos tėra kultūra, 
kad visame pasaulyje badas ir 
vargas, kad tik jų dėka mes 
dabar geriausiai gyvename, 
nors mūsų vaikai jau užmiršo, 
kad yra cukrus, mėsa, svies
tas. Okupantai išrinko mums 
„seimą” buvusių vagių, sve
timtaučių, girtuoklių, įvairių 
perėjūnų, avantiūristų sudėty
je. Tiek kandidatų, tiek „sei
mo” narių. Patys juos įstatė, 
patys surašė ir su durtuvais 
varė už juos „balsuoti”. Mus, 
išdidžią lietuvių tautą. Dieve, 
kokios baisios buvo dienos. Į 
debesis lėkė balsavimo patal
pos. Šalia urnų kraujo upeliai 
tekėjo. Žemė krauju pasruvo. 
Kas laisvės ragavo, vergįjoj 
nebus. Tas nevertas laisvės, 
kas negina jos. Patrijotai, ne
pergyvendami tos dienos, pa
tys krito durtuvais persiverda- 
mi širdis. Nuo okupantų tan
kų, lėktuvų ūžimo dundėjo 
mūsų miestai ir kaimai. O vis 
dėlto nebalsavome. Okupantų 
melas perviršijo visokį įsivaiz
davimą. Jie paskelbė mūsų 
„vienbalsį” prašymą įsįjungti į 
Tarybų Sąjungą. Tai buvo 
smurto ir gėdos valanda. Šv. 
Tėve, kada okupantas su savo 
tankais ir durtuvais mus pri- 
dusino, tai mūsų žemė, ak
menys, uolos šaukė prieš bai
siąją klastą. Audros su 
perkūnijomis griaudė ir drebi
no žemę. Prieš tą baisųjį melą. 
Tos baisios dienos tūkstančius 
lietuvių Sibiro katorgose pra
žudė. O vis dėlto, mes di
džiuojamės, kad laisvę labiau 
mylime, kaip savo gyvybę.

1941 metų birželio mėnesį 
per tris dienas be teismo, be 
tardymo, sugaudė su vaikais, 
seneliais, ligoniais apie 40,000 
lietuvių, sukimšo į galvijinius 
vagonus ir be duonos kąsnio, 
be vandens išvežė į Sibirą. Tos 
trys dienos lietuviams liks 
amžiams siaubo dienomis. 
Mes pamažu matėme pakelėse 
išmetamus senelių lavonus, 
naujagimius kūdikius. Ir šian
dien mūsų ausyse skamba 

alpstančiųjų vagonuose prieš
mirtinės giesmės gaidos. 
Mūsų akys matė bučiuojan
čius paskutinį kartą šventąją 
Tįvų žemę. Tai matėme patys. 
Žiūrėjome į dangų ir lūpos 
šnabždėjo Galybių Viešpačiui 
priesaiką — Laisvė arba 
mirtis. Anų metų okupacijos 
balansas — daugiau kaip 
100,000 aukų.

Po to seka vokiška, o dar 
vėliau sugrįžta azijatiška oku
pacija. Kenčiame naujos azi
jatų okupacįjos ketvirtus me
tus. 1940-41 metų okupacija 
tik šešėlis prieš dabartinį 
smurtą. Tada buvo tik gaiva
liškas siautimas, dabar gi jau 
ir planingas tautos išnaiki
nimas, surusinimas. Tam tiks
lui įgyvendinti skiriamas 
maždaug 10 metų laikotarpis. 
Dar 6 metai ir mūsų tautos 
neturi būti.

85% lietuvių tautos yra Ry
mo katalikai. Religijos įtaka 
buvo ir yra labai stipri. Mūsų 
tautoje yra ypatinga pagarba 
reiškiama šv. Marijai. Anot 
Pįjaus XI, Lietuva yra Marijos 
Žemė. Mūsų krašto pakelėse 
labai daug kryžių-smūtkelių. 
Tai tautos kančios simbolis. 
Bolševizmas gerai žino, kad 
kol nepakirs religijos įtakos, 
tol tauta bus atspari. Todėl re
ligijai ir tenka smarkiausias 
smūgis. Pagal bolševikų vadus 
religija taip priešinga bolše
vizmui, kaip vanduo ir ugnis. 
Todėl prieš karą Tarybų Są
jungoje buvo panaikintos visos 
religijos ir jų papročiai. 1943 
metais susidarė naujos aplin
kybės. Užsienio opinįjai patai
syti oficialiai buvo leista reli
gijos kulto laisvė, ypač pra
voslavų bažnyčiai. Svarbiau
sias motyvas — per Maskvos 
patriarchą sujungti įvairių 
tautų (bulgarų, graikų, ru
munų ir pan.) pravoslavus, 
sustiprinti pravoslavizmą švent- 
tuo būdu plėsti tose tautose 
savo įtaką. Laikinai leisdami 
religijos kultą, jie apsidraudė, 
kad religija tarnautų tik ko
munizmo sustiprinimui ir im
perializmo įtakai svetur. Nau
jai paskirti pravoslavų šven
tikai vargu kuo skiriasi nuo 
NKVD žvalgybos agentų. Jų 
pareiga per cerkvę pravesti 
valdžios mintis, pranešinėti 
žmonių nuotaikas ir nurodyti 
nepatikimuosius. Klausant 
nauju šventikų pamokslų, ne
įmanoma rasti bent dalelę 
krikščioniško mokslo. Tik ne
apykanta kitoms santvar
koms, kerštas, melas ir 
bolševikinė propaganda. Die
vas yra savotiškai rusiškas, 
panašus į Leniną. Pravoslavų 
bažnyčia yra tik žvalgybos 
įstaiga po religijos iškaba.

Stalino konstitucįja duoda 
tik religinio kulto apeigų lais
vę ir tuo pačiu garaiftuoja 
visišką antireliginę propagan
dą. Antireliginę propagandą 
valstybė varo visu savo apara
to pajėgingumu. Riligija viešai 
gali praktikuoti tik religinio 
kulto apeigas, o religinės pro-

Ričardo Šileikos nuotrauka.

pagandos vesti visiškai ne
leidžiama. Todėl ir šiandien 
Tarybų Sąjungoje net pravo
slavai neturi religinės spaudos 
ir pamokslų beveik nėra, 
išskyrus religinį kalendorių. 
Religinių, filosofinių knygų, 
laikraščių visai nėra ir negali 
būti. Iš užsienio religinė kny
ga taip pat neįleidžiama. To
kiu būdu religija negali plės
tis, pasidalinti naujomis min
timis ir naujoji karta negali 
naujojo mokslo šviesoje pilnai 
pažinti religijos. Visų pakrai
pų pasauliniai mokslai toli 
prašoks savo metodais ir paty
rimais senus religinius meto
dus. Anot bolševikų, praeis ke
liolika metų, seniai išmirs, o 
jaunimas, matydamas religi
jos atsilikimą moksle, nepa
žangumą moksle, savaime nuo 
religijos nusigręš. Tas jų sam
protavimas, kiek praktika 
rodo, yra teisingas, nes moks
lo, meno, spaudos bendradar
biavimas yra būtina priemonė 
bet kokiai pažangai. Tokią re
liginio kulto apeigų laisvę tai
ko ir Lietuvai. Katalikų kuni
gai turi būti žvalgybos agentai 
atskirti nuo Romos, visur tal
kininkauti valdžiai, vienu 
žodžiu,' būti valdžios reikalų 
įrankiu. Lietuvių katalikai su 
tuo nesutiko. Prasidėjo baisus 
terorizavimas, naikinimas. Šis 
teroras yra slaptas, oficialiai 
viskas tvarkoje, bet praktika 
yra baisi. Ir kada kalba Mask
vos aukštieji politikai, yra 
malonu ir gera klausytis, kai 
tuo tarpu slapta duodami kiti 
nurodymai. Ir kuo valdininkas 
bus religijos atžvilgiu žiau
resnis, tuo jis geresnis. Joks 
įstatymas jo nevaržo. Vie
nintelis įsakymas — spausk, 
daryk ką nori, tik kad nebūtų 
viešų skandalų. Šio teroro ke
lios priemonės —

1. Tautinė bažnyčia.
Jau nuo 1944 metų daroma 

didžiausias spaudimas įsteigti 
tautinę bažnyčią, panašiai, 
kaip padarė atimtoje iš Lenki
jos Ukrainos dalyje. Pažadais, 
intrygomis, pagaliau baisiais 
šantažais ir suėmimais, gundė 
ypač veiklesnius kunigus, kad 

jie pradėtų vesti propagandą 
prieš bažnytinę vyriausybę, 
neva už jos neveiklumą, keltų 
naujų bendradarbiavimo min
čių, ir tuo sudarytų aktyvistų 
būrelį, — tautinės bažnyčios 
branduolį. Tuo pačiu laiku 
valdžios spauda nuolat rašo 
apie Popiežiaus išdavystes — 
Roma yra tautų išgamų, bude
lių landynė. Popiežius buvo ir 
yra lietuvių tautos išdavikas, 
Popiežius yra tautų ir Lietu
vos laisvės priešas nr. 1 ir t.t. 
Lietuvos tikintieji išklauso, 
nes tai privaloma, bet nieko 
negirdi. Bendrininkų nesusi
randa.

2. Angažavimai žvalgybos 
darbams.

Žvalgyba nuo pat pirmųjų 
dienų rinko ir renka kunigų 
„Nusikaltimus” tiek politinius, 
tiek moralinius. Tie „nusikal
timai” labai platūs. Yra pa
kankama, kad giminėje yra 
kas nors valdžiai netvarkoje. 
Areštui užtenka, kad ir prieš 
10 metų dirbai katalikų akci
joje ir t.t. Žvalgybos agentai, 
turėdami „duomenis”, aplanko 
kunigą ir iškart įvairių gė
rybių pažadais, vėliau šan
tažais, įvairiais „nusikalti
mais” ima terorizuoti. Taip 
daro kartais net ištisus mė
nesius, kol pakerta valią. Ne- 
palūžtantieji dažnai iš nakties 
pražūna, kaip ugnyje. Pado
resniems kunigams kankinda
mi ir įvairiais „liudininkais” 
remdamiesi, labai greitai su
daro bylas. Valdžios spauda 
pilna panašių bylų. Teisin
giausias kunigas parodomas 
vagiu, paleistuviu, banditu, 
žmogžudžiu, kuriam „teismas” 
paskiria tik iš „gailestin
gumo”, kaipo kunigui, 15 
metų Sibiro katorgos. Ku
riems neįmanoma ką nors pri
mesti, tuos provokacijos būdu, 
net panaudodami švenčiau
sius dalykus, likviduoja. Pvz., 
— iškviečia pas mirštantį, o 
pasirodo, kad tai buvo tik per
rengtas šnipas. Kunigą apkal
tina patarnavus pogrindžio 
veikėjui ir po to — 15 metų. La
bai dažnas įvykis — žvalgybi
ninko ėjimas išpažinties pro

vokaciniu tikslu arba reika
lavimas, kad kunigas išduotų 
išpažinties paslaptis. Žvalgy
bai nieko nėra švento. Baž
nyčios atžvilgiu ji absoliuti 
valdovė, tik su viena sąlyga, 
kad viskas vyktų slaptai, be 
skandalo. Ir jei tas, kuriam 
pasiūlo žvalgybos tarnybų, 
kam nors pasisakytų, pagal 
bolševikinius įstatymus yra 
baudžiamas 8 m. katorgos, 
nes įstatymai leidžia po pasi
kalbėjimo paimti parašą, kad 
šios paslapties, kaipo valsty
binės, niekam nepasakys. Ta
čiau kunigai yra ypatingai at
sparūs. Šimtus jų ištrėmė į 
katorgą. Žmonės kunigais pa
sitiki, ir valdžia, pąjungus ku
nigą, daug ką sužinotų. Kuni
gas, praradęs savo sąžinę 
būtų dar labiau pajungiamas 
valdžios tikslams. Žemesnieji 
bažnyčios tarnautojai nė kiek 
nemažiau kenčia nuo panašių 
provokacijų^

3. Kunigų sekimas.
Kiekvieną kunigą seka kele

tas asmenų. Iš aplinkinių na
mų sekama, kas pas kunigą 
užeina, su kuę kunigas susiti
ko. Kur tik kunigas dažnai 
užeina, būtinai angažuoja ką 
nors iš tų namų, kad sužinotų, 
kas yra kalbama. Bažnyčioje 
sakomus pamokslus seka kele
tas agentų, kurie, vienas an
tro nepažindami, turi duoti 
plačius konspektus. Vargas 
tam šnipui, jei konspektai ne
sutinka ir būtų surastas kurio 
nors švelnumas. Net gatvėje 
kunigo užkalbintas asmuo nė
ra saugus.

4. Kunigų mokesčiai.
Kunigas turi mokėti valdžiai 

pajamų mokesčius — klebonai 
— maždaug iki 100,000 rub
lių, vikarai — iki 50,000 rub
lių metams. Klebonų mokestis 
maždaug lygus aukštos kate
gorijos 10 valdžios tarnautojų 
metinei algai. Mokesčių nesu
mokėjus, išieškoma prievarta. 
Sumokėti neįmanoma, nes ti
kintieji ir norėdami pagelbėti 
negali. Jie normaliai gauna 
atlyginimą, kuris lygus de
šimtai daliai tokio atlyginimo, 
kad badu nemirtų. Gyvena 
išsiparduodami reikalingiau
sius daiktus. Už mokesčių 
nesumokėjimą daugumai ku
nigų aprašoma ir išparda- 
vinėjama asmeniniai ir net 
bažnytiniai daiktai. Parduo- 
,dami valdiškomis kainomis 
daiktus, nepadengia ir kelin
tos dalies mokesčių. Dėl liku
sių mokesčių įstatymai leidžia 
mokėtoją siųsti viešiesiems 
darbams. Bijodami žmonių 
keršto, šio metodo pakol kas 
dar nepraktikuoja.

5. Įvairūs suvaržymai.
Oficialiai kunigas lygus vi

siems piliečiams. Tačiau vie
tos įstatymais jis dešimte
riopai turi mokėti už elektrą, 
butą ir t.t. Pramoninių prekių 
jam visai nėra. Daug kur ir 
duonos kortelės atimamos. 
Panašūs dalykai, tik dar stip
riau taikomi, visiems bažny
čios tarnautojams.

6. Valstybinės paskolos.
Kasmet reikia pasirašyti, 

neva laisvu noru, valstybinę 
paskolą. Valdžios tarnauto
jams norma yra vieno mėnesio 
alga. Kunigams — paprastai 
siekia iki 50,000 rublių. Iš
kviečia į vykdomąjį komitetą 
ir ten žvalgybininkas primena 
su ginklu rankoje — arba tiek 
ir tiek, arba Sibiras, nes esi 
toks ir toks „nusikaltėlis” ir 
t.t.
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7. Draugijos
Jokioj visuomeninėj organi

zacijoj kunigas neturi teisės 
dalyvauti. Bažnytinės, visuo
meninės ir net labdaros orga
nizacijos visai neleidžiamos, 
nes oficialiai Tarybų Sąjun
goje to visai nėra ir negali 
būti. Nedarbingieji, pagal įsta
tymus, turi gauti pensiją, 
tačiau praktikoje milįjonai el
getauja. Tik kai kur seniams 
invalidams duoda pensijas 80 
rublių mėnesiui, tai yra tiek 
kiek slaptojoj rinkoj kainuoja 
2 kg. duonos. Todėl šelpiama 
tik slaptomis.

8. Visiškas kunigo izolia
vimas.

Joks kunigas negali val
diškoje įstaigoje ir įmonėje 
gauti vietą. Privačių įmonių 
nėra. Su religiniais patarnavi
mais ligoninėse neįleidžiama. 
Ligoninėse aptarnaujama tik 
slapta. Būtų didžiausias skan
dalas, jei kunigas, nors ir pri
vačiu reikalu, atsilankytų mo-' 
kykloje. Bet kokios profėsįjos 
viešai neleidžiama. Tikybinės 
šventės visai nešvenčiamos. 
Tėra tik valstybinės nedarbo 
dienos. Apskritai, kuriigai iš 
viešo gyvenimo visai izoliuoti. 
Net tie namai, kur jis apSilaYi- 
ko, yra įtariami. Joks valdi
ninkas negali užeiti phs ku
nigą, išskyrus tarnybinio rei
kalo ar šnipinėjimo atvejus.

9. Bažnyčios mokesčiai.
Kiekviena bažnyčia turį .su

mokėti valstybei mokesčius. 
Už pastatą ir šventorių me
tam tenka net iki 50,000 rub
lių. Yra didžiausia našta, kai 
reikia surinkti iš tikinčiųjų 
tokias sumas, kurie patys vos 
gali pragyventi. Vargas būtų 
kunigui, jei iš sakyklos pra
neštų apie tokius mokesčius. 
Tai irgi pusiau slaptas daly
kas, kaip ir Viskas Tarybų 
Sąjungoje. Nesumokėjus apra
šomas inventorius ir net 
uždaroma bažnyčia. Kitų re
ligijų jau yra uždarytų baž
nyčių.

10. Religinė spauda.
Nežiūrint milžiniškų pa

stangų, jos visai nėra. Net nė 
mažiausios maldaknygės ne
leidžiama spausdinti. Yra tik 
valdžios spauda, kurioje be 
neigiamų dalykų, nieko teigia
mo apie religija nerašoma. 
Vargas tam, kas bandytų iš 
sakyklos atsakinėti į laik
raščių puolimus. Dogmatiniai 
pamokslai dar šiaip taip pa
kenčiami, apologetiniai ir is
toriniai yra labai įtariami ir 
rizikingi. Religinės krikščio
niškos filosofijos, gamtos — is
torijos ir religijai palankios 
poezijos knygos yra surinktos 
ir sunaikintos. Juodojoje rin
koje religinė knyga yra bran
genybė. Visokia religinė, tau
tinė mintis perduodama tik 
gyvu žodžiu ir slaptomis. Poe
tai griežčiausiai baudžiami už 
religinių giesmių kūrybą. So
listams nevalia bažnyčioje gie
doti.

11. Religinis menas. . ,
Religinis menas, skulptūra, 

tapyba ir t.t. visose mokyklose 
uždrausta. Dailininkai dirba 
tik slapta. Viskas, kas buvo 
religinio viešai išstatyta mu
ziejuose, meno galerijose, iši
mama. Tėra tik „tarybinis” 
menas ir dailė.

13. Mokykla.
Net nuo vaikų darželių ve

dama antireliginė akcija. Ti
kintieji mokytojai pakenčiami 
tik dėl kadrų stokos.

Nukelta į 2 psl.


