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Šių metų Poezijos pavasario 
laureatas

Per Lietuvą nuskambėjo — 
nuaidėjo šių metų Poezijos pa
vasaris. Prasidėjusi Vilniuje, 
Rašytojų klube, visų Poezijos 
pavasario laureatų vakaru, 
šventė nukeliavo į tolimiau
sius Lietuvos kampelius. Pa
siskirstę grupėmis, poetai ir jų 
plunksnos broliai iš užsienio 
su savo naujausia kūryba bu
vo nuvykę į Alytų, Anykščius, 
Birštoną, Molėtus, Joniškį, 
Skuodą, Šilalę, Tauragę, Vil
kaviškį, Zarasus, ir dar kitus 
miestus, rajonus, net kaimus. 
Trys vilniečiai poetai ir iš Či
kagos atskridusi Eglė Juod- 
valkė nusibeldė pas mūsų bro
lius lietuvius Punsko ir Sei
nų kraštuose.

Poetai sakė, jog visur buvo 
nuoširdžiai, svetingai sutikti, 
pavaišinti ir išklausyti, o lite
ratūros kritikas Kęstutis 
Keblys iš Joniškio dar parsi
vežė padėkos raštą už biblio
tekai dovanotas enciklopedi
jas. Be čia paminėtų svetur 
gyvenančių rašytojų, Poezi
jos pavasario renginiuose da
lyvavo iš tolimos Kalifomįjos 
atvykęs Bernardas Brazdžio
nis, savo eilėraščius skaitęs 
Kaune, Maironio namų sode
lyje surengtame poezijos va
kare, Vitalija Bogutaitė, To
mas Venclova, Sigitas Birge- 
lis iš Punsko, iš Australuos 
kone kiekvieną vasarą apsi
lankanti Aldona Veščiūnaitė, 
poeto Aliaus Balbieriaus jau

pavadinta mūsų poezijos pa
triarche. Beje, savo eilėraš
čius ji skaitė ne tik Tauragėje 
ir Vilkaviškyje, bet ir Vilniaus 
universiteto Filologuos kie
melyje įvykusiame baigiama
jame poezijos šventės vakare. 
Jame skambėjo daugiausia 
užsienio kalbos. Mat, Europos 
kalbų metų proga šiemet skai
tyti savo poezyą (greta „bu
dėję” vertėjai ją perskaitė ir 
lietuviškai) pirmenybė buvo 
suteikta visam būriui poetų 
iš Islandijos, Latvijos, Angli
jos, Rusijos, net Kipro bei kitų 
užsienio valstybių. Iš JAV da
lyvavo net keli poetai, tarp jų 
poetas ir filosofas Harvey L. 
Hix, pernai pelnęs T. S. Eliot 
premįją, i anglų kalbą išver
tęs JAV mūsų poeto Eugeni
jaus Ališankos poezijos kny
gą-

Netrūko ir kitų renginių. Iš 
įvairių Lietuvos mokyklų į 
Rašytojų klubą susirinkę, 
moksleiviai skaitė savo eilė
raščius, o kitą vakarą ir naktį, 
jau tradicija tapusiuose, nak
tiniuose skaitymuose dalyvavo 
kas tik norėjo. Vilniuje, Lietu
vos pramonininkų konfedera
cijos salėje, buvo surengta 
poetų ir kritikų konferencija 
— diskusija „Eilėraštis — fik
cija ar istorijos dokumentas?”

Kaip ir kiekvienų, taip ir šių 
metų Poezijos pavasaryje vi
siems rūpėjo, visi spėliojo kam 
atiteks šiemetinio Poezijos pa

Poetė Eglė Juodvaikė skaito savo eilėraščius Poezijos pavasario 
renginyje. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

vasario laurai, kuriam poetų 
bus uždėtas ąžuolo lapų vai
nikas. Pagal tradiciją, ši žinia 
paskelbiama Kaune, Mairo
nio literatūriniame muziejuje 
prasidedant didžiajam poezi
jos vakarui. Šį kartą jau 37- 
uoju Poezijos pavasario lau
reatu paskelbtas ne koks nors 
garsėjantis sostinės ar Kau
no poetas, bet vienkiemyje 
tarp Dzūkijos miškų, V. Krė
vės gimtinės pašonėje gimęs 
ir iki šiol su žmona — juodą
ją keramiką kuriančia daili
ninke Terese Jankauskaite, 
čia gyvenantis neseniai į Ra
šytojų sąjungos narius priim
tas ir 32 metų sulaukęs Sta
sys Stacevičius. Vilniaus uni
versitete jis studijavo lituanis
tiką, o nuo 1995 m. iki šiol 
dirba Valstiečių laikraščio šio 
krašto korespondentu. Išleido 
keturias eilėraščių rinktines. 
Pasak kritikės D. Mitaitės, S. 
Stacevičiaus poezija remiasi 
jo artimiausios aplinkos įs
pūdžiais, įvykiais, kartais pla
tesnėmis Lietuvos istorijos re
alijomis.

Visada įdomu, ką apie save 
ir savo poeziją, apie mūsų li
teratūrą ir gyvenimą tradici
nėje kalboje pasakys laurea
tas. Štai S. Stacevičiaus žo
dis, gausiam poeto ir litera
tūros mylėtojų būriui tartas 
Maironio namų sodelyje:

— Senieji lietuvių dievai 
irgi dalyvauja Poezijos pava
sariuose. Jie gegužės pradžio
je į atokią sodybą tarp Mer
kinės miškų atsiuntė spar
nuotą pranašę — kielę, ir ta 
paukštė su plunksna snape
lyje. lyg kokia draugė, nutūpė 
ant rankos juodajai kerami
kei Teresei Jankauskaitei... 
Po savaitės, kaip nekeista, ži
nią apie man atiteksiantį gra
žų vainiką, išgirdau iš žmo
nos... Moterys pirmosios suži
no paslaptis, ypač, jeigu jas 
saugoju mėgstami rašytojai...

Tai ir yra poezija, pasireiš
kianti visur: moters šukuose
noje, Stelmužės ąžuolo šako
se, Kauno katedros varpinėje 
ir tylioje, išmirusioje poeto An
tano Kalanavičiaus sodyboje. 
Dabar vėl vienišėjančioje.

Pro savo vienkiemio langą 
matau alyvas arba pusnis, 
arklius arba debesis, provin
cijos dar nemačiau. Bet yra 
dvasinė provincija, ryjanti 
žmones ir miestus, kertanti

Šių metų Poezijos pavasario laureatas Stasys Stacevičius su 
žmona keramike Terese Jankauskaite. Algimanto Žižiūno nuotr.

mūsų miškūs ir gaminanti iš 
mūsų berželių popierių. Kas
dienėms blogoms naujienoms 
spausdinti. Kartais atrodo, 
jog pralaimim Lietuvą, ne ry
tams, ne vakarams, o patys 
sau, tamsiajai savo pusei, gob
šumui, pykčiui, nevilčiai, blo
goms naujienoms. Per tas ne
geras žinias užmirštame svar
biausią: nepaisant negandų, 
gyvename pačiais geriausiais 
laikais, kurių mums galbūt 
pavydės proanūkiai. Šiandien 
nekariaujame, nedreba žemė, 
nesiaučia maras, dar nepa
virto šlapiu Černobyliu Balti
ja. Dar tik pradeda keistis 
klimatas ir t.t- Todėl šiandien 
pats geriausias metas ieško
ti, džiaugtis gyvenimu, statyti 
tvirtovę ateičiai. Iš plytų ir iš 
poezijos.

Dėkoju kolegoms rašytojams

už šią gražią dovaną ir jau
čiu laureato vaikiną kaip do
vaną už būsimas knygas. 
Ačiū Kauno miesto savivaldy
bei už dėmesį poezijai ir peo- 
tams. Džiaugiuosi visais čia 
susirinkusiais gražiais žmo
nėmis ir esu su tais, kurie 
dabar toli, bet vis tiek drau
ge. Noriu, kad ir po šimto 
metų čia būtų vainikuojami 
laureatai, didesni ir stipresni 
už mane poetai, nes poezija 
yra lietuvių kraujas ir gyvy
bė.

Priėmęs laureato regalijas 
ir premiją, S. Stacevičius pa
skaitė pluoštelį savo nauju 
eilėraščių. Dalį jų laureatas 
sutiko pasiūlyti Draugo kul
tūrinio priedo skaitytojams.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Kada sulauksime tomo?

Istorikas prof. E. Gudavičius (kairėje) ir Vydūno fondo valdybos
pirm. V. Mikūnas.

Birželio mėnesyje iš Čikagos 
į Vilnių atvykęs Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondo 
valdybos pirmininkas Vytau
tas Mikūnas aplankė ligoni-

Stasys Stacevičius

* ♦ •
i

Netobulai aš klaupiuosi, keliuosi 
pamaldose už visus, 
kas rankas susikruvino 
ar susikruvinti jų negalėjo 
už mano bažnytkaimį.

Liepa žalioji!..

Netobulai aš žvairuoju 
į kairę, į dešinę.
Vis pagalvoju, ar besvarbu 
dešinė ir kairė 
beržui, uosiui, 
alyvoms šventoriuje.

Man įdomu, kaip žegnosis 
pražilusi senė 
nugairintu veidu, 
netekus kažkur dešiniosios, 
teturinti kairiąją.

Luktelk, akimirka, 
netobulai aš žegnojuosi.

♦ * ♦

— Vakaruos jam, regis, prašviesėjo...
— Abejingi vakarų veidai...
— Pamažu ateis visi šventieji...
— Ne visi, gal du ar trys ateis...
— Bet palaimins tartum liūdną karį...
— Ta palaima laiko nepridės...
— Buvo jis kažkam gražus ir geras...
— Netausojo savo pavardės...
— Išsisiautę, sako, žmogiškąja...
— Žvarbumoj gal jau nekieminės...
— Už mane jisai nesumokėjo...
— Nebrangino eglių giminės...
— Bet kai ko iš šalčio pasimokė...*
— Jo namuos perdaug langų žvarbių...’
— Negi speigas gali būti blogas...
— Nesvarbu, dabar jau nesvarbu...
— Rytuose jam, regisi, šviesėja...
— Ta šviesa jį tamsai užliūliuos...
— Pamažu ateis visi šventieji... ,
— Pasiskubins ar pasivėluos...
— Gal įkurs vėlyvą savo alką...
— Svetimas ugnelei niekdarys...

Gieda krosnis, moterys ar malkos 
užkalba žiaurėjančias duris.
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Daug poetų ir jų kūrybos gerbėjų susi.-nko i baigiamąjį Poezijos pavasario vakarą Vilniaus univer
siteto Filologijos kiemelyje. Priekyje (iš dešinės) — poetai Jonas Strielkūnas ir Paulina Žemgulytė.

nėję besigydantį ir sveikstan
tį žymųjį istoriką prof. Ed
vardą Gudavičių. Šiam fon
dui parėmus, prof. E. Guda
vičius parašė, o Lietuvos Ra
šytojų sąjungos leidykla 1999 
m. išleido Lietuvos istorijos 
pirmąjį tomą, susilaukusį di
delio visuomenės susidomė
jimo ir populiarumo. Išleistos 
net keturios šios istorįjos lai-

• dos. V. Mikūno duomenimis,
• jau išplatinta ir parduota net 

17,000 egz. prof. E. Gudavi
čiaus Lietuvos istorijos I to
mo.

— Vienas iš svarbiausių 
šios mano kelionės į Lietuvą 
tikslų — susitarti ir paska
tinti profesorių Gudavičių 
parašyti antrąjį šios istorijos 
tomą, — paaiškino V. Mikū-

Edmundo Kulikausko nuotr.

mo reikalus, paaiškėjo, kad 
jo dar teks palaukti, nes au
torius dabar turi pabaigti 
pradėtą darbą apie Lietuvos 
Statutą. Profesorius pažadėjo,
kad rašyti Lietuvos istorijos 
antrąjį tomą jis imsis po dvie
jų metų. Šio tomo išleidimą 
taip pat parems Vydūno fon
das, sakė V. Mikūnas.

Vydūno fondas Lietuvoje 
atlieka ir daug kitų gerų 
darbų. Neskaitant finansinės 
ir organizacinės paramos 
knygų leidybai, fondas ne
mažam būriui Lietuvos stu
dentų skiria stipendijas, kas
met įteikia Akademinio skau
tų sąjūdžio įžymių veikėjų 
konkursines vardines premi
jas.

Beje, Vydūno fondas dabar re
mia iš Punsko lietuvių krašto 
kilusio Lenkijos MA prof. B. 
Makausko parašytos Lietuvos 
istorijos vertimą iš lietuvių į 
anglų kalbą, o paskui — jos

♦ ♦ ♦
a

Tebeturėčiau iš Stelmužės išvežtą* gilę 
ir moteries padovanotą 
apyskaidrį gintaro luitą.
Žiūrėčiau į gelmę, į gylį, 
į tolstančius, grįžtančius, 
baltus, nebaltus. Gal dar nesopėtų 
dėl motinos, dėl 
seserų ir dėl brolių, 
dėl moters... Galvočiau 
be atvangos, ko 
čia toliui ir tolumai trūksta... .
Trys tūkstančiai 
metų po Kristaus 
dar jaunas stovėčiau 
ant įlankoj dylančio molo 
ir laukčiau, ir laukčiau 
ir laukčiau gražiausios bangos.

♦ ♦ ♦
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nas.
Ligoninėje &u prof. E. Gu- 

Algimanto Žižiūno nuotrauka, davičiumi aptarus antrojo to-

išleidimą.
Algimantas A. 

Naujokaitis

Bandai išsirinkti iš jūros bangų . .
artimiausią, veržliausią, šokliausią, 
panašią į vaikišką užmojį 
ar į jaunatvišką užmačią.
Bangos išblaivina ar apsvaigina, 
o pačios, tikriausiai, nei svaigsta, 
nei blaivosi. Bangos, atrbdo, 
nenuobodžiauja, nepaskuba, neužsibūna, 
neskolina ir nesiskolina, 
niekad nebūna negrabios, 
nerangios ar vangios, 
patenkintos arba apviltos.
(Dabar labai gera — 
galbūt ne prieš gerą.) 
Ir nežinau, ar supilčiau, 
ir tu nežinai, ar supiltumei 
artimui kapą, 
panašų į lekiančią bangą.
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Vincas Mykolaitis-Putinas

PAKELĖJ

Jau svaigsta galva,
Ir kojos tarnaut atsisako.
Joms mindžioti žemės takus,
Tur būt, jau pakako,
Pakako----------

Plačių ir siaurų,
Tiesių ir šakotų —
Tu jųjų išvaikščiojai daug.
Dabar prie to vingio,
Kur dingsta pakalnėj miglotoj, 
Pasilsėk ir palauk.

Palauk, kol žemai ten
Sušvis žiburiai,
Kol pėdos atslūgs sutinę. 
Tada vėl pakilki ir eiki 
Į tau pažadėtą nakvynę.

1962.11.26

AUKOJAU ŽEMEI

Aukojau žemei, ką galėjau —
Ir ko aukot neketinau.
Jai skausmo ašaroj spindėjau,
Jai meilės dainoje skambėjau, 
Ja dieną naktį gyvenau.

Ir buvo gera man priglusti 
Prie jos kaip motinos krūties — 
Pro gėlą, neviltį ir rūstį 
Tylioj vienatvėj nusiskųsti, 
Kad laimės veltui čia ilgies.

Mane ji guosdavo ne sykį,
Vilties kuždėdama žodžius:
— Tu mano balso paklausyki, 
Šviesius jausmus širdy ugdyki, 
Ir skausmo ašaros nudžius. —

O šiandien vėl, kai širdį gelia,
Aš kitą balsą išgirstu:
— Tu rasi platų laisvės kelią 
Į savo laimės šviesią dalią 
Po pilko kauburio grumstu.

1959.VII.22
IŠTIKIMYBĖ

Palaimos šviesią valandą
Ar juodu nesėkmės metu
Aš liksiu ištikimas žmogui 

llr sau pačiam.
Yra nematoma jungtis
Tarp mūs visų širdžių,
Ir saulėtą dienovidį,
Ir nykųjį vidurnaktį 
Aš ją jaučiu, aš ją girdžiu.

Po kasdienybės pelenais
Karšta rusena žarija
Kiekvieno mūsų širdyje. 
Tegul ji skaidriai įsižiebs 
Draugystės šildančiais jausmais 
Palaimos šviesią valandą 
Ir juodu nesėkmės metu —
Ir tamsią naktį,
Ir šviesią dieną —
Būties akimirką
Kiekvieną.----------

1965.VIII.19

ATGIMIMAS

Į sniego liekanas
Jau baigia raustis šaltis. 
Atokaitoj vešli žolelė 
Pradėjo kaltis —
Ir ne už kalnų pirmutinis 
Trankus pavasario griaustinis. 
Tačiau krūtinėj neramu.
Širdis pilna keistų jausmų,
Ir prieštaringos mintys 
Pradėjo galvoje vaidintis.
Ar dar sulauksime giedros?
Gal iš padangės tolimos 
Parskris dar paukščiai neregėti 
Irims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar girdėti. 
Nusišypsok! Praėjo šaltis, 
Ir jau vešli veja
Pro grumstą ėmė kaltis.
Širdis ir vėl aprimo: 
Sulauksim naujo atgimimo.

1966.III.16

* ♦ *
Šalin!
Nemėgstu išglebimo,
Nemėgstu stuburo lankstaus! 
Ir nuo kiekvieno palaižūno 
Abuoja panieka dangstaus.

O pats esu toje pagairėj 
Kaip vijo blaškomas žilvitis.
Ak, kaip sunku palaužti širdį —
Čia vėl maištauti, čia lankstytis.

Ir aš savęs nebekenčiu 
Kaip to niekingo palaižūno.
Bet būk man, drauge, atlaidus — 
Many du nuožmūs priešai tūno.

1961.VII. 13.

KĖLIAUS IŠ KAPO

Aš kėliaus iš kapo. 
Ten jie mane susitarę, 
Mirties palytėtą, trapų, 
Buvo uždarę, 
Kad jųjų valiai paklusčiau 
Ir niekad daugiau nepabusčiau.

O aš nepaklusęs 
Kėliaus iš kapo!
Einu nustebęs,
Oru ir saule apsvaigęs.
Tai kas, kad ir vėlei 
Diena mano baigias, 
Ir šiurpūs šešėliai 
Grūmoja pro kerčią 
Ir jau paskutinį 
Lemties išbraižytą 
Lapą atverčia!

Aš kėliaus iš kapo! 
Aš noriu gyventi!
Gyvybės man gaila, 
Bet bijoti mirties 
Juokinga ir kvaila!
Ne kartą buvau jau miręs. 
Ir kuo gi gyvenimas skirias?
Tik tuo, kad daugiau čia kančios, 
Melo, apgaulės, klastos, —
Tik tuo, kad daugiau niekados 
Tu saulės šviesos nebregėsi, 
Sukniubęs kapo pavėsy.

Ne mirti bijau, tik to kapo,
Drėgno,
Šalto,
Tamsaus,
Kuriam jie mane susitarę 
Buvo uždarę, — 
Kur mano kančia
Ir jų džiaugsmas sutapo.

Tačiau nugalėjęs 
Aš kėliaus iš kapo, 
Kad šįkart pašlovinčiau saulę, 
Kur kūdikį glosto,
Jaunuolį,
Mergelę
Ir senio pliką makaulę. —
Kad dar kartą meilę pragysčiau—
Ne tą geidulingą, 
Ne tą egzaltuotą, 
Kur šaukia jausnystę 
Į siautulio puotą.
O tą,
Kur gyvybės naujos pasiilgusias įsčias 
Nauja būtim apvaisina.
O tą,
Kuri menką ir trapų
Siekti saulės ir žvaigždžių masina.
Tam kėliaus iš kapo — 
Kėliaus iš kapo.

1961.1X4.

ASTRONAUTIKA

I
Ir aš norėčiau skristi į mėnulį
Šią tylią, šviesią naktį
Raketoj, varomoj širdies atomų, 
Norėčiau ten nukakti.

Tenai plikos uolos ramiam pavėsy 
Vienatvėje priglusčiau,—
Ir nieko nebegeisčiau, nieko nesapnuočiau, 
Ir niekad, niekad nepabusčiau.

Šventės dalyviai Kačerginėje, Šv. Onos koplyčioje. R. Šaknio nuotr.

Sugrįžusi V. Mykolaičio-Putino 
paukštė .

Artimiausia V. Mykolaičio- 
Putino kaimynė, mokytoja E. 
Juodienė apie poetą Kačergi
nėje rašė atsiminimų knygoje: 
„Šio laikotarpio eilėse jis mini 
paukštę, kuri savo giedojimu 
išsiskirdavo iš kitų paukščių 
čiulbėjimų. Mes, kaimynai, tą 
paukštę praminėm Mykolaičio 
paukšte. Reikia pridurti, kad 
dabar jos nesigirdi!”

Sugrįžo V. Mykolaičio-Puti
no paukštė! Birželį, garsaus 
lietuvių literatūros klasiko 
mirties dieną, gausus kačer- 
giniečių būrys, atvėręs tylios 
jo sodybos vartelius, mylimą 
poetą atsinešė atsiminimuose, 
poezįjoje, nuotraukose.

Kačerginėje V. Mykolaitis- 
Putinas praleido paskutiniuo
sius savo gyvenimo metus. Sa
vo poezijoje, sukurtoje čia, jis 
dažnai mini vakaro žarą, ra
mybę. „Pasižiūrėk į šį kalnelį 
ir vasaros nakties ramybei 
nulenki galvą”, rašė eilėraš
tyje „Liepa”. Šis renginys, pa
vadintas „Vasaros nakties 
ramybės skaitymai”, tarsi vai
nikas jungė kačerginiečių ir 
svečių programą. Ji prasidėjo 
viešnage V. Mykolaičio-Putino 
kiemelyje. Prie tyliai parimu
sio poeto atvaizdo paminkli
niame akmenyje atsiminimų 
puokštę padėjo dvylikos poe
zįjos knygų autorė Marįja

Macijauskienė. Ji jautriai pri
silietė prie buvusio savo pro
fesoriaus asmenybės. Atsimi
nė, kad jo vardas, atvykus mo
kytis į Vilnių, pleveno kaip le
genda. Papasakojo ir apie V. 
Mykolaičio-Putino laidotuves. 
Tą dieną — 1967-ųjų birželio 
7 d., liūdėjo ne tik žmonės, bet 
ir gamta. Kieme žydėjusio pu
tino žiedai buvo nusvirę, nu- 
geibę, kaip liūdinčio žmogaus 
galva. Poeto lydėti į Vilnių 
nebuvo kam. Jį palydėjo M. 
Macijauskienė, J. Narkevičiū
tė, A. Žirgulys.

Šventės svečias — poetas 
Robertas Keturakis, žvelgda
mas į poeto pamėgtą medinį 
balkonėlį, tarsi nuo aukštu
mos pažvelgė į jo kūrybos aki- 
pločius, taurią ir dramatišką 
asmenybę. R. Keturakio žo
džiais, lyg tinkamai parinkta 
sėklų sauja, giliai įkrito į ka
čerginiečių širdį. Šiltais aplo
dismentais jie sutiko mylimą 
poetą ir įtaigų oratorių.

Žurnalistas Alfas Pakėnas, 
atvykęs su savo poezijos 
pluoštu, žvelgdamas į debesė
lį, besileidžiantį ant Kačergi
nės pušynų, pąjuokavo, kad 
dangus krikštija šį savotišką 
vasaros nakties ramybės fes
tivalį.

Keli dangaus lašai tik la
biau atskleidė kūrybos žie

dus. Savitu balsu įsiliejo dai
nuojamosios poezijos atlikėjo 
Edmundo JanušaiČio atlieka
mos dainos. Tarsi spalvotos 
paukštės nuo kalnelio nusilei
do LŽUU ansamblio šokėjos, 
vadovaujamos Idalijos Matu- 
šaitienės. Vakaro ramybės 
taurę pripildė J. Gruodžio 
konservatorijos muzikančių 
jautrios melodijos. Nakties 
skaitymai vyko Kačerginės 
Šv. Onos koplyčioje. Skaito
vai, atvykę iš Kačerginės, Vil
kijos, Zapyškio, Kauno, atsive
žė tą poeto kūrybą, kuri la
biausiai buvo artima. Išraiš
kingu, giliu poezijos suprati
mu klausytojus nustebino 
mokytojos iš' Zapyškio Danu

tės Davenauskienės ’ perskai
tytas V. Mykolaičio-Putino ei
lėraštis „Nebūk tu juokingas”. 
Ne vieno renginio skaitovė, 
daugelio poezijos programų 
atlikėja Daina Kazlauskienė 
įtaigiai perteikė poeto meilės 
lyriką. Naujomis spalvomis 
nušvito Vilkijos „Vizijos” 
teatro atlikėjų Tado Domyko 
ir Linos Jašinskaitės skaity
mai.

Tarsi skaidraus šaltinėlio 
versmė tarp poezijos įsiliejo 
melodijos, atliekamos kačer- 
giniečio Lino Daugėlos. Kačer
ginės vokalinis moterų an
samblis, vadovaujamas moky
tojos Daivos Venskevičiūtės, 
atlikę liaudies daina tapusią 
V. Mykolaičio-Putino poeziją 
„Tas vakaras kaip krištolas”, 
palietė jautriausias žiūrovų 
sielų kerteles.

Renginyje dalyvavęs parapi
jos klebonas Linas Dūkštą pri
minė, kad puiki poezija, dai
na prilygsta maldai ar gies
mei. Vasaros žolynų puokš
tėmis apdovanojęs visus va
karo atlikėjus, padėkojęs orga
nizatoriams — Kačerginės 
„Moterų seklyčios” vadovei 
Angelei Domeikienei, tauto
dailininkei Vincentai Vaške
vičienei, mokytojai Agafijai 
Letukienei, Kačerginės voka
liniam moterų ansambliui, pa
rapijos bažnyčios aktyvui, iš
reiškė mintį, kad šis dvasinis 
poezijos festivalis, skirtas ka
čerginiečių ir visų mūsų kraš
to žmonių mylimam poetui 
V. Mykolaičiui-Putinui, taps 
tradiciniu.

Lina Sinkevičienė

II
O gal išklysčiau netikėtai
Iš saulės orbitos ,
Ir skriečiau pro liepsnojančius žvaigždynus, 
Kur traukia saulės kitos.

Poetas Robertas Keturakis dalinasi įspūdžiais apie Mykolaitį- 
Putiną. Ričardo Šaknio nuotrauka.

< Išbūčiau aš bekraštėj amžinybėj 
Visatos naujas kūnas — 
Suplakančia širdim krūtinėj 
Nerimstantis klajūnas.

III
Tačiau geriausiai man pritiktų 
Būt žemės palydovu, 
Naujais keliais apskrieti žemę 
Be gairių, be vadovų.

Paskui pajusti alkio trauką
Į motinišką krūtį —
Ir kristi žemėn iš padangių, 
Ir suliepsnot, ir žūti.

IV

Ak, nenorėki tu pasiekt planetų: 
Esi tu žemės sliekas!
Aukštam danguj šviesuliuose žvaigždynų 
Tavęs nelaukia niekas.

Ir ką gi tu į dangų nuskraidintum? 
Ar klampų žemės liūną,
Ar godžią širdį, ar liguistą dvasią, 
Ar kirmiui skirtą kūną?

1959.X. 12.
Savo kūrybą skaito poetė Marija Macijauskienė. R. Šaknio nuotr.
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Lietuviškos novelės šventė
Algimantas A. Naujokaitis

Kas antri metai iš užjūrio į 
Lietuvą atkeliauja mūsų lite
ratūros klasiko Antano Vai
čiulaičio premija, įsteigta jo 
žmonos • Joanos Vaičiulai
tienės. Ši premija skiriama 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
mėnraštyje Metai paskelbtų 
geriausių novelių autoriui. A. 
Vaičiulaičio premijos įteiki
mas tampa lietuviškos no
velės švente, šio literatūrinio 
žanro raidos apžvalga.

Šių metų birželio pabaigoje į 
Rašytojų Klubą susirinko ypač 
gausus būrys skaitytojų ir 
rašytojų, tarp kurių mačiau 
gerą būrį egzilyje kūrusių 
plunksnos brolių. Visi nekan
travo sužinoti, kam atiteks 
šiemetinis aukštas įvertini
mas — mūsų novelės meistro 
A. Vaičiulaičio vardu pavadin
ta premija. Įspūdį padidino 
maloni staigmena —į premijos 
įteikimo iškilmes kartu su 
savo dukromis ir dukraitėmis 
iš JAV atvyko pati šios premi
jos steigėja ir mecenatė Joana 
Vaičiulaitienė.

Karštais plojimais ir pritari
mais susirinkusieji sutiko ver
tinimo komisijos pirmininko 
rašytojo Vytauto Martinkaus 
pranešimą, kad ši, jau ketvir
toji, A. Vaičiulaičio premija 
paskirta jaunai prozininkei 
Renatai Šerelytei. Taręs šiltus 
žodžius apie Antaną Vaičiu
laitį, jo dėmesį novelės žanrui, 
V. Martinkus pažymėjo, kad 
be premijuotų novelių romano 
Ledynmečio žvaigždės, isto
rinės apysakos Prakeiktas 
kardas, R. Šerelytė yra išlei
dusi dar dvi novelių knygas — 
Žuvies darinėjimas (1995) ir 
Balandų ratas (1997). Jos no
velių stiprybė — tikrųjų verty
bių siekis, skaudi autoironija. 
Pavartęs dviejų paskutinių 
metų žurnalą Metai, perskai
tęs juose išspausdintas R. 
Šerelytės noveles, pajunti, kad 
jos kažkuo panašios į A. Vai
čiulaičio noveles, pažymėjo 
rašytoja Vanda Juknaitė. Apie 
A. Vaičiulaičio talentą, naujo
sios laureatės kūrybą žodį 
tarė ankstesnis šios premijos 
laureatas prozininkas Juozas 
Aputis. R. Šerelytės noveles, 
šio žanro padėtį dabartinėje 
mūsų literatūroje plačiau api
būdino autoritetinga literatū
ros tyrinėtoja Jūratė Sprin
dytė.

— Pirmiausia dėkoju Joanai 
Vaičiulaitienei, premijos fun- 
datorei, kad ji suteikė mums 
progą pagerbti ne tik puikų 

Joana Vaičiulaitienė (kairėje) ir šių metų Antano Vaičiulaičio 
premijos laureatė Renata Šerelytė._____Algimanto ŽižiūnmmoiE-

rašytoją Antaną Vaičiulaitį, 
bet ir pačią lietuvių novelę. 
95-eri Vaičiulaičio metai bei 
amžinai jauni jo raštai šian
dien susitinka su jauna, 
gražia moterimi — premijos 
laureate Renata Šerelyte ir jos 
kūryba, kurių amžinumo- 
laikinumo balansas dar nėra 
mūsų valioje, jie susitinka štai 
šią akimirką, kad paliudytų 
mūsų kultūros tęstinumą; — 
pradėjo J. Sprindytė.

— Lietuviai novelės žanrui 
jaučia pagrįstų sentimentų, 
nes su juo sieja savo profesio
naliosios prozos pradžią, — 
tęsė literatūros tyrinėtoja. — 
Novelę norisi lyginti su mažu, 
gražiu ir ištvermingu Dievo 
sutvėrimu — skruzde ar bo
ruže — ji kelia didelę aistrų ir 
likimų naštą, sąžiningai ir 
glaustai perteikia žmogaus 
buities ir būties akimirkas. 
Lietuvių novelės žanras prasi- 
smelkimu į žmogų ir menine 
branda prilygsta tradiciškai 
stipriausiai lietuvių raiškai 
poezijoje. Antano Vaičiulai
čio novelės yra savo metu bu
vusios stipriais impulsais lite
ratūros raidai. Jis priklausė 
novelistikos klestėjimo perio
dui, o šiandienos laurea
tė Renata Šerelytė — deja, 
nuosmūkio periodui.

J. Sprindytė tą mūsų no
velės nuosmūkį siejo su iš
mestu gausiu Vakarų pasiūlos 
desantu, romano įsiviešpa
tavimu, rinkos suformuluota 
nauja koiyunktūra.

— Rašoma mažiau ir pa- 
viršutiniškiau, — turėdama 
galvoje novelės žanrą, tęsė J. 
Sprindytė. Lietuvių novelė 
susmulkėjo ir idėjomis, ir for
ma.

Literatūros tyrinėtoja pri
pažino, kad sunku buvo Išsi
rinkti ir šių metų laureatą, ir 
kaskart tai darosi vis sunkiau.

— Senoje užrašų knygutėje 
netyčia radau išsirašytą Vai
čiulaičio mintį: „Menas tik 
tada gali pretenduoti į am
žinumą, kai jo prasmė pla
tesnė už vyraujančias gyvena
mojo meto idėjas ir tuometi
nius skaitytojų interesus, — 
perdavė J. Sprindytė novelės 
klasiko žodžius ir tęsė:

— Prisipažinsiu, mane apė
męs .klasikinės novelės ilge
sys, kur būtų vaizduojamas 
iškalbingas įvykis, lemtingas 
gyvenimo alterepižodas, svar
bus išmėginimas, pavojus, 
kova, riba, žūtbūtinio pasirin
kimo alternatyva, dvasinis su

krėtimas. Novelės žanro kone 
privalomi elementai — stiprus 
dramatiškas branduolys, ky
lanti veiksmo linija, didėjanti 
įtampa, efektinga pabaiga. 
Kur visa tai dįngo? Gal dingo 
iš novelės, nes dingo ir iš gy
venimo? Kaip sakė Juozas 
Aputis savo novelėje prieš 15 
metų: mes nebemokame išgy
venti nei didelio sukrėtimo, 
nei didelio džiaugsmo. Užtat 
išmokome gražiai žaisti, leng
vai nusiskausminti, neįsipa
reigodami gražbyliauti. Žino
ma, tie minėti klasikiniai 
žanro dėmenys turi būti 
įkūnyti ne nusibodusiais štam
pais, o nauja šiuolaikine kalba 
(pats žodis „novelė” reiškia 
nauja, naujiena). Ilgiuosi 
klasikinės novelės, nes klasika, 
tradicija turi identifikuojamą 
ir stabilizuojantį poveikį. Žan
ro kanonas literatūrai yra la
bai svarbus, tad kiekvienas 
šiandien rašantis nepelningas 
ir nepaklausias noveles, yra 
vertas dvigubos pagarbos.

Kalbėdama apie R. Šerelytę 
ir jos noveles, literatūros ty
rinėtoja J. Sprindytė pareiškė 
tokią nuomonę:

r— Renata Šerelytė, šalia 
kito jauno prozininko — 
Mariaus Ivaškevičiaus, — ta
lentingiausią dešimtmečio de- 
biutantė. Ją su Vaičiulaičio 
tradicija sieja stiliaus kultūra, 
daiktiškumas, plastiškumas. 
Ji spontaniška, turinti vešin- 
čią fantaziją, moka kurti stip
rią juslinę detalę (antai, no
velėje „Vėjo vėduoklė” rastas 
įsimenantis vaizdinis sprendi
mas — kūrinį magnetizuoja 
spalvos, kaip atrama į nepa
neigiamą pirmapradiškumą, 
organiką). Renatos novelisti- 
koje kūrinys laikosi ne veiks
mo intriga, o tarp dviejų polių 
— žemiškumo organikos ir 
fantazijos bei sapnų, — tvy
rančia įtampa, be to, rafinuotu 
įvaizdžių grožiu, kurį lite
ratūros kritikė Audinga Pe- 
luritytė yra pavadinusi filolo
giniu rašymu.

Prozininkui reikalinga pa
tirtis. Ir ji ateina, — baigdama 
savo žodį, sakė J. Sprindytė. — 
Randasi pasiausvyra tarp sap
no ir realybės — vis mažiau 
bėgama į fantazijos utopiš- 
kumą, vis rūsčiau realybė ap
valoma. Nuo vienoje, naš- 
laitystės, benamystės, sveti
mumo aplinkai, paaugliško 
nerimo motyvų novelių kny
gose Žuvies darinėjimas ir Ba
landų ratas Renata Šerelytė 
atėjo iki brandesnio konstruk- 
to, išsipildančio moters savi
vokoje, ir vaizduotėje ieško
dama kūrybiškumo simbolikos 
šaltinių.

Šiltai sutikta ir R. Šerelytei 
įteikusi premiją J. Vaičiulai
tienė kalbėjo: — Džiaugiuosi 
(kartu su dukromis ir duk
raitėmis), galėdamas dalyvau
ti šių metų Antano Vaičiu
laičio ketvirtosios literatū
rinės premijos įteikimo šven
tėje.

Leiskite man šiandien tarti 
du brangius vardus. Norė
dama pratęsti Vaičiulaičio ir 
jo kūrybos prisiminimą — jo 
puoselėtą žodį — kreipiuosi į 
amžinos atminties prof. Al
bertą Zalatorių. Jo rūpesčiu ir 
su jo pagalba susiformavo ši

A. Vaičiulaičio premijos įteikimo iškilmėse Rašytojų klube. Iš kairės: rašyt. V. Juknaitė, kalba J. 
Vaičiulaitienė, vertinimo komisijos pirm, rašyt. V. Martinkus, ankstesnis A. Vaičiulaičio premijos 
laureatas rašyt. J. Aputis, R. Šerelytė, literatūros tyrinėtoja J. Sprindytė. A. Žižiūno nuotr.
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Bevardė žolė
Renata Šerelytė

Po karšto ir sauso balandžio 
miestelį netikėtai nuplikino 
šalnos. Visą savaitę rytais si
dabravo pražilusi žolė, lau
kuose tarsi išplaukėję švietė 
žiemkenčiai. Klebonas vadino 
tai Dievo bausme, geografijos 
mokytoja — nepalankiu cik
lonų išsidėstymu, kai kas ma
nė, kad tai esąs politinės kri
zės padariny®, o teta Aldona, 
kaip visada, nesigilindama į 
priežastis, retino darže buro
kus, pakeiksnodama kurį, jei 
rasdavo nųjuodusia plona šak
nele. ir rūsčiai dėbtelėdavo į 
kleboną, dviračiu važiuojantį 
pro šalį: tetai ir klebonas ne
atrodė toks jau niekuo dėtas 
dėl daržus ištikusių katakliz
mų. Plevėsuoja sau, užuot 
ėmęs rykštę ir ėjęs plakti ru
giuose patogiai įsitaisiusios 
šalnos, varęs tą gyvatę atgal į 
jos migį, šaltus pelkių akiva
rus, ledinius požemių vande
nis, skalaujančius suakmenė
jusius kaulus!.. Atmosferinės 
negandos privalo paklusti 
dvasiškiams, juk jie nėra tokie 
kaip mes, paprasti žmonės, 
tuolab moterys, manė sau te
ta.

Bet klebonas nieko nedarė, 
tik kinkavo žila galva; per Mi- bar, panašus į vėjo kedenamą 
šias, sakydamas pamokslą, 
Egiptą sumaišė su Arabija, 
skėrių antplūdį pavadino ma
šalų ataka, tačiau kadangi

moje ir apimtyje.
Ir dar noriu pasakyti, kad 

Antanas ir Albertas pragyve
no abu vienodai kažką gra
žaus ir tikro. Kažkur jie prisi
lietė ir suprato vienas kitą (ir 
jie čia kartu su mumis).

Tad sveikinu, Jus, gerbiamą 
šių metų premijos laureatę 
Renatą Šerelytę, už Jūsų su
kurtą meninę tiesą triptike 
„Vėjo vėduoklė”, „Raudona ir 
balta” ir „Saldžioji valanda” — 
savuose žodžiuose ir stiliuje.

Aišku, labai džiaugiuosi, 
kad Jūs esate pirmoji moteris 
— laureatė, laimėjusi premiją 
po Romualdo Granausko, Juo
zo Apučio ir Rimanto Šavelio. 
Valio!

Užtikrinu, kad Antanas 
džiaugias, nes jis tikrai my
lėjo ir gerbė moterį.

Linkiu Jums, miela lau
reate, visų tų kūrybingų va
landų ir gausybės grožio spal
vų jūsų vėjo vėduoklėje!

Baigdama savo žodį, J. Vai-

Biblijos žinovų miestely tarsi 
ir nebuvo, nebent į pensiją 
išėjęs daktaras, niekas nieko 
ir nesuprato, gi daktaras į 
bažnyčią nevaikščiojo, sakėsi 
galįs pasimelsti ir prie alyvų 
krūmo. Ir jei klebonas atrodė 
prislėgtas užgriuvusios Dievo 
bausmės, net klupinėjo, eida
mas per šventorių, daktaras 
buvo žvalus, energingas ir 
ciniškas, nesileisdavo su kai
miečiais į kalbas, o jei ir tar
davo ką, tai kaip kirviu nu
kirsdavo: dėl visko esanti kal
ta neprotinga žmogaus veikla, 
ir tiek. Išmetamosios dujos, 
metanas, aerozoliai. „Dezodo
rantai”, — iškošdavo pro dan
tis, pamatęs paauglę, stypsan- 
čią prie kiosko, o kai ši išsi
gandusi sprukdavo šalin, dak
taras kaip arklys' prašiepdavo 
viršutinę lūpą: tai reiškė, kad 
jis juokiasi.

Vienintelis žmogus, kuriam 
nei sausra, nei šalna, regis, 
nedarė jokio įspūdžio, buvo 
kultūros namų direktorius. 
Pernykščių liūčių metu jis įsi
gudrino atvežti miestelin pra
dedantį cirką, o per baisius 
gruodžio speigus — dar nesu
siformavusį estradinį ansamb
lį iš gretimo rajono. Štai ir da

Baironą, jis stovėjo prie skel
bimų lentos ir savo rankomis 
klijavo didelę afišą, kurioje 
buvo parašyta, kad šį šešta- 

kažkada išeivijoje parašytus, 
A. Vaičiulaičio žodžius:

O mano rūpestis — kad lie
tuvių tauta ir kalba eitų iš 
kartos į kartą, iš amžių į am
žius.

Jaunas būdamas, rinkau iš 
žmonių retesnius žodžius.

Ir paskui iš tų žodžių rašiau 
knygas.

Aš laimingas būčiau, jei iš 
tų raštų bent vienas — vienų 
vienintelis žodis gyvas nueitų į 
tolimąsias, naujas gadynes.

Tada man vaidentųs, kad 
jis, tas žodis, ten žiburiuoja, 
kaip rasos lašelis pievoj, kai 
rytą saulė teka, — ir to pa
kaktų mano širdies ramybei ir 
paguodimui...

Nuoširdžiai padėkojusi už 
premiją, už aukštą jos novelių 
įvertinimą, tradicinį laureatės 
žodį tarė Renata Šerelytė (jos 
kalba čia spausdinama). Ji 
taip pat pasiūlė Draugo 
skaitytojų dėmesiui savo nau
ją, dar niekur nespausdintą 
^nvolp Bevardė žolė” 

dienį, tą ir tą valandą, mieste
lis turės progą susitikti su 
garsiu žmogumi — poete ir 
rašytoja, įvairių konkursų nu
galėtoja M. V., beje kilusia iš 
to paties miestelio — poetės 
vaikystės namai stovėjo be
veik prie pat kultūros centro, 
o poetės tėvas, surukęs sene
liukas, buvo nuolatinis aludės 
„Marijana” svečias, įsipykęs 
iki gyvo kaulo ir lankytojams, 
ir padavėjai — niekada nesi- 
valydavo snarglio, nekeisdavo 
kojinių ir amžinai kaulydavo 
skolon.

Ir nors baisi sausra dusinte 
dusino kiekvieną žolės stie
belį, nenueiti į tokį susitikimą 

- būtų buvusi negarbė; juk dažr 
na senučiukė prisiminė gar
siąją M. V. dar visiškai nesu
brendusią, nubrozdintais ke
liais, murziną ir nesisveiki- 
nančią — kaip senučiukės 
manė, iš didelio pasipūtimo.

Pamatyti, kas išėjo iš murzi
nos ir apšašusios M. V. buvo 
pernelyg didelė pagunda, kad 
senučiukės ryžtųsi atsisakyti, 
motyvuodamos sausra ir vi
suotiniu nuliūdimu.

Todėl šeštadienio popietę į 
salę susirinko visi, kas nors 
kiek pažinojo M. V. — net 
kėdžių pritrūko. Tokio vaizdo 
įkvėptas, direktorius, plevė
suodamas plaukais, išnešė iš 
savo kabineto personalinį 
krėslą. Į jį tuoj pat buvo paso
dinta nukaršusi Krivulienė — 
kadaise M. V. be jokios gėdos 
nusiaubė jos braškes.

Be Krivulienės, pirmoje eilė
je sėdėjo siuvėja Lionė ir ma
tematikos mokytoja — iš vie
nos M. V. buvo pavogusi ke
lias atraižas, kitai pirty į du
benį įleido varlę, — buvęs ko
lūkio zootechnikas Alponsas 
(M. V., žaisdama vaiduoklius, 
vieną gūdžią naktį jį mirtinai 

Joana Vaičiulaitienė su rašytojais Vytautu Martinkum (iš kairės) 
ir Juozu Apučiu A Vaičiulaičio premijos įteikimo iškilmėse.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

išgąsdino — kas neišsigąstų iš 
krūmų išlendančios paklode 
apsisiautusios pamėklės su 
plėšria burnos skyle). Beje, 
paklodė priklausė šėrikei Va
lentinai — ji irgi sėdėjo pirmoj 
eilėj.

Tik aš, glausdamasi prie ža
liai dažytos sienos, kuri, sako, 
seniau buvusi ruda, o užrašas 
paluby skelbė ne „Menas ir 
kultūra — tautos šaknys”, o 
kažkaip kitaip, — tik aš nepri
siminiau M. V., nes buvau per 
maža, gimusi jau jos žvaigž
džių valandą, išmušusią4kaž- 
kur toli, neregėtame negir
dėtame mieste, aš matydavau 
tik žymiosios rašytojos tėvą, 
su nusivylimu žiūrintį į gėri
mų lentynas krautuvėj. Jis, 
rodės, net neatsiminė, kad 
turi tokią garsią dukterį, ir 
jeigu kas pasakydavo, kad 
matė M. V. televizoriuje, spok
sodavo išsižiojęs ir nustebęs, 
nesuprasdamas, apie ką kal
bama. Beje, jis nebesuvokdavo 
ir savo vardo; norėdamas jį 
pašaukti, turėdavai duoti per 
kuprą, o galiūnas Mitka, lent
pjūvės savininkas, iškėlęs pa
purtydavo jį kaip tuščią tau
pyklę, rašytojos tėvui net ke
purė nulėkdavo. Purtydavo, 
beje, dėl gryno nieko — varg
šas seneliukas labai mėgo nu
snausti prie šiltos pjūvenų 
krūvos, ten pat, kaip katinas, 
ir savo išmatas užkasdavo, ir 
šį bei tą paslėpdavo.

Toks baisus socialinis pjūvis 
tarp garsiosios poetės ir jos 
tėvo mane traukė pikčiau 
magneto: štai kodėl sėdėjau 
salėje jau gerą pusvalandį, pa
likusi neperskaitytą skiltį iš 
katekizmo, neišspręstus al
gebros uždavinius ir porą ne
įsisąmonintų fizikos dėsnių.

Bet juk tai, kad po lentpjū
vės teritoriją, neatsimindamas 
nei dukters, nei savo vardo, 
gūrinėja senasis V., o duktė 
štai tuoj pasirodys scenoje, ir, 
ko gero, visai jo nepasiges, 
man atrodė, irgi esąs dėsnA, 
painus ir reikalaujantis išaiš
kinimo, bet fizikos mokytojai, 
sėdinčiai eilės krašte ir liežu
vaujančiai su krautuvininke, 
šis dėsnis, regis, visai nerūpė
jo, ir aš dar kartą įsitikinau, 
kad suaugusieji temoka paaiš
kinti ir taip aiškius dalykus.

Kai poetė šypsodamasi išėjo 
į sceną, salėje stojo tyla, tik 
kampe prie koklinės krosnies 
nusivylusi atsiduso pamiškės 
Malvina, juodbruvė ir amžinai 
suirzusi moteris: ji tikėjosi, 
kad M.V. bus stora, sirgs dia
betu, vilkės neskoningais dra
bužiais, o trumpos cheminės 
garbanos primins avikailį.

Nukelta į 2 psl. •
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Apie tautos didybę ir kovas 
už būvį

Dr. Algirdas Matulevičius

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto
♦ vyresnysis mokslinis redaktorius

Jei Vydūnas būtų buvęs vo
kietis, jis ir šiandien garsėtų, 
kaip vienas žymiausių Euro
pos humanistų. Bet jis lietu
vių nacionalistas, t.y. .savo 
gentainių lietuvininkų ir jų 
mažos tėvynės Mažosios Lie
tuvos patriotas. Nacionalistu 
jį vadino vokiečių nacionalso
cialistai, didvalstybės Reicho 
šovinistai. Deja, ir šiandien 
Vokietijoje pasitaiko rytprū
siečių, rašančių Tilžės-So- 
vietsko rusiškai valdžiai, kad 
Vydūnas buvęs aršus naciona
listas, vokiečių nedraugas, dėl 
to nenusipelno miesto name, 
kur ilgai gyveno, memorialinio 
muziejaus.

Žinome, kad Vilhelmas Sto- 
vsta iki nacių siautėjimo 
buvo tolerantiškas, lojalus Vo
kietijos pilietis, daugiausia dė
mesio skyręs lietuvybės stipri
nimui švietėjiška veikla, aukš
tai vertinęs vokiečių tautą bei 
jos kultūrą, propagavęs de
mokratines idėjas. Reiche 
stiprėjant tautinių mažumų 
prievartinei germanizacijai ir 
plintant nacionalsocializmo 
ideologijai, neigiančiai apskri
tai tautinę egzistenciją, Vydū
nui teko -ginti lietuvybę, 
išaukštinti garbingą aisčių- 
baltų praeitį ir parodyti lietu
vių kultūros svarų įnašą į Eu
ropos tautų civilizaciją, į de
mokratines vertybes.

Tautinės savigarbos ugdymo 
tematika jis parašė istoriosofi
nio pobūdžio knygelių. Tai jo 
filosofinių koncepcijų tąsa. Di
džiausią nacių įtūžį sukėlė 
kapitalinis istorįjos veikalas 
Sieben Hundert Jahre deutsch- 
litauischer Beziehungen (Til
sit, 1932). Juos siutino ir 
Vydūno skelbiama tautų tai
kaus sambūvio nuostata, 
įspėjimas, kad spartus ginkla- 
vimasis, naujausių išradimų 
Vokietijoje panaudojimas to
buliausių ginklų gamybai gali 
sukelti naują pasaulio gaisrą. 
Kokie pranašiški žodžiai! Tik 
didis savo tautos patriotas ir 
drąsus, talentingas mokslinin
kas tuomet, įsigalint hitleriz- 
mui, galėjo parašyti didlietu
vių ir mažlietuvių, pastarųjų 
koegzistencijos su vokiečiais 
per keletą šimtmečių istoriją. 
Genialus mąstytojas kūrė su 
gilia širdgėla: būdamas kovo
tojas už lietuvybę savo akimis 
matė tautą sparčiai asimiliuo
jantis.

Vydūnas šią knygą parašė 
pačiu laikp. Jis pirmasis 
(anksčiau už Povilą Pakarklį 
ir Vincą Vileišį) ėmė kritikuoti 
nacizmo ideologijai pasidavu
sių vokiečių tyrėjų Gertrud 
Heinrich-Mortensen ir Hanso 
Mortenseno teoriją, esą Prūsų 
(Mažosios) Lietuvos lietuviai 
nėra autochtonai, o XV a.-XVI 
a. pr. atsikėlėliai iš Didžiosios 
Lietuvos, t.y. tokie pat kolo
nistai kaip ir vokiečiai, tik šie 
ankstesni — nuo XIII a. Tik
rieji krašto šeimininkai, tvirti
na Vydūnas, esą prūsai, lietu
viai, sūduviai, kuršiai (visi 
virtę lietuvininkais), o ne 
atėjūnai užkariautojai kry
žiuočiai bei po 1709-1711 m. 

didžiojo maro ir bado XVIII a. 
pirmoje pusėje apsigyvenę vo
kiečiai kolonistai. Dėl to maž
lietuvių kova už savo kul
tūrines teises, už gimtąją kal
bą, tautos gyvastį esanti tei
sėta ir morali. Tiesa, Vydū
nas, aiškindamas baltu, arba 
aisčių, etnogenezę, juos visus 
laikė viena tauta, vienu etno
su, o jų kalbas — tik atskiro
mis tarmėmis. Tuo norėta 
pabrėžti baltų etnoso vienovę, 
integralumą, nespėjus jų visų 
genčių suvienyti į galingą val
stybę dėl Vokiečių (Kryžiuo
čių) ordino agresijos. Kara
liaučiaus krašte lietuvininkus 
vis nuožmiau persekiojant ir 
žeminant, Vydūnas ėmėsi už
duoties faktais įrodyti, kodėl 
jiems neliko vietos savo tė
vynėje. Jis skiria Prūsįjos 
valdžios vykdomą politiką nuo 
vokiečių šviesuomenės (Hėge
lio, Kanto, Herderio, Lessingo, 
Goethes, Schillerio, Hamanno, 
Wioherto, Sudermanno), ypač 
evangelikų dvasininkų pa
stangų apginti lietuvių tauti
nę mažumą kaip darbščią, 
dorą, taikią, kurios archaiška 
.kalba vertinga mokslui.

Tačiau, vydūnišku žvilgsniu 
vertinant, toks vokiečio užka
riautojo, kolonizatoriaus įvaiz
dis yra perdėm hiperbolizuo- 
tas ir neigiamas. Dėl to Vy
dūnui vokietis — iš prigimties 
kariautojas ir keliautojas. 
Savo kalba ir būdu lietuviai 
išlaikę daugiausia ariškumo, 
indoeuropietiškumo, o germa
nai ir slavai per kląjones dau
gelio šių bruožų neteko. Baltai 
perdėm idealizuojami: už ger
manus pranašesni sėslumu, 
taikingumu, geranoriškumu 
bei kuklumu, kalbos grožiu ir 
moralia gyvensena, politika. 
Prusoje geri valstiečių ūkiai 
buvę ten, kur prūsai ir lietu
viai vieni gyvenę. Jie buvo, 
ypač masinės kolonizacijos 
pradžioje, pavyzdys vokie
čiams valstiečiams ūkio dar
buose, buityje, moralėje. Sve
timtaučiai atsivežę ir daug 
blogybių, ydų. Vakariniai lie
tuviai nadruviai su skalviais, 
sudarę Mažosios Lietuvos 
branduolį, saugosi, kad kai
muose neįsikurtų vokiečių — 
tada jie nuskursią. Deja, taip 
ir atsitiko: priėjau išvados, 
kad per XVIII a. I pusė? 
didžiąją vokiškąją kolonizaciją 
Prūsįjos valdžia padėjo pa
grindus socialinei ekonominei 
autochtonų nelygybei ir dis
kriminacijai tautiniu principu, 
tai įteisinta įstatymais. - Ir 
kaime atsirado asimiliacįjos 
židinių. Ar išliks lietuvišku
mas? Vydūnas atsako: „Jeigu 
visi mūsų tautos žmonės tuo 
rūpinsis, tautai vėl bus suteik
tas gyvenimas laisvoje tė
vynėje”. Ir šiandien mums tai 
aktualu! Jis iškelia moralės 
prioritetą. Baltų didvyrišku
mo, pasiaukojimo ištakų ir 
ieškoma aukštoje mūsų pro
tėvių moralėje, ypatingo doro
vingumo šeimose. Vokiečių ri
terių tik technika, pilys buvu
sios galingesnės, baltai stip
resni dvasia. Dėl to jų Joks 

karas, joks pavergimas ilgai 
nesužalos”. Vokiečių ordino 
valstybės gerovę kūrė prūsai 
ir lietuviai. Ir prieina liūdnos 
išvados: „vokiečių ir lietuvių 
santykiai per 700 metų klos
tėsi kaip didelė drama.” 
Vydūnas įspėja nacizmo ideo
logus: jei „sąmoninga veikla 
pažeidžiama kosminė lemtis, 
tuomet ji pažeidėją sekina iki 
jo pražūties.” Dėl to žlugęs ir 
Vokiečių ordinas, kurio ri
teriai įkūnijo blogio jėgas. Jei 
senovėje vykę karai su šūkiu 
„už krikščionybę prieš pagony
bę”, nors karas esąs didžiau
sia priešingybė, tai XX a. — 
„už kultūrą prieš nekultūrą”, 
nors karas esąs griežčiausia 
kultūros priešingybė. Milita- 
rinė valstybė išsigimė. Lietu
viai atsidūrė žemiausiuose 
visuomenės sluoksniuose. Ta
rytum XX a. baltų krivių kri
vaitis Vydūnas pabrėžia 
kultūros uždavinį ugdyti tau
tiškumą. Šiam kilniam tikslui 
turi tarnauti ir technikos 
pažanga, visuomenės moder
nizacija, kuomet „kai kurie 
jau mąsto apie keliones į kos
mines tolumas”.

Tautos gyvastis — kalba. 
Vydūnas matė, kaip žmonės, 
kalbą svetima kalba, tampa 
„aistringi išmoktosios kalbos 
tautybės gynėjai”. Taip elgėsi 
suvokietėję mažlietuviai, su
lenkėję Vilniaus krašto didlie
tuviai (deja, ir šiandienos Lie
tuvos valstybėje).

Vydūnas nenagrinėja lietu
vių raštijos suklestėjimo, lie
tuviškų mokyklų, lietuviškos 
spaudos gausos, kaip tarpusa
vy bendravo, sutarė kaimie
čiai lietuviai su vokiečiais, 
kaip vyko akultūracijos, t.y. 
kultūrų supanašėjimo proce
sas; tapatumo (identiteto) 
problema. Kodėl Mažoji Lietu
va ne tik kultūra, bet ir ekono
mika pirmavo prieš Didžiąją.

Vyrauj aūtis neigiamas vo
kiečių įvaizdis, perlenkimai, 
objektyvumo stoka paaiškin- 
tina tuo, kad XX a. pirmoje 
pusėje lietuvininkai, jų vei
kėjai ir pats Mažosios Lietu
vos patriarchas buvo persekio
jami, niekinami, žeminami.

Vydūnas trumpai apžvelgė 
ir Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės (LDK), etninės 
Didžiosios Lietuvos svarbiau
sius XIII a.-XX a. pr. įvykius, 
pradedant Mindaugo Lietuvos 
karalystės sukūrimu ir bai
giant valstybingumo atkūrimu 
1918 m. vasario 16-ąją. 
Idealizuojama LDK ir jos val
dovai. LDK galia sulenkusi 
po 1569 m. Liublino unijos su 
Lenkija, kurią jis traktuoja 
kaip „labai pražūtingą lietuvy
bei”. Suprantama, tokiame 
plačiame veikale sunku iš
vengti klaidų, netikslumų, 
aiškinant Didžiosios Lietuvos 
įvykius, faktus, nustatant jų 
priežastingumą bei sąryšį. 
Juolab, kad Vydūnas nėra is
torikas profesionalas, o lietu
vių istoriografija dar tik kū
rėsi. Monografija užbaigiama 
viltimi, kad lietuvių ir vo
kiečių santykiai gerės.

Vydūnas Augsburge (Vokietįja)„ lietuvių rašytojų suvažiavime 
1947 m. Don Šulaičio studijos nuotr.

Tarptautinė paroda 
„Krikštai mene”

Mažojoje ir vakarinėje Lie
tuvoje bei Latvijoje kapinai
tėse buvo statomi saviti ant
kapiniai paminklai iš lentų 
arba stulpų. Lietuvių liaudies 
dainose jie buvo vadinami 
krikštais, krikšteliais, krikš- 
tužiaiš. Savo kilme jie daug 
senesni negu krikščionybė. 
Tai rodo ir skirtingų medžių 
parinkimas. Vyrų krikštams 
naudojo ąžuolus, uosius, ber
žus, moterų — egles, liepas, 
net drebules. Krikštus staty
davo kape kojūgalyje.

Vilnietė, iš Mažosios Lietu
vos kraštų kilusi, dailininkė
E. Labutytė sakė, kad krikš
tų formos, puošyba, proporcijų 
savitumai, mistiniai pradai 
žavėjo visų laikų dailininkus 
— tiek lietuvių, tiek vokiečių, 
ypač tapytojus iš grupės 
„Brueke” (Tiltai). Apie krikš
tus yra rašęs dr. J. Basana
vičius, M. Gimbutienė, J. 
Gimbutas, o taip pat vokiečių 
mokslininkas A. Bezzenber- 
ger.

Lietuvos dailininkų sąjun- 

Ši knyga lietuviškai — 
svarus įnašas ne tik į 
Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos, bet it į visos Prūsijos is-
toriografįją. Vienas reikšmin
giausių ir plačiausių veikalų 
Mažosios Lietuvos istoriografi
joje. Pagal tematikos apimtį, 
konceptualumą, tautiškumo 
kriterijus? mentalitetą bei 
gausybę faktų, duomenų jam 
lygių neparašyta iki šiol. 
Vydūnas laisvės, lygiateisiš
kumo ir tautinės savigynos 
šauklys. Vydūnizmas — ne tik 
XX a., bet ir XXI a. epochinis 
reiškinys.

Pranešimas skaitytas per 
Vydūno istorijos knygos Sie
ben Hundert Jahre deutsch- 
litauischer Beziehungen (Til
sit, 1932) lietuviškos laidos 
Septyni šimtmečiai vokiečių- 
lietuvių santykių (Vilnius 
2001, leidykla „Vaga”, spaus
dino AB Spindulys) prista
tymą Vilniuje, Rašytojų sąjun
goje.

gos Vilniaus ir Klaipėdos 
skyriai, Klaipėdos parodų rū
mai, Mažosios Lietuvos mu
ziejus, kitos organizacijos šių 
metų lapkričio mėnesį Klai
pėdos parodų rūmuose (Aukš
toji g. 3, Klaipėda) ruošia 
tarptautinę parodą „Krikštai 
mene”. Dalyvauti šioje paro
doje kviečiami Lietuvos, išei
vijos, užsienio dalininkai. Į 
parodą priimami įvairiais 
metais sukurti tapybos, grafi
kos darbai, monotipija, akva
relė, piešiniai. Kūrinių dydis 
neribojamas, bet turi būti ne 
didesniame kaip 80x60 cm 
popieriaus lape. Po kiekvienu 
darbu būtina nurodyti kū
rinio pavadinimą, techniką ir 
pasirašyti. Kitoje pusėje nu
rodyti įskaitomą dailininko 
vardą, pavardę ir išsamius 
duomenis katalogui. Po paro
dos darbai bus grąžinti auto
riams. Klaipėdos krašto mu
ziejai būtų dėkingi už autorių 
dovanotus darbus.

Kūrinius ir duomenys apie 
juos rengėjai prašo atsiųsti iki 
š. m. rugsėjo 27 d. Lietuvos 
dailininkų sąjungai (Vokiečių 
g. 4/2 Vilnius, tel. 62-19-96) 
arba Klaipėdos parodų rū
mams.

Irena Gelažienė

NIRVANA

Rodos, į vieną sunkų nebuvimą
Aš uždariau gyvenimą,
Ir tiktai trupinius ant stalo palikau,
Kad vėlės juoktųsi, sakytų:
— Tai matui, šykšti ta senė,
— Jai tik padangėmis pašlubinėti!
O man, kas man —
Mes padraugauti dar suspėsime!
Dabar aš išeinu į mėlynuosius plotus
Ir tamsų vyną gert sau leidžiu. .
Į absoliučią tylą išeinu —
Sustoja laikas,
Man nieko prisiminti nevalia,
Esu tiktai visatos dalelytė
Toks didelis ir mažas
Gyvenimo miražas.

Esu aš tarp mirties ir vėl gyvenimo
Padėtai taškas.
Jaučiu aš erdvę begalinę,
Kurioj esu sustojęs ratas,
Ir poilsiui padėjus ant jos galvą 
Grimztu palaiminton Nirvanom..

KAIP DAINA BE ŽODŽIŲ

Supiesi, kaip daina be žodžių,
Kaip vėjas šakose,
Leinutė smilga ten prie kelio 
Gimtinės mano laukuose.
O aš ten liepos žieduose tiktai bitelė,
Rasos lašelis ankstų rytą, 
Sūpuosi, tėviške, aš tavo grožy, 
Nes tu esi daina be žodžių, 
Kurią išsinešiau, kaip kraitį, 
Vienintelį, nesunaikintą.

...... .įjl HA.A1
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Lietuvių literatūra 
vokietmečiu
Algimantas A. Naujokaitis

Tik ką perskaičiau vieno iš 
autoritetingiausio mūsų lite
ratūros tyrinėtojo prof. Vytau
to Kubiliaus knygą Nepar
klupdyta mūza, neseniai iš
leistą Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto. Noriu 
pasidalinti mintimis ir įspū
džiais apie šią vertingą ir įdo
mią knygą, juoba, kad joje na
grinėjamas daugeliui Draugo 
skaitytojų pergyventas laiko
tarpis — mūsų literatūra ir 
jos kūrėjai nacių okupacijos 
metais. Pasak autoriaus, tai. 
mažiausiai nagrinėtas, beveik 
baltas, mūsų kultūros pusla
pis. Tad vertas dėmesio ir 
įvertinimo šis profesoriaus už
mojis.

Jau knygos pratarmėje auto- 
\ rius nurodo vieną iš 10 „balto 

lapo” neužpildymo priežasčių. 
Sovietmečiu nevalia buvo pra
bilti apie tų metų kultūrinį bei 
literatūrinį gyvenimą Lietuvo
je. Net ir bibliografams šis lai
kotarpis buvo draudžiama zo
na, nes kultūrinė veikla „prie
šo okupuotoje” Lietuvoje so
vietmečiu buvo vertinama, 
kaip nusikaltimas. Vien už 
nacių okupacijos metų pasi
reiškimus literatūroje ar šiaip . 
spaudoje kritikas, eseistas J. 
Keliuotis, prozininkas ir publi
cistas R. Mackonis, rašytojas
K. Jankauskas, literatūros ty
rinėtojas ir teatrologas A. 
Vengris buvo nuteisti ilgiems 
metams kalėti. Net ir pagar
sėję to meto spektakliai, kon
certai, dailės parodos, žinoma, 
ir knygos buvo išbraukiamos 
iš autorių kūrybinių biografi
jų. O juk prisimenamej kad 
vokiečių okupacijos metais 

Kūryba — kaip tas rugelis žiemkentėlis: išlieka net žvarbiu prie
spaudos laikotarpiu. Gedimino Svitojaus (Elta) nuotr.

mūza nebuvo parklupdyta. 
Priešingai! Vos prasidėjus ka
rui, plunksnos iš karto grie
bėsi bolševikinio teroro nutil
dyti, nuo masinių trėmimų 
siaubo atkutę mūsų poetai, 
prozininkai, publicistai, tea
tralai, juo labiau, kad 1941 m. 
birželio sukilimo organizaci
jos, sudaryta Laikinoji vyriau
sybė jau antrą karo dieną per 
Kauno radiją paskelbė laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo Deklara
ciją. Tų dienų literatūros kūri
niuose karo pradžia buvo va
dinama išsivadavimo švente. 
J. A. Jūragis laikraštyje Nau
joji Lietuva išspaudintame ei
lėraštyje „1941.VI.22” džiugiai 
skelbė:

Pavergėjai bėga 
Vieškeliuos visuos, 
Laiminame jėgą, 
Kuri veja juos.
Kitame pradėtame leisti 

laikraštyje Laisvės žodis H. 
Nagys, matyt, turėdamas gal
voje sukilimo dalyvius, skelbia 
himnišką eilėraštį apie vyrus, 
nešančius laisvę tėvynei. Beje, 
sukilime aktyviai dalyvavo 
dar jaunas, pradedantis prozi
ninkas Marius Katiliškis (tuo
met dar Albinas Vaitkus), no
velių knygos Sužadėtinė auto
rius J. Tininis, dvi beletristi
kos knygas išleidęs žurna
listas J. V. Narbutas ir kiti 
plunksnos žmonės.

Knygos Neparklupdyta mū- 
za autorius V. Kubilius pažy
mi, kad tomis dienomis mūsų 
poezįjoje atgįjo nepriklauso
mybės metų pakili patriotinė 
retorika, romantiniai tropai, 
tautos amžinumo argumenta

cija. Jau frečiąją karo dieną, 
tik išgirdęs žinią apie Laikino
sios vyriausybės atsiradimą, 
svetur gyvenęs J. Aistis su
šunka „Valio!” Lietuvai, mato 
dideliu žingsniu žengiantį ais
tį — šviesiaplaukį brolį”. Lie
tuvos gyventojų džiaugsmą, 
keliamas trispalves vaizduoja 
ir S. Būdavas apsakyme „Pet- 
kutis vėliavninkas”. Pradėju
siame eiti Lietuvos aktyvistų 
fronto laikraštyje / laisvę buvo 
išspausdintas tautos išsiva
davimo manifestu tapęs, o po 
daugelio metų, nuo Sąjūdžio 
pradžios visos Lietuvos dai
nuotas B. Brazdžionio eilė
raštis „Šaukiu aš tautą”. Pa
sak V. Kubiliaus, jame „tautos 
savivoka, žeminta ir trypta 
nelaisvės metais, išsiveržia su 
pirmykšte emocine galybe, 
moraliniu teisumu, kančios ir 
pergalės patosu... B. Brazdžio
nio eilių rinkinys Šaukiu aš 
tautą skubiai išleistas 1941 m. 
vasarą, atgaivino Maironio 
Pavasario balsų aukštąjį stilių 
ir poetinio žodžio įsipareigoji
mą savo tautai”. V. Kubilius 
knygoje Neparklupdyta mūza 
rašo, kad „lietuvių oratorinis 
eilėraštis 1941-ųjų vasarą įga
vo tokio iškentėtų tiesų tikru
mo, vilties spindesio, teigian
čios jėgos, kokios jis jau nieka
da nepasieks — nei išeivijoje, 
nei Lietuvai atgaunant ne
priklausomybę 1990 metais”.

Poezįjoje ir prozoje pasireiš
kęs patosas nuslūgo, kai vo
kiečių okupacinė valdžia likvi
davo Lietuvos aktyvistų fron
tą, uždraudė Laikinosios vy
riausybės veiklą, panaikino 
atkurtos privačios nuosavy
bės, kitus jos sprendimus. Iš 
buvusių laisvų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių, o 
taip pat Gudijos buvo sudary
tas vienas stambus vienetas
— Ostlandas. Berlynas griež
tai reikalavo iš okupuotų 
kraštų karo reikalams iš
spausti viską iki paskutinio 
lašo. „Juo toliau, juo darėsi 
aiškiau, kad vokiečiai Lietuvą 
laiko užkariautu kraštu ir 
esame besąlyginėje okupaci
joje”, — cituoja V. Kubilius R. 
Mackonio žodžius iš jo dieno
raščio.

Bet rašytojai ir tokiomis ap
linkybėmis nepadėjo plunks
nos. Pirmiausiai pagausėjo do
kumentikos, atskleidžiančios 
bolševikmečio terorą. Išlei-' 
džiamas keturių tomų Lietu
vių archyvas, kurį redagavo 
rašytojai J. Balčiūnas (Švais
tas) ir P. Babickas. 1942 m, J. 
Petruitis parašė knygą Kaip 
jie mus sušaudė, B. Daunoras
— Čekisto naguose. To meto 
leidiniuose pasirodė panašaus 
pobūdžio kitos beletristikos. 
Pasak V. Kubiliaus, tai buvo 
pirmieji lietuviško rašto ban
dymai suvokti, išgyventi, fik
suoti sovietinės prievartos sis
temą. Daugelis atsiminimų 
buvo parašyta lakoniška infor
matyvia kalba. Tik rašytojas 
L. Dovydėnas savo Užrašuose 
dokumentinį pasakojimą drą
siau atmiešia beletristiniais 
epizodais. Nors I. Šeinius Šve
dijoje 1940 m. rudenį savo 
knygą Raudonasis tvanas rašė

Prof. Vytautas Kubilius.
A. Žižiūno nuotrauka.

kaip reportažą iš įvykio vietos, 
bet, V. Kubiliaus nuomone, tai 
pati turtingiausia informacįjos 
apimtimi ir svarbiausia — sa
vo įtaigiu tonu dokumentinė 
knyga apie pirmąjį bolševik
metį.

Eilėraščių, apsakymų, apy
sakų kūrėjai rėmėsi ta pačia 
įvykių ir realijų faktūra, kaip 
ir dokumentinės, memuarinės 
literatūros autoriai. Juk jiems 
nereikėjo išgalvoti faktų — 
tikrovė prašoko pačią žiau
riausią fantaziją. Viena mote
ris nusižudo, įsiveržus į butą 
enkavedistams (laikraštyje Į 
laisvę išspausdintas K. Grigai- 
tytės apsakymas „Apsispren
dė”), motina iš sielvarto laužo 
rankas, bolševikams išsivedus 
dukrą su dviem vaikais (tame 
pat laikraštyje išspausdintas
K. Papečkio „Ir juos išvežė”). 
Kai vaikas paklausia tėvo, už 
ką veža, jis atsako: „Iš žemės 
rauna, vaikuti... kad suvystu- 
mėm ir sunyktumėm” (J. Jan
kaus apsakymas „Vingučio 
ąžuolas”). ”

Nors tuomet buvo išspaus
dinta S. Būdavo, A. Giedriaus, 
kai kurių kitų rašytojų belet
ristikos apie žydus — bolše
vikų talkininkus, bet pasirodė 
nemažai kūrinių, smerkiančių 
lietuvius — žydšaudžius. Išly
gos autorius cituoja Anykščių 
kunigo J. Čepėno pamokslo 
šauksmą: „Nejaugi ir mūsų 
bažnyčion ateina žmonės, ap
sivilkę nužudytų žydų kostiu
mais?!” Pateikiamas J. Macei- 
nienės dienoraščio 1941 m. 
įrašas: „Plaukai šiaušiasi
klausant. Klausiam patys sa
vęs: nejaugi ir lietuvis gali bū
ti toks žiaurus?” „Noriu įsira
šyti į žydus!” — išdidžiai ir 
piktai taria pats sau 1943 m. 
Jurgis Savickis. Alb. Žukaus
kas tuomet ėmėsi rašyti bala
dę apie sušaudytą Seinų žy
duką. Spalio romano Mergaitė 
iš geto veikėjas savo žmonai 
aiškina: „Nekęsdama, išvary
dama žydę, tu kartu nužudysi 
gyvąjį Dievą savyje”. Viename 
A. Nykos-Niliūno eilėraštyje 
sušaudyta žydų mergaitė grįž
ta į getą, šaukdama:

Atiduokit man lėlę!
Bejos man šalta Paneriuos.
A. Škėma apysakoje Izaokas 

aprašo šiurpią žydų egzeku
ciją Kaune, Vytauto prospek
te, garažų kieme, kur, iš sovie
tinio kalėjimo ištrūkę kaliniai 

skaldė kastuvais galvas savo 
tardytojams ir nekaltiems sil
kių bei vinių pardavėjams. 
Rašytojui buvo baisus tas 
keršto protrūkis, esesininkui 
grojant akordeonu linksmas 
melodįjas. Beje, šis A. Škėmos 
kūrinys aktualus ir šiandien
— jis išspausdintas paskuti
niame anglų kalba išeinančia
me žurnale Vilnius. Vis dėlto 
V. Kubilius savo knygoje pas
tebi, kad karo metais Lietu
voje nebuvo sukurta žydų lit- 
vakų likimą apraudančių ir 
holokaustą smerkiančių meni
nių kūrinių kaip Lenkijoje, 
kur Cz. Milosz, M. Justrun ir 
kiti poetai skelbė dramatiškus 
kūrinius 1944 m. pogrindyje 
išleistoje poezijos antologijoje.

Šiaip ar taip, okupuotos Lie
tuvos menas nepriėmė nacisti
nės meno doktrinos. V. Kubi
liaus knygoje Neparklupdyta 
mūza cituojami B. Brazdžionio 
žodžiai, išsakyti 1946 m. Ai
duose: „Per visus nacių okupa- 
cįjos metus nebuvo išspaus
dinta nė viena mūsų rašytojų 
parašyta knyga, kur būtų gar
binamas nacizmas-hitlerizmas 
ar fašizmas”. Priešingai — 
tautinė kultūra liko vienintelė 
vertybė, kuri nebuvo nuvertin
ta tame grobimų ir naikinimų 
laike. V. Kubilius rašo, kad 
kiekvieną savaitę dienraščiai 
Naujoji Lietuva ir Ateitis tuo
met skyrė literatūrai ir menui 
atskirus puslapius. Iliustruo
tas žurnalas Savaitė spausdi
no mūsų rašytojų apsakymus 
ir eilėraščius. Grožinės lite
ratūros buvo apstu ne tik Ka
ryje, Žiburėlyje, Tėviškėje, 
Naujojoje sodyboje, bet ir peri- 
ferijos laikraščiuose Žemaičių 
žemė, Panevėžio apygardos 
balse, Naujosiose Biržų ži
niose. 1943 m. pavyko išleisti 
žurnalą Kūryba, pradžioje re
daguotą S. Leskaičio, vėliau
— J. Keliuočio. V. Kubiliaus 
nuomone, tai buvo pats iški
liausias, vakarietiškai moder
nus vokietmečio leidinys. Tais 
pačiais metais Šiauliuose pra
dėtas leisti K. Jankausko re
daguotas almanachas Varpai, 
spėjęs išspausdinti 30 rašytojų 
originalių kūrinių.

Periodiniuose leidiniuose ir 
knygose savo kūrinius skelbė 
žinomi rašytojai V. Mykolai
tis-Putinas, F.Kirša, P. Vai
čiūnas, B. Brazdžionis, A. Miš
kinis, K. Inčiūra, K Jankaus

kas, L. Dovydėnas, J. Jankus, 
O. Mičiūtė, S. Zobarskas, J. 
Žlabys, N. Mazalaitė, J. V. 
Narbutas ir kiti. "Reiškėsi taip 
pat jaunoji karta — E. Matu- 
zevičius, K. Bradūnas, H. Na
gys, B. Krivickas, L. Švedas, 
V. Mačernis, A. Čipkus (A. 
Nyka-Niliūnas), M. Bavars- 
kas, J. Kaupas, J. Mekas, K. 
Barėnas, V. Kazokas, E. Na- 
kaitė (Alė Rūta), B. Rukša, A. 
Gustaitis, B. Gražulis, J. A. 
Jūragis, P. Drevinis, J. Strak- 
šys, P. Aukštikalnytė, J. Šio- 
žinys. Kad būtų išvengta na
cių cenzūros ir persekiojimų, 
buvo leidžiama ir pogrindinė 
spauda. Be kita ko, joje buvo 
skelbiamos VLIKo direktyvos, 
remiami tautinio valstybingu
mo siekiai. Pogrindžio laikraš
tėlių leidyboje dalyvavo ir ži
nomi intelektualai bei rašyto
jai J. Ambrazevičius, J. Ke
liuotis, A. Miškinis, J. Mekas, 
B. Raila, L. Dambrauskas, A. 
Srabulis.

Pro cenzūros užtvaras, kad 
ir sunkiai, bet brovėsi ir lietu
viška knyga. „Sakalo”, Valsty
binei ir kitoms leidykloms pa
vyko išleisti ne tik Vaižganto, 
Šatrijos Raganos, V. Kudir
kos, Maironio, bet ir S. Bū
davo Vidurnakčio svečią, A. 
Giedriaus Kasdienines pasa
kas, garsiąją B. Brazdžionio 
poezijos knygą Per pasaulį ke
liauja žmogus, M. Vaitkaus 
Rytmečio žingsniai, J. Povilio
nio Nereikalingi žmonės, G. 
Tulauskaitės Vėjo smuikas, V. 
Mykolaičio-Putino Rūsčios die
nos. Išėjo net dvi K. Bradūno 
poezijos knygos Vilniaus var
pai ir Pėdos arimuos. Vil
niaus universitete vykdavo 
literatūrinės popietės. Tai tuo
met V. Mykolaitis-Putinas, iš
klausęs V. Mačernio „Vizįjos”, 
autoritetingai ištarė savo 
garsųjį posakį — palaiminimą 
šiam daug žadančiam poetui: 
„Tikras lyrikas!”

Knygoje, apžvelgdamas vo
kietmečio poezįją, V. Kubilius, 
be kita ko, apsistoja prie K. 
Borutos eilėraščio „Vilnius per 
karą”, pažymėdamas, kad jo 
poetinė kalba „nuplikinta, ru
pi, be gražumynų, kaip ir 
žmogaus likimas, apsemtas 
nežinios”. Apžvelgdamas lite
ratūrą žemės, kaimo temati
ka, V. Kubilius rašo: kad K. 
Bradūno Pėdos arimuos — tai 
pirmoji lietuvių poezijos kny
ga, ištisai skirta gimtosios so
dybos ir gimtųjų laukų poeti
nei adoracijai.

Knygos autorius pažymi, 
kad poezija — vienintelė karo 
metų lietuvių literatūros rū
šis, patyrusi tam tikrą vidinį 
perversmą. Autorius tai grin
džia V. Mačernio, A. Nykos- 
Niliūno, L.Švedo, H. Nagio, 
kai kurių kitų to meto poetų 
kūryba, leidžiančife teigti, jog 
mūsų lyrikoje tuo metu bren
do radikalus posūkis tolyn 
„nuo senojo tautinio šablono” į 
naujoviškas Vakarų moderniz
mo išraiškos formas. Jau tuo
met tai įžvelgė A. Tyruolis, 
1944 m. Tėviškėje rašęs: „Rei
kia pripažinti, kad iš viduri
niosios kūrėjų kartos Lyrą yra 
paveržusi jaunoji karta. Ji 
šiandien rodo ypatingo ir net 
pavydėtino gajumo”.

Tuo tarpu proza, pasakojimo 
menas, tęsdamas nepriklauso
mybės laikų stilistikos manie
ras, liko margašonis, nesusi
telkęs į vieną vyraujančią 
kryptį.

Jei A. Vaitkus (Marius Kati

liškis) savo apsakyme vaiz
duoja ūkininko būties ciklą, 
įsiliejusį į didįjį gamtos ciklą, 
tarsi neturintį pabaigos, tai J. 
Jankus apsakyme „Teisybės 
varpai”, skirtame nespėjusiai 
išeiti prozos antologijai, visais 
varpais skambina: mirė tei
sybė! Laikraštyje Ateitis at
karpomis išspausdintame V. 
Ramono romane Dulkės rau
donam saulėlydy susipina die
nos įvykių kronikos, ideolo
ginės polemikos, kurias šen 
bei ten perveria meilės fabulos 
siūlai. Tokio tipo romanai, 
įstatyti į istorinio laiko rėmus, 
slystantys į bėglų kronikinį 
aprašinėjimą, laikraštinę sti
listiką. V. Kubiliaus nuomone, 
vėliau bus rašomi tiek vieno
je, tiek kitoje „geležinės už
dangos” pusėje. Tuo tarpu K 
Borutos romanas Baltaragio 
malūnas, kaip ir J. Kaupo fan
taziją su tikrove maišančios 
pasakos vaikams, pratęsė ir 
savotiškai apibendrino naujo
viškos lietuvių prozos tenden
cijas, sukūrė poetinio kūrinio 
formą.

Knygoje Neparklupdyta mū
za V. Kubilius apžvelgė taip 
pat vokietmečio dramą, pa
brėždamas, kad tais įtampos 
ir pavojų metais teatro spek
takliai tapo lyg „oazė dyk
vietėje”, žmonių dvasinio ben
drumo ir apvalančio katarsio 
švente. Vilniaus dramos teat
re 1942 m. A. Škėma pastatė 
pirmąjį spektaklį, Vaidilos 
teatre kaip režisierius debiu
tavo J. Blekaitis. Į dramos 
žanrą metėsi išgarsėję prozi
ninkai F. Neveravičius, J. 
Jankus. Tada drama tapo pa
grindiniu J. Grušo kūrybos 
žanru. Jauna prozininkė E. 
Nakaitė (Alė Rūta) parašė lib
retą operai „Žiogas ir skruz
dės”. Jaunojo teatro scenoje 
1944 m. pavasarį pasirodė jau
na aktorė B. Pūkelevičiūtė, 
anot apžvalgininko A. Rannit 
pasisakymo laikraštyje Atei
tis, „Sužavėjusi jausmingumu, 
gyva vidine šiluma, lyriniu 
aktorės sutapimu su vaidina
ma role”. Dramos srityje akty
viai pasireiškė S. Santvaras, 
V. Alantas, V. Adomėnas, A. 
Škėma, į dramos žanrą grįžo 
V. Mykolaitis-Putinas. Para
šytos dramos tuoj buvo stato
mos ne tik Kaune, Vilniuje, 
bet ir Panevėžio, Telšių, ki
tuose periferįjos teatruose. 
Net B. Sruoga Stutthofo konc- 
lageryje parašė ilgesnių ir 
trumpesnių komedįjėlių, o 
taip pat dramą „Pavasario 
giesmė”.

Baigdamas savo stambią, 
bemaž pustrečio šimto pusla
pių, knygą, jo pavadintą ap
žvalgine apybraiža, V. Kubi
lius apibendrindamas rašo, 
kad vokietmečiu tautinė savi
monė, subrandinta nepriklau
somybės metais ir nepalaužta 
pirmosios sovietinės okupaci
jos, tebebuvo stipri ir lėmė pa
syvaus pasipriešinimo visuoti
numą. Kultūra tapo tos dva
sinės atsparos išraiška, es
mine tautos savigynos forma.

Nuo artėjančios teroru gre
siančios antrosios sovietinės 
okupacijos didžioji dalis rašy
tojų, ypač jaunosios kartos, 
pasitraukė į Vakarus. Pasak 
V. Kubiliaus, tik ten galėjo 
būti tęsiami vidiniai litera
tūros pokyčiai ir galėjo pra
siskleisti pumpurai, sukrauti 
nepalankiomis vokietmečio są
lygomis.
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Lietuviški poteriai — raštijos 
. pradžia

Pirmiausia noriu paaiškinti 
bei patikslinti temą^ Jos pa
vadinimo žodį raštija čia su
prantu plačiausia prasme, 
kaip bet kokį rašymą. Taigi 
pasakymą raštijos pradžia su
praskime kaip rašymo, žino
ma, lietuviškai, o ne kuria ki
ta kalba, pradžią. Tuo būdu 
mano pasvarstymų temą gali
ma būtų suformuluoti ir taip: 
kada pradėta lietuviškai rašy
ti?

Rašymo pradžią aš sieju su 
lietuviškų poterių atsiradimu.

Kai kas lietuviškai rašymo 
pradžios ieško akmenyse 
įspaustuose ženkluose, įro
dinėja lietuvius turėjusius ru
nų raštą ir pan. Į tokias pa
stangas žiūriu labai skep
tiškai. Taip pat negaliu se
niausiu lietuvių rašto pamink
lu laikyti 1351 m. Kęstučio 
priesaikos, esančios vengrų 
Dubnico kronikoje, nes tos 
priesaikos kalba tiek iškrai
pyta, kad neturi nieko bendra 
su lietuvių kalba. Cituoju iš 
tos priesaikos: ragochina roz- 
nenachy gospanany. Pakanka 
sveikos nuovokos padaryti iš
vadą, kad tai joks lietuvių kal
bos paminklas. Taip pat nera
cionalu lietuviško rašto ištakų 
ieškoti senosios Lietuvos val
stybės raštinėse vartotoje sla
viškoje kalboje (taip daroma), 
kuriai pradžią davė Balka
nuose iškilusi bažnytinė slavų 
kalba. Iš tikrųjų raštas į vidu
rio ir rytų Europos tautas atė
jo su krikščionybe. Lietuviai 
nebuvo išimtis. Ir mes pradė
jome rašyti, tik tapę krikščio
nimis. Prieš tai mūsų protė
viai galėjo turėti tik tam tik
rus, su raštu susijusius, ženk
lus, atskirus simbolius, bet tai 
nebuvo tikrasis raštas. Tikrąjį 
raštą mums, kaip ir mūsų kai
mynams, atnešė krikščionybė. 
Taigi, spręsdami rašto pra
džios klausimą, turime pir
miausia nustatyti, kada lietu
viai susipažino su krikščio
nybe.

Čia vėl susiduriame su spė
liojimais. Mūsų tolimąją pra
eitį gaubia nemaža mitų. Vie-

Akademikas Zigmas Zinkevičius (kairėje) ir dr. Petras Kisielius I 
laisvę fondo studijų savaitėje Vilniuje.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Zigmas Zinkevičius

nas jų — tvirtinimas, kad lie
tuviai su krikščionybe susi
pažinę vėlai ir todėl paskuti
nieji iš Europos tautų buvę 
pakrikštyti. Esą jie ilgus am
žius gyveno neįžengiamose gi
riose ir buvo nežinomi pasau
liui. Tai netiesa. Slavų kal
bose vartojamas Lietuvos pa
vadinimas Litva rodo, kad su 
juo slavai buvo pažįstami ma
žiausiai pusę tūkstantmečio 
iki pirmojo to vardo užrašymo 
kronikose (1009 m.). Dvibalsio 
ie virtimas slavų i šiame var
de rodo, kad su juo slavai tu
rėjo susipažinti dar tais toli
mais laikais, kai rytų baltai, 
užuot vėlesnio ie, tebetarė 
siaurą ę, turėtą vėliausiai iki 
VII a. Iš slavų šį vardą 
perėmė germanai ir kitos gen
tys. Tai irgi atsitiko dar gero
kai prieš Lietuvos vardo pate
kimą į istorijos šaltinius. Pel
kėse lindėjusi tauta negalėjo 
būti taip plačiai žinoma, juo
lab, kad tada su slavais lietu
vių etninis plotas greičiausiai 
dar nesiribojo, skyrė kitos bal
tų gentys. Slavai lietuvių ne
siekę, bet apie juos puikiai 
žinojo! Taigi vėlyvo Lietuvos 
krikšto priežastis buvo kita, o 
ne tariamas „tūnojimas pel
kėse”. Jos reikia ieškoti Lietu
vos geografinėje padėtyje. Iš 
Vakarų ir Rytų atslenkančios 
krikščionybės bangos susidūrė 
ties Lietuva. Ar Lietuva būtų 
priėmusi krikštą iš Vakarų, ar 
iš Rytų — vis tiek būtų pasku
tinė.

Kalbos duomenys akivaiz
džiai rodo, kad krikščionybės 
banga iš Rytų pasiekė Lietuvą 
anksčiau, negu iš Vakarų. Tai 
rodo seniausias lietuvių baž
nytinės terminijos sluoksnis 
— tokie žodžiai kaip bažnyčia, 
gavėnia, krikštas, kūčios, Ka
lėdos, Velykos, krikštavardis 
Povilas ir kt., gauti be jokio 
abejojimo iš rytinių slavų dar 
gerokai prieš oficialų Lietuvos 
krikštą, greičiausiai X a. Iš 
Vakarų atslenkanti krikš
čionybės banga prie Lietuvos 
ėmė artėti ne anksčiau, kaip 
XI a. Bet jai, o ne iš Rytų at

slenkančiai bangai, buvo lem
ta užlieti Lietuvą. Taip atsiti
ko dėl susiklosčiusios palan
kios situacijos.

Kad ir kaip mes traktuo
tume vadinamąjį „karalių” 
Netimerą — buvo jis prūsas ar 
lietuvis, nėra abejonės, kad 
lietuviai iki Mindaugo laikų 
jau buvo kažkiek susipažinę 
su krikščionybe, daugiausia 
per kaimynus rytų slavus. Ta
čiau Lietuvos krikšto pradžią 
reikia nukelti tolyn bent 2 
šimtmečiais nuo Netimero 
epochos — į Mindaugo laikus, 
kada įvyko pirmasis Lietuvos 
krikštas, be galo svarbus 
mums įvykis, istorikų iki šiol 
nepakankamai įvertintas. Tai 
padaryti trukdo šmeižtas ir 
dezinformacijos kampanija 
prieš Mindaugą, pradėta Lie
tuvos priešų dar Mindaugo 
laikais ir iki šiol tebevykdo
ma.

Suvienijęs Lietuvą ir padė
jęs pagrindus stipriai valsty
bei, Mindaugas skubėjo krikš
tytis. Jis suprato šio akto 
reikšmę. Anuomet į Europos 
valstybių bendriją galėjo pa
tekti tik krikščioniška šalis. 
Siekdamas to tikslo, Mindau
gas parodė nepaprastą nuo
voką ir didelius diplomatinius 
sugebėjimus. Suvienytą Lie
tuvą jis privedė prie krikšto. 
Jis, kartu su savo šeima ir di
dikais, buvo pakrikštytas 
1251 m., greičiausiai pavasarį. 
Taigi šiemet nuo to labai svar
baus Lietuvai įvykio sukako 
750 metų. Deja, mūsų spauda 
ir apskritai žiniasklaida šios 
sukakties beveik nepaminėjo.

Kiek lietuvių tada su Min
daugu buvo pakrikštyta, tiks
liai nežinome. Popiežiaus Ino
cento IV bulėse ne kartą tvir
tinama, kad Mindaugas buvo 
pakrikštytas „su dideliu skai
čiumi pagonių” (cum numero- 
sa multitudine paganorum). 
Vėliau Rygos arkivyskupas Al
bertas rašė, kad tada su Min
daugu pasikrikštįjo daugiau 
negu 20,000 žmonių. Tai 
aniems laikams labai daug. 
Mindaugas pastatydino mū
rinę katedros bažnyčią, atro
do, Vilniuje, kur dabar yra ar
kikatedra — atrasti to meto 
statinio pamatai. Aprūpino 
vyskupo rezidenciją, užrašė jai 
žemių. Pirmoji Lietuvos vys
kupija popiežiaus bule buvo 
pavaldi tiesiogiai Šventajam 
Sostui. To atkakliai reikalavo 
Mindaugas. Ir tai pasiekė. Ta
da buvo įsteigtos dar 2 vysku
pijos: Mindaugo valdų pie
tuose ir šiaurės vakaruose — 
Kurše. Iš 3 vyskupijų Mindau
gas stengėsi sudaryti tiesio
giai popiežiui pavaldžią Lietu
vos bažnytinę provinciją, tuo 
būdu sukurti krikščionišką 
Lietuvos karalystę, atitinkan
čią to meto Europos kara
lystes. Lietuva kurį laiką — 
iki karaliaus Mindaugo nužu
dymo — traktuota kaip krikš
čioniškas kraštas.

Tada turėjo būti į lietuvių 
kalbą išversti poteriai, -svar
biausios maldos, be kurių ne
galėjo apsieiti pirmieji krikš
čionys Lietuvoje. Lietuviški 
poteriai buvo būtini. Žmonės

Adomas Varnas. „Mindaugo karūnavimas”.

kitų kalbų, be savo gimtosios, 
tada Lietuvoje dar nemokėjo, 
taigi ir melstis turėjo lietu
viškai. Poterių vertimu turėjo 
pasirūpinti vienuoliai pran
ciškonai. Jie atvyko į Lietuvą 
apie 1245 m., dar prieš Min
daugo krikštą, greičiausiai iš 
Rygos. Iki šiol vyravusią nuo
monę, kad poterius į lietuvių 
kalbą išvertė karalius Jogaila, 
reikia atmesti jau vien dėl to, 
kad niekur pasaulyje karaliai 
poterių neverčia.

Mindaugo laikais įžiebta 
krikščionybės kibirkštis Lietu
voje nebeužgeso. Tai rodo ne 
tik įvairiomis progomis šalti
niuose minimi krikščionys, jų 
bažnyčios, bet ir faktas, jog 
išliko tada išversti poteriai, 
tam tikri akivaizdūs pirmykš
čio vertimo elementai senes
niuose ir dabartiniuose mūsų 
poterių tekstuose. Taigi turėjo 
būti nepertraukiamas tų pote
rių vartojimas.

Tačiau ypač svarbu tai, jog 
lietuviškų poterių, jų seniau
sių išlikusių tekstų, analizė 
aiškiai rodo, kad jie buvo iš
versti ne iš lenkų kalbos, kaip 
iki šiol manyta, bet iš vokiečių 
kalbos dar karaliaus Mindau
go laikais, nes juose yra tokių 
pasakymų ir frazių, kurios ne
galėjo būti išverstos iš lenkų 
kalbos, bet sutampa su XIII a. 
— Mindaugo laikų vokiškų po
terių atitinkamais pasaky
mais bei frazėmis. Čia tų suta
pimų neminėsiu. Tai padaryta 
mano knygoje Lietuvių pote
riai, pasirodžiusioje pernai, 
taigi visiems prieinamoje. Dar 
galite ją įsigyti Lietuvių Kata
likų mokslo akademijoje, Vil
niuje, Jakšto 9, III a 301 kmb. 
Čia pasitenkinsiu tik trumpu 
vieno kito pavyzdžio paminė
jimu. Antai žegnonėje mes tu
rime žodį Dievas (vardan Die
vo tėvo), kurio lenkiškoje žeg
nonėje nėra ir niekuomet ne
buvo, o vokiečiai jį turėjo ne 
tik XIII a., bet ir gerokai vė
liau, vietomis išliko iki pat šių 
dienų. Viešpaties maldos fra
zėje teesie tavo valia, užuot ta

vo valia senuosiuose lietuvių 
poterių tekstuose yra išlikęs 
variantas tavo noras — aiškus 
vertimas iš vokiečių deine 
Wille. Tikėjimo išpažinimo 
frazėje dangaus ir žemės Su
tvėrėją, užuot žodžio Sutvėrė
jas senuosiuose poterių užra
šymuose yra Darytojas, atitin
kantis vokiečių Schoepfer. 
Įdomus Angelo pasveikinimo 
frazės Tu pagirta tarp moterų 
atvejis. Jokioje kalboje ši po
teriaus frazė neturi žodžio, 
atitinkančio mūsų pagirta, vi
sur yra „palaiminta”, plg. len
kų blogoslauriona, lotynų bene- 
dieta ir t.t. Lietuvių pagirta 
atsirado dėl vokiečių gebene- 
deit (unter den Frauen) netin
kamo vertimo. Vokiečiai šį žo
dį gavo per italų kalbos tarpi
ninkavimą iš lotynų benedic- 
ta; bene „gerai” + dieta „pasa
kyta”, taigi „pagirta”. Tai tik 
keli pavyzdžiai.

Sunku įsivaizduoti, kad 
Mindaugo laikais poterių lie
tuvišką vertimą parūpinę 
pranciškonai būtų galėję ap
sieiti be lietuviško teksto už
rašymų. Bažnytinėje praktiko
je neįmanoma išsiversti be rei
kalingiausių tekstų vietos 
žmonių kalba. Tie tekstai ne
galėjo būti dvasininkų išlai
komi vien atmintyje, be jokių 
užrašų. Turėjo būti vartojami 
poterių, kitų maldų, gal ir 
giesmių rankraščiai. Tačiau 
jie iš Mindaugo ir vėlesnių 
laikų iki pat spaudos išradimo 
išlikti negalėjo, nes knygų, į 
kurias būtų juos įrašę ir tuo 
būdu išlaikę, tada dar nebuvo. 
Spauda išrasta tik po dviejų 
šimtmečių.

Kada buvo pradėta spaus
dinti lietuviškas knygas, rank
raščiai tapo nebereikalingi. 
Niekas jų nesaugojo ir jie greit 
nusimetė. Nuo Mindaugo lai
kų iki spaudos išradimo, kaip 
sakyta, praėjo pora šimtų me
tų, per kuriuos neturėta kny
gų, į kurias būtų galėję ką 
nors įrašyti. Lietuviški rank
raštiniai tekstai išliko tik tais 
atvejais, jeigu jie buvo įrašyti į 

spausdintą lotynišką knygą. 
Kitokių spausdintų knygų 
bent šimtą metų po spaudos • 
išradimo dar nebuvo. Tos loty
niškos knygos anuomet buvo 
labai brangios, todėl stropiai 
saugomos. Jos ir išlaikė buvu
sios lietuviškos rankraštinės 
raštijos nuotrupas. Beje, ne vi
sos tos nuotrupos surankiotos 
ir ištirtos. Paminėsiu svar
biausias.

Turime rankraštinį poterių 
tekstą, įrašytą maždaug pusę 
šimtmečio prieš Mažvydo ka
tekizmo pasirodymą vienoje 
lotyniškoje knygoje — Tracta- 
tus sacerdotalis. To paties lai
kotarpio išliko daugiau kaip 
šimtas smulkių lietuviškų įra
šų (atskirų žodžių, frazių) vie
name lotyniškame mišiole. 
Pridėkime dar vieną kitą 
smulkų tekstelį kitose loty
niškose knygose. Tai ir viskas. 
Bet tai tik lašelis tos rank
raštinės raštijos, kurios pra
džią turėjo duoti poterių verti
mas į lietuvių kalbą karaliaus 
Mindaugo laikais.

Reikia konstatuoti, kad vi
sos išlikusios lotyniškos kny
gos su lietuviškais įrašais pri
klausė Vilniaus pranciškonų 
vienuolynui. Taigi nėra abejo
nių, jog, prieš jėzuitams atsi
keliant į Lietuvą ir pradedant 
spausdinti lietuviškas knygas, 
Vilniaus pranciškonų vienuo
lyne lietuvių kalba jau buvo 
vartojama kaip rašomoji. Įdo
mu, jog tų įrašų dialektologinė 
analizė rodo, kad visi įrašy- 
tojai buvo vilniečiai, kilę dau
giausia iš vietovių į rytus nuo 
Vilniaus, kur dabar lietuviu
kai jau nebekalbama, bet išli
ko gausūs lietuvių kilmės vie
tovardžiai. Taigi, šis kraštas 
anuomet vaidino labai svarbų 
vaidmenį lietuvių kultūros 
raidoje. Beje, ir tarp Mažvydo 
bendradarbių buvo nemaža ki
lusių iš šio krašto.

Aptarti ankstyvieji lietuviš
ki įrašai rodo, kad senoji rank
raštinė raštija, turėta iki pir
mųjų spausdintų lietuviškų 
knygų pasirodymo, savo rašy
ba gerokai skyrėsi nuo spaus
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dintų knygų. Įrašuose visai 
nėra lenkiškų elementų, seka
ma lotynų rašyba. Mažvydas 
ir kiti pirmųjų spausdintų 
knygų sudarytojai buvo susi
pažinę su ta rankraštine raš
tija. Nors jie jau buvo stipriai 
paveikti lenkų kultūros ir se
kė ano meto įvairuojančios 
lenkų rašybos pavyzdžiu, bet 
jų knygose aptinkame neabe
jotinų senosios rankraštinės • 
raštijos elementų. Imkime bal-" 
šią ilgumo žymėjimą. Lenkų 
kalboje nėra ilgųjų balsių, dėl 
to ir lietuviai, kada pradėjo ' 
leisti knygas, veikiami didelės 
lenkų įtakos, ilgųjų balsių 
nežymėjo. Ankstyvuosiuose 
įrašuose balsių ilgumas žymi
mas, ir labai savotiškai, kitaip 
negu tai darome dabar: pakar
tojama ta pati raidė (kaip da
bar daro estai, suomiai). Nors X 
pirmojoje spausdintoje lietu-' 
viškoje knygoje balsių ilgumas 
nežymimas, bet joje yra du pa- j 
vyzdžiai, kur Mažvydas pažy
mi balsių ilgumą lygiai taip, 
kaip tuose įrašuose. Jis rašo J 
praschiikiet „prašykite” (11 
psl., 18 eil.) su du sykius pa
rašyta raide i ir Suunaus „sū- 
naus” (24 psl. 11 eil.) su analo
giškai pakartota raide u. Taigi j 
Mažvydas su rankraštine raš
tija turėjo būti susipažinęs.

Kitas pavyzdys. . .Įrašuose " 
vartojama specifinė raidė pla- ' 
čiajam balsiui e žymėti, su 
tam tikru diakritiku (kaip lat- 
vių lingvistinėje literatūroje). 
Mažvydas tokios raidės nevar
tojo ir negalėjo vartoti, nes 
spaustuvėje jos nebuvo (jokio- ; 
je knygoje, anuomet išleistoje 
Karaliaučiuje, tokios raidės .- 
nepastebėta). Bet pirmųjų 
knygų Didžiojoje Lietuvos Ku- 
nigaikštįjoje parengėjas Mi-~ 
kalojus Daukša tokią raidę 
vartojo. Sunku bbtų patikėti, - 
kad jis pats ją „išrado”. ĮraK 
šuose dažnai kirčiuojama, pa
žymima kirčio vieta. Daukša 
ir kai kurie kiti ankstyvieji 
autoriai irgi sistemingai kir- „ 
čiavo. Visa tai rodo, kad rank
raštinė raštįja veikė pirmuo
sius mūsų spausdintų knygų 
parengėjus ir, matyt, toji įtaka 
nebuvo maža.

Iš viso to, kas Čia pasakyta, 
aiškėja, kad lietuvių rašomo- , ,, 
sios kalbos istorįją reikia pra
dėti ne nuo pirmosios lietuviš
kos knygos pasirodymo (1547 
m.), bet gerokai anksčiau..... ;;
Mūsų raštįjos amžių reikia 
pratęsti mažų mažiausiai pus- • - 
šimčiu metų, iš kurių turime 
įrašų lotyniškose knygose, o iš ..,,,, 
tikrųjų lietuviškai buvo rašo- 
ma dar daug anksčiau, galbūt ~ 
net daugiau negu dviem šimt- 
mečiais, nuo pat karaliaus 
Mindaugo laikų, kada buvo 
išversti lietuviški poteriai, tik 'z.-~ 
to laikotarpio tekstų neišliko. 
Todėl stebina mūsų literato- 
ros istorikų, rašančių apie lie-. 
tuvių raštijos pradžią, viso to 
ignoravimas. Ir net su pirmo- 
sios lietuviškos knygos jubilie- s , 
jumi susijusiuose leidiniuose. 
Antai vienoje šiaip jau nepras- .. . ,į 
toje tos tematikos knygoje, , 4 
skirtoje mokyklai, nė vienu sa- ,h 
kiniu neužsimenama apie čia . . . v, 
aptartą rankraštinę raštiją . 
(autorius Saulius Žukas). At-; ..„ 
rodo lyg tos raštįjos visai ne- . 
būtų buvę. Tartum Mažvydas , ,į 
mums būtų iš dangaus nukri- 
tęs!

Paskaita, skaityta Į laisvę X stu
dijų savaitėje Vilniuje 2001.08.01.
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Praeities ir dabarties sąsajos
Lietuvos tūkstantmečio mi

nėjimo direkcija paskelbė gro
žinės" literatūros kūrinių kon
kursą, skirtą Lietuvos valsty
bės 750 metų jubiliejui. Kon
kurso tikslas — Lietuvoje ir 
išeivijoje pagyvinti, suaktyvin
ti mūsų valstybės praeities 
apmąstymą šiuolaikine meno 
kalba. Priimami nauji, dar ne
spausdinti, knygos apimties 
kūriniai — esė, romanai, poe
mos, dramos, kino scenarijai.

Konkursas vyksta trejus me
tus. Jo laimėtojai — laureatai 
skelbiami Mindaugo karūna
vimo — Valstybės dieną. 2002 
m. liepos 6 d. bus skelbiami 
istorinės dramos, poemos ir 
kino scenarijaus, o 2003 me
tais — istorinio romano kon
kurso laimėtojai.

Konkurso pirmasis etapas 
— istorinio esė — vyko šie
met. Devynių autorių pristaty
tus kūrinius vertino Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo di
rekcijos koordinacinės tarybos 
suburta vertinimo komisija, 
sudaryta iš literatų ir isto
rikų. Nugalėtoju pripažintas 

‘ religijotyrininkas Gintaras 
Beresnevičius už esė „Ant lai
ko ašmenų”. Valstybės dienos 
proga šią premiją — 10,000 
litų_—G. Beresnevičiui įteikė 
LR prežfdėntas Valdas Adam
kus.

Vertinimo komisijos nariai 
pripažino, kad šis G. Beresne
vičiaus kūrinys labiausiai ati
tinka konkurso idėją, išlaiko 
visus eseistinio žanro reika
lavimus. Jame autorius įtai
giu, nuotaikingu stiliumi ana
lizuoja svarbias praeities ir 
dabarties sąsajas, griauna įsi
senėjusias, šabloniškas nuos
tatas (stereotipus). Remdama1 
sis puikiu dvasinio paveldo, 
religijų ir mitologijos išma
nymu, esė „Ant laiko ašmenų” 
autorius apmąsto Lietuvos is
torinę patirtį tūkstantmetės 
europinės patirties sąlygomis 
bei aplinkybėmis.

Draugo skaitytojams, be 
abejo, įdomu bent trumpai su
sipažinti su šio svarbaus kon
kurso laureato Gintaro Beres
nevičiaus asmenybe ir veikla. 
Tai jaunas, premijos įteikimo 
dienomis savo 40-metį pažy
mėjęs vilnietis (gimęs Kaune). 
1984 m. G. Beresnevičius bai
gė Vilniaus universiteto Istori
jos fakultetą. Dėstė Kauno ir 
Vilniaus aukštosiose mokyk
lose, dirba Kultūros institute 
ir išeivijoje žinomo, prelato J. 
Prunskio remto kultūrinio sa
vaitraščio Šiaurės Atėnai re
dakcijoje. G. Beresnevičius pa
sireiškia ir kaip rašytojas. 
1991 m. ėjusiame žurnale Ke
turi vėjai buvo išspausdintas 
postmodernistinis jo romanas 
Nuostabūs Tomo Vagabundo 
nuotykiai ir regėjimai, kituose 
kultūriniuose leidiniuose — 
novelių, eseistinių straipsnių. 
Kritikų nuomone, G. Beresne
vičiaus kūryba pasižymi sub
tilia ironija, intelektualumu, 
šmaikščiomis situacijomis.

G. Beresnevičius taip pat iš
leido religijotyros knygas Dau
sos (1990), Baltų religinės re
formos (1995), Religijos istori
jos metmenys (1997), Religijo
tyros įvadas (1997).

Premijos paskyrimo proga, 
G. Beresnevičius mielai sutiko 
atsakyti į Draugo korespon
dento Algimanto Antano Nau
jokaičio pateiktus klausimus.

— Pripažinta, kad Lietu
voje, netoli Vilniaus, yra 
geografinis Europos cent
ras, o lietuvių kalba — pati 
senoviškiausia (archaiš
kiausia) iš visų senųjų in
doeuropiečių kalbų. Ar ga
lite pasakyti, kad šiandieni
nė Lietuva, visuomenės 
mąstysena jau yra ne tik 
geografinėje, bet ir kultū
rinėje, politinėje Europos 
erdvėje?

— Mes sakome esą Europos 
centre (geografiniame), o ob
jektyviai klausimas keliamas 
•— ar esame bent jos pakraš
tyje — kultūriškai, politiškai. 
Tam tikra prieštara net ne 
išsyk krenta į akis, bet tai bū
dinga lietuviškai mąstysenai
— būdami ir jausdamiesi pa
saulio vidury, tačiau savo pa
rapijoje, savo kaime, nelabai 
domėjomės, kas yra už jo ribų 
ir mūsų protėviams nė į galvą 
nešaudavo, kad pasaulio vidu
rys kažkur kitur, o ne čia pat, 
po mūsų kojomis. Tas įsivaiz
davimas buvo gajus ne tik ku
nigaikščių laikais. O dar prieš 
kelis dešimtmečius Lietuvoje 
naiviai, bet nuoširdžiai įsiti
kinus, samprotautd, kad dėl 
Lietuvos išvadavimo gali kilti 
branduolinis karas. To buvimo 
pačiame vidury nuojauta, įgy
vendinta Europos centro par
ke, dabar patyrė didžiulį pra
laimėjimą ir mums reikia aiš
kintis, ar, būdami vidury Eu
ropos, jai priklausome?

— Berlyne, New Yorke ar 
Turkijos paplūdimiuose iš
girsti kalbant lietuviškai — 
jokia naujiena. Jei turiz
mas (poilsinis, verslo rei
kalais, prekybinis, darbo 
ar kontrabandinis) reiškia 
fizinį buvimą Europoje, 
mes joje esame.

— Bet ar kūniškai neabejoti
nai būdami Europoje, esame 
joje savo mąstysena, mentali
tetu? Atsakyčiau, kad dar 
prieš dešimtmetį, sovietmečiu, 
mūsų mąstymo su europie
tiškų nebuvo galima net lygin
ti. Dabar mes, jei ne mąstome 
kaip europiečiai, tai neabejoti
nai artėjame prie europietiš- 
kos mąstysenos. Bėda, kad 
plačiausieji Lietuvos visuome
nės sluoksniai, tos Europos nė 
akyse nematę, ar paspoksoję 
jon tik per televizoriaus lan
gelį, jos poveikio nejaučia.

Europa — tai pagarba asme
niui, tolerancija kitaip manan
čiam ar besielgiančiam. Lietu
voje to nėra. Turiu omenyje, 
kad to nėra provincijoje, nėra 
kaime ir mažuose miesteliuo
se. Vilnius — čia vienintelė 
išimtis. Kultūriškai žiūrint, 
Vilnius ir Klaipėda — europi
nio mąstymo, europinės veik
los ir nuostatų miestai. Aišku 
kodėl — pirmasis — sostinė, 
su didžiausiu užsieniečių ant
plūdžiu. Tarp jų — ir sėsliai 
apsigyvenę užsieniečiai. Pas
tarieji nevertina Vilniaus, 
kaip kokio užkampio, jiems tai
— jei ne Frankfurtas, tai bent 
jau arčiau kokio šiaurės Itali
jos miesto ar Dublino. Jie ne
beskiria ribos „rytai — vaka
rai”. Kai kurie čia apsigyvenę 
vakariečiai rašo eiles lietuviš
kai ar dainuoja lietuviškuose 
„popso” ansambliuose, nejaus
dami jokio kultūrinio atotrū
kio nuo Europos. Klaipėda gi
— uostamiestis, Lietuvos po
žiūriu, jei jau pašmaikštauti,

— ne jos sudėtinė dalis, o sava 
provincija ar kultūrinė-ekono- 
minė sala, daugybe saitų sie
jama su Šiaurės Vokietija ir 
Skandinavija. Klaipėda — jau 
Europa, tapusi ja kažkaip ne
pastebimai, ir niekas šio sueu- 
ropėjimo mirksnio taip ir ne
suspėjo užfiksuoti.

Apskritai, mes esame perėji
mo tarpsnyje. Intelektualai, 
politikai — jau Europoje ir 
mąsto europinėmis kategorijo
mis bei vertybėmis. Tyliai, bet 
palengva, Europa slenka ir 
provincijon. Ne tik „Coca eo
lą”, ar „Carlsberg” alaus plast
masinėmis reklamomis, bet ir 
prakutusių ūkininkų kartais 
pastebimu siekimu savo tech
nologijomis prilygti pažangie
siems Vakarų ūkininkavimo 
būdams. Tačiau aš čia piešiu 
pernelyg idilišką paveikslėlį
— didesnė Lietuvos dalis iš
ties nuskurdusi, pervargusi, 
persigėrusi, pikta ir jokios Eu
ropos su savo mentalitetais jai 
nerūpi. Rūpi kiauri vaikų ba
tai, alkanos kūdikių akys ir 
nuosavos pagiriotos gerklės.

Tikrojoje Europoje mes atsi
dursime ne tada, kai Lietuvą 
formaliai priims į Europos Są
jungą, o kai į gyvenimą ateis 
ta karta, kuri dabar daugia
aukščių namų kiemuose zuja 
ant vaikiškų paspirtukų. Ant
roji karta po Nepriklausomy
bės. Ji tiesiog nežinos kitokio, 
„neeuropinio” gyvenimo būdo. 
Rūpintis savimi, neužgaunant 
kito, siūlytų Europa. Deja, 
šiandieninis Lietuvos gyveni
mo šūkis būtų atvirkščias — 
užgaudamas kitą ir jam kenk
damas, rūpinkis savimi.

Pati Lietuva ir politiškai, ir 
geografiškai būdavo periferija 
ilgus amžius, bet, atėjus jos 
laikui, išmušus paslaptingam 
istorijos varpo dūžiui, tarsi po 
signalo į mūšį, kviečiantį po 
žeme miegančią kariuomenę, 
Lietuva pakildavo iš pelenų ir 
dulkių, suliepsnodama viso 
pasauli* akivaizdoje. Sulieps
nodama ne tiek savo perga
lėmis, ir dar dažnesniais pra
laimėjimais, bet sugebėjimu 
nuolatine auka atsilaikyti 
prieš ilgalaikes priespaudas ir 
ilgaamžius pralošimus. Tad 
buvimas istorijos ir politikos 
pašaly visada buvo sąlygiš
kas, ir nėra abejonės, kad tai, 
ką Lietuva padarė prieš de
šimtmetį, ji sugebės atkartoti 
ateityje — kitomis aplinky
bėmis ir prieš kitokio pobū
džio iššūkius. Gal šiandien jų 
pobūdžio mes nė nenuvo
kiame, bet Lietuva — tai peri
ferija, nuolatos gresianti virs
ti, jei ne centru, tai atskaitos 
ir savęs įtvirtinimo bei kitų el
gesio vertinimo tašku. Ukrai
niečių ir baltarusių demokra
tams ji jau tokia yra geroką 
laiko tarpą. Oskaras Milosz tą 
pranašavo — tik jau pasauli
niu mastu, prieš gerą pusam
žį.

Apskritai, provincijos savy
bės brandina didžiulę sprogs
tamąją jėgą. Imperatoriškose 
Kinijoje ir vėlyvojoje Romoje į 
imperatorius gabūs provincia
lai iškildavo daug greičiau, 
griežčiau ir beatodairiškiau 
nei dvaro proteguojami skys
tablauzdžiai. Mūsų globaliame 
pasaulyje tvirtos barbariškos 
kinkos yra privalumas. Mes — 
paskutinieji, kalbantys lotynų 
ir sanskrito dialektus pergyve-

Gintaras Beresnevičius.

nusia kalba. Gyvendami viską 
permalančiuose sostapiliuose 
ar didvalstybių provincijose, 
būtume ją praradę suvisam. 
Vien kalbėdami, vien rašyda
mi lietuviškai, mes įdomūs 
sau ir kitiems kaip induistų 
užkalbėtojai, dūsaujantys san
skritiškai su gyvatėmis,, ir se
nesne negu mąjų ar japonų 
kalba besišnibždantys su Ma
rija.

Tačiau kultūrinis buvimas 
Europoje daug skaudesnis 
klausimas, visiškai nutrau
kiantis istorinės ir kalbinės 
mitologijos kaspiną, kuriuo 
dangstome savo tikrąjį men
kavertiškumą. Čiurlionis, Sa
bonis ir... ir ištisa siauruose 
Europos kultūros (meno ir 
muzikos) elito rateliuose žino
mų kūrėjų bei atlikėjų pleja
da. Nieko naujo, gyvo, euro
pietiško taip ir neatsirado. To
mas Venclova — irgi garsus, 
bet kelių šimtų intelektualų 
tarpe. Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis — tai dingstis 
mums aikčioti, akies kampu
čiu stebint, ar lygiai taip pat, 
kaip mes, nuo Čiurlionio di
dybės alpsta mūsų svetimša
liai draugai. Tačiau, jei mūsų 
kolega bent kiek susipažinęs 
su secesu (Jugendstiliu), jis 
atpažins Čiurlionį, kaip vieną 
iš daugybės savo laiko secesi- 
ninkų, tik minkštesnėmis vi
zijomis ir spalvomis atkartoju
siu smegenyse įstrigusius 
vaizdus.

Pasakyčiau, mes visi pririšti 
prie kalbos, nesame išverčia
mi (netgi universalusis Čiur
lionis pririštas prie savo lietu
viškos vaizdakalbės). Mes pri
rišti prie savo lietuviškos kal
bėsenos ir gyvename savo Eu
ropoje, savoje lietuviškoje Eu
ropoje, kurios, tarkime, poezi
jos, meno ir muzikos lygis nie
kuo neatsilieka nuo europie
tiškų etalonų, o poezija juos 
tiesiog lenkte lenkia. Netu
rime pagrindo aimanuoti, kad 
mūsų kultūra nusmukusi ar 
„neverta Europos”. Nesigirsi- 
me — kultūroje daug kur ją 
lenkiame, ypač dabartinio kul
tūros suvienodėjimo ir supre- 
kinimo aplinkybėse mūsų re
žisieriai į Vakarus veža gerus 
spektaklius, gauna ten garsias 
premijas bei apdovariojimus. 
Tik bėda, kad pačių vakarie
čių teatras subanalintas ir su
primityvintas tiek, kad mūsų 
gan elementarus, modemistiš- 
kai tradicinis, teatras ten daro 
pritrenkiantį įspūdį ir aiškiai 
išsišoka iš bendro lygio.

Taigi — mes esame Europos 

Algimanto Žižiūno nuotr.

lygmeny, tačiau retai jame 
dalyvaujame tiesiogiai — tai 
įgimto drovumo ir lietuviškos 
melancholijos liekanos, kalbos 
ir finansiniai barjerai, o ga
liausiai tai, kad ši lietuviška 
terpė yra savaime pakanka
mai stipri ir pakankamai eu
ropietiška. Žinia, toliau' kon
taktai su Europa stiprės — 
pažiūrėsime, kas ką...

— Ar Jums neapmaudus 
mūsų šiandieninės visuo
menės padidėjęs imlumas 
svetimoms, vakarietiškoms 
įtakoms ne tik buityje, pa
pročiuose, bet ir kultūri
nėje erdvėje?

— Susisiekiančių indų dės
nis, nieko nepadarysi. Aišku, 
apmaudu matyti lietuviukus, 
savo elgesiu apsimetinėjan- 
čius amerikonais, beždžioniš
kai repuojančius ar besisvai
dančius angliškomis frazėmis, 
švenčiančius visiškai Lietuvai 
svetimas šventes ir pan. Arba 
dailininkus, tapančius „taip, 
kaip reikia”. Bet čia nieko 
nenuveiksi. Vakarietiškos įta
kos persunkė taip pat Kiniją 
ir, nepaisant visų kliūčių, įta
koja ideologiškai uždaro Irano 
piliečių mintis ir politinį el
gesį. Ką jau kalbėti apie tokių 
įtakų gerą pusamžį išsiilgusią 
Rytų Europą, šiuosyk apie 
Lietuvą, kur ne taip seniai va
karietiškos muzikos klausy
mas, džinsai ar plačios kelnės 
liudijo asmens, jei ne priklau
somybę Vakarų kultūrai, tai 
nenumaldomą ir viešai de
monstruojamą troškimą pri
klausyti jai. Dabar nesiren
kant ryjama viskas, kas pažy
mėta ženklu „Made in...” ar 
greičiau taip buvo labai nese
niai. Dabar pagaliau maisto 
produktai ar drabužiai imami 
atsirinkinėti — perkant lietu
višką produkciją. Priežastis 
paprasta — lietuviškos prekės 
yra geresnė kokybė. Ar mes 
sugebėsime pereiti prie dides
nio lietuviškos kultūros varto
jimo — klausimas. Bet ma
nau, kad besikartojantys ir 
banalūs meksikietiški kino se
rialai ar sekli holivudinė pro
dukcija, masinanti jaunimą, 
savo įtaką išsems jiems bręs
tant ir jie liks prie geros roko 
klasikos ir prie geros vakarie
tiškos literatūros, prie gerų 

, prancūziškų ar itališkų filmų, 
arba, galų gale — to, kas ver
tinga JAV. Šiuolaikinis beato
dairiškas masinės kultūros ri
jimas jau rodo tam tikrus per
sisotinimo pėdsakus.

Gal be reikalo esu toks opti

mistiškas, bet, man rodos, 
daugelis blogybių ir neskony- 
bių bus praryta ir išaugta au
gant. Visoms neskonybėms 
imliausi paaugliai, tačiau, 
ėmę ieškoti vietos po saule, 
ėmę dirbti, jie keisis, ar bent 
turėtų keistis. Be to, reikia 
pasitikėti Dievo žmogui įdieg
tu geru skoniu — tik žmogui 
privalu leisti pasiskaitinėti iš 
skirtingų lentynų ar pasiran
kioti vaizdajuosčių įvairiuose 
skyriuose — jis privalo suži
noti, kas gera, kas bloga, kas 
masinė kultūra, kas — elitinė. 
Tikrovėje viskas baigsis tam 
tikru masinės kultūros ir ma
dingojo, išreklamuoto pseudo- 
elitiškumo mišiniu, bet šiais 
laikais kitaip gal ir neišeina.

Vakarietiškos įtakos manęs 
neerzina, mane tik siutinte 
siutina masinės kultūros įta
ka, tačiau su ja kovoti nesuge
ba nei Izraelis, nei fundamen
talistinės musulmonų valsty
bės — kokius gi svertus tokiai 
kovai turime mes? Kalbas 
apie šiandien niekam neįdo
mius kunigaikščius, kovas su 
niekam šiandien nebežino
mais, užmaršty amžiams pa
nirusiais (mūsų savanorių 
šautuvų panardintais), ber
montininkais? Jaunimo tai 
nepaveikia — jam reikia teikti 
kiek galima daugiau tautiško- 
vakarietiško lydinio galimy
bių, jam reikia didinti kultū
ros pasiūlą. Airiai, ispanai, 
prancūzai tą sugeba — negi 
nesugebėsime mes? Klausi
mas — lėšos, žinoma, laikas ir 
visuomeninių fondų ar vyriau
sybės rengiamos bei visokerio
pai remiamos programos. Pa- 
kaitalinė kultūra „popso” ne
nugalės, bet ji tam ir reikalin
ga — pasiūlyti kažką kita. 
Kad ir vesterną bermontinin
kų tema.

— Aną sekmadienį Šv. 
Apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
Dominikonų bažnyčios 
rektorius kun. J. Grigaitis 
per pamokslą perdavė Vil
niuje viešėjusio vieno Vo
kietijos Katalikų Bažny
čios dvasininko pastebėji
mus, nuomonę apie Lietu
vos tikinčiuosius — esą, jie 
tik sekmadienių katalikai. 
Po Mišių, vos išėję iš baž
nyčių, jie visai kitokie. Ar 
čia vien tikinčiųjų proble
ma?

— Neįvardytas vokiečių ku
nigas nieko esmingo ar de
maskuojančio apie Lietuvos 
katalikus nepasakė — termi
nas „Sekmadienio katalikas” 
atsirado Vokietįjoje, ir ten bu
vo išvystytas iki tobulo pro
vaizdžio. Esmė ta, kad ir di
džioji Vokietijos (ir ne tik) ti
kinčiųjų dalis pamaldose lan
kosi tik sekmadieniais, o kata
likiškų priesakų laikosi retai. 
Toje pačioje Vokietijoje nukal
tas ir terminas „Velykų katali
kas”, reiškiantis tikintįjį (?), 
vienąsyk per metus einantį 
išklausyti Mišių ir atliekantį 
išpažintį. Toje pačioje Vokieti
joje yra dar vienas terminas 
— mokesčius mokantys tikin
tieji. Pagal VFR įstatymus, 
tam tikrą religiją išpažįstan
tys Vokietijos piliečiai auto
matiškai moka (Vokietijos 
mastu simbolinius) mokesčius 
savo bendruomenei išlaikyti 
(katalikų, liuteronų, evange
likų, musulmonų...). Per mili
jonus mokesčių mokėtojų susi
renka nemažos sumos, lei
džiančios bendruomenėms ne 
tik statyti ir puošti bažnyčias 

bei maldos namus, bet ir už
tikrinti reikiamos literatūros 
leidybą, vaikų rengimą, ku
nigų ir šventikų ruošimą. Tie
sa, žmogus, mokesčių anketo
se įsirašantis ateistu, vis vien 
privalo tokią pačią pinigų su
mą skirti labdarai. Vadinasi, 
Vokietijoje tikrovėje net „sek
madienio ar net velykinių ka
talikų” yra daug mažiau, nei 
jų yra valdiškuose statistikos 
registruose, kur kataliku už
siregistravęs žmogus ir Kata
likų Bažnyčiai (KB) mokesčius 
mokantis liks katalikų skai
čiuje, nepaisant, ar jis vaikšto 
į bažnyčią, ar ne.

Padėtis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčioje dabar gana įtemp
ta. II Vatikano nutarimus, 
taip pat ir liturgijoje, prakti
kuoja toli gražu ne visi kuni
gai. Čia visa viltis — į pran
ciškoniško stiliaus misionie- 
riavimą tarp jaunimo — ir 
jaunų vienuolių (ypač pran
ciškonų) bei kunigų „ėjimą į 
liaudį”, visų pirma — pas jau
nimą, pas „atstumtuosius ir 
pasmerktuosius” ir niekaip 
nesiryžtančius ir neapsispren
džiančius abejinguosius, kurie 
tik ir laukia pirmojo postūmio.

Tačiau viduje Lietuvos baž
nyčia skilusi — viena eina 
drauge su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II ir Vatikano II Su
sirinkimo dvasia, stengdamasi 
gręžtis į žmones, besirūpin
dama jų sielos reikalais, neat- 
mesdama ir sunkių socialinių 
problemų, į kurias nugrimzdę 
jų kūnai ir psichologijos. Kita 
dalis, iš esmės vyresnioji hie
rarchijos dalis, iš paskutiniųjų 
deda pastangas, kad niekas, o 
niekas, nesikeistų. Viltis čia 
— kartų kaitoje, o didžiausia 
palaima Lietuvos Katalikų 
bažnyčiai — kardinolas Aud
rys Bačkis. Tai aiškus popie
žininkas. neatmetantis tradi
cijos, tačiau dogmos sausrai 
neaukojantis gyvo žmogaus su 
jo skausmais ir problemomis. 
Labiausiai pagyvenusiajai 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
daliai pakenkė angažavima- 
sis politikoje, kuris, supranta
ma, ne tik sumenkino kai ku
rių hierarchų ir kunigų autori
tetą, bet iš dalies provincijoje 
apskritai paklibino Bažnyčios 
autoritetą.

Kalbant apie vyksmus Lie
tuvos Katalikų Bažnyčioje, 
reikia turėti omenyje, kad jie 
ne tik daugiasluoksniai, bet ir 
tam, kad jų rezultatai — čia 
ne sprinto rungtis — paaiškės 
mažiausiai po dešimtmečio. O 
tokie leidiniai kaip Naujasis 
Židinys-Aidai apskritai rodo, 
kad buriasi intelektualių libe
ralių katalikų grupelės, per 
išsilavinimą, asmeninius ry
šius, žurnalą ir „Aidų” leidyk
los leidžiamas knygas iman
čios demonstruoti tvirto, inte
lektualaus, nedavatkiško ka
taliko laikyseną, kuri, tegu 
kai kurioms grupėms ir kliū- 
dhma (tiek dešiniosioms, tai 
kairiosioms), demonstruoja 
nuolat aukštą, ideologinei ir 
pasaulėžiūrinei polemikai pa
sirengusį lygį, tuo pat metu 
nesiruošdama pirštu prikiša
mai įrodinėti ir taip visiems 
žinomų tiesų. Kartkartėm į 
modernesnę katalikybę ar į 
jaunesnių, orginaliau mąstan
čių jaunų Lietuvos teologų pa
ieškas įsipina intelektualinis- 
kultūrinis savaitraštis Šiaurės 
Atėnai — ir dažnai sėkmingai.

(Nukelta į 2 psl.)
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MIRČIŲ PARADAS

Motinų įkūnytos svajonės, <
Skausme gimdytas gležnas vaisius 
Dužo į mitų užtvaras plienines, 
Pakluso teroro ir užgaidų tarnams, 
Be pamainų sargams
Ir keršto, ir nuodų,
Užgrūdintų kapinių urvuos, 
Svaigintų ašarų kvapuos.

Pažadais dangaus miglotais
Sieloj tuščioj
Jie vizijas didingas audė 
Išplautų smegenų sūpynėj, 
Kelrodžiais pragaro įkaltais.

Kelias tįso tamsoj laisvai 
Iki protą temdančių veiksmų,
Kada ugnies pavėsy iš gėdos 
Nuraustų pragaro ugnis.

Prievartos išspausta nelaukta mirtis 
Šmėsteli be išeities.

Iš įliepsnojusios ugnies
Mirčių paradas suka ratą 
Išbalusių sielų,
Virš numylėto švento krašto, 
Paliktų šeimos namų,
Takais gėlynų išpuoštais 
Dangaus kryptim.

Jonas Šalna

VIA APPIA

Vartau tavo portretą praeities
Ir einu tavuoju veidu, šventoji žeme:
Kryžiai išrikiuoti, via Appia,
Kaulais nužymėti pelenai, ledinės dienos. 
Einu pro partizanų kauburius,
Lenos upe, pro taigose ir aukso kasyklose 
Sužlugdytus metus.
Nesurandu vandens be kraujo ir ašarų.

Matau pro užskleistas miglų užuolaidas 
Šiurpias nesulaikomas šiaurines pūgas, 
Keliaujančias mirties sriautais,
Grindinius klojant vaizdais, 
Ištirpdančiais vardų žymes 
Vergų klastingo likimo ir paskirties nugalėtų.

Kryžių alėja visų nenumaldomų laikų, 
Nutiesta pro viso pasaulio erdves,
Pro neužmirštamą praeities ir dabarties ritmą. 
Neša prisiminimai
Praeities „arkipelagai” skleisdami 
Išmėtytus suslapstytus pelenus ir kaulus, 
Neužrašytas ir išsklaidytas raides.

Via Appia vartai atidaryti į kryžių kalnus 
Nuo neatmenamų laikų.
Tik vienas dangus patikėjo kankiniams 
Amžinus raktus į Dievo amžinąjį Taikos glėbį.

DIEVUI AČIŪ
r

Girdžiu laisvės varpą 
Širdy ir žmonių • 
Balsuose skambantį
Daina ir bažnyčių varpais,' 
Ir visur visur
Kur eina
Didžios ir mažos minios
Į didžiąsias ir mažąsias 
Šventes.
Matau augantį
Rugio želmenį,
Žalias, žalias pievas,
Dievo ranką
Glostančią žvangutį 
Besišypsantį,
Berželį kiemo krašte. 
Debesį siunčiamą
Dangaus. ,
Ten švytruoja dalgis 
Kalamas prieklėty.
Išgirstu
Savo kurtaus
Atodūsio pasikartojantį 
Aidą,
Jaučiu išeikvotą
Savo jaunystės gaidą
Ir atsaką Dievui:
Širdingą ačiū
Už tiek daug,
Gyvenimo palaimintą eigą, 
Kurio kiti
Negalėjo turėti
Ir neturėjo!

Amerika vis tiek bus
Amerika

Tarp daugybės filmavimo 
kamerų, kurioj Amerikos tra
gedijos rytą — 2001 m. rug
sėjo 11 d. — fiksavo protu 
neaprėpiamą tragediją New 
Yorke, buvo ir žinomo lietuvio 
filmuotojo, poeto Jono Meko 
aparatas.

New Yorke gyvenantis avan
gardinio kino kūrėjas, poetas 
bei eseistas J. Mekas doku
mentavo Pasaulio prekybos 
centro dangoraižių griūtį nuo 
savo dvylikaaukščio namo sto
go.

Apie tai pasakodamas kores
pondentei, J. Mekas nepaliko 
spragos abejonei, kad galėjo 
elgtis kitaip.

„Aš miegojau ir mane iš
budino tas sprogimas — iš
girdau, kaip lėktuvas pervėrė 
pirmąjį pastatą. Kai pradėjau 
filmuoti, antras lėktuvas jau 
buvo įskridęs. Mačiau su
griūvant tuos pastatus”, — 
prisiminė J. Mekas.

Kol kas, jis sako, visai negal
vojus apie tai, kam panaudos 
nufilmuotus kadrus ir ar iš 
viso tai darys. Anot jo, „tai vi
sai nesvarbi detalė šitoj katas
trofiškoj situacijoj”, be to, yra 
ir daugiau lietuvių, kurie buvo 
labai arti ir filmavo griūvan
čius pastatus.

J. Mekas nė girdėti nenori 
dažnai skambančių .šiurpios 
realybės palyginimų su Holly- 
wood filmų vaizdais.

„Gyvenimas yra daug tikres
nis ir daug rimtesnis negu 
Hollyvood filmai. Holivudo fil
mai tik statomi ant tikrovės 
pagrindo, o tikrovė yra tik
rovė. Hollyvvood yra verslas. O 
verslas panaudos ir mirtį, ir 
katastrofas — jie padarys fil
mus, bei tai nieko bendra ne
turi nei su kūryba, nei su 
menu”, — sako J. Mekas.

„Jeigu žiūri abstrakčiai, iš 
šalies, kaip lėktuvai perrėžia 
namus, — viskas atrodo labai 
vaizdinga, įspūdinga ir gražu. 
Bet kai žinai, kad žuvo 20 ar 
30 tūkstančių žmonių, tas 
gražumas pranyksta tavo gal
voj — labai ciniška būtų 
žiūrėti kaip į filmą”, — taip jis 
dar kartą prisiminė matytus 
vaizdus.

Keletą kartų ištaręs žodį 

„katastrofa”, J. Mekas pasi
taisė: „Čia ne katastrofa, bet 
labai gerai suplanuota ataka, 
organizuotas terorizmas, kad 
žmonės pradėtų bijot, kad pa
nika ateitų. Toks yra 21-ojo 
amžiaus karas. Anksčiau ka
rai turėjo visai kitokią pri
gimtį... Bet religiniai karai ne
turėjo jokios logikos ir praeity, 
tai negali jos ieškot ir dabar”.

Jis skaudama širdimi pri
pažino, kad religinius, politi
nius, o gal net ir ambicijų, 
karus kursto žmonės, kurie 
neapkenčia Amerikos. „Ar žus 
kareiviai, ar vaikai — jiems 
visai nesvarbu! Jie šoka 
gatvėse, dainuoja, kad taip 
nubaudė Ameriką. Bet to 
nėra. Amerika vis tiek bus 
Amerika! — sakė menininkas. 
Visa tai, kas įvyko, jis apiben
drina trim žodžiais: „Kvaila, 
absurdiška ir kriminališka”.

Kažkada sakęs, kad myli 
New Yorką ir jo dangoraižius 
J. Mekas tvirtai nukirto: „Jie 
nesustabdys dangoraižių”. J. 
Meko žodžiais, dabar ameri
kiečiai statys juos su dešim
teriopu užsispyrimu: „Jeigu 
jūs galit sunaikinti vienu 
lėktuvu, tai mes pastatysim 
10 kartų didesnius, kad ir 
dviem trim lėktuvais nesunai
kinsite”. Pastatai bus dar 
aukštesni ir dar įspūdingesni.

Tik už septynių ar aštuonių 
gatvių —r arčiau negu kilomet
ro atstumu — nuo sugriautų 
dangoraižių gyvenantis J. Me
kas dabar kasdien mina 
dulkėmis nuklotą grindinį, 
girdi kas minutę ar kas sekun
dę lekiančius pagalbos tar
nybų automobilius. Jis pasa
kojo, kad labai tiksliai geo
metriškai padalinta Manhat- 
ten „sala”, kurios pabaigą iki 
tragedijos žymėdavo tiedu pa
statai, dabar virtusi karo zo
na: visur policija, kariuomenė, 
barikados. Eismas iki 14 
gatvės visiškai uždarytas — 
praleidžiami tik gelbėtojų au
tomobiliai. Todėl Manhatten 
senbuviui J. Mekui kasdien 
tenka ilgokai gaišti, aiškinan
tis su budinčiais pareigūnais 
ir įrodinėjant, kad jis yra jis ir 
kad čia jo namai.

J. Mekas įsitikinęs, kad 
įvairių suvaržymų ir nepato

gumų po šios tragedijos neiš
vengiamai patirs dauguma 
žmonių ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje. Visame pasaulyje 
bus sunkiau keliauti, bus dau
giau patikrinimų. Anot jo, šias 
praktiškąsias pasaulio kaitos 
detales visi pastebėsime pir
miausia, bet permainos ilgai
niui įsisuks ir giliau, palies vi
sas sritis.

Tačiau, žvelgdamas į gy
venimą „iš savo taško”, J. Me
kas sako — po tragedijos nė 
kiek nepasikeitęs ir nebepasi- 
keisiąs. „Mano asmeninis gy
venimas, mano galvojimas 
apie žmoniją, civilizaciją ir 
technologijas jau susiformavo 
praeity. Jau buvo Sarajevas ir 
naujos tragedijos nieko nebe
pakeis”. Jo žodžiais, tokie 
košmariški įvykiai tik liudija, 
kad žmonija eina į pražūtį: 
„Artėjam į akligatvį, iš kurio 
nebebus kelio atgal, einam į tą 
kilpą, kuri mus palengva vi
sus užsmaugs”. Tai pasakęs, 
J. Mekas skuba perspėti nesąs 
pesimistas, o tik realistas. Jis 
viliasi, kad, laiku atsi
peikėjusios, pasaulio šalių vy
riausybės ims keisti požiūrį į 
naująsias technologijas ir su
simąstys, kaip įveikti civiliza
cijos grėsmes — tam ir reika

G. Kazokienės fondo premijų 
laureatai

Dr. Genovaitės Kazokienės 
vaizduojamojo meno fondo 
premijų 2001 metų laureatais 
tapo grafikė, tapytoja, knygų 
iliustratorė Eva Labutytė ir 
tekstilininkas Feliksas Jaku
bauskas. Rugsėjo 10 d. Lietu
vos dailininkų sąjungoje lau
reatams įteikti diplomai ir 
2,000 Lt premijos, o parodų 
salėje atidaryta konkursinių 
darbų paroda.

E. Labutytė apdovanota už 
2000 metais sukurtus estam
pus „Baltų simboliai I-IV”, 
„Baltų ženklai I-II”, „Iš prūsų 
tolumos I”.

F. Jakubauskas premiją pel
nė už 1999-2001 m. sukurtus 
gobelenus „Pabraidyk po šaltą 
rasą”, „Linų laukas dangaus 
fone”, „Mintys-debesys” ir 
„Lietaus lašų preliudas”.

Į kas dvejus metus teikiamą 
premiją šįmet pretendavo 26 
autoriai, vertinimo komisijai

DAR DVI LB KULTŪROS 
TARYBOS PREMIJOS

JAV LB Kultūros taryba 
yra sudariusi atskiras komisi
jas skirti šiemetinėms visuo- 
menininko-kultūrininko-švie- 
tėjo premijoms. Kadangi kiek
viena komisija posėdžiauja jai 
patogiu laiku, premijos pas
kiriamos — ir paskelbiamos 
— ne tuo pačiu metu. Jau pa
skelbti radijo (A. Siutas), tea

tro (E. Dovydaitienė), muzi
kos, tautinių šokių (I. Smie- 
liauskienė) kategorijų laimė
tojai, o šiandien skelbiame 
dar du pasižymėjusius asme
nis, nusipelniusius šio apdo
vanojimo:

Ignui Medžiukui (Los An
geles, CA) paskirta žurnalisto 
premija;

Jonui Kavaliūnui, Bever- 
ly Shores, IN, — Švietimo 
premija.

Šiuo metu dar nepaskirta 
meno srities premija. Taip pat 

lingas meno žmonių kalbėji
mas. „Manau, kad gal poetai 
mato žmonių silpnybes, galvo
ja giliau ir subtiliau negu poli
tikai”, — sako J. Mekas.

Lietuvos nacionalinės pre
mijos ir Tarptautinio Pier 
Paolo Pasolini prizo laureatas/ 
dviejų Prancūzijos menų rite
rio ordinų kavalierius, Jonas 
Mekas, 1998 metais viešė
damas Lietuvoje, kalbėjo:

„Aš negalvoju nei filmuoda
mas, nei rašydamas. Esu ne
galvojantis žmogus. Mane vei- , 
kia viskas, — kur einu, ką su
tinku, su kuo geriu. Aš filmuo
ju tik gyvenimo detales, ne
žinodamas, kodėl filmuoju. 
Bet žinau, kad yra priežastis, 
kuri ateina iš daug giliau, iš 
praeities, iš atminties. Kodėl 
rašau, — irgi nežinau. Ateina 
naktis. Sėdžiu pavargęs prie 
stalo ir rašau. Kodėl — 
nežinau”.

Vėlų ketvirtadienio vakarą, 
baigdamas pokalbį su kores
pondente, J. Mekas perdavė 
nuoširdžius linkėjimus Lietu
voje esantiems bičiuliams: An
tanui Naujokaičiui, Sigitui 
Gedai ir Sigitui Pamiškiui.

Perdavė >
Lietuvių i tėvynę grįžimo < 

centras

pristatę 53 darbus lietuviška 
tema, sukurtus per pastaruo
sius dvejus metus.

Dr. G. Kazokienės Vaizduo
jamojo meno fondą, kurį globo
ja Australijos lietuvių fondas, 
sudaro 20,000 Australijos do
lerių. Iš gaunamų palūkanų 
fondas skiria dvi lygiavertes 
premįjas Lietuvos dailinin
kams. Pateiktus kūrinius ver
tina speciali penkių narių ver
tinimo komisija, kurią sudaro 
trys menotyrininkai, vienas 
etnologas ir vienas Lietuvos 
istorikas.

Dr. G. Kazokienės vaizduo
jamojo meno premijos šįmet 
teikiamos trečią kartą. 1997 
m. šio fondo premįjų laurea
tais tapo tapytojas Rimas Zig
mas Bičiūnas ir skulptorius 
Leonas Strioga, 1999 m. — 
grafikė Viktorija Daniliaus- 
kaitė ir skulptorius Vidman
tas Gylikis. (Elta)

JAV Kultūros taryba kol kas 
nenusprendusi, kur ir kada 
vyks Premijų įteikimo šventė, 
tačiau jos pirmininkė Marija 
Remienė, kaip ir plačioji lietu
vių visuomenė, yra dėkinga 
premijų mecenatui — Lietu
vių fondui.

,ĄŽUOLIUKAS” 
HOLOCAUST MUZIEJUJE

Berniukų choras „Ąžuoliu
kas” spalio mėnesį koncertuos 
ne tik daugelyje lietuvių telki
nių (Čikagoje spalio 14 d. 7 
vai. vak., Maria gimnazijos! 
auditorijoje), bet spalio 4 d., 7 
vai. vak., pakviestas atlikti 
koncertą Holocaust muziejuje,' 
Washington, DC. Koncertas 
ruošiamas Lietuvos ambasa
doriaus JAV Vygaudo Ušacko 
ir Nesse Godin dėka. Nesse 
Godin yra gimusi Lietuvoje, 
išlikusi gyva holokausto siau
tėjimo metu. Ji pristatys 
„Ąžuoliuko” programą ir patį 
chorą.
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Tautos balsas demokratinėje
valstybėje

Tautos gimimas yra istori
jos gelmių reiškinys. Žmonija 
savo rasėmis, antropologiniais 
požymiais nutolo nuo savo 
priešistorinių protėvių, paskli
do po visą pasaulį, užvaldė 
negyvenamas žemes, savaip 
išpažįsta Kūrėją, tautos daž
nai nebesusikalba, kariauja.

Tauta iš esmės yra istorinė 
kategorija, ji yra žmonių ben
druomenė, kurią jungia poli
tinės ir ekonominės gyvenimo 
sąlygos, bendri papročiai, 
tradicijos, dažnai religija, kal
ba. Tautos būtis neapibrė
žiama nei rase, nei kalba, nei 
religija, nei teritorija, nei vąl- 
stybiniu suverenitetu, nors šie 
požymiai yra daugiau ar ma
žiau svarbūs tautos būčiai. 
Teisiausiais reikia laikyti pa
grindiniu tautos bruožu lai
kančius iš amžių einantį tau
tos istorinio likimo bendrumą. 
Istorinio bendrumo suvokimas 
tautoje sąlygoja tautinę sąmo
nę, kuri gimsta kartu su tauta 
bendros ir nepakartojamos is
torijos gelmėse. Kaip ryškiai 
išreikštą istorinio likimo ben
drumo pavyzdį rusų filosofas 
N. Berdiajevas {Filosofija ne- 
ravenstva, Berlynas, 1923) pa
teikia žydų tautą". Nors ši tau
ta beveik nebeturi tautinių 
požymių — vieningos kalbos, 
teritorijos ir valstybės (iki 
1948 metų — A. Z.), dauge
lis žydų pasitraukė ir nuo 
savo senojo tikėjimo, tačiau is
torinio likimo bendrumas šioje 
tautoje yra itin stiprus.

Kaip teigia N. Berdiajev^, 
„Tauta nėra vienos ar kitos 
laikmečio atkarpos reiškinys. 
Tauta yra mistinis organiz
mas, mistinė asmenybė, istori
nio proceso noumenas, o ne fe- 
nomenas. Tauta nėra gy-

Vytauto Maželio nuotrauka.

Algimantas Zolubas
t

venanti karta ir nėra gyvenu
sių kartų suma. Tautoje ir gy
vena visos kartos, jos tautai 
ne mažiau reikšmingos kaip 
dabartinės kartos. Tauta turi 
ontologinį branduolį. Tauta vi
suomet veržiasi į pergalę prieš 
mirtį. Ji neleidžia išimtinai 
vyrauti ateičiai virš praeities. 
Tautinė sąmonė konservatyvi 
ne todėl, kad ji būtų priešinga 
kūrybai, o todėl, kad ji saugo 
tikrąjį tautos gyvenimą nuo 
sunaikinimo per ateitį; ji gy
vais pripažįsta protėvius vie
nodai, kaip dabartines ir bu
simąsias kartas”. Tautos gy
venimas priešinasi kosmopoli
tiniam poveikiui. Tauta, svei
ko instinkto vedamą, veržiasi 
į didžiausią galią ir klestė
jimą, o kosmopolitizmas yra 
priešingas ne tik tautiškumui, 
bet ir visuotinumui, nes jis 
naikina individualumą. Kon
servatizmas, kaip amžinasis 
pradas, reikalauja, kad, 
sprendžiant tautų, valstybių, 
visuomenių likimą, būtų iš
klausytas ne tik gyvųjų, bet ir 
mirusiųjų balsas,, kad būtų 
pripažinta reali būtis, ne tik 
dabarčiai, bet ir praeičiai.

Tautos, kaip ir valstybės, 
sandara gali būti daugialypė, 
sudėtinė. Antai Šveicarijoje 
nerasime šveicarų tautybės 
žmonių; ten vieni save laiko 
Šveicarijos vokiečiais, kiti 
prancūzais, kiti italais, dar 
kiti retoromanais ir kalba ati
tinkamomis kalbomis. Nėra ir 
amerikiečių tautybės, tačiau 
yra amerikiečių tauta, todėl 
amerikiečiai, tardami žodžius 
— valstybiniai interesai, turi 
galvoje tautos interesus.

1993 metais Lietuvą aplan
kęs Jonas Paulius II Lietuvos

lenkus vadino lenkų kilmės 
lietuviais. Ir tai nėra neteisin
ga, toks apibūdinimas yra 
paplitęs. Tik norėdami pa
brėžti, išskirti tautybę ją 
įvardijame; sakome Amerikos 
lietuvis. Bet nesakome lietu
vis Amerikoje, kaip tai daro 
kai kurie Lietuvos lenkai; 
neva pabrėždami, kad jie pri
klauso kitai tautai, sako 
„poliaki na Litwie” (lenkai Lie
tuvoje), yra net Lenkų Lietu
voje sąjunga. Dėl to jų čia nie
kas nesmerkia, tačiau toks 
savęs įvardijimas rodo, kad jie 
patys čia nori būti svetimi. 
Lietuvos lenkas turi pats pasi
justi ne lenku Lietuvoje, o len
kiškos kilmės lietuviu, Lietu
vos piliečiu. Tik tokį valstybė 
laikys ne lenku apskritai, Len
kijos lenku ar lenku Lietuvoje, 
kuriam valstybė įsipareigoji
mų gali ir neturėti.

Valstybė nėra tautos būtį 
apibrėžiantis požymis, tačiau 
bet kuri tauta stengiasi sukur
ti savo valstybę, ją įtvirtinti, 
stiprinti, nes savoje, nepri
klausomoje valstybėje tauta 
palankiausiai reiškia savo ga
lias, plėtoja etnokultūrą. An
tra vertus, valstybei yra rei
kalingas tautinis pagrindas, 
tautinis branduolys, nors jo 
gentinė sandara būtų daugia
lypė. Valstybė yra tautos bu
veinė, rūmas.

Iš praeities valstybių tarpu
savio karų istorijos žinome, 
kad valstybė nebuvo laikoma 
nugalėta, jei joje nebuvo paim
ta paskutinė pilis. Pilis gynė 
kariai-pilėnai. Kokį svarbų 
vaidmenį valstybėje vaidino 
pilėnai, tokį pat svarbų vaid
menį dabartinėse demokrati
nėse valstybėse vaidina jų pi
liečiai, nes jie ir sudaro pačią 
valstybę.

Lietuvos valstybė yra de
mokratinė respublika. Jos val
dymo mechanizmas grindžia
mas demokratiniais princi
pais, todėl dera panagrinėti, 
kaip šis mechanizmas vertina 
tautos reikalus.

Demokratijos akiratyje, de
ja, nei tautos, nei tautybės 
nėra. Tautos balsui demokra
tijos mechanizmas yra kur
čias, kadangi tautos* valios 
neįmanoma išreikšti aritme- 
tiškai, kaip to reikalauja de
mokratijos mechanizmas, jo 
balsų skaičiavimo principas. 
Demokratija pripažįsta ir ver
tina valstybės piliečius. Į pi
liečių tautybę, nors tauta su
daro valstybės branduolį ir 
kuria pačią valstybę, demo
kratijos mechanizmas neat
sižvelgia. Jis ir piliečius verti
na gana formaliai: valstybės 
piliečiu gali būti bet kokios 
tautybės žmogus, nebūtinai 
lojalus valstybei, svarbu, kad 
jis būtų formaliai įteisintas pi
lietis. Sovietinę okupaciją pa
tyrusios šalys, kurias užplūdo 
migrantai iš Rytų, o tautų su
siliejimo politika migraciją 
skatino, dabar turi rimtų 
problemų.

Amžinos padėkos nusipelno 
Laisvės kovų sąjūdis, Lietuvos 
partizanai, dėl kurių baimės 
migrantai į Lietuvą neplūdo 
taip gausiai. Sunkesnė dalis 
teko Estijai, Latvijai, kurioms

dėl migrantų kyla pavojus val
stybingumui, grasinimai iš 
didžiojo kaimyno už rusakal
bių teisių „pažeidimus”. O štai 
Moldovos Padniestrę užplūdę 
migrantai persvėrė etninius 
gyventojus, ir „demokratiškai” 
ta sritis nuo Moldovos atskilo. 
Migrantai kelia pavojų ne tik 
valstybingumui, bet ir tau
tiškumui, ypač mažoms tau
toms, nes per mišrias šeimas 
tauta asimiliuojama iš vidaus.

Su atgauta laisve, išnykus 
geležinei uždangai, atsivėrė 
keliai idėjų migracijai, o jos, 
pasirodo, tautai gali būti pa
kankamai pavojingos. Plintan
tis kosmopolitizmas, globaliz- 
mas tautiškumui kelia, nei 
kiek ne mažesnį pavojų, kaip 
tautų susiliejimo politika, ėju
si iš Rytų. Dešimtmečius blaš
kyta, kankinta, žudyta, buldo
zerinio ateizmo ir marksis
tinės ideologijos šviesoje prie
vartauta, lietuviu tauta pa
tyrė neišmatuojamus nuosto
lius, didelė jos dalis prarado 
ne tik tautinę savimonę, bet ir 
sveiką nuovoką, atsižadėjo 
krikščioniško tikėjimo, blaš
kosi po įvairias sektas, jauni
mas godžiai srebia Vakarų 
civilizacijos kanalizacijos tu
rinį, o atstovais į valdžią ren
ka buvusius prievartautojus. 
Valstybėje tebetvyro raudonas 
rūkas, o gudrūs ir klastingi, 
nehabilitnoti ir habilituoti, 
mokslinčiai, filosofai, rašyto
jai, politologai siūlosi į vedlius 
ir iš to rūko taiko vesti į nau
jas sutemas. Antai 1997 m. 
Kultūros barų 10-jame nume
ryje išspausdintas T. Venclo
vos pranešimas, kurį jis skaitė 
Rytų Europos studijų vasaros 
mokykloje. Pranešime jis tei
gia, kad „tas tradicinis Rytų 
Europos pasaulis išnyks, kaip 
išnyko jį konservavusi Berly
no siena, jeigu nuo mąstymo, 
paremto tautiniu ir valstybi
niu egoizmu, sugebėsime per
eiti prie globalinio mąstymo...”

Kaip neseniai tai girdėta, iki 
soties prisiklausyta, kai Mask
va skelbė visuotinę komuniz
mo pergalę ir būsimą vienaly
tę sovietų tautą. Kad priėję 
prie globalinio mąstymo (pra
radę tautinę savimonę), nebū
sime lietuviai, T. Venclovai 
tikriausiai aišku, tačiau ne
svarbu.

Kitas vedlys R. Ozolas 
straipsnyje „Tautos gimimas” 
[Dienovidis, 1998 vasario 20- 
26) siūlo kurti naujų laikų 
tautą, vėliau ją dar moderni
zuoti. Anot straipsnio auto
riaus, iki šiol lietuvių tautos 
ir nebuvo. Štai taip: sovietų 
ideologas Suslovas apie tai tik
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Mitas apie baltus ir 
Baltistaną

Akademikas Zigmas Zinkevičius
Vilniuje leidžiamo Lietuvos 

aido, š.m. liepos 23 d. nume
ryje socialinių mokslų dakta
ras Vidmantas Vitkauskas 
straipsnyje Lietuvos pamoka 
(perspausdintame iš Klaipė
dos, liepos 21 d.) rašo: „Vieta 
Himalajuose, nuo kurių ‘at
skilo’ Lietuva, dabartiniame 
pasaulyje vadinama ‘Baltista- 
nu’. Taigi tvirtinama, kad lie
tuvių protėviai baltai yra at
sikėlę iš Himalajų kalnų. Tai 
ne straipsnio autoriaus prasi
manymas. Tokį teiginį ir 
anksčiau ne kartą teko skaity
ti mūsų spaudoje. Girdėjau jį 
ir iš ne vieno mokslo žmogaus 
(ne lingvisto) lūpų. "Kadangi ši 
nuomonė vis labiau plinta, 
ypač tarp lietuvių užsienyje, 
atėjo laikas išsiaiškinti, kas 
yra bendra tarp Himalajuose 
gyvenančių baltistaniečių ir 
lietuvių protėvių baltų.

Iš anksto pasakau, kad nėra 
nieko bendra. Šis mitas, ar pa
saka (vadinkite, kaip norite), 
neparemtas jokia gilesne ling
vistine ar istorine analize, o 
remiasi vien garsų sąskambio 
panašumais. Pradėkime nuo 
pavadinimų: baltai (lietuvių 
protėviai) ir Baltistanas. Abie
juose pavadinimuose yra ta 
pati šaknis balt-. Bet ar tai 
rodo šiais vardais vadinamų 
tautų giminystę? Jokiu būdu 
nerodo! Mat pavadinimas bal
tai yra visai nesenas. Jį tik

svajojo, o mūsų filosofas rei
kalą išsprendė plunksnos 
brūkštelėjimu. O kokiu tikslu 
D. Kuolys ir M. Lukšienė 
užuot tautinio pilietinio ugdy
mo mokykloms kosmopolitinio 
švietimo programas rengė? Ką 
reiškė puolimai prieš švietimo 
ir mokslo ministrą Z. Zinke
vičių, kuris dėjo pamatus ir 
kūrė tautinę mokyklą? Reiškė 
viena: jei nepasisekė sunaikin
ti atkurtos Lietuvos valstybės, 
reikia naikinti lietuvių tautą, 
tada nebebus ir valstybės. Bus 
kosmopolitiška, atvira visuo
menė, „narod” (liaudis), kaip 
jau neseniai buvo, ir jai nebe
bus svarbu, kur Rytai, kur Va
karai, nebebus svarbi ir pati 
Lietuva.

Demokratinį valstybės val
dymą įrašėme į savo Konstitu
ciją ir nuo jo nebesitrauksime, 
o demokratinis valstybės val
dymo mechanizmas tautos

XIX a. viduryje sugalvojo vo
kiečių kalbininkas Georg 
Heinrich Ferdinand Nessel- 
mann. Šis mokslininkas pirmą 
kartą tą vardą pavartojo 1845 
m. savo knygoje Senovės prū
sų kalba (Die Sprache der ai- 
ten Preussen, Berlin). Kadangi 
iki tol baltų kalbos buvo vadi
namos įvairiais skirtingais ir 
nevienareikšmiais vardais, pa
vyzdžiui, lietuvių, arba latvių, 
kalbos (tais pačiais vardais 
vadintą kalba ir kalbų grupė), 
lietuvių-latvių kalbos (neapi
ma prūsų kalbos), aisčių kal
bos (aisčiai iš tikrųjų buvo vie
na iš prūsų genčių) ir pan., tai 
Nesselmann pasiūlė šią kalbų 
grupę vadinti baltų kalbomis 
[Baltische Sprachen), pavadi
nimą pasidaręs iš Baltijos 
jūros vardo. Motyvavo tuo, 
kad kitos prie Baltijos jūros 
gyvenančios tautos ir jų kal
bos jau turi savus nusistovė
jusius grupinius pavadinimus 
(slavai, germanai, finai), todėl 
nesusipratimų kilti neturėtų. 
Toks Nesselmann pasiūlymas 
greit prigijo ir dabar terminas 
baltų kalbos visuotinai varto
jamas. Taigi tarp šio termino 
ir Himalajų kalnų šalies 
Baltistano, kurio gyventojai 
save vadina balti, žinoma, nie
ko bendra nėra ir būti negali. 
Tai tik atsitiktinis garsų su
tapimas.

idealų ir interesų įvertinti ne
pajėgus, tautinei valstybei 
gresia vidiniai ir išoriniai pa
vojai. Tad kas gali išsaugoti, 
apginti tautą? Tik pilietinė 
visuomenė, ta pati visuomenė, 
kuri sudaro valstybę. Amži
nųjų vertybių, savo etninės 
kultūros, istorijos, konservaty
viojo prado šviesoje išugdyta 
pilietinė visuomenė.

Lietuvių tauta jau atkūrė 
savo valstybę. Lietuva yra. Jei 
šeima, mokykla, Bažnyčia, 
valstybinės institucijos ir vi
suomeninės organizacijos rū
pinsis ne kosmopolitinės, glo
balios, o tautinės, patriotinės, 
jaučiančios ir vertinančios is
torinio likimo bendrumą, pilie
tinės visuomenės formavimu 
bei ugdymu, Lietuva bus. Lie
tuvos ateitį lems tautos bal
sas, demokratinio valdymo 
mechanizmas tautai nekels 
pavojaus.

Tokios pat išvados prieisime 
ir palyginę baltų (lietuvių, lat
vių, prūsų) kalbas su baltistą- 
riiečių kalba. Tarp jų nėra ir 
negali būti jokios giminystės, 
nes baltistaniečiai šneka net 
ne indoeuropiečių (kaip bal
tai), bet kinų-tibetiečių šeimos 
kalba, priklausančia šios šei
mos tibetiečių-birmiečių gru
pei. Tarp indoeuropiečių ir 
kinų-tibetiečių kalbinių šeimų 
nėra visiškai jokią, struktūri
nio ar kitokio bendrumo ir, 
žinoma, tarp šių dviejų šeimų 
negali būti jokios giminystės. 
Tačiau baltistaniečius, kaip ir 
jų giminaičius kitus minėtos 
šeimos narius, taip pat kitas 
Indijos neindoeuropiečių kil
mės kalbas (priklausančias 
dravidų, munda šeimoms) var
toj ančias tautas yra labai stip
riai paveikusi induistinė kul
tūra, kurios didingas reiškėjas 
buvo ir tebėra indoeuropiečių 
kilmės sanskritas, arba senoji 
indų kalba, praeityje ilgus 
šimtmečius turėjusi ir dabar 
tebeturinti šio regiono tau
toms ir jų kalboms, nepaisant 
kilmės, ne mažesnę reikšmę, 
kokią viduramžiais Europoje 
turėjo lotynų kalba. Todėl vi- - 
sose šio regiono kalbose atsi
rado daugybė žodžių, kilusių 
iš sanskrito, kurie, žinoma,, 
yra kažkiek panašūs į lietu
viškus jų atitikmenis, nes šios 
abi kalbos — lietuvių ir San- T . 
skritas — yra tos pačios kil-' 
mės (indoeuropiečių kalbos) ir, 
be to, abi didžiai archaiškos, 
išlaikė daugiau senojo indo
europiečių paveldo, negu bet 
kuri kita dabartinė indoeuro
piečių šeimos kalba. Taigi 
panašūs į lietuviškus žodžiai 
baltistaniečių kalboje yra ne 
tos kalbos paveldas, bet gauti 
iš sanskrito. Jų daug, bet jie 
jokiu būdu nerodo ir negali ro
dyti lietuvių ir baltistaniečių 
kalbų giminystės, kaip pana
šūs tarptautiniai žodžiai (lo
tynų kilmės) vengrų ar kitų ... 
neindoeuropiečių kalbose ir 
lietuvių kalboje nerodo šių 
kalbų giminystės.

Nesusipratimu laikytinas 
teiginys, kad lietuvių kalba 1 
yra atneštinė iš Indijos (Hima- * 
lajų^ Iš tikrųjų yra at
virkščiai. Ne baltų kalbos yra 
atneštinės iš Indijos, bet pa
čios Indijos indoeuropiečių 
kalbos yra atneštinės iš šiau
rės vakarų. Jos čia ne autoch- 
tonės. Jas autochtonėmis (vie
tinės kilmės) mokslininkai 
nebelaiko jau daugiau negu 
šimtas metų. Anksčiau iš 
tikrųjų buvo manoma, kad In
dija esanti senoji indoeuro
piečių tėvynė. Tokiai klaidin
gai pažiūrai atsirasti pagrindą 
sudarė sanskrito, kaip pačios 
seniausios indoeuropiečių kal
bos, vos ne indoeuropiečių pro
kalbės, traktavimas. Sugriu
vus tokiam traktavimui ir 
ypač aptikus indų, tiksliau jų 
protėvių indų-iranėnų, pa
prastai vadinamų arijais, bu
vimo pėdsakus toli į šiaurės 
vakarus nuo dabartinės Indi
jos (įrodyta, kad XVII-XIII a. 
prieš Kristų Mesapotamijoje, 
Eufrato aukštupyje egzistavo 
arijiška Mitanijos valstybė, la
bai senų arijų skolinių rasta 
dar toliau šiaurės vakaruose 
esančiose ugrų-finų kalbose ir 
kt.), jau niekas nebeabejoja, 
kad indoeuropiečiai Indijoje 
yra atėjūnai, patys čia atsi
kėlę ne anksčiau kaip II tūks
tantmečio prieš Kristų vidu
ryje. (Nukelta į 3 psl.)
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Tautos balsas demokratinėje 
valstybėje

Tautos gimimas yra istori
jos gelmių reiškinys. Žmonija 
savo rasėmis, antropologiniais 
požymiais nutolo nuo savo 
priešistorinių protėvių, paskli
do po visą pasaulį, užvaldė 
negyvenamas žemes, savaip 
išpažįsta Kūrėją, tautos daž
nai nebesusikalba, kariauja.

Tauta iš esmės yra istorinė 
kategorija, ji yra žmonių ben
druomenė, kurią jungia poli
tinės ir ekonominės gyvenimo 
sąlygos, bendri papročiai, 
tradicijos, dažnai religija, kal
ba. Tautos būtis neapibrė
žiama nei rase, nei kalba, nei 
religija, nei teritorija, nei vąl- 
stybiniu suverenitetu, nors šie 
požymiai yra daugiau ar ma
žiau svarbūs tautos būčiai. 
Teisiausiais reikia laikyti pa
grindiniu tautos bruožu lai
kančius iš amžių einantį tau
tos istorinio likimo bendrumą. 
Istorinio bendrumo suvokimas 
tautoje sąlygoja tautinę sąmo
nę, kuri gimsta kartu su tauta 
bendros ir nepakartojamos is
torijos gelmėse. Kaip ryškiai 
išreikštą istorinio likimo ben
drumo pavyzdį rusų filosofas 
N. Berdiajevas (.Filosofija ne- 
ravenstva, Berlynas, 1923) pa
teikia žydų tautą". Nors ši tau
ta beveik nebeturi tautinių 
požymių — vieningos kalbos, 
teritorijos ir valstybės (iki 
1948 metų — A. Z.), dauge
lis žydų pasitraukė ir nuo 
savo senojo tikėjimo, tačiau is
torinio likimo bendrumas šioje 
tautoje yra itin stiprus.

Kaip teigia N. Berdiajevas, 
„Tauta nėra vienos ar kitos 
laikmečio atkarpos reiškinys. 
Tauta yra mistinis organiz
mas, mistinė asmenybė, istori
nio proceso noumenas, o ne fe- 
nomenas. Tauta nėra gy-
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venanti karta ir nėra gyvenu
sių kartų suma. Tautoje ir gy
vena visos kartos, jos tautai 
ne mažiau reikšmingos kaip 
dabartinės kartos. Tauta turi 
ontologinį branduolį. Tauta vi
suomet veržiasi į pergalę prieš 
mirtį. Ji neleidžia išimtinai 
vyrauti ateičiai virš praeities. 
Tautinė sąmonė konservatyvi 
ne todėl, kad ji būtų priešinga 
kūrybai, o todėl, kad ji saugo 
tikrąjį tautos gyvenimą nuo 
sunaikinimo per ateitį; ji gy
vais pripažįsta protėvius vie
nodai, kaip dabartines ir bu
simąsias kartas”. Tautos gy
venimas priešinasi kosmopoli
tiniam poveikiui. Tauta, svei
ko instinkto vedama, veržiasi 
į didžiausią galią ir klestė
jimą, o kosmopolitizmas yra 
priešingas ne tik tautiškumui, 
bet ir visuotinumui, nes jis 
naikina individualumą. Kon
servatizmas, kaip amžinasis 
pradas, reikalauja, kad, 
sprendžiant tautų, valstybių, 
visuomenių likimą, būtų iš
klausytas nę tik gyvųjų, bet ir 
mirusiųjų balsas, kad būtų 
pripažinta reali būtis, ne tik 
dabarčiai, bet ir praeičiai.

Tautos, kaip ir valstybės, 
sandara gali būti daugialypė, 
sudėtinė. Antai Šveicarijoje 
nerasime šveicarų tautybės 
žmonių; ten vieni save laiko 
Šveicarijos vokiečiais, kiti 
prancūzais, kiti italais, dar 
kiti retoromanais ir kalba ati
tinkamomis kalbomis. Nėra ir 
amerikiečių tautybės, tačiau 
yra amerikiečių tauta, todėl 
amerikiečiai, tardami žodžius 
— valstybiniai interesai, turi 
galvoje tautos interesus.

1993 metais Lietuvą aplan
kęs Jonas Paulius II Lietuvos 

lenkus vadino lenkų kilmės 
lietuviais. Ir tai nėra neteisin
ga, toks apibūdinimas yra 
paplitęs. Tik norėdami pa
brėžti, išskirti tautybę ją 
įvardijame; sakome Amerikos 
lietuvis. Bet nesakome lietu
vis Amerikoje, kaip tai daro 
kai kurie Lietuvos lenkai; 
neva pabrėždami, kad jie pri
klauso kitai tautai, sako 
„poliaki na Litwie” (lenkai Lie
tuvoje), yra net Lenkų Lietu
voje sąjunga. Dėl tojų čia nie
kas nesmerkia, tačiau toks 
savęs įvardijimas rodo, kad jie 
patys čia nori būti svetimi. 
Lietuvos lenkas turi pats pasi
justi ne lenku Lietuvoje, o len
kiškos kilmės lietuviu, Lietu
vos piliečiu. Tik tokį valstybė 
laikys ne lenku apskritai, Len
kijos lenku ar lenku Lietuvoje, 
kuriam valstybė įsipareigoji
mų gali ir neturėti.

Valstybė nėra tautos būtį 
apibrėžiantis požymis, tačiau 
bet kuri tauta stengiasi sukur
ti savo valstybę, ją įtvirtinti, 
stiprinti, nes savoje, nepri
klausomoje valstybėje tauta 
palankiausiai reiškia savo ga
lias, plėtoja etnokultūrą. An
tra vertus, valstybei yra rei
kalingas tautinis pagrindas, 
tautinis branduolys, nors jo 
gentinė sandara būtų daugia
lypė. Valstybė yra tautos bu
veinė, rūmas.

Iš praeities valstybių tarpu
savio karų istorijos žinome, 
kad valstybė nebuvo laikoma 
nugalėta, jei joje nebuvo paim
ta paskutinė pilis. Pilis gynė 
kariai-pilėnai. Kokį svarbų 
vaidmenį valstybėje vaidino 
pilėnai, tokį pat svarbų vaid
menį dabartinėse demokrati
nėse valstybėse vaidina jų pi
liečiai, nes jie ir sudaro pačią 
valstybę.

Lietuvos valstybė yra de
mokratinė respublika. Jos val
dymo mechanizmas grindžia
mas demokratiniais princi
pais, todėl dera panagrinėti, 
kaip šis mechanizmas vertina 
tautos reikalus.

Demokratijos akiratyje, de
ja, nei tautos, nei tautybės 
nėra. Tautos balsui demokra
tijos mechanizmas yra kur
čias, kadangi tautos’ valios 
neįmanoma išreikšti aritme- 
tiškai, kaip to reikalauja de
mokratijos mechanizmas, jo 
balsų skaičiavimo principas. 
Demokratija pripažįsta ir ver
tina valstybės piliečius. J pi
liečių tautybę, nors tauta su
daro valstybės branduolį ir 
kuria pačią valstybę, demo
kratijos mechanizmas neat
sižvelgia. Jis ir piliečius verti
na gana formaliai: valstybės 
piliečiu gali būti bet kokios 
tautybės žmogus, nebūtinai 
lojalus valstybei, svarbu, kad 
jis būtų formaliai įteisintas pi
lietis. Sovietinę okupaciją pa
tyrusios šalys, kurias užplūdo 
migrantai iš Rytų, o tautų su
siliejimo politika migraciją 
skatino, dabar turi rimtų 
problemų.

Amžinos padėkos nusipelno 
Laisvės kovų sąjūdis, Lietuvos 
partizanai, dėl kurių baimės 
migrantai į Lietuvą neplūdo 
taip gausiai. Sunkesnė dalis 
teko Estijai, Latvijai, kurioms

Vytauto Maželio nuotrauka.

dėl migrantų kyla pavojus val
stybingumui, grasinimai iš 
didžiojo kaimyno už rusakal
bių teisių „pažeidimus”. O štai 
Moldovos Padniestrę užplūdę 
migrantai persvėrė etninius 
gyventojus, ir „demokratiškai” 
ta sritis nuo Moldovos atskilo. 
Migrantai kelia pavojų ne tik 
valstybingumui, bet ir tau
tiškumui, ypač mažoms tau
toms, nes per mišrias šeimas 
tauta asimiliuojama iš vidaus.

Su atgauta laisve, išnykus 
geležinei uždangai, atsivėrė 
keliai idėjų migracijai, o jos, 
pasirodo, tautai gali būti pa
kankamai pavojingos. Plintan
tis kosmopolitizmas, globaliz- 
mas tautiškumui kelia nei 
kiek ne mažesnį pavojų, kaip 
tautų susiliejimo politika, ėju
si iš Rytų. Dešimtmečius blaš- 
kyta, kankinta, žudyta, buldo
zerinio ateizmo ir marksis
tinės ideologijos šviesoje prie
vartauta, lietuvių tauta pa
tyrė neišmatuojamus nuosto
lius, didelė jos dalis prarado 
ne tik tautinę savimonę, bet ir 
sveiką nuovoką, atsižadėjo 
krikščioniško tikėjimo, blaš
kosi po įvairias sektas, jauni
mas godžiai srebia Vakarų 
civilizacijos kanalizacijos tu
rinį, o atstovais į valdžią ren
ka buvusius prievartautojus. 
Valstybėje tebetvyro raudonas 
rūkas, o gudrūs ir klastingi, 
nehabilituoti ir habilituoti, 
mokslinčiai, filosofai, rašyto
jai, politologai siūlosi į vedlius 
ir iš to rūko taiko vesti į nau
jas sutemas. Antai 1997 m. 
Kultūros barų 10-jame nume
ryje išspausdintas T. Venclo
vos pranešimas, kurį jis skaitė 
Rytų Europos studijų vasaros 
mokykloje. Pranešime jis tei
gia, kad „tas tradicinis Rytų 
Europos pasaulis išnyks, kaip 
išnyko jį konservavusi Berly
no siena, jeigu nuo mąstymo, 
paremto tautiniu ir valstybi
niu egoizmu, sugebėsime per
eiti prie globalinio mąstymo...”

Kaip neseniai tai girdėta, iki 
soties prisiklausyta, kai Mask
va skelbė visuotinę komuniz
mo pergalę ir būsimą vienaly
tę sovietų tautą. Kad priėję 
prie globalinio mąstymo (pra
radę tautinę savimonę), nebū
sime lietuviai, T. Venclovai 
tikriausiai aišku, tačiau ne
svarbu.

Kitas vedlys R. Ozolas 
straipsnyje „Tautos gimimas” 
(Dienovidis, 1998 vasario 20- 
26) siūlo kurti naujų laikų 
tautą, vėliau ją dar moderni
zuoti. Anot straipsnio auto
riaus, iki šiol lietuvių tautos 
ir nebuvo. Štai taip: sovietų 
ideologas Suslovas apie tai tik

Mitas apie baltus ir
Baltistaną

Akademikas Zigmas Zinkevičius
Vilniuje leidžiamo Lietuvos 

aido, š.m. liepos 23 d. nume
ryje socialinių mokslų dakta
ras Vidmantas Vitkauskas 
straipsnyje Lietuvos pamoka 
(perspausdintame iš Klaipė
dos, liepos 21 d.) rašo: „Vieta 
Himalajuose, nuo kurių ‘at
skilo’ Lietuva, dabartiniame 
pasaulyje vadinama ‘Baltista- 
nu’. Taigi tvirtinama, kad lie
tuvių protėviai baltai yra at
sikėlę iš Himalajų kalnų. Tai 
ne straipsnio autoriaus prasi
manymas. Tokį teiginį ir 
anksčiau ne kartą teko skaity
ti mūsų spaudoje. Girdėjau jį 
ir iš ne vieno mokslo žmogaus 
(ne lingvisto) lūpų. ‘Kadangi ši 
nuomonė vis labiau plinta, 
ypač tarp lietuvių užsienyje, 
atėjo laikas išsiaiškinti, kas 
yra bendra tarp Himalajuose 
gyvenančių baltistaniečių ir 
lietuvių protėvių baltų.

Iš anksto pasakau, kad nėra 
nieko bendra. Šis mitas, ar pa
saka (vadinkite, kaip norite), 
neparemtas jokia gilesne ling
vistine ar istorine analize, o 
remiasi vien garsų sąskambio 
panašumais. Pradėkime nuo 
pavadinimų: baltai (lietuvių 
protėviai) ir Baltistanas. Abie
juose pavadinimuose yra ta 
pati šaknis balt-. Bet ar tai 
rodo šiais vardais vadinamų 
tautų giminystę? Jokiu būdu 
nerodo! Mat pavadinimas bal
tai yra visai nesenas. Jį tik 

svajojo, o mūsų filosofas rei
kalą išsprendė plunksnos 
brūkštelėjimu. O kokiu tikslu 
D. Kuolys ir M. Lukšienė 
užuot tautinio pilietinio ugdy
mo mokykloms kosmopolitinio 
švietimo programas rengė? Ką 
reiškė puolimai prieš švietimo 
ir mokslo ministrą Z. Zinke
vičių, kuris dėjo pamatus ir 
kūrė tautinę mokyklą? Reiškė 
viena: jei nepasisekė sunaikin
ti atkurtos Lietuvos valstybės, 
reikia naikinti lietuvių tautą, 
tada nebebus ir valstybės. Bus 
kosmopolitiška, atvira visuo
menė, „narod” (liaudis), kaip 
jau neseniai buvo, ir jai nebe
bus svarbu, kur Rytai, kur Va
karai, nebebus svarbi ir pati 
Lietuva.

Demokratinį valstybės val
dymą įrašėme į savo Konstitu
ciją ir nuo jo nebesitrauksime, 
o demokratinis valstybės val
dymo mechanizmas tautos

XIX a. viduryje sugalvojo vo
kiečių kalbininkas Georg 
Heinrich Ferdinand Nessel- 
mann. Šis mokslininkas pirmą 
kartą tą vardą pavartojo 1845 
m. savo knygoje Senovės prū
sų kalba (Die Sprache der ai- 
ten Preussen, Berlin). Kadangi 
iki tol baltų kalbos buvo vadi
namos įvairiais skirtingais ir 
nevienareikšmiais vardais, pa
vyzdžiui, lietuvių, arba latvių, 
kalbos (tais pačiais vardais 
vadintą kalba ir kalbų grupė), 
lietuvių-latvių kalbos (neapi
ma prūsų kalbos), aisčių kal
bos (aisčiai iš tikrųjų buvo vie
na iš prūsų genčių) ir pan., tai 
Nesselmann pasiūlė šią kalbų 
grupę vadinti baltų kalbomis 
(Baltische Sprachen), pavadi
nimą pasidaręs iš Baltijos 
jūros vardo. Motyvavo tuo, 
kad kitos prie Baltijos jūros 
gyvenančios tautos ir jų kal
bos jau turi savus nusistovė
jusius grupinius pavadinimus 
(slavai, germanai, finai), todėl 
nesusipratimų kilti neturėtų. 
Toks Nesselmann pasiūlymas 
greit prigijo ir dabar terminas 
baltų kalbos visuotinai varto
jamas. Taigi tarp šio termino 
ir Himalajų kalnų šalies 
Baltistano, kurio gyventojai 
save vadina balti, žinoma, nie
ko bendra nėra ir būti negali. 
Tai tik atsitiktinis garsų su
tapimas.

idealų ir interesų įvertinti ne
pajėgus, tautinei valstybei 
gresia vidiniai ir išoriniai pa
vojai. Tad kas gali išsaugoti, 
apginti tautą? Tik pilietinė 
visuomenė, ta pati visuomenė, 
kuri sudaro valstybę. Amži
nųjų vertybių, savo etninės 
kultūros, istorijos, konservaty
viojo prado šviesoje išugdyta 
pilietinė visuomenė.

Lietuvių tauta jau atkūrė 
savo valstybę. Lietuva yra. Jei 
šeima, mokykla, Bažnyčia, 
valstybinės institucijos ir vi
suomeninės organizacijos rū
pinsis ne kosmopolitinės, glo
balios, o tautinės, patriotinės, 
jaučiančios ir vertinančios is
torinio likimo bendrumą, pilie
tinės visuomenės formavimu 
bei ugdymu, Lietuva bus. Lie
tuvos ateitį lems tautos bal
sas, demokratinio valdymo 
mechanizmas tautai nekels 
pavojaus.

Tokios pat išvados prieisime 
ir palyginę baltų (lietuvių, lat
vių, prūsų) kalbas su baltista- 
riiečių kalba. Tarp jų nėra ir 
negali būti jokios giminystės, 
nes baltistaniečiai šneka net 
ne indoeuropiečių (kaip bal
tai), bet kinų-tibetiečių šeimos 
kalba, priklausančia šios šei
mos tibetiečių-birmiečių gru
pei. Tarp indoeuropiečių ir 
kinų-tibetiečių kalbinių šeimų 
nėra visiškai jokių struktūri
nio ar kitokio bendrumo ir, 
žinoma, tarp šių dviejų šeimų 
negali būti jokios giminystės. 
Tačiau baltistaniečius, kaip ir 
jų giminaičius kitus minėtos 
šeimos narius, taip pat kitas 
Indijos neindoeuropiečių kil
mės kalbas (priklausančias 
dravidų, munda šeimoms) var
tojančias tautas yra labai stip
riai paveikusi induistinė kul
tūra, kurios didingas reiškėjas 
buvo ir tebėra indoeuropiečių 
kilmės sanskritas, arba senoji 
indų kalba, praeityje ilgus 
šimtmečius turėjusi ir dabar 
tebeturinti šio regiono tau
toms ir jų kalboms, nepaisant 
kilmės, ne mažesnę reikšmę, 
kokią viduramžiais Europoje 
turėjo lotynų kalba. Todėl vi
sose šio regiono kalbose atsi
rado daugybė žodžių, kilusių 
iš sanskrito, kurie, žinoma, 
yra kažkiek panašūs į lietu
viškus jų atitikmenis, nes šios 
abi kalbos — lietuvių ir San- t, 
skritas — yra tos pačios kil
mės (indoeuropiečių kalbos) ir, 
be to, abi didžiai archaiškos, 
išlaikė daugiau senojo indo
europiečių paveldo, negu bet 
kuri kita dabartinė indoeuro
piečių šeimos kalba. Taigi 
panašūs į lietuviškus žodžiai 
baltistaniečių kalboje yra ne 
tos kalbos paveldas, bet gauti 
iš sanskrito. Jų daug, bet jie 
jokiu būdu nerodo ir negali ro
dyti lietuvių ir baltistaniečių 
kalbų giminystės, kaip pana
šūs tarptautiniai žodžiai (lo
tynų kilmės) vengrų ar kitų ... 
neindoeuropiečių kalbose ir 
lietuvių kalboje nerodo šių 
kalbų giminystės.

Nesusipratimu laikytinas 
teiginys, kad lietuvių kalba 1 
yra atneštinė iš Indijos (Hima- ‘ 
lajų^ Iš tikrųjų yra at
virkščiai. Ne baltų kalbos yra 
atneštinės iš Indijos, bet pa
čios Indijos indoeuropiečių 
kalbos yra atneštinės iš šiau
rės vakarų. Jos čia ne autoch- 
tonės. Jas autochtonėmis (vie
tinės kilmės) mokslininkai 
nebelaiko jau daugiau negu 
šimtas metų. Anksčiau iš 
tikrųjų buvo manoma, kad In
dija esanti senoji indoeuro
piečių tėvynė. Tokiai klaidin
gai pažiūrai atsirasti pagrindą 
sudarė sanskrito, kaip pačios 
seniausios indoeuropiečių kal
bos, vos ne indoeuropiečių pro
kalbės, traktavimas. Sugriu
vus tokiam traktavimui ir 
ypač aptikus indų, tiksliau jų 
protėvių indų-iranėnų, pa
prastai vadinamų arijais, bu
vimo pėdsakus toli į šiaurės 
vakarus nuo dabartinės Indi
jos (įrodyta, kad XVII-XIII a. 
prieš Kristų Mesapotamijoje, 
Eufrato aukštupyje egzistavo 
arijiška Mitanijos valstybė, la
bai senų arijų skolinių rasta 
dar toliau šiaurės vakaruose 
esančiose ugrų-finų kalbose ir
kt.), jau niekas nebeabejoja, 
kad indoeuropiečiai Indijoje 
yra atėjūnai, patys čia atsi
kėlę ne anksčiau kaip II tūks
tantmečio prieš Kristų vidu
ryje. (Nukelta į 3 psl.)
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Mažoji Lietuva: muzikinio 
gyvenimo ypatumai (I)

Dr. Daiva Kšanienė
Sudėtingo ir tragiško likimo 

Mažoji Lietuva brangi, įdomi 
ne tik savo istorįja, kultūra, 
tautosaka, etnografija ar kito
mis, jau nemažai tyrinėtomis 
sritimis. Šis kraštas turėjo ir 
be galo savitą, turtingą muzi
kinį gyvenimą, kuris yra ypač 
vertinga dvasinio paveldo da
lis turėjusi įtakos visos Lietu
vos kultūrai.

Muzika, ’ muzikinis gyveni
mas, muzikinė aplinka Mažo
joje Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte visada buvo svarbus vi
suomeninio gyvenimo ir dva
sinės kultūros reiškinys, ap
rėpiantis įvairiausius barus — 
giesmes, dainas, mėgėjų ir 
profesionaliąją koncertinę veik
lą, kūrybą, muzikinę spaudą 
ir kt.

Dėl istorinių aplinkybių at
skirtoje nuo savo kamieno Lie
tuvos dalyje — Mažojoje Lie
tuvoje, priklausiusioje Prūsi- 
jos-Vokietijos valstybėms, su
siklostė ryškūs gyvensenos, 
protestantiškosios religijos, 

. materialinės kultūros ypatu
mai, sąlygoję muzikinio gyve
nimo savitumą, jos skirtin
gumą nuo Didžiosios Lietuvos

Martynas Mažvydas.

kultūros, kurią, kaip žinome, 
įtakojo lenkiškoji bei rusiškoji 
tradicijos.

Visos Mažosios Lietuvos 
kultūrinių tradicįjų, tarp jų ir 
muzikinių, apraiškos susiju
sios su Prūsijos ir Vokietįjos 
valstybių politikos kaita, kuri 
savo ruožtu lėmė ideologines 
permainas. Reikšmingiausias 
posūkis šios valstybės gyve
nime buvo susijęs su Reforma
cijos idėjomis ir nuostatomis. 
Jos tiesiogiai palietė ir ke
liems šimtmečiams nulėmė 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
būvį.-

Protestantiška giesmė ir 
lietuvininkų liaudies daina

Reformacinis judėjimas su
brandino naują, pozityvų po
žiūrį ne tik į vokiečių, bet ir į 
kitų tautų, tarp jų — lietuvių 
raštįją, švietimą, sudarė są
lygas išlikti, tobulėti lietuvių 
kalbai, reikštis tautos kūry
bingumui, padėjo suvokti tau
tos kultūros visumą. Reforma
cija skatino nacionalinių kul
tūrų ugdymusi, stiprino val
stybingumo idėją, siekiant su
sieti kraštą su Vakarų Euro
pa, todėl Mažoji Lietuva galėjo 
įsilieti į Europos mokslo, me
no, tikėjimo, demokratįjos plė
totę, į vakarietiškos kultūros 
sanklodą. Šį procesą skatino ir 
sustiprėjęs, pozityvus Rene
sanso idėjų skverbimasis.

M. Martin Luther įdiegti 
krikščionybės reformos postu
latai ryškiausiai atsispindėjo 
bažnyčios liturgijoje bei jos 
muzikoje. M. Luther padėjo 
teorinį pagrindą esminiams 
šios sferos pasikeitimams. 
Vienas pagrindinių reikala
vimų buvo bažnyčių kongre
gacijose pereiti prie visos 
bažnyčios bendruomenės gie
dojimo gimtąja kalba. M. Lu
ther iš esmės pakeitė vokiečių 
bažnytinės muzikos praktiką.

Jam vadovaujant ir dalyvau
jant buvo sukurtas choralas 
vokiečių kalba, prisodrintas 
specifinių vokiečių liaudies 
dainų bruožų. Laikydamasis 
nuostatos ir siekdamas, kad li
turgijoje galėtų dalyvauti ir 
giedoti visa susirinkusi baž
nyčios bendruomenė, M. Lu
ther perėjo prie vienbalsio gie
dojimo.

Vokiškieji choralai padėjo 
pagrindus ir Mažosios Lietu
vos lietuviškai liuteroniškai 
giesmei, kurią žmonės greit 
pamėgo, nes savo paprastumu 
ir artumu liaudies dainai ji 
buvo labai prieinama ir priim
tina. Protestantiškos giesmės 
fenomenas tuo ir savitas, įdo
mus, kad jame glaudžiai, orga
niškai siejosi religiniai žodi
niai tekstai, tradicinio griga
liškojo choralo bei liaudies 
melodikos elementai.

Šimtmečiams bėgant. Ma
žojoje Lietuvoje, abipusėje lie
tuvių ir vokiečių kultūrų są
veikoje, susiformavo specifi
niai šio karšto muzikinio gyve
nimo bruožai.

Viena gyvybingiausių ir 
savičiausių Mažosios Lietuvos 
lietuvių muzikinio gyvenimo 
apraiškų buvo protestantiškoji 
giesmė. Gimusi su Refotmaci- 
ja, lietuvininkų liuteroniškoji 
giesmė nuėjo ilgą ir sudėtingą 
evoliucįjos kelią. M. Mažvy
das, J. Bretkūnas, L. Seng- 
stockas, D. Kleinas, J. Beh- 
rendtas, J. Quandtas, F. U. 
Glaseris, A. F. Schimmelpfen- 
nigis, G. Ostermeyeris, Ch. G. 
Milkus, F. Kuršaitis, W. K. T. 
Hoflheinzas, J. Niemannas, C. 
Grafas Bulovas von Denewit- 
zas, V. Gaigalaitis ir kiti gies
mynų sudarytojai, redaktoriai, 
vertėjai, kūrėjai (lietuviai ir 
vokiečiai), suformavę lietu
viškų protestantiškų giesmių 
repertuarą, įtvirtino giedojimo 
tradiciją, išplitusią ir išsi
laikiusią visoje lietuvininkų 
gyvenamoje teritorijoje iki pat 
XX a. vidurio.

Giesmė tapo neatskiriama 
lietuvininkų gyvenimo dalimi. 
Lietuviai liuteronai giedodavo 
kasdien, įvairiausiomis progo
mis: bažnyčioje, mokykloje, 
per šventes, o dažniausiai na
muose — rytą, vakare, ilsintis 
tarp darbų. Ūkininkas evan
gelikas liuteronas ir jo šeima 
kiekvieną aušrą pasitikdavo 
su giesme, o vakare, irgi tik 
sugiedojęs giesmę, eidavo poil
sio. Liuteronų bendruojnenės 
dalyvavimo bažnytinėse apei
gose esmė ir pagrindinė forma 
buvo giedojimas. Giesmynai 
(šalia Biblijos) buvo svarbiau
sios lietuvininkų knygos. Gies
mynų gausa ir kartu nuolati
nis jų trūkumas Mažojoje 
Lietuvoje rodo buvus didžiulį 
giesmynų poreikį.

Lietuviškų liuteroniškų gies
mių melodinė sandara, der
minės, ritminės savybės ap
rėpia ir jungia įvairiausių mu
zikinių šaltinių tradicijas — 
grigališkojo choralo, vidu
ramžių himnodįjos, vokiečių 
protestantiškojo choralo bei 
lietuvių liaudies dainų.

M. Mažvydo Katekizme 
(1547) bei Giesmėse krikščio
niškose (1566, 1570) pradėtos 

giesmių užrašymo natomis 
tradicijos vėlesnių giesmynų 
sudarytojai J. Bretkūnas, D. 
Kleinas, Ch. G. Milkus ir kt. 
nesilaikė. Jie tenkinosi poeti
nių giesmių tekstų redagavi
mu, taisymu, papildymu. Tai 
davė dvejopą rezultatą. Atsi
sakius notografinio teksto, su
menko pradinė giesmių muzi
kinė medžiaga, tačiau padau
gėjo tos pačios giesmės melo
dinių variantų, paįvairintų 
lokaliniais bruožais. Šitaip į 
protestantiškos giesmės melo
diką natūraliai prasiskverbė 
lietuvių liaudies dainų ele
mentai. Todėl glaudžiai su 
vokišku choralu susijusi lietu
vių liuteroniška giesmė pasu
ko savo keliu, įgydama lietu
višką pobūdį ir išraišką.

Įdomi šiuo atžvilgiu yra J. 
Žilevičiaus išvada: „Vokiečių 
choralų melodijos yra sausos, 
ramios ir griežtos slinkties su 
labai mažomis melodinėmis 
figūracijomis. Lietuvis, būda
mas lyrikas, negalėjo susigy
venti su tokiu šaltu, išdidžiu 
syetimu choralu. Todėl jis ne
iškentė nepanaudojęs savų 
liaudies melodijų, kurių pačios 
gražiausios vietos lietuvių sie
loje buvo giliai įsmigusios”.

Taip natūraliai atsirado 
giesmių ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių liaudies dainų pa
našumas. Kaip ir liaudies dai
na, lietuvių liuteroniška gies
mė, keliaudama iš lūpų į 
lūpas, kito priklausomai nuo 
liaudies dainų įtakos bei et
nografinių sąlygų.

Ypatinga lietuvininkų kas
dieninio muzikinio gyvenimo 
išraiška buvo surinkimai. Su- 
rinkimininkai bei sakytojai 
ypatingą dėmesį skyrė giedoji
mui. Jie patys rinko, užra
šinėjo giesmes, kūrė jas (K. 
Grigelaitis, A. Baltris, K. E. 
Mertikaitis, J. F. Kelkis ir kt). 
Surinkimų sakytojai leido spe
cialiai surinkimams skirtus 
giesmynus, priderintus prie 
surinkimų dvasios, nuotaikos, 
religinio kalendoriaus. Porei
kis giesmynams buvo labai 
didelis. Surinkimai padėjo lie
tuvininkams išsaugoti gimtąją 
kalbą, išlaikyti savo tapa
tumą, atsispirti vokiečių įta
kai, nors, atsiriboję nuo pa
saulietinės kultūros, liaudies 
dainos, jie šiek tiek kliudė XIX 
a. pabaigoje kilusiam tauti
niam atgimimui.

Svarbi lietuvininkų muzi
kinės raiškos forma buvo liau
dies daina. Dauguma Mažo
sios Lietuvos lietuvių liaudies 
dainų, nepasidavusių vokiškai 
įtakai, išsaugojo savo natū
ralų tautinį savitumą, melo- 
dinės-intonacinės medžiagos 
originalumą.

Amžių glūdumoje gimusi, gi
liai į lietuvininkų kultūrinę 
terpę įaugusi liaudies daina, 
visais, net gūdžiausiais vokie
tinimo laikais, išliko viena 
tvirčiausių lietuvybės atramų, 
brandinusi ir stiprinusi tauti
nę savimonę, palaikiusi ir 
ugdžiusi tautos dvasines ver
tybes. Dauguma Mažosios Lie
tuvos lietuvių liaudies dainų, 
nepasidavusių vokiškai įtakai, 
išsaugojo savo natūralų tau
tinį savitumą, melodinės-into- 
nacinės medžiagos origina
lumą.

Archaišką, pradinį liaudies 
dainos pavidalą lietuvinin
kams padėjo išsaugoti savitai 
susiklosčiusi Mažosios Lietu
vos istorinė religinė situacija. 
Įsitvirtinus Reformacijai, pa-

„Birutės” draugijos choras.

plitus protestantiškajai gies
mei, liaudies dainos skambėji
mo sfera ėmė siaurėti. Visada 
egzistavusi šalia liaudies dai
nos, giesmė ilgainiui ją tarsi 
pakeitė, perimdama netgi dai
nos socialinį bei psichologinį 
vaidmenį. XIX a. pab.-XX a. 
pr. kai kuriose Mažosios Lie
tuvos apylinkėse (ypač pie
tinėje jos dalyje, kairėje Ne
muno pusėe) liaudies daina 
skambėjo vis rečiau. Tai yra 
pastebėjęs netgi protestantų 
kunigas, evangelikų liuteronų 
giesmynų leidėjas, profesorius 
V. Gaigalaitis. Autobiografi
joje jis su širdgėla minėjo, jog 
labai mažai jo gimtinės apy
linkėse (Ragainės apskrityje) 
bedainuojamos liaudies dai
nos.

Daugelyje šio krašto dainų 
dominuoja monodinė melodi
ka, o ritmika, forma, derminė- 
intonacinė sandara — gan ar
tima dzūkų bei vakarų aukš
taičių dainoms. Klaipėdos 
krašto dainas daugiau veikė 
artima žemaičių kaimynystė. 
M. Budriūnas yra pastebėjęs, 
kad lietuvininkų dainų melo
dijos panašios į kitų Lietuvos 
regionų liaudies dainas, ta
čiau jos dažnai optimistiš
kesnės, o „Rusijos Lietuvoj — 
melancholiškesnės”. Z. Sla
viūnas taip pat pastebėjo, kad 
Klaipėdos krašto dainų melo
dijos giedresnės, šviesesnio 
charakterio.

Kultūrinės draugijos 
„Birutė* chorinė veikla

Iki pat XIX a. pabaigos lie
tuvininkų muzildnė raiška
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reiškėsi per liuteroniškąją 
giesmę ir liaudies dainą XIX 
a. pabaigoje, sukūrus Vokieti
jos imperiją. O. von Bismarcui 
pradėjus ryžtingą germaniza
vimo politiką, 1875-1877 m. 
priėmus naujus įstatymus, 
reikalaujančius visur vartoti 
vokiečių kalbą, paskelbus ją 
valstybine kalba, Mažosios 
Lietuvos lietuviams iškilo di
džiulė nutautinimo grėsmė. 
Valdžiai vykdant prievartinę 
vokietinimo politiką, be orga
nizuoto tautinio sąjūdžio lietu
vininkai išlikti nebegalėjo.

Tuo metu nemaža dalis lie
tuvininkų pradėjo suvokti sa
vo kultūrines, dvasines, isto
rines vertybes, savąją tapaty
bę. Pamažu XIX a. pab. augo 
jų savimonė, o užgimęs tauti
nis sąjūdis skleidėsi įvairiais 
keliais: peticįjų valdžios insti- 
tucįjoms rašymu, politinės sfe
ros suaktyvėjimu, naujos lie
tuviškos spaudos leidimu, tau
tosakos rinkimu, meno kū
rimu, dainų rinkinių ir gies
mynų leidimu, kultūrinių 
draugijų, chorinių kolektyvų 
steigimu, jų lietuviško reper
tuaro kūrimu ir kt.

1885 m. Tilžėje M. Jankaus,
J. Mikšo, K. Voskos, E. Weye- 
rio iniciatyva, aktyviai daly
vaujant V. Bruožiui, raginant
G. Sauerweinui bei kitiems 
pažangiems kitataučiams, įsi
kūrė pirmoji lietuvių tautinė 
kultūrinė draugija „Birutė”.

Šalia kitų darbų, skatinusių 
lietuvybę ir stabdžiusių ger
manizacijos procesus, „Birutė” 
buvo pirmoji Mažosios Lietu
vos lietuviška draugija, suren-
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gusi pirmąjį kraše viešą lietu
viškų dainų koncertą, sukė
lusį besiklausančių lietuvi
ninkų begalinį nustebimą ir 
džiaugsmą. Dainas, tiesa, atli
ko ne vietiniai lietuvininkai, o 
iš Tauragės pakviestas penkių 
moterų ir dviejų vyrų ansamb
lis. Tai įvyko 1895 m., šven
čiant draugijos 10-metį. An
samblis atliko žinomąją dainą 
„Birutė”, taip pat „O Lietuva, 
motinėle mano”, „Pasveikini
mas lietuvių”, „Lietuvninkais 
mes esam gimę”, „Lietuvnin
ko pypkelis." Pabaigoje E. 
Jagomastas, muzikai paly
dint, atliko Girėno (Sauerwei- 
no) „Gals yr tylėjimą”. Iškil
mingumo pirmajai „Birutės” 
šventei suteikė Tilžės dragū
nų pulko pučiamųjų instru
mentų orkestras, kuris šalia 
vokiečių, italų, atliko ir lietu
vių kompozitorių kūrinių: E. 
Giseviaus „Drąsieji karžygiai”, 
V. Kudirkos polką „Dėdienė”, 
mazurką „Sudiev”, J. Pra
naičio polką. „Birutės” vaidin
tojai parodė A. Fromo-Gužučio 
istorinę dramą „Išgriovimas 
Kauno pilies 1362 m.”

Su šia švente Mažojoje Lie
tuvoje gimė lietuvininkų mė
gėjų teatro ir koncertinio cho
rinio bei orkestrinio gyvenimo 
tradicįjų užuomazga.

Praktiškai patyrus, kad to
kie renginiai yra naudingi 
tautinių jausmų, lietuviškumo 
ugdymui, buvo nuspręsta 
šventes rengti du kartus per 
metus — vasarą ir žiemą. 
Šalia vaidinimų, paskaitų, 
„Birutės” šventėse žmonės la
biausiai laukdavo dainų, mu
zikos. Kaskart kviestis daini
ninkus ar chorą iš svetur buvo 
nepatogu. Todėl 1895 m. ru
denį jaunas Tilžės berniukų 
mokyklos mokytojas V. Storas
ta subūrė 14 vyrų ansamblį. 
Pirmą kartą šis nedidelis cho
ras pasirodė 1896 m. vasario 
16 d. Tilžės Šaulių salėje, pa
dainavęs keletą lietuvių liau
dies dainų iš V. Kudirkos 
„Kanklių” rinkinio.

Įsidėmėtina, kad tai buvo 
pirmasis Mažosios Lietuvos 
lietuvių choro koncertas, pali
kęs gausiai susirinkusiems 
klausytojams (apie 400) neiš
pasakytą įspūdį. Nuo tada 
choro pasirodymai tapo- pa
grindine „Birutės” rengiamų 
švenčių dalimi. Deja, neilgam.

Prabėgus šiek tiek daugiau 
nei metams, choras iširo. Pa
skutinį kartą „Birutės” choras 
dainavo puikioje 1897 m. va
saros šventėje Tilžėje.

Nukelta į 2 psl.
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Į Vilniuje kone visą rugsėjo 
mėnesį vykusias „Sostinės die
nas” įsipynė ir iš Čikagos at
keliavusios kultūrinės progra
mos. Jos neatsitiktinai atvež
tos į Lietuvos sostinę. Mat, 
Čikaga ir Vilnius — miestai- 
partneriai, pasirašę bendra
darbiavimo sutartį. Ją, be abe
jo, daug kuo lėmė aplinkybė, 
kad šis didmiestis jau seniai 
vadinamas JAV lietuvių sos
tine. į Vilnių tomis dienomis 
atskridusio garbės konsulo 
Vaclovo Kleizos duomenimis, 
Čikagoje gyvena apie 120,000 
lietuvių. Tad Čikagos meras 
Richard M. Daley mielai pri
ėmė Vilniaus mero A. Zuoko 
kvietimą čikagiečiams su pro
gramomis dalyvauti šiemeti
nėse Vilniaus dienose.

Pro Vilniaus senamiestyje 
šurmuliuojančią Pranciškaus 
mugę, sūpynių ir kitų pra
mogų pilną Marceliukės vaikų 
parką, į bene svarbiausią ren
ginį — didelę parodą „Surask 
Čikagą”, į miesto Rotušę rin
kosi svečiai iš Čikagos: Či
kagos — Vilniaus komiteto 
pirmininkas Stanley Balzekas, 
generalinis konsulas Giedrius 
Apuokas, konsule Lina Sker- 
storiaite, labdaros fondo 
„Lithuanian Mercy Lift” prezi
dentė Pranė Šlutienė, na ir, 
žinoma, Vilniaus savivaldybės 
vadovai bei būriai vilniečių, o 
taip pat tomis dienomis Vil
niuje viešėję gana gausūs 
mūsų tautiečiai, ne tik iš Či
kagos, bet ir iš kitų JAV mies
tų. Atvyko ir buvo visų šiltai 
sutiktas JAV ambasadorius 
John Tefit. „Sostinės dienų”

Išeivijos dailininką bažnytinio meno paroda Lietuvos Mokslą akademijos bibliotekoje. Iš kairės: pa
rodos rengėja B. Kleizaiitė-Vasaris, Lietuvos Mokslą akademijos viceprez. A. Gaižutis ir Mokslą 
akademijos bibliotekos direktorius J. Marcinkevičius. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

liilu -ly J?
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Įteikiant Lietuviu fondo čekį Vilniaus vidurinei mokyklai „Lietuviu namai”. Iš kairės: mokyklos dir. 
A. Rujys, LF valdybos pirm. P. Kilius, R. Kilienė, A. Kleizienė ir V.Kleiza. A. Žižiūno nuotr.

Čikaga — Vilnius
organizatoriai apgailestavo, 
kad dėl siaubingo teroro pasi
reiškimų, oro linijų sutrikimo 
negalėjo atskristi, kaip kokio 
išganymo lauktas, garsusis 
Čikagos ir pasaulio džazo vo
kalistas Kurt Elling su kitais 
muzikantais. Susirinkusieji 
tylos minute pagerbė žuvu
siuosius ir jų artimuosius, pa
reiškė solidarumą su ameri
kiečių tauta.

Kreipdamasis į susirinku
sius, atidarydamas parodą 
„Surask Čikagą”, Vilniaus sa
vivaldybės Kultūros ir meno 
skyriaus vedėjas Edmundas 
Žalpys, pasveikinęs Čikagos 
programų dalyvius, pasakė, 
kad kiekvienas lietuvis gerai 
žino Čikagos miesto reikšmę 
mūsų tautos istorijai.

— Tūkstančiams mūsų tau
tiečių Čikaga tapo antrąja 
tėvyne, kurioje jie dirbo, augi
no vaikus, plėtojo kultūrinę 
veiklą, — tęsė E. Žalpys — 
1993 m. pasirašyta Vilniaus ir 
Čikagos bendradarbiavimo su
tartis atvėrė naują puslapį, 
užmezgant glaudžius ryšius 
tarp šių miestų. Jis buvo ir 
yra lietuvių išeivijos sostinė. 
Sovietiniais metais tik užsie
nio radįjo laidų dėka gavę tei
singą informaciją apie mūsų 
tautiečių veiklą, dabar mes 
galime laisvai ir nuoširdžiai 
bendrauti, dalintis kultūrinė
mis ir dvasinėmis vertybėmis.

Kultūros ir meno skyriaus 
vedėjas atskirai pasveikino 
Čikagos-Vilniaus komiteto pir
mininką Stanley Balzeką, 
daug prisidėjusį prie čia pra
sidedančių programų rengimo.

Jo vardas susijęs su Lietuvių 
kultūros muziejumi, jau ket
virtą dešimtmetį veikiančiu 
Čikagoje. Šis muziejus tapo 
viena Lietuvą ir išeiviją paro
dančių, reprezentuojančių kul
tūros įstaigų Amerikoje, sakė
E. Žalpys, pridurdamas, kad 
tame muziejuje lankytojai gali 
susipažinti su Lietuvos istori
ja, menu, tautos papročiais ir 
buitimi. Įvairiapusių renginių 
metu čia susitinka tiek senoji, 
tiek naujoji išeivija, o jų vai
kai susipažįsta su tautiniu 
menu, kultūros palikimu. Pa
sak E. Žalpio, muziejaus įstei
gimas ir jo veikla rodo, kiek 
gali padaryti vieno žmogaus 
ryžtas ir dvasinis pasišventi
mas.

Čikagos senbuvis, mūsų tau
tietis S. Balzekas, beje, dabar 
einantis ir Palm Beach (Flori
da) Garbės Konsulo pareigas, 
buvo pagerbtas ne tik gražiais 
žodžiais. Vilniaus meras A. 
Zuokas už nuopelnus, stipri
nant Lietuvos sostinės ir Či
kagos ryšius, vaisingą Kul
tūrinę veiklą S. Balzekui įtei
kė pernai savivaldybės įsteig
tą Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Žygimanto Augusto 
medalį.

„Atrask Čikagą”
Po iškilmių susirinkusieji 

buvo pakviesti apžiūrėti dide
lę, įspūdingą, dabar po Eu
ropą keliaujančią parodą 
„Atrask Čikagą”, šio didmies
čio dienų proga atvežtą iš Liu
cernos. Generalinis konsulas 
G. Apuokas man paaiškino, 
kad šią parodą — pasakojimą 

apie Čikagą, jos vizįją, nuola
tinį atsinaujinimą ir drąsą pa
rengė su Čikaga susigiminia
vusių miestų tarptautinė 
programa, kurios autoriai — 
E. George, A. George, M. 
Rush, A. Blick ir R. Bali. Au
tentiškais istoriniais doku
mentais ir naujųjų laikų at
spindžiais — fotografijomis 
pristatoma Čikagos praeitis ir 
dabartis, svarbiausi jos istori
jos įvykiai ir šiandienos ža
vesys. Stenduose — miesto 
gimimas, verslo įsikūrimas ir 
stiprėjimas; modernioji archi
tektūra, pagarsėję žmonės, 
politinė ir socialinė miesto rai
da, kultūra, teatras, džazas, 
dailė, muziejai, verslo didžiū
nai, sportas...

Anksčiau girdėjęs ir skaitęs, 
dabar piešiniuose, kitose eks
pozicijose pats pamačiau vaiz
dus 1871 m. didžiojo Čikagos 
gaisro, iki pamatų sunaikinu
sio miestą, padariusio per 200 
milijonų dolerių nuostolio. Ek
sponatai liudija, kad nors tarp 
kelių išlikusių pastatų buvo li
kęs tik vandens bokštas, bet 
nustebina miesto valdžios ir 
gyventojų ryžtas kuo greičiau 
atstatyti Čikagą, dar gražesnę 
ir didingesnę. Ėmė plaukti pa
galba iš kitų Amerikos miestų 
ir užsienio. Anglijos karalienė 
Viktorija atsiuntė 8,000 kny
gų, kurios tapo pirmosios 
viešosios Čikagos bibliotekos 
pagrindu. Štai parodoje — da
bartinės, Harold Washington 
vardu pavadintos, šios biblio
tekos didingo pastato vaizdas. 
Biblioteka buvo paskelbta di
džiausia viešąja biblioteka pa
saulyje. Visuose 82 jos sky
riuose įvestas interneto ryšys.

Lygindamas didžiojo gaisro 
nuniokotus vaizdus su dabar
tinės bibliotekos įspūdingu 
pastatu, John Hancock Buil- 
ding, Sears Tower, daugeliu 
kitų didingų dangoraižių įspū
dingomis nuotraukomis, pa
galvojau, kad po barbariško 
teroristų antpuolio netruks at
sigauti ir žemutinis Manhat- 
tan. Prisiminiau ir iš ten į Lie
tuvą telefono laidais atskri
dusius mūsų tautiečio filmi- 
ninko ir poeto Jono Meko 
žodžius, kad sugriautus dan
goraižius amerikiečiai atsta
tys su dešimteriopu užsispy
rimu, pastatys juos 10 kartų 
didesnius ir įspūdingesnius, 
kad ir dviem — trim lėktuvais 
jų nesunaikins...

Man’taip pat įstrigo paro
doje matyta didelė, meis
triškai ir įspūdingai padaryta 
naktinės Čikągos didinga pa
norama su, rodos, bekrašte 
žiburių jūra, su neužmatomo 
ilgumo gatvių, kvartalų kon
tūrais. Vėl smilktelėjo mintis, 
kad į tą didmiesčio panoramą 
įsilieja ir S. Balzeko muziejus, 
Jaunimo centras, M. K. Čiur
lionio galerija, bažnyčios, kiti 
šiame mieste lietuvių pastaty
ti pastatai.

Tarp daugybės parodos eks
ponatų mano dėmesį atkreipė 
ne viename stende, nuotrau
kose pavaizduotas gerų, įspū
dingų veido bruožų vyriškis, iš 
balkono žvelgiantis į Čikagos 
tolumas. Užrašai skelbė, kad 
tai garsiausias ir galingiau
sias Amerikos istorijoje Čika
gos meras Richard J. Dalley. 
Jis statė mokyklas, autostra
das, judriausią pasaulyje 
O’Hare oro uostą, plačiausią 
Dan Ryan greitkelį, Mc-Cor- 
mick Place — didžiausią pa
rodų erdvę, vadovavo Šiaurės 
Michigan prospekto „Mag-

Fotomenininko Jono Tamulaičio (kairėje) paroda domėjosi Kazimiera ir poetas Kazys Bradūnai, 
Rūta Kulikauskienė ir daugybė kitą svečią. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

nificent Mile” — vieno pui
kiausių kontinente mažmeni
nės prekybos rajonų — plėtrai. 
Garbės konsulas V. Kleiza 
man paaiškino, kad R. J. Da
ley ilgai gyveno lietuvių gau
siame Čikagos priemiestyje ir, 
be abejo, bendravo su jais, 
atsižvelgė į jų pageidavimus, 
pasiūlymus. Parodoje mačiau 
ir iš tėvo perėmusio pareigas 
dabartinio mero R. M. Daley 
atvaizdus. Be abejo, jis daug 
prisideda prie bendradarbiavi
mo su Vilniumi plėtojimo.

Parodoje patyriau ir ne
tikėtumų. Štai padidintas ne 
tik man, bet ir daugeliui kitų 
vilniečių pažįstamas džazo 
pradininko Louis Armstrong 
veidas.

— Kodėl jo atvaizdas taip 
ryškiai išskirtas Čikagos pa
rodoje? Juk, kiek žinau, jo ta
lento žvaigždė pakilo Ameri
kos pietuose, New Orleans? — 
paklausiau parodą apžiūrinčio 
generalinio konsulo G. Apuo
ko.

Jis paaiškino, kad L. Arm
strong ilgai gyveno bei grojo 
taip pat ir Čikagoje. Gal todėl 
ir dabar Čikaga garsėja pui
kiu džiazu?

Lankytojams skirtuose la
peliuose skaičiau, kad čiką- 
giečiai fizikai pirmieji pasau
lyje suskaldė atomą, laimėjo 
daugiausia Nobelio premijų 
negu bet kuris kitas pasaulio 
miestas. Čikagiečiai pakeitė 
upės tekėjimo kryptį, išrado 
tranzistorių, asmeninį kom
piuterį ir naršyklę, įkūrė pir
mąją pasaulyje spalvotos tele
vizijos stotį, išrado finansinės 
rizikos vadybos rinkas; Čika
ga yra stambiausias Ameri
koje pramonės centras. Iš 
tiesų, parodoje daug naujo 
sužinojau apie šį didmiestį. 
Tik įspūdis turbūt būtų buvęs 
dar didesnis, jei parodos eks
ponatai nebūtų sugrūsti Ro
tušės vestibiulyje, jei sten
dams, didelėms nuotraukoms, 
paveikslams būtų suteikta di
desnė, padoresnė erdvė. Deja, 
Rotušės, savivaldybės šeimi
ninkai tuo deramai nepasirū
pino.

Išeivijos metraštininkas
Užtat gerian, skoningiau 

sutvarkyta toje pat miesto 
Rotušėje vykusi Čikagoje ir 
Lietuvoje žinomo mūsų tau
tiečio, čikagiečio fotografo 
Jono Tamulaičio nuotraukų 
paroda „Čikagos lietuviai”. Tai 
tikras „išeivijos sostinės” lie
tuvių gyvenimo ir veiklos met
raštininkas. Jo nuotraukos 
grynai dokumentinės, fotore-

LR garbės konsulas Floridoje (kairėje) Stanley Balzekas, Jr, ir 
JAV ambasadorius Lietuvai John Tefft. A. Žižiūno nuotrauka.

portažinės. Pabuvojau dauge
lio mūsų šiandieninių, moder
niųjų fotomenininkų parodose, 
bet J. Tamulaičio darbai mane 
patraukė tuo, kad savo objek
tyvu, pasak vilnietės dailėtyri
ninkės L. Šilenkaitės, jis fik
suoja, įamžina akimirką ar as
menį tokį, koks jis yra tą se
kundę, tą akimirką — be jokių 
padailinimų, eksperimentų. 
Tapo aišku, kad J. Tamulaičio 
tikslas — įamžinti konkretų 
įvykį, sustabdyti akimirką is
torijai.

Štai 1980 m. įvykusios
6-sios lietuvių tautinių šokių 
šventės Čikagoje vaizdai, dar 
jauni, 1986 m. jo fotografuoti, 
gerai nusiteikę bičiuliai — V. 
Adamkus, V. Kleiza ir Š. Lozo
raitis. Kitoje nuotraukoje — 
žilagalvė Garbės konsulė J. 
Daužvardienė, apsikabinusi 
bučkiui Lietuvos laisvės bylai 
daug nusipelniusį ambasado
rių S. Lozoraitį. J. Tamulaičio 
foto objektyvas taip pat 
įamžino momentą, kai Stanley 
Balzekas, bučiuodamas tri
spalvę, duoda priesaiką ne
priklausomybę atgavusios Lie
tuvos pilietybei. Jaudina ir 
parodo, kad ir JAV lietuviai 
puoselėja senas mūsų tautines 
kryždirbystės tradicijas; J. Ta
mulaičio nuotrauka, vaizduo
janti koplytstulpį, esantį Či
kagos apylinkėse, Marijos ir 
Antano Rudžių sodyboje. Yra 
ir linksmų, humoristinių 
vaizdų — kad ir linksmai nu
siteikusi Draugo vyriausia re
daktorė D. Bindokienė, 1986 
m. sėdinti ant Kalėdų senelio 
kelių.

Išgirdau ir neigiamų atsilie
pimų. Parodoje apsilankęs vil
nietis, buvęs Sibiro tremtinys 

J. Mikauskas suabejojo, ar 
greta čikagiečių lietuvių ver
tėjo parodoje kabinti tiek daug 
dabartinio premjero A. Bra
zausko nuotraukų.

Tą dieną Vilniaus Rotušėje 
turėjo atsidaryti ir fotografijos 
meistro Algimanto Kezio paro
da. Daug kas nusivylė, kad dėl 
oro linijų sutrikimo jis ne
galėjo pakilti iš Čikagos. Atėjo 
žinia, kad savo parodą jis 
atveš vėliau.

Lietuvių dailininkų 
bažnytinis menas

Čikagos — Vilniaus dienų 
programoje buvo ir kitas įdo
mus bei retas renginys — Lie
tuvos Mokslų akademijos 
Bibliotekoje atidaryta paroda 
„Įžymieji lietuvių išeivijos dai
lininkai — V. K. Jonynas, V. 
Kašubą ir V. Elskus”. Buvo 
eksponuojami kultūrininkės 
Beatričės Kleizaitės-Vasaris 
kruopščiai surinkti ir iš JAV 
bei Kanados į Vilnių atgabenti 
minėtų dailininkų bažnytinio 
meno kūriniai bei jų reproduk
cijos, nuotraukos. Parodos ati
daryme kalbėjusi Lietuvos vy
riausybės atstovė menotyri
ninkė N. Tumėnienė pažy
mėjo, kad tokio užmojo baž
nytinio meno darbų per pas
tarąjį pusšimtį metų Lietuva 
dar nebuvo mačiusi. Tų kū
rinių autorius ji pavadino 
monumentaliosios dailės 
ąžuolais.

Kalbėjusi svarbiausioji paro
dos rengėja B. Kleizai tė- 
Vasaris paaiškino, kad nusi
stovėjusių bažnytinio meno 
tradicijų Amerika anksčiau 
neturėjusi, tad atvykę pirmieji 
lietuviai emigrantai,

Nukelta į 2 psl.
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Aušros laikų Tilžės vaizdas.

Mažoji Lietuva: muzikinio 
gyvenimo ypatumai (II)

Jau nuo pirmųjų visiškai 
savarankiškos veiklos metų, 
1899 m. žiemos, giedotojų 
draugija dirbo labai intensy
viai, nuosekliai, nusistačiusi 
savo veikimo pobūdį ir lietu
višką kryptį, kuri buvo aiškiai 
suformuluota 1899 m. lap
kričio 12 d. priimtuose (tada 
draugija vadinosi „Giedojimo 
draugyste”), o 1907 m. patai
sytuose įstatuose (jau — Til
žės lietuvių giedotojų draugi
ja): „Giedotojų Draugija nor 
giesmėmis, dainomis ir viso
kiais, ypač dramatiškais vai
dinimais meilę į lietuvių kilmę 
ir garbę, iškelti. Ji parengia į 
metus menkiausiai dvi didi 
šventi Tilžėje ir tris ar dau
giau vakarų Tilžėje ir kitur 
Lietuvoje”. Šį savo nusista
tymą giedotojai ištikimai ir 
nuosekliai vykdė iki pat drau
gijos uždraudimo nacių laikais 
(1935).

Jau pačioje XX a. pradžioje 
Tilžės lietuvių giedotojų drau
gia tapo pagrindine Mažosios 
Lietuvos lietuvių kultūrinio 
gyvumo reiškėją, prasidėjusio 
chorinio sąjūdžio ašimi ir tra
dicijų, kurias netrukus perė
mė visos besikuriančios lietu
viškos giedotojų draugijos, kū
rėja.

Viena iš jų — tai didelių va
saros ir žiemos (vasarinių ir 
žieminių) švenčių rengimas su 
savita, Vydūno sukurta struk
tūra. Paprastai švenčių scena
rijų sudarydavo trys tarpusa
vyje persipinančios dalys — 
muzikos (chorinė, orkestrinė), 
vaidinimas bei laigymai ir pa
silinksminimas. Dažniausiai 
giedotojų šventės vykdavo Til
žės Jokūbynės sode arba apie 
700 vietų turinčioje salėje (Ja- 
kobsruh), o taip pat Tilžės 
Šaulių namuose (apie 300 vie
tų salė), Tilžės Piliečių na
muose (apie 400 vietų salė), 
kuriose buvo įrengta vaidini
mams tinkama pakyla. (Jo
kūbynės salėje ją kaskart 
reikėdavo įrengti patiems).

Svarbiausią švenčių ir va
karų programos dalį sudary
davo choro dainos. Per vieną 
koncertą, giedotojai atlikdavo 
po 12-16 dainų ir giesmių. Jų 
žodžiai būdavo išspausdinami 
lietuviškai ir vokiškai, išplati
nami klausytojams.

Reikia pabrėžti, kad Vydū
nas anksčiau, negu Lietuvos 
profesionaliosios muzikos žy
mieji atstovai, pradėjo rengti

Dr. Daiva Kšanienė
pasaulietinės muzikos koncer
tus ir Mažojoje Lietuvoje, ir 
atvykdamas į didžiąją Lie
tuvą. Neabejotinai kasmetinė 
žieminių ir vasarinių švenčių 
tradicija turėjo įtakos ir visos 
Lietuvos „klojimų gadynei”.

Didžiosiose Tilžės lietuvių 
giedotojų draugijos šventėse 
būtinai skambėdavo įvairių 
sudėčių, dažniausiai pučia
mųjų instrumentų, orkestro 
muzika. Grodavo Tilžės (arba 
kitų vietovių) vokiečių kari
niai orkestrai, kuriuose bū
davo iki 40 muzikantų. Jie, 
nesant lietuviško orkestrinės 
muzikos repertuaro, grodavo 
kitų tautų — vokiečių, italų, 
prancūzų ir kt. kompozitorių 
kūrinius. Šalia dominuojančių 
nelabai meniniu požiūriu ver
tingų kūrinėlių, orkestrai at
likdavo ir klasikinius veika
lus. ši orkestrinės muzikos 
įtraukimo į šventes tradicija 
vėliau ir įsitvirtino Klaipėdos 
krašto draugijų renginiuose, 
kur pasirodydavo ne tik įvai
rių miestelių kariniai, Šaulių 
organizacijos pučiamųjų in
strumentų orkestrai, bet ir 
Klaipėdos konservatorijos 
simfoninis, o 1938 m. dainų 
šventėje — Kauno radiofono 
simfoninis orkestrai.

Neretai šventėse grodavo in
strumentiniai ansambliai, dai
nuodavo solistai, pritariant pi
aninu ar smuiku.

Savita giedotojų švenčių da
lis — laigymai — mergaičių 
rateliai su dainomis, kai 
„dainuodamos mergaitės žen
gia ir sukinėjasi reikšmingais 
vingiais”. Laigymus Vydūnas 
įvesdavo į savo dramos vei
kalų pastatymus, tačiau jie 
būdavo užvedami ir atskirai, 
kai kada įvardijant juos 
apibūdinančiais pavadinimais, 
pvz. „Linksmos mes esame su 
vainikėliais rankose” (1924 m. 
šventė Tilžėje), „Sapnas mūsų 
gyvastis” (1923 m. šventė 
Klaipėdoje) ir pan.

Tilžės lietuvių giedotojų 
šventėse ir vakaruose visada 
būdavo rodomi dramos spek
takliai, paprastai Vydūno vei
kalai, scenos vaizdeliai: „Nu
manė”, „Prabočių šešėliai”, 
„Amžina ugnis”, „Pasiilgimas 
veldėtojo”, „Santaika”, „Jonu
kas”, „Motutės diena” ir kt. 
Spektaklius režisuodavo pats 
Vydūnas.

Didžiosiose šventėse būdavo 
sakomos prakalbos, skaitomos 
paskaitos, „šviesos vaizdais 

rodomi Lietuvos kraštai, jos 
istorės įvykiai”.

Pirmoji Tilžės lietuvių giedo
tojų draugijos didelė savaran
kiška šventė (atsiskyrus nuo 
„Birutės”) įvyko 1899 m. 
gegužės 14 d. Tilžės Jokūby- 
nės salėje, Vydūno diriguoja
mas choras padainavo 12 lie
tuviškų dainų. Alberto Storas
tos „Tėvas senasis”, „Lietuva”, 
K. Janzo „Ko liūdi?”, „Anksti 
rytą kėliau”, „Linelius roviau” 
ir kt.

Šventėje dalyvavęs Tilžės 
karinio pulko pučiamųjų or
kestras pagrojo Ch. W. Glucko 
operos „Ifigenija Aulidėje” 
uvertiūrą, R. Wagnerio operos 
„Lohengrinas” įžangą.

Šventė turėjo didelį pasise
kimą. Ji parodė draugijos cho
ro pajėgumą kurti ne taip 
greit išblėstančias menines 
vertybes. Susirinkusiems dai
nų koncertas „padarė didelį 
įspūdį ir lietuviškumą dau
giau sužadino negu seniau sa
kytos kalbos”.

Nuo to laiko Tilžės lietuvių 
giedotojų draugijos rengiamų 
švenčių populiarumas sparčiai 
augo. Apie jas garsas pasklido 
ir Didžiojoje Lietuvoje, kurios- 
spaudoje buvo raginama iš 
„tilžiškių mokytis dainos ir 
scenos entuziastams”.

Vydūnas su savo giedotojais 
įtvirtino dar vieną lietuvių 
muzikinės kultūros plėtotei 
Mažojoje Lietuvoje labai nau
dingą, vėliau visų krašto cho
rų pamėgtą tradiciją — kon
certines išvykas į kitas vie
toves. Su lietuviška daina, 

Vienas pirmųjų lietuvių chorų — Giedotoju draugija — su dr. Vydūnu 1926 m.
I

vaidinimais Tilžės giedotojai 
ne kartą lankėsi Ragainėje, 
Šilutėje, Plaškiuose, Gum
binėje, Klaipėdoje, Kaukė
nuose, Smalininkuose, Skais- 
giriuose, Lauksargiuose, Ver- 
dainėje, Rūkuose, Piktupė
nuose, Lazdynuose. Žibuose, 
Rusnėje, Nemunyne, Pagė
giuose, Panemunėje ir kt. taip 
pat Tauragėje, Palangoje, 
Kaune, bet dažniausiai — ant 
Rambyno kalno.

Palankiai apie Vydūno cho
rą atsiliepdavo spauda, pri
pažinusi, kad Tilžės giedotojų 
dainavimas labai nuoširdus, 
muzikalus, kad jie „dainos 
dvasią moka gerai pareikšti”. 
Net vokiečiai gerai vertino 
Vydūno kolektyvą ir dažnai, 
nuo pat 1900 m. kviesdavosi jį 
į savo šventes lietuviškai pa
dainuoti. Vydūnas sakė, kad 
„vokiečiai jau pradėjo pa
stebėti grožę lietuviškų dainų 
ir lietuviškų koncertų”. Ge
riausio Tilžės vokiečių miš
raus choro vadovas, Vydūno 
bičiulis W. Wolff, lankęsis be
veik kiekvienoje Tilžės lietu
vių giedotojų šventėje, gies
mių ar dainų koncerte, Vydū
no choro dainavimą laikė pa
vyzdiniu ir patarė savo choris
tams „eiti pasiklausyti ir iš to 
pasimokyti”.

Remiantis tuo, galima pada
ryti išvadą, kad Tilžės lietuvių 
giedotojų drauguos choras, 
dirbdamas nuosekliai, nesi- 
blaškant, nuolat gludindamas 
ir papildydamas repertuarą, 
pasiekė gan aukšto meninio, 
artimo profesionaliam, atliki
mo lygio. Pats Vydūnas pa
sižymėjo puikiomis choro va
dovo ir dirigento savybėmis. J. 
Strolia rašė, kad „diriguodavo 
jis savotiškai, skirtingai nuo 
kitų chorvedžių (...), kartais 
su ilga lazda, elastiškais jude
siais parodydamas dainos 
slinktį ir jos išraišką”.

• Vydūnas nurodė, kad per 
savo veiklos metus giedotojai 
surengė daugiau nei 200 šven
čių, vakarų, koncertų.

Vydūno pasėtas grūdas Ma
žosios Lietuvos muzikinės 
kultūros baruose gražiai sudy
go ir „lietuviška daina, lietu
viška kultūra ėmė spinduliuo
ti į visą pajūrio kraštą.”

įsisteigus draugijų „Santa
rai”, jos suvažiavimas, įvykęs 
1912 metų spalio 6 d., valdy
bos pirmininku išrinko Vydū
ną. Vydūnas ragino, skatino 
steigtis vis naujoms giedotojų 
draugijoms, pats stebėjo jų 
veiklą, padėdavo ne tik patari
mais, bet ir konkrečia pagal
ba.

Vydūnas džiaugėsi ir kai- 

bėjo: „(...) Ir yra labai svarbu, 
kad Mažosios Lietuvos lietu
vių jaunimas spietiasi į cho
rus. Nebeskambant dainai 
senuoju būdu, gražu, kad 
skrieda jį į žmonių širdis iš 
choro dainavimo”.

' Važinėdami su koncertais po 
kraštą, Tilžės lietuvių giedoto
jai būrė lietuviškas draugijas 
vieną po kitos, išugdydami dar 
vieną — draugijų bendrų 
švenčių rengimo tradiciją — 
Klaipėdos krašto būsimų dai
nų švenčių užuomazgą. Tokių 
jungtinių švenčių, vykstančių 
įvairiose vietovėse, siela, spin
duliuojanti pakilią, dvasingą 
atmosferą, buvo Vydūno as
menybė.

Bendras šventes Tilžės lietu
vių giedotojų draugija yra su
rengusi beveik su visomis 
Mažosios Lietuvos giedotojų 
draugijomis. Dažniausiai ben
drus vakarus ir šventes su 
dainomis ir vaidinimais reng
davo su Pagėgių, Šilutės, Rū
kų, Panemunės, Klaipėdos, 
Kaukėnų, Katyčių, Smalinin
kų draugijomis. Vydūnas labai 
džiaugėsi jungtine Tilžės gie
dotojų ir Klaipėdos „Vienybės” 
draugijų švente Klaipėdoje 
1913 m. sausio 12 d., į kurią 
„tiek susirinko žmonių, kaip 
tai Klaipėdoj dar niekuomet 
nenusidavė. Matyt pradeda 
teh judėt lietuviai.” To vakaro 
programoje skambėjo Č. Sas- 
nąusko dainos „Žmonijos ge
rovė”, „Sužadintum Lietuvą” ir 
kt. su orkestro palydėjimu ir 
dainos a cappella. Parodytas 
scenos vaizdelis — Vydūno 
„Smarkusis Kruša ir Sigutė”.

Dažniausiai Mažosios Lietu
vos giedotojų draugijų chorai 
susitikdavo tradicinių švenčių 
—* Joninių metu ant numylėto 
Rąmbyno kalno, kur suplauk
davo, suvažiuodavo daininin
kai, šokėjai ir žiūrovai iš viso 
krašto, taip pat iš Tauragės, 
Kauno ir kt. Nuo 1907 iki 
1933 metų kasmet dalyvauti 
šventėje atvykdavo ir Tilžės 
lietuvių giedotojų draugija. Be 
Vydūno šventės Rambyne 
bdvo neįsivaizduojamos. Vy
dūnas būdavo labai laukia
mas, trokštama paties jo pa
sirodymo, įkvėpto žodžio, di
rigavimo, nes sugebėdavo savo 
vidine šviesa apgaubti susirin- 
kūsius, kilstelti kiekvieno dva
sią, uždegti noru ir pasiry- 
žipiu tobulėti, dirbti lietuvių 
tautos labui.

po pasakytų kalbų Rambyne 
suskambėdavo chorų balsai, 
sukdavosi šokėjų rateliai. At
skirai dainuodavo visi atvykę 
kolektyvai su savo dirigentais, 
o 'šventės pabaigoje nuaidė- 

davb galingas visų dalyvių 
choras. Diriguodavo jam Vy
dūnas su polėkiu, įsijautimu, 
išraiškingais, plastiškais mos
tais.

Įžvelgdamas didžiulę lietu
viškų draugijų meninio, mu
zikinio darbo svarbą, Vydūnas 
nenuilsdamas gyvu žodžiu ir 
spaudoje aiškindavo, kaip ir 
kokius reikėtų rengti vakarus, 
šventes, koncertus, kokiu bū
du patraukti žmones ir artinti 
juos prie aukštesnės dvasinės 
kultūros. Jis nerimavo, kad ne 
visos susikūrusios giedotojų 
draugijos gausios, patvarios, 
ne visos reguliariai dirba, ne 
viena stokoja profesionalumo.

Norėdamas padėti chorve
džiams (kurių dauguihū: ne
turėjo pakankamo muzikinio 
išsilavinimo) pasiekti OMHMš- 
kesnių rezultatų, įtMMMhfo 
choro skambėjimo, subtilesnio 
dainų interpretavimo, Vydū
nas ne kartą yra davęs jiems 
specifinių praktinių pat&fcų, 
nurodydamas, kad chorvedžiai 
turi kiek galėdami rūpintis 
„giedotojų tarena”, gražiu vo
kalo skambesiu, aiškino, kaip 
artikuliuoti balsius, tarti prie
balsius, kokiu būdu pasiekti 
norimo choro tembro ir pan.

Tokiu būdu, Tilžės lietuvių 
giedotojų draugija davė pra
džią aktyvesniam lietuvininkų 
choriniam judėjimui. Ji sukū
rė bei įtvirtino visai Mažosios 
Lietuvos lietuvių muzikinės 
kultūros plėtotei naudingas 
tradicijas.

Lietuviškojo repertuaro 
formavimosi pradžia

Tiek Tilžės lietuvių giedo
tojų draugijai, tiek kitiems XX 
a. pradžioje sparčiai Mažojo
je Lietuvoje besikuriantiems 
chorams nepaprastai stigo lie
tuviškų dainų repertuaro. 
Spragą užpildyti ėmėsi Vydū
nas ir jo bendraminčiai. Todėl 
tikslinga išskirti Vydūno in
dėlį į XX a. pradžios lietuvių 
chorinę literatūrą. XIX a. II 
pusėje Lietuvoje tebuvo pa
rašytas tik vienas kitas šio 
žanro kūrinys: J. Kalvaičio 
Mišios (1886), V. Kudirkos 
harmonizuotų dainų rinki
nėliai „Kanklės” (1895, 1899), 
kelios M. Racevičiaus-Račo, J. 
Dryjos-Visockio, J. Kalvaičio 
dainos. Iš to aišku, kaip trūko 
kylančiai Lietuvai chorinių 
dainų.

Vydūnas ir primygtinai jo 
raginami Tilžėje gyvenę muzi
kai pradėjo komponuoti lietu
viškas dainas. Ypač daug jų 
per keletą metų sukūrė Vy
dūno brolis, muzikas profesio
nalas, studijavęs Berlyną* mu
zikos akademijoje, A. Storasta. 
Deja, jo talentas nesuspėjo 
išsiskleisti, nes labai jaunas, 
1905 m., mirė. A. Storastos 
dainos (daugiausia kfetažJbal- 
sės) Mažosios Lietuvos drau
gijų buvo mėgiamos ir popu
liarios. Nė viena šventė neap
sieidavo be jo kompGfiuotų 
dainų. „Lietuva, brangi ša
lele”, „Šilun namelis”, „Nelais
vėje”, „Bernelio skausmas”, 
„Regėjimas” „Ištekėjusi”, >Lai- 
vininko ilgėjimas”, „Laivinin
ko daina”, „Tai ženkime ar
tyn”.

A. Storasta parašė matitoos 
numerių (chorinių) Vyaftbo 
dramoms „Pasiilgimas >Mldė- 
tojo”, „Atbudimas”, „Išvaduo
tojas”. Abu broliai svajojo ir 
planavo sukurti lietuvišką 
operą.

Lietuviškąjį giedotojų drau

gijų repertuarą amžiaus pra
džioje papildė Tilžės mokytojų 
seminarijos muzikos mokyto
jas, artimas Vydūno bičiulis 
K. Janzas. Ypač papiltojo dai
nos „Senovės atminimai”, „Ap- 
skelbtojis”, „Nusprūdęs žie
delis” ir kt.

Pažymėtinos W. Wolfe su
komponuotos dainos: „Be tė
viškės*, „Bernelio daina”, „Tė
vynės balsas” ir kt.

Didžioji šių autorių dainų 
daugumu subalsuotos vado
vaujantis klasikinės harmoni
jos taisyklėmis, nelabai atsi
žvelgiant į liaudies dainų me-' 
lodijų intonacinį bei derminį 
savitumą. Formalus bendra- 
europinės tradicinės harmoni
jos taikymas šiek tiek nivelia
vo originalias lietuvių liaudies 
dainų ypatybes, nacionalinę 
raiškų. Tačiau tuo metu, XIX 
a. pab.-XX.a.pr., profesionalio
sios lietuvių muzikos aušroje, 
dar neturint lietuvių liaudies 
dažnų -hernumizuočių pavyz
džių, šių pirmųjų bandymų 
trūkumai yra suprantami bei 
paaiškinami.

Daugiausia lietuviškų chori
nių dainų srityje dirbo Vy
dūnas. Jis rinko lietuvių liau
dies dainų ir giesmių melodi
jas, laisvai jas harmonizavo, 
perkomponavo kitų autorių 
giesmes, kūrė originalias dai
nas. Gilindamasis, studijuoda
mas lietuvių liaudies dainas ir 
giesmių rinkinius, išspaus
dintus Mažojoje ir Didžioje 
Lietuvoje nuo pat M. Mažvydo 
laikų, Vydūnas gerai pažino 
muzikinį lietuvių folklorą.

Tad suprantama, kad dau
gumą savo chorinių dainų 
Vydūnas sukūrė remdamasis 
lietuvių liaudies dainų melo
dijomis, kurių vingius dažnai 
savaip transformuodavo, tobu
lindavo, adaptuodavo, nurody
damas, kad dainose mėgino 
„lietuvišku ritmu, kaip jis 
žmonių gaidose randamas, 
pasinaudoti.” Komponuoda
mas lietuviškas dainas, Vy
dūnas norėjo suteikti joms 
daugiau subtilumo, švelnumo, 
jausmingumo, savotiškai „su
kultūrinti” jų harmoniją ir 
struktūrą, artinant prie aka
deminės muzikos tradicijų, 
tuo padarant dainas priimti
nesnėmis daugumai.

Tokie dainų variantai na
tūraliai priartėja prie vydū
niškojo dainų poetinio teksto 
ir jį labiau paryškina. Rašy
damas žodžius savo ir bendra-} 
darbių dainoms, jis su tauto
sakiniais tekstais elgėsi taip 
pat, kaip laisvas kūrėjas. Vi
sur gyvenime ieškojęs gilesnės 
etinės prasmės, kovojęs už 
prakilnųjį žmoniškumą, dai
nas Vydūnas traktavo kaip 
priemonę šioms idėjoms reikš
ti. Todėl liaudiškus dainų 
tekstus arba laisvai perkurda
vo, arba sukurdavo visiškai 
naujus.

Toks melodijos ir teksto au- 
torizavimas nė kiek nepaken
kė Vydūno dainoms — „Tylūs 
varpeliai” (šiek tiek transfor
muota dainos „Saldi, gardi 
arielkėlė” melodija), „Nemu
nas” (liaudies daina „Plau
keliai mun geltonių”), „Tėvy
nė” (liaudies daina „Kad aš jo
jau per girią”) ir daugeliui 
kitų. Mikitų išsiskiria ryškiau
sia originali Vydūno daina jo 
paties tekstu „Mes Lietuvos 
vaikai”, taip pat „Kanklės 
mano rankose”, „Kūdikio die
nos”, „Rūta”, „Rambynas”, 
„Žiemos pasaka”, „Vakarėlis” 
ir kt. Nukelta į 2 psl.
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Santaros-Šviesos 48-asis 
suvažiavimas

~~ Keturių dienų 
dienoraštis

Šių metų Santaros-Šviesos 
konferencija, įvykusi Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, 2001 
m. rugsėjo 6-9 d., palydėjo ir 
sutiko. Konferenciją atidaręs, 
Horstas Žibąs ją pasiūlė pra
dėti tylos minute — rugsėjo 2 
d,, netikėtai mirė ilgametė 
Santaros-Šviesos rengėja ir jos 
dalyvė, literatūros kritikė Ilo
na Maziliauskienė. Dar viena 
netektis, prieš penketą metų 
organizacija prarado savo spi
ritus movens,. kultūros socio
logą Vytautą Kavolį, prieš 
porą metų — puikų kalbėtoją, 
politologą Aleksandrą Štro
mą.,Tačiau Santara, kažkieno 
taikliai pavadinta „neorgani
zuota organizacija”, gyvuoja 
toliau, ją papildo nauji veidai. 
Šįmetiaė konferencija labai 
džiugino tuo, kad daug kal
bėtojų- buvo studentai, jauni
mas, vietinis ir iš Lietuvos, į 
JAV atvykęs tęsti studijų, tu
rintis noro dalintis savo su
kauptomis akademinėmis ži
niomis su savo tautiečiais ir 
taikyti jas savo aplinkai, nuo 
ko ir prasidėjo studentų, su
sibūrusių į Santaros-Šviesos 
federaciją, konferencijos prieš 
48 metus. Paskaitų temų ra
tas šįmetinėje konferencijoje 
buvo tradiciškai platus: politi-, 
kos, kultūros, istorijos ir so
cialinių aktualijų apžvalgos. 
Via iškildavo Amerikoje gyve
nantiems lietuviams itin svar
bi dviejų kultūrų — lietu
viškos ir amerikietiškos — 
sankirtos tema. Neužmiršta ir 
kūryba — literatūra, teatras, 
muzika.

Ketvirtadienis
Pirmoji paskaita, skaityta

Rašytoja Vanda Juknaitė ir Violeta Kelertienė.

Po sėkmingo koncerto Santaros-Šviesos suvažiavime. Iš kairės: Liora Grodnikaitė, Giacomo Rattari- 

no, Lakštuonė Vėžienė, Vytautas ir Irena Virkau. Juliaus Lintako nuotr.

Vygando Šiurkaus, pavadinta 
„Nepriklausomybės nuotykis 
globaliniame kaime”, patiems 
konferencijos organizatoriams 
to nesitikėjus, tapo tema, nu
žymėjusia ne tik pirmosios 
dienos, bet ir visos Santaros- 
Šviesos pagrindines gaires, 
aktualiausias jos problemas. 
Politinės, socialinės, ekono
minės ir istorinės įžvalgos, 
senųjų kritika ir naujos jų in
terpretacijos lydėjo kiekvieną, 
šiandieninei Lietuvos situaci
jai analizuoti skirtą, konferen
cijos paskaitą. Šiurkus savo 
paskaitos tikslus suformulavo, 
klausdamas: ką pastarajame 
dešimtmetyje reiškia būti su
verenia valstybe; kokia pačios 
globalizacijos reikšmė, arba 
kas gi yra tas naujas globalus 
kaimas ir kokią vietą jame 
gali užimti Lietuva? Nuo 1990 
m. visi mes esame ne tik savo 
nepriklausomybės nuotykių 
žiūrovai, bet ir dalyviai. Pa
skutiniųjų metų politiniai 
uždaviniai — stojimas (ar ne
stosimas) į NATO ir ES — 
supažindino Lietuvą su dar 
mažai diskutuojama globaliza
cijos sąvoka. Anot Šiurkaus, 
Lietuva priklauso tam pasau
lio visuomenės blokui, kuris 
pabrėžia išlikimo vertybes: 
šeimos, materialines. Iš dalies 
dėl tokios laikysenos, Lietu
voje ypač jaučiama viešų rei
kalų diskusijos stoka. Esame 
politiškai nebylūs arba tesuge
bame vartoti senus žodžius 
naujiems procesams įvardinti 
— tokia Šiurkaus diagnozė. 
Tai, kas Lietuvoje vyksta šiuo 
metu, toliau svarstė prane
šėjas, derėtų vadinti perei
namuoju laikotarpiu, kuriame 
būtina remtis globalizacijos 
sąvokomis bei jos principais.

Be to, pačiai Europai globali- 
zuojantis, kuriant naują pro
jektą — Europos Sąjungą, Lie
tuva ne tik turėtų prie jo pri
sidėti, bet ir suformuluoti 
naują savojo suvereniteto sam
pratą, į kurių būtų įtraukti in
tegracijos, narystės,, pasirinki
mo klausimai. Ir šiuos klausi
mus reikėtų klausti dabar, 
dar neįstojus i Europos Są
jungą. Šiurkaus nuomone, 
įsitraukimas į tokius debatus 
liudytų lietuvių sąmoningu
mą, o tai reiškia — lietuvių 
pozicijos aiškumą, taigi tai, ko 
Lietuvai šiuo metu labiausiai 
trūksta. Tuo tarpu šiandie
ninėje Lietuvoje nesigirdi po
kalbio visuomenėje, kaip pi
lietinio gyvenimo versmės. 
Tad pagrindinis Lietuvos už
davinys — išsiugdyti tokį 
identitetą, kuris nebūtų prieš
taringas nei ES, nei NATO. 
Pasauliui žengiant ten, kur jis 
pats dar nėra buvęs, geriau
sias pasiruošimas politinei ne
priklausomybei yra pati ne
priklausomybė — savo pra
nešimą užbaigė Šiurkus.

Jūra Avižienytė.

I

Rita Kavolienė (kairėje) ir Zina Katiliškienė klausosi paskaito* 
Santaros-Šviesos suvažiavime. Visos nuotraukos Juliaus Lintako

Kęstutis Nakas ir Audre I

Jūros Avižienytės paskaita 
„Pokalbiai Vilniaus Rotušėje 
apie Vilniaus praeitį, vaizduo
tę ir atmintį” buvo skirta 2000 
metais lapkričio 2 d. Vilniaus 
Rotušėje įvykusiam trijų No
belio premijos laureatų: Czes- 
low Milosz, Marijos Szimbors- 
kos ir Giunter Grasso susitiki
mui ir jo metu įvykusiai dis
kusijai. Be to, Avižienytė no
rėjo suvokti tame vakare jos 
pačios stebėtą, žiūrovų tarpe 
kilusi neapykantos proveržį, ir 
pabandyti jį išnagrinėti simp- 
tomatiškai. Savo paskaitą ji 
pradėjo nuo neapykantos feno
meno aptarimo, žvelgdama į jį 
iš psichoanalitinio taško. Vė
liau, pateikusi istoriko Egidi
jaus Aleksandravičiaus istori
jos ir atminties apibrėžimą ir 
jį kiek praplėtusi, Avižienytė 
trumpai apžvelgė diskusijos 
dalyvių pasisakymus apie mi
tą, atmintį ir istoriją. Pne 
neapykantos fenomeno prane
šėja sugrįžo, drąsiai klausda
ma: gal lietuviai turėtų gedeti 
ne tik savo praeities, bet ir da
barties? Klausimas buvo įdo
mus ir labai norėjosi išgirsta į 
jį atsakymą, tik gaila, kad 
pritrūko pastangų (ar jėgų?) 
tą padaryti. Tokių pastangų 
būta žiūrovų tarpe po šios pa
skaitos įvykusioje diskusijoje 
Jos metu ne vieno pasisakiu
siojo komentaruose nuskam
bėjo mintis apie retorikos, 
kuri atspindėtų dabartinę pa
dėtį Lietuvoje, nebuvimą — 
mintis, keliavus: iš vienos pa
skaitos į kitą per visą San
tarą.

Diskusijoje neliko apeitas ir 
žydų klausimas. Jis tapo savo
tišku preliudu vakare įvyku
siai dokumentinio filmo „Žydu 
mažumos gyvenimas Lietu

voje” peržiūrai. Filmą iš Lietu
vos atvežė Liūtas Mockūnas, jį 
komentavo Julius Šmulkštys. 
Trijų dalių dokumentinis fil
mas (rež. Vaidotas Raivytis! 
pasakojo apie žydų gyvenimą 
per visą Lietuvos valstybes gy-

Santaros-Svieses 4š-ojo suvažiavimo dalyviai. Juliaus Lintako nuotr.

vavune sstorųą. Nors dauge
liui saieje sėdėjusiųjų filmas 

pasirodė keat primityvokas, 

tai vienas ptrmųjų bandymų 
vaizdai* kalbėti apie žydų 

bendruomenes gyvenimą. pa
pročius. nkej^mą. bendravimą 

su šalia gyvenusiais lietuviais, 
kultūrą, žydų poiitmę laiky

seną jvainais Lietuvos istori
jos tarpsniais. Buitiški ir pa
prasti vft.zd »l jungtam i su 

istoriniais faktais ir statisti
niais dimoemnis. leido su
vokti mūsų periu žinojimo ri
bas bei spragas šts dokumen

tinis filmas — tai pirmieji 
lietuviu žingsniai dar visai 
neseniai bcvusios tokios gau
sios žydų bendra; menes link, 
bandant užmegzti dialogą su 

žydais ir, ne mažiau svarbu — 

su pačiais ne'mviais.

Penktadienis

. Druaąiias-

Penktadsen. konferenciją 
pradey- artrasfccška Illinois 

Čikagoje PLB Li- 
katedns dokto

ranto Žydrūne Drungilo pa
skaita arae virtuuiią realybe 
Jo ir Aižšns Veik kaitės pri- 
statyteoe Ttmsai-ų .dėtų dra
moje du vęnkej-ii Idealistas ir 
Reabstss dsskutavn rautos m- 
formsenes visuomenes ir m- 
terarto kaip bendravimo bū
do. prigimti Turėdamas kem
pe uter, m msemeto rys* žmo

gus gali bendrauti su kitais, 
dalintis ir gauti bet kokią, jį 
dominančią, informaciją, ne
svarbu, kur jis būtų. Inteme- 
tui nesvarbu atstumai, jis jun
gia žmones iš visų pasaulio 
kampelių j virtualias bendruo
menes, nepaisydamas tau
tybes. amžiaus, lyties ir kitų 
socialinių ribų. Kita vertus, 
"irtualaus bendravimo „beku- 
mškumas" ir nesukontroliuo
jamas informacijos srautas tri
na individo tapatybės ribas ir 
negali garantuoti jam absoliu
taus anonimiškumo. Virtua
lios erdves galimybės yra la
bai viliojančios, bet reikia su
prasti bei atsižvelgti ir į jos at
veriamus pavojus.

Giedrius Subačius.

Illinois universiteto Čika
goje PLB Lituanistikos kated
ros profesorius Giedrius Su- 
oačius savo paskaitoje kalbėjo 
apie Europos bendrinių kalbų 
istorijos tyrinėjimo problemas. 
Jis išskyrė 2 Europos bendri
nių kalbų grupes. Vienos gru
pes. kurios pavyzdys yra ben
drinė anglų kalba, bendrinės 
kalbos standartai formavosi 
Renesanso laikotarpiu (maž
daug 15-16 amžius). Kitos 
grupes, kūnai priskirtina ben
drinė lietuvių kalba, bendri
nės kalbos radosi Romantizmo 
laikotarpiu (maždaug 19 am
žius). Kalbėtojas pabrėžė, kad 
antruoju laikotarpiu susifor
mavusias bendrines kalbas 
galima laikyti modernesnė
mis, jų formavimas vyko 
sąmoningiau, kontroliuojamai 
Po paskaitos G. Subačius, ku
ris neseniai tapo nauju Lietu
vių kalbos instituto Vilniuje 
direktoriumi, sulaukė daug 
klausimų apie dabartinės lie
tuvių bendrinės kalbos padėti 
ir su ja susijusią Lietuvoje 
veikiančios Valstybinės kalbos 
komisijos veiklą. 4 • ~

Išeivijos literatūrologas Kęs
tutis Keblys savo paskaitoje 
dalinosi surinkta informacija 
apie knygų leidybą Lietuvoje, 
bandydamas atsakyti į klau
simą: knygų leidyba Lietuvoje 
— verslas ar šalpa. Kalbė
damasis su didžiausių Lietu
vos leidyklų vadovais, kalbė-

Kęstutis Keblys.

tojas sakė bandęs patikrinti 
keletą populiarių nuomonių: 
ar tikrai Lietuvoje klesti ir 
leidžiama tik komerciškai pel
ninga populiarioji literatūra, 
ar dėl komercinės leidybos 
politikos nenukenčia lietuviai 
rašytojai, ar teisingas mitas, 
kad leidyklos Lietuvoje ban
krutuotų, jei negautų val
stybės, visuomeninių organi
zacijų, užsienio valstybių ar 
privačių fondų subsidijų. Kęs
tutis Keblys pasidalino infor
macija apie leidyklas (iš viso 
Lietuvoje šiuo metu yra už
registruota apie 150), rėmėjus, 
knygų platinimą, rinką, apie 
tai, kiek leidžiama rimtosios ir 
kiek populiariosios literatū
ros, vertimų ir originalios kū
rybos, poezijos ir prozos. 
Kalbėtojas padarė išvadą, kad 
stambiosios lietuviškos leidyk
los moka daryti verslą ir, kaip 
bent jau pačios sako, nepra
pultų ir be subsidijų.

Lietuvos prezidento patarė
jas politologas Julius Šmulkš
tys savo paskaitoje apžvelgė 
žydų ir lietuvių santykius nuo 
Atgimimo pradžios, ypač daug 
dėmesio skirdamas vis dar 
neišspręstoms Antrojo pasau
linio karo metais vykusio žydų 
holokausto Lietuvoje proble
moms ir Lietuvos Respublikos 
Seimo veiklai jas spręsti. J. 
Šmulkščio paskaita buvo labai 
informatyvi ir visapusiškai 
aptarė aktualią tematiką, pra
dedant antisemitizmu bei 
žydų gelbėjimu ir baigiant da
bartine- Lietuvos žydų pa
dėtimi bei Lietuvos valdžios 
santykiais su Izraelio valstybi
nėmis ir visuomeninėmis ins
titucijomis. Nors neišspręstų 
problemų dar liko, nuo nepri
klausomybės atkūrimo pra
džios Lietuvos valdžios insti
tucijos dėjo ir deda pastangas 
išspręsti holokausto klausi
mus ir derinti savo veiklą su 
tarptautinėmis organizacijo
mis, sakė Šmulkštys.

Dar vienas naujas šįmetinės 
Santaros veidas — Kanadoje 
gimusi lietuvaitė Julija Šu
kytė Toronto universitete šie
met gavo daktaro laipsnį.

Nukelta į 2 psl
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Stasė Vanagaitė

LIETUVOS ŠVENTŲJŲ PAVILJONAS 

Susirinkote,
mano broliai ir mano sesės, 
iš žemės nuo Nemuno krantų, 
iš Sibiro sniegynų, 
iš Stutthofo,
Altajaus, 
iš Pirčiupio,
Červenės, 
iš Pravieniškių 
ir Rainių...

Ir Viešpaties papėdėje dabar susėdę, 
tėvynės kankiniai, 
šiandien jūs šnekučiuojatės 
ramiai.

Ir įnirusiems po švento Patepimo, 
kuriems mirtis atėjo 
kaip rytmečio aušrinė — 
jūs nepavydite visai,

nes jus apšlakstė kraujas kankinių...
Ir žėri jūsų aureolės — 
geltonos — žalios — ir raudonos — 
dangaus šventųjų paviljone.

Jono Bretkūno 1589 metų 
liturginės knygos

Karolis Rimtautas Kašponis
Kiekvieną kartą su pagarba 

imu į rankas savo maldaknygę 
Prie altoriaus, kurią kunigas 
K. Kuzminskas man įteikė 
pirmosios Šv. Komunijos die
ną, 1941-ųjų liepos 27-ąją, 
Surdegio bažnyčioje (netoli 
AnykSčių). Surdegio bažnyt
kaimyje mokytojavo mano tė
vai. Tėvas, anksčiau buvęs 
Kauno kunigų seminarijos 
Švč. Trejybės bažnyčios vargo
nininku, vargonavęs ir semi
narijos rektoriaus Maironio 
pamaldų metu, Surdegyje kurį 
laiką dar ir vargonininkavo, 
parengdavo didžiulį mokyklos 
chorą iškilmingoms pamal
doms. Todėl vaikystės metai 
šiame bažnytkaimyje išliko at
mintyje visam gyvenimui, o 
asmeninės bei šeimos relikvi
jos tapo ypač prasmingomis ir 
vertingomis, juo labiau, kad 
jas tam tikrais laikotarpiais 
išsaugojo tėvas.

Tačiau negaliu nepaminėti 
mano senelio maldaknygės, di
dingos, 730 puslapių, kurioje 
patalpintos ir maldos, it skai
tymai, ir giesmės. Čia yra ak
tų, ; apdūmojimų, garbinimų, 
litanijų, mokslų, pamokymų, 
pasveikinimų, poterių, prakal
bų, prašymų, psalmių, rožinių. 
Jų Visų susidaro arti pusantro 
šimto. Tai lyg didžiulė žmo- 
gaufe gyvenimo dorovės encik- 
lopėd$a. Motinos pasakojimu, 
senolis Antabūdžio (anksčiau 
vadintu feerūgščiais) kaime 
(netoli Griškabūdžio), kuria
me ;dar ir šiais laikais randa
ma akmeninių kirvukų, mels-
davęsis iš šios maldaknygės, 
giedodavęs religinėse kaimo 
apeigose. Tai buvo maždaug 
prieš šimtą metų. Todėl ji man 
ypač atmintina, ir maldakny
gę saugau Lietuvos literatūros 
ir meno archyve, savo fonde. 
Ji svarbi dar ir todėl, kad yra 
Zanavykų — pietinių vakarų 
aukštaičių, kurių šnekta ar

timiausia bendrinei lietuvių 
kalbai, — to meto maldų kny
ga. O zanavykų šnekta išsiski
ria tarties ryškumu, sakyčiau, 
dainingumu, ypač turint min
tyje žodžio galo nekirčiuotus 
ilguosius balsius, kurie dauge
lyje pasaulio kalbų laikui bė
gant turbūt taip ir pradingo.

Būtų pagrįsta manyti, kad į 
Lietuvą atėjusios, išverstos iš 
kitų kalbų maldos, kurių lite
ratūrinis turinys pasižymi 
minties ir jausmo turtingumu, 
kurios yra lyg ir senovės žmo
nių išminties enciklopedija, 
kalbiniu požiūriu evoliuciona
vo, tautiniu požiūriu tobulėjo, 
mažėjant žodžiams, pasisko
lintiems iš kitų kalbų, pati 
maldų kalba pasidarė šiuolai
kinė. Nors ir prieš šimtmetį, 
Antabūdžio kaimo žmonės 
meldėsi žodžiais, kurie šian
dien šiek tiek neįprastai 
skambėtų, bet tai nesutrukdė 
zanavykų šnektai tapti arti
miausia bendrinei lietuvių 
kalbai. Zanavykų šnektą galė
jau pąjusti betarpiškai iš savo 
motinos, iš mano pirmosios di
sertacijos vadovo profesoriaus 
Juozo Gaudrimo, kuris yra 
lankęs tą pačią pradžios mo
kyklą su motina. Jis puikiai 
žinojo literatūrinės lietuvių 
kalbos subtilybes, tartį ir yra 
buvęs net Lietuvos radijo dik
toriumi. Aišku, kad jam tai 
nulėmė gimtoji zanavykų 
šnekta. Manyčiau, kad Ameri
kos lietuvių šnekta, pagrįsta 
bendrine lietuvių kalba, junta
mas zanavykų šnektos atspin
dys. Bent tą jau girdžiu Ame
rikos radijo diktorių, skaitan
čių lietuvių kalba, tartyje Lai
mingo atsitiktinumo dėka išli
kusi, motinos išsaugota, sene
lio maldaknygė man primena 
mūsų kalbos žingsnius.

Ir štai, rugsėjo 25-ąją Lietu
vos dailės muziejuje, jo padali
nio — Taikomosios dailės mu

Mikalojus Konstantinas Čiurlidnis. „Kapinių motyvas”. 1909.

ziejaus, esančio Gedimino pi
lies prieigose, — konferencijų 
salėje įvyko perspausdintos 
pirmosios lietuviškos maldak
nygės Kollectas sutiktuvės 
(collecta — lotyniškai reiškia 
„bendra malda” ir lietuviškai 
tariama „kolekta”). Ji per
spausdinta leidinyje Jonas 
Bretkūnas, Giesmes Duchau
nas ir kitos 1589 metų litur
ginės knygos (Vilnius: Baltos 
lankos, 2001, 301 p.). Leidinį, 
kuriame yra tekstai ir jų šal
tiniai, parengė Parmos univer
siteto (Italija) ordinarinis pro
fesorius, habilituotas daktaras 
Guido Michelini. Leidinyje 
perspausdintos Bretkūno, vie
no lietuvių raštijos pradinin
kų, trys knygos: Giesmes Du
chaunas, Kancionalas, Kollec
tas ir tais pačiais metais jo 
išleista M. Mažvydo Para- 
phrasis.

KOLLECTAS
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Kollectas

Kollectas — tai pati seniau
sia iki mūsų dienų išlikusi lie
tuvių maldaknygė. Josios 
tekstai vertinami paties Bret
kūno vertimais, nekeičiant 
originalo sandaros. Pratar
mėje Michelini aptaria Kol- 
lectų rinkinio tekstus , bei jų

šaltinius, parengimo ypatybes.
Susipažįstant su pirmosios 
maldaknygės maldomis, prieš 
akis iškyla man gerai žinomos 
maldaknygės, apie kurias čia 
pasakojau anksčiau. Matyti 
kalbos pakitimai, pakitimai ir 
liturginiu požiūriu Išsami 
analizė — tai jau būtų atskiro, 
detalaus lyginamojo tyrimo 
turinys. Tačiau man gilų įspū
dį palieka Bretkūno išspaus
dinta Kollectų rinkinio pabai
goje giesmė „Tewe musu (Mal
da Wiesczpaties musu)”, kurią 
mes daugiau žinome, kaip vie
ną svarbiausių šiandienos 
maldų. Melodija drauge su 
šiuo tekstu yra paimta iš 1540 
m. leidinio. Nors jo kalba savo 
vystymosi raidoje pakito, ta
čiau literatūrinis turinys, pa
sižymintis minčių gilumu, uni
versalumu, nepakito. Ne vie
nas kompozitorius yra sukū
ręs kūrinių, remdamasis šios 
maldos minčių ir jausmų turi
niu. Pavyzdžiui, Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis yra 
sukūręs fortepijoninį kūrinį, 
pavadintą „Tėve mūsų”, kurį 
atstatė jo sesuo Jadvyga Čiur
lionytė? išleido Jono Petronio 
leidykla 1944 m. Kaune. Ma
nyčiau, ir šiandien mūsų kom
pozitoriai atkreips dėmesį, iš
studijuos, kokia gi buvo melo
dija drauge su tekstu „Tewe 
musu (Malda Wiesczpaties 
musu)” pirmojoje lietuvių mal
dų knygoje ir sukurs dar ne 
vieną įsimenančią melodiją ar 
didesnę kompozicinę drobę 
maldos žodžiais.

Giesmes Duchaunas

Leidinyje perspausdinama 
didelė Bretkūno knyga Gies
mes Duchaunas, kurioje yra 
76 giesmės. Tuo pratęsiama 
Mažvydo Gesmų chriksczo- 
niskų tradicija. Michelini de
taliai aptaria Bretkūno gies
myną, kuris lietuvių giesmynų 
raidoje užima svarbią vietą. 
Čia pažymima, kurių giesmių 
tekstai yra svarbiausi lietuvių 
kalbos istorijai, kurie jų ryš
kiai skiriasi nuo ankstesnio 
leidimo. Aptariami ir naujieji 
vertimai.

Bretkūno liturginėje knygoje

Giesmes Duchaunas yra dvi 
giesmės su melodijomis. Rei
kėtų pabrėžti, kad giesmės 
„Tawe Dievva garbinam” melo
dija yra didelės apimties ir be 
visų kitų savybių muzikologus 
bei kompozitorius turėtų sudo
minti to meto muzikinės min
ties vystymo ypatybės vieno 
kūrinio apimtyje. Michelini 
pateikia du šios giesmės melo
dijų šaltinių variantus, kurie 
leidžia paaiškinti supaprastin
to Bretkūno varianto skirtu
mus nuo šaltinių.
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Kancionalas

Kancionale, šiame didelia
me, per pusantro šimto pusla
pių, giesmyne, yra 17 liturgi

nių giesmių. Visi tekstai per
spausdinti iš Mažvydo Giesmu 
chriksczOniskų (išskyrus Bibli
jos fragmentą). Žodžiai pateik
ti kartu su melodijomis iš 
Mažvydo Giesmų chriksczonis- 
kų, o kai kurios melodijos pa
teiktos ir iš kitų šaltinių. 
Apskritai Michelini perspaus
dintame Bretkūno Kancionale 
pateikia visą spektrą melodijų 
šaltinių ir nesunku atsekti jų 
kilmę bei kitimo eigą. Ypač 
svarbūs muzikologui ar kom
pozitoriui tampa net ir ma
žiausi pakitimai, atspindintys 
muzikinės minties raidos evo- 
liucijonavimo tėkmę. Niekad 
nevertėtų pamiršti, kad ir di
džiuliai pakitimai, progresas 
ar regresas, prasideda nuo to 
vieno garso, nuo to vieno akor
do ar takto dalelytės, kurie 
dažniausiai ir parodo didelių 
įvykių pradžią. Priminsime, 
kad melodikos lyginamojo ty
rimo tikimybiniu-statistiniu 
būdu nustatytoji metroritminė 
lietuvių liaudies dainų silp
niausios takto dalelytės sa
vybė leido pateikti hipotezę,
kad latvių liaudies daina „Vė
jeli, pūsk”, kuri visuotinai pri
pažinta kaip aiškiai latviška 
daina, yra kilusi iš Lietuvos 
(apie tai rašyta Drauge, 
2000.09.30). Tuo būdu, re
miantis Kancionalo teksto ir 
melodijų turiniu ir jų šalti
niais, atsiveria galimybė pil
niau atskleisti XVI amžiaus 
profesionaliosios melodikos 
mikroprocesus ir geriau su
prasti profesionaliosios melo
dikos raidos ypatybes Lietu
voje.

* * *

Michelini manė tikslinga 
kartu su minėtomis trimis 
knygomis pateikti tais pačiais 
1589 metais Bretkūno išleistą 
Mažvydo veikalą Paraphrasis, 
o po 1589 m. aptartųjų čia li
turginių knygų fotokopijų bū
du perspausdinti giesmyno pa
baigoje esantį skirtingų rank
raščių giesmių rinkinėlį. Mi
chelini šį rinkinėlį aptaria 
tiek struktūriniu požiūriu, 
tiek ir sudarymo laikotarpio 
atžvilgiu. Informaciniu požiū
riu vertingas leidinio priedas: 
pavyzdžiai iš vokiškų bei loty
niškų XVI amžiaus knygų, o 
pačioje pabaigoje pridėtas 
tekstų sąrašas pagal pirmą
sias eilutes palengvina skaity
tojui geriau orientuotis visoje 
knygoje.

* * *

Visų pirma Michelini pa
rengtas leidinys vertingas tuo, 
kad tai pirmasis visas 1589 
metų Bretkūno, vieno lietuvių 
raštijos pradininkų, išleistųjų 
liturginių knygų, tarp kurių 
yra ir pirmoji lietuviška mal
daknygė, perspausdinimas. 
Bretkūno knygos perspausdin
tos fotografuotiniu būdu iš 
ypač rėto, vienintelio išlikusio, 
Upsalos universiteto (Švedi
ja) bibliotekoje saugomo, eg
zemplioriaus.

Leidinyje pateiktos liturgi
nės knygos, tekstai ir melodi
jos leis plačiau pažvelgti į XVI 
amžiaus, o taip pat ankstyves
niojo ir vėlyvesniojo periodo 
Lietuvos kultūroą reiškinius, 
vykusius procesus, kalbos ir 
melodikos raidą.

Michelinio knyga Mažvydo 
raštai ir jų šaltiniai, apie ku
rią buvo rašyta Drauge 
(2001.02.17) ir jo parengtieji

Bretkūno liturginių knygų 
tekstai bei jų šaltiniai turi di
delę vertę pažintine prasme, 
toli išeina iš tiriamojo objekto 
ribų. šie darbai akivaizdžiai 
rodo, kad tiek kalbotyra, tiek 
literatūrologija, tiek muzikolo
gija yra tampriai susijusios, 
nes jas jungia bendras tyrimo 
objektas — vokalinis kūrinys, 
meno kūrinys. Tačiau Lietu
voje ženkli muzikologinių, dai- 
lėtyros, teatrologinių tyrimų 
dalis yra patekusi į niekieno 
zoną, kitaip tariant, šis tyrimo 
laukas dirvonuoja. Didieji pa
saulio universitetai Vakarų 
Europoje tokius tyrimus ir 
studijas yra paėmę į savo glo
bą. Pavyzdžiui, Parmos uni
versiteto (Italija) Menų depar
tamento tyrimų ir studijų 
areale yra ir dailė, ir muzika, 
ir teatro menas. Anksčiau ar 
vėliau, norime ar abejojame, 
vis tiek privalėsime turėti mu
zikologijos instituciją arba 
Menų departamentą ir Vil
niaus universitete. Tiktai 
šiandien dar neaišku, kas ir 
kada tai įgyvendins.

Minėtieji Michelini darbai 
mūsų mokslo darbų panora
moje ženklūs savo aktualumu, 
sakyčiau, jie tiesiog jausmingi, 
drauge — monumentalūs. Ta
čiau jiems parengti reikėjo ne 
tik įgimtų gabumų, bet ir di
delio pasirengimo, plačių stu
dijų, reikėjo daug ir planingai 
dirbti. Michelini studijavo Bo
lonijos (Bologna) universitete 
(klasikinė filologija), Vilniaus 
universitete (baltų kalbotyra), 
Hamburgo universitete (lygi
namoji ir bendroji kalbotyra), 
dėstė Milano katalikų univer
sitete, Potenzos universitete, 
šiuo metu dirba Parmos uni
versitete. Jis gerai moka italų, 
lietuvių, vokiečių, prancūzų 
kalbas, moka anglų, lotynų, 
senovės graikų, sanskrito kal
bas, gali perskaityti lenkiškai, 
latviškai, rusiškai, ispaniškai 
parašytus tekstus. Michelini 
parašė įvairių kalbotyros dar
bų, pastaruoju metu tiria se
nuosius lietuvių kalbos pa
minklus. Tokio pobūdžio dar
buose būtina ir teisinė nuojau
ta, juridinio akto supratimas 
norint nepažeisti autoriaus, 
rašiusio prieš keletą šimtme
čių visiškai kitokiose gyveni
mo aplinkybėse negu dabar, 
teises. Atskiromis knygomis 
yra išleisti jo vertimai į italų 
kalbą: Antano Baranausko 
Anykščių šilelis (1990), Sibiro 
lietuvių dainos (1991). Gera 
Michelini lituanistinės veiklos 
talkininkė yra jo žmona, Vil
niaus universiteto auklėtinė, 
Birutė Žindžiūtė-Michelini, 
kuri, pasak profesoriaus, su 
sūnumi Emilio ir dukra Marti
ną kalba lietuviškai, o vaikai 
su juo pačiu — itališkai. Visa 
tai, sakyčiau, — laimingas at
sitiktinumas mūsuose.

Lietuva — tūkstantmečio 
slenkstyje. Parodos, konferen- 
cijos, knygos atspindi lietuvių 
tautos, valstybės raidą. Tarp
tautinės mokslinės konferenci
jos „Lietuvos krikščionėjimas 
Vidurio Europos kontekste” 
išvakarėse, Lietuvos dailės 
muziejuje vykusiose sutiktu
vėse džiaugėmės Michelini pa
rengtomis Bretkūno liturginė
mis knygomis — išliksiančiu 
ženklu lietuvių kultūros ba
ruose, Ir dabar pasaulio audrų 
jūroje, po daugelio metų šios 
knygos atspindi išmintį, kiek
vienam tampa kilnaus jausmo 
simboliu.



Literatūra •• menas • mokslas
r

DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement November 10 d., 2001

2001 m. lapkričio 10 d. Nr. 220(40)

No. 220 (40)

Algis Jakštas
GIMIAU AŠ RUDENĮ

Lyg išmaldos prašydamas,
Ištiesęs šaką stovi nuogas medis, 
Tik lapas vienišas
Dar plazda aukštumoj.
Ruduo. Širdyje keistas nerimas 
Viltimi blaškos lapų kilimuos.
O gervės skrenda
Ir nyksta horizonto tolumoj. 
Sustokite! Palaukite!
Dar lapas paskutinis nenukrito, 
Dar blaškosi širdy viltis.

Nereikia rudeniui
Manų atodūsių,
Ir širdgėlos manos nereik.
Žingsniuoja jis
Per žemę mingančią
Su auksu žibančiais šarvais.
Nereikia rudeniui
Manų atodūsių —
Jam reikia nerimo
Manos širdies.

Gimiau aš rudenį
Ir rudenį išeisiu.
Auksinėj pūgoj pasiklydęs,
Į nebūtį tyliai brisiu.
Negaila bus dienų,
Naktų neišmiegotų,
Tik degančių žvaigždžių 
Ilgesiuos naktimis.
Gimiau aš rudenį
Ir rudenį
Su lapų kritimu išeisiu...
Auksinis kilimas užklos
Mažytį kauburėlį,
Ir antkapy kažkas
Išbrėš raides:
Jis gimė rudenį
Ir rudenį mylėjo...

Kapų tyloj
Skambės beržų
Sugrotas „Rekviem”.
Nuleidę galvas
Žmonės melsis,
Ir moteris,
Juodu vualiu
Veidą užsidengus,
Ašarą nubrauks paslapčiomis.
Ir vėlė,
Pažvelgusi į gulintį
Bejausmį kūną,
Ištirps erdvės ūkuos.
Tik „Rekviem” skambės
Tarp liūdinčių beržų.

Bažnyčia turi keisti ne suolus
Audrius Girnius

Kadangi studijuoju ekono
miką, skaičiai ir statistika 
man patinka. Per pastaruo
sius 25-erius metus sociologai 
ir ekonomistai pabandė daik- 
tiškiau ištirti žmonių tikė
jimą. Prieš keletą mėnesių 
Dainavoje skaičiau panašią 
paskaitą, bet iš klausytojų 
klausimų man tapo aišku, kad 
tai, kas man buvo įdomiau ir 
kurioje srityje aš esu lyg ir di
desnis ekspertas, klausyto
jams buvo neįdomu, o ta sritis, 
kuri klausytojams buvo įdo
mesnė, man yra mažiau su
prantama. Bet aš. vis tiek ban
dysiu suderinti savo ir jūsų 
norus.

Gyvenu ir mokausi gana li
beralioje ir tikinčiam nepa
kančioje visuomenėje. Daug 
jaunų intelektualų studentų 
tikėjimui yra labai abejingi, 
jeigu ne priešiški. Ginčai ir po
kalbiai su mano pažįstamais 
verčia mane nemažai galvoti 
apie tikėjimą ir ateitį.

Bandysiu trumpai paaiš
kinti savo mintis šia tema, bet 
pirmiausia paminėsiu kelis 
konkretesnius faktus apie 
tikėjimą pasaulyje ir bandysiu 
savo paskaitoje jais remtis.

Pirmiausia pasinaudosiu 
Michigan universitete surink
tais duomenimis apie kassa
vaitinį bažnyčios lankymą 
Amerikoje, Kanadoje ir Euro
poje. Šie skaičiai nėra labai 
patikimi, nes žmonės papras
tai perdeda pamaldumą ir keli 
skaičiai, kuriuos minėsiu, 
man atrodo per dideli. 1995 m. 
apytikriai 21 nuoš. europiečių 
lankė bažnyčią kas savaitę. 
Lietuvoje bažnyčią lankė 16 
nuoš. žmonių. Katalikiškuose 
kraštuose bažnyčią kas savai
tę lankė 32 nuoš. Katalikai 
daugiau eina į bažnyčią negu 
stačiatikiai ar protestantai, 
bet Lietuvoje žmonės per pusę 
mažiau lanko savaitines mi
šias negu katalikai kituose 

Algio Jakšto nuotraukos.

Europos kraštuose. Iš kata
likų tik čekai rečiau už lietu
vius eina į bažnyčią. Kas 
džiugina, kad lietuviai daž
niau lanko bažnyčią negu bet 
kuri kita tauta buvusios So
vietų sąjungos okupuotoje te
ritorijoje. Estijoje ir Latvijoje 
gal tik 9 nuoš. piliečių lanko 
bažnyčią kas savaitę. Panašūs 
skaičiai ir skandinavų kraš
tuose. Žiūrint į statistiką, 
atrodo, kad katalikai dažniau 
eina į bažnyčią ir buvusio 
Varšuvos pakto valstybėse, 
bet ten žmonės per pusę 
mažiau lanko apeigas kas sa
vaitę negu likusioje Europoje. 
Taigi komunizmo poveikis yra 
milžiniškas.

Iki šiol aš minėjau bendrus 
skaičius. Dabar duosiu dau
giau konkretesnių:

1. Amerikoje tikinčiųjų skai
čius istoriškai auga. XVIII a. 
17 nuoš. Amerikos piliečių 
priklausė bažnyčiai. XIX a. 
viduryje šis skaičius pasiekė 
34 nuoš., o šiandien 60 proc. 
amerikiečių priklauso kokiai 
nors bažnyčiai (katalikų, pro
testantų, musuhttonų, žydų ir 
t.t).

2. Per pastaruosius 70 metų 
protestantų, kurie kas savaitę 
eina į bažnyčią, skaičius nepa
kito. Amerikoje 45 nuoš. pro
testantų eina į bažnyčią kas 
savaitę. 1940 m. 65 nuoš. ka
talikų lankė savaitines mišias. 
Tas skaičius pakilo iki 75 
nuoš. 1960 m., bet yra smukęs 
per pastaruosius 40 metų ir 
dabar tik 45 nuoš. katalikų 
lanko savaitines mišias.

3. Požiūriai į pagrindinius 
religinius klausimus per pas
taruosius 50 metų irgi nėra 
pasikeitę. 1950 m. 95 nuoš. 
amerikiečių tikėjo į Dievą, 85 
nuoš. tikėjo, kad Jėzus yra 
Dievo sūnus ir 60 nuoš. tikėjo, 
kad yra pragaras.

Amerikoje, kaip ir Europoje, 
konservatyvesnės protestantų

Audrius Girnius.

bažnyčios klesti. Mormonų ir 
Jehovah’s Witness skaičius 
padvigubėja kas 20 metų. Pen- 
tachostals ir kitos charizma
tinės bažnyčios irgi auga. 
Panašiai auga ir kitos funda
mentalesnės protestantų baž
nyčios.

Liberalesnės protestantų 
bažnyčios žlunga taip pat, 
kaip ir katalikų. Ši problema 
yra nepaprastai didelė Pietų 
Amerikoje, kur katalikų skai
čius vis mažėja ir netrukus 
Pietų Amerikoje bus daugiau 
protestantų negu katalikų. 
Tik Vakarų Afrikoje katalikų 
skaičius auga.

Man labiausiai įdomūs so
ciologo Stark tyrimai. Pagrin
diniais savo tyrimais jis ana
lizuoja, kaip konkurencija 
tarp bažnyčių veikia tikin
čiųjų skaičių. Tai man įdomu 
kaip ekonomistui. Stark ana
lizuoja, kiek tautos ar vietovės 
religinis vienodumas veikia ti
kinčiųjų veiklą. Stark renka 
statistiką iš 102 katalikiškų 
vyskupijų Amerikoje ir paro
do, kad vyskupijose, kuriose 
katalikai sudaro mažesnį vie
tovės tikinčiųjų skaičių, turi 
daugiau katalikiškų mokyklų 
ir daugiau jaunų vyrų siunčia 
į seminarijas.

Tikėjimas labiau klesti vie
tovėse, kur yra mažiau pana
šiai tikinčiųjų. Panaši korelia
cija pasirodo, kai palygini ti
kinčiųjų skaičių skirtingose 
tautose. Skandinavų bažny
čios yra valdžios remiamos, 
pastoriai gauna valdžios algą 
ir pensiją, bažnyčių pilna, bet 
kaip anksčiau minėjau, gal 5 
nuoš. žmonių kas savaitę atei
na į apeigas. Anglijoje valdžia 
mažiau remia bažnyčią, yra 
daugiau skirtingų bendruome
nių ir tikinčiųjų skaičius yra 
aukštesnis. Amerikoje pilna 
sektų; Michigan City skirtin
gų bažnyčių yra ant kiekvieno 
kampo, o Čikagoje, 63-ojoje 
gatvėje, kiekviename kvartale 
yra kelios bažnyčios.

Bažnyčios, kurios nori iš
likti, turi labiau stengtis pri
traukti nauju tikinčiųjų. Šve
dų pastorius, kuris gauna val
džios algą, mažiau deda pa
stangų, kad pritrauktų naujų 
tikinčiųjų ir sustiprintų para
piją.

Kai valdžia neremia baž
nyčios, patys parapijiečiai 
rūpinasi bažnyčia ir jai dau
giau aukoja ne tik pinigų, bet 
ir laiko. Amerikoje bažnyčių 

vadovai bijo naudotis valdžios 
lėšomis, kad neprarastų ne
priklausomybės ir parapijiečių 
paramos. Savanoriškas darbas 
bažnyčios naudai yra panašus 
į kraujo aukojimą. Jeigu Rau
donasis Kryžius pradėtų mo
kėti pinigus už kraują, mažiau 
žmonių jį aukotų. Savano
riškumo elementas religijoje, 
kaip ir donorystėje, yra labai 
svarbus. Atlyginimas nupi
gintų visuomeninę elgesio 
reikšmę. Žmogus aukoja pini
gus bažnyčiai, nes nori, kad 
bažnyčia augtų. Kai valdžia 
bažnyčią per daug aprūpina 
pinigais, ji tampa tik dar vie
nas valdžios organas ir para
pijiečiai ja mažiau rūpinasi.

Man dabar iškyla gana 
sunkus klausimas. Aš tikiu, 
kad mano minėti skaičiai yra 
teisingi, tik kaip juos paaiš
kinti? Kaip paaiškinti, kad 
Amerikoje a) jaunimas ir šiaip 
žmonės yra liberalesni; b) bet 
liberalesnės bažnyčios neten
ka tikinčiųjų; c) konservaty
vesnės bažnyčios auga; d) ti
kinčiųjų skaičius nekrenta ir 
žmonės aplamai tiek pat tiki į 
Dievą, Kristų, pragarą ir t.t., 
kaip prieš 50 metų.

Kitas klausimas: kodėl ti
kinčiųjų mažėja Europoje ir 
Lietuvoje?

Jaunimas per pastaruosius 
30 metų tapo žymiai liberales
nis. Mūsų kaimynai yra juodi, 
seni, jauni, svetimtaučiai, ho
moseksualai ir netekėjusios 
motinos. Tolerancija yra api
brėžiama ne tik kaip kova 
prieš rasizmą, nacionalizmą ir 
šiaip kitokią neapykantą, bet 
ir kaip palankumas kitoms 
nuomonėms ir elgesiui. Baž
nyčia negalės pritraukti jauni
mo, jeigu ji atrodys netoleran
tiška. Standartinis vyresnio
sios kartos priekaištas yra, 
kad jaunesnė karta yra 
ištvirkusi: jaunimas dabar la
biau linkęs lytiškai santykiau
ti prieš vestuves, nesmerkia 
homoseksualinio santykiavi
mo, dažnos skyrybos ir t.t Ir 
tai daug ką erzina. Bet aš 
nesu tikras, kad Amerika yra 
toliau nuo Dievo dabar, negu 
ji buvo 1950 metais, kai juoda
sis neturėjo teisės balsuoti, 
negalėjo pernakvoti tame 
pačiame viešbutyje kartu su 
baltuoju ir turėjo gerti iš at
skiro krano. Man tikrai ne
aišku, ar mūsų visuomenė la
biau linksta į gera, ar į bloga. 
Aš manau, kad taip galvoja ir 
daug kitų krikščionių. Baž
nyčia negalės pritraukti jauni
mo, jeigu jaunimas jaus, kad 
bažnyčia yra netolerantiška, 
jeigu ji per daug viską drau
džia. Lietuvoje krikščionys de
mokratai nusistatę prieš por
nografiją, prostituciją ir azar
tinius lošimus. Amerikoje res
publikonai ir prez. Klinton 
1995 m. pasirašė Defence of 
Marriage Act, kuris draudžia 
vienos lyties santuokas. Įsi
vaizduokite, kad Clinton, Do- 
le, kuris vedęs du kartus, ir 
Newt Gingrich, kuris taip pat 
jau yra išsiskyręs bent du kar
tus, pasiskyrė save krikš
čioniškų vedybų gelbėtojais. 
Mes į tai turėtume kreivai 
žiūrėti. Jeigu valdžia tikrai 
norėtų rūpintis šeimomis ir 
vaikais, ji turėtų labiau su
sirūpinti heteroseksualių ve
dybų mažėjimu (Amerikoje 50 
nuoš. vedybų užsibaigia skyry
bomis), o ne homoseksualų 
problemomis. Žmonės šian
dien gana skirtingai žvelgia į 

aukščiau minėtas socialines 
problemas, kurios yra svar
bios krikščionims, bet nėra 
krikščionybės esmė.

„Gallup”, kuri yra pagrin
dinė nuomonių tyrimo orga
nizacija, kas penkeri metai 
apklausia žmones dėl jų religi
nių įsitikinimų. Anot „Gal
lup”, 1950 m. 77 nuoš. ap
klaustųjų sakė: „Taip. Dievas” 
į klausimą, „Ar tu tiki, kad 
Jėzus Kristus gyveno ir ar jis 
buvo Dievas ar koks nors ki
tas vadas, kaip Mahammed ir 
Budha?” 1990 m. - 84 nuoš. 
apklaustųjų atsakė, kad jie 
tiki, kad Jėzus yra Dievas.

Tikėjimas, kad Jėzus yra 
Dievas, yra krikščionybės es
mė, tai pirmas mūsų tikėjimo 
išpažinimo posmas. Šventojo 
Rašto interpretacija keičiasi, 
pasaulietiška įtaka yra labai 
stipri, bet tikėjimas nežlunga. 
Kuo toliau bažnyčia atsitolina 
nuo esminių tikėjimo prin
cipų, tuo labiau ji žlunga ir 
tampa mažiau reikalinga. Aš 
taip išaiškinčiau liberalesnių 
bažnyčių žlugimą visame pa
saulyje. Kuo toliau bet kokia 
krikščionių bažnyčia atsitoli
na nuo pagrindinio evangeli
jos mokymo, Dievo meilės, to
lerancijos, labdarybės ir tikro 
asmeniško santykio su Dievu, 
tuo ji labiau silpnėja. Jeigu 
koks nors kunigas/pastoriuS 
aiškina, kad visos pasaulio re
ligijos panašiai geros, bet koks 
elgesys yra priimtinas, tai sa
vaime aišku, kad žmonės 
mažiau tą bažnyčią lanko. 
Vienas pagrindinių priekaištų 
katalikiškai bažnyčiai yra tai, 
kad ji per mažai rūpinasi sie
los reikalais ir per daug - so
cialiniais. Girdėjau neblogą 
anglišką terminą „lifestyle 
Catholic”, kuriuo aptariamas 
žmogus, kas savaitę einantis į 
bažnyčią, jai aukojantis, penk
tadieniais nevalgantis mėsos 
ir t.t., bet neturintis Ųievo 
meilės įkvėpimo. Dėl to su
prantama, kodėl auga kata
likų charizmatikų skaičius. 
Jie ieško didesnio emocinio 
ryšio su Dievu. Pietų Ameri
koje katalikai palieka baž
nyčią ir stoja į labiau konser
vatyvias ir charizmatiškas 
protestantų bendruomenes ir 
sektas. Panašiai vyksta ir Lie
tuvoje. Katalikų bažnyčia 
silpnėja, nes ji nėra pakanka
mai konservatyvi ir yra per 
daug atsitolinusi nuo Šventojo 
Rašto esminių principų. Šve
dijos oficialioji liberali, ištvir
kusi liuteronų bažnyčia nevai
dina visiškai jokios rolės 
žmonių gyvenime. Tai, ką aš 
pasakiau, tai yra mano esmi
nis taškas. Žmonės, ir ypač 
jauni žmonės, ieško tiesos ir 
Dievo šiame, kartais neaiš
kiame pasaulyje. Jie tikrai 
neieško ko nors, kas sako, kad 
gyvenimas tobulas ir tu gali 
daryti ką tik nori. Kam 
išpažinti religiją, kuri aiškina, 
kad viskas reliatyvu ir bet 
koks tikėjimas yra visiškai 
priimtinas.

Ką aš dabar sakiau, ne
turėtų būti labai kontraver
siška. Antrasis Vatikano Susi
rinkimas pasakė, kad Baž
nyčia gal per daug rūpinosi ri
tualais ir buvo per daug atito
lusi nuo kasdieninio gyveni
mo. Dėl to aš II Vatikaną 
interpretuočiau kaip bažny
čios atsinaujinimą, o ne kaip 
prisitaikymą prie pasaulieti
nių reikalavimų.

Nukelta į 2 psl.
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Bronius Žalys
RUDUO VILNIUJE
Geltonraudonių klevo lapų kilimais 
Ruduo į panertus ir vii atjojo — 
jo žirgas šokinėja Vilniaus gatvėse, 
toks neramus, kaip ir jo raitelis; 
ko gero sprandą nusisuks 
tarp rūmų ir namynų nutrūktgalviškai 

sau šuoliuodamas.
Šįryt dairaus — iš po nakties 
beržai Žirmūnuose pasipuošė gryniausiu auksu 
ir saulėn tiesia geltonuojančius lapus. 
Tokie atrodo tie beržai linksmučiai, 
tartum pabodus būtų vasara linksma!..

Bet vis tiktai, kai pagalvoji — ruduo yra ruduo, 
ir Vilniaus gatvėmis į darbą skubantys 
jauni ir nebe taip jauni vyrukai,

. moterys visokio plauko 
jau įsilindę švarkų šilimonjaukion 
(merginos net į paltus įsinėrę — 
ne tiek dėl reikalo, galbūt — kaip dėl mados!..) 
reikšmingai primena — žiema artėja!..

O man ruduo pasiutusiai gražus, 
jis atitinka mano — seno vyro — amžių, 
ir nors matau tuos krintančius gelsvus lapus, 
man mirtį menančius, 
bet taip velnioniškai dar norisi gyventi 
ir po žiemos — mirties — pabust linksmam 
ir vėl drauge su tais klevais, su tais beržais 
atgyt pavasariais ir vėl žaliuoti, šlamšti!..

Žirmūnai, 2000.09.23

GIMIMAS
... ir staiga 
kitam pasaulyje esu — 
šaltas jis, 
pilnas ausį rėžiančių garsų, 
bauginančių mane...
Ryškėti ima pilki šešėliai (žmonės!..), 
kažkas, šiurkščiai, liečia mano kūną —

Visa būtybe pajuntu, 
kad aš esu KAŽKUR, 
bet tik ne kūne Motinos, 
kur buvo šilta ir ramu . 
ir kur palaima buvo amžina (tikėjausi!..).

Pirmieji pojūčiai — manimi riedanti vėsa — 
Net nežinau kas tai yra šviesa, 
kuri man braunas į akis 
ir aš — užmerkęs jas — užmiegu 
(vildamasis, kad visa tai praeis 
ir gal sugrįšiu ten, iš kur esu atėjęs —).

... gyvent imu ne protu, tiktai jutimu... 
Nesuprantu, kad nieko nežinau, 
nei kad esu silpnutis sutvėrimas, 
kurį tik motinos globa ir meilė 
saugo šiame pasaulyje, 
bet aš jau ATĖJAU GYVENTI!..

Aš augsiū 
iš nebūties pakildamas ŽMOGUM — 
gal mylinčiu, gal rūpestingu, gal net žiauriu, 
bet tai jau mano ŽMOGIŠKOJI ATEITIS!..

** jau esu- aooim.

JONINIŲ NAKTIS KUPIŠKIO PILIAKALNY

Nukrito saulė į miškų tankynes, 
tik atspindžiai skaisčiai raudoni 
dar žaidžia Lėvenio ramiąj srovėj, 
kurion Kupos sravus upelis 
savo vandenėlį tyliai pila—

Ramu Piliakalny. Apsnūdę medžiai 
kalno pakraščiuos sustoję tyliai rymo, 
šis vakaras, atrodo, jiems svarbus — 
priešpily liepsnoti skaistus laužas ima, 
sėlių žemėn vėl Rasų naktis pribuvo!..

Ne, ne jaunos laumės šiąnakt šoka, 
gelsvas kasas gėlių vąinikais pasipuošę, 
tiktai aukštaičių dukros, jauni sūnūs — 
jiems laužo liepsnos mena karštą saulę, 
juos vasaros trumpa naktis užbūrė—

Vidurnaktis — praėjo laumių metas, 
bet mes visi liepsnų dar užburti, 
dar skamba dainos ir paparčio žiedą mena... . 
Rytuos jau pirmos aušros brėkšta, 
o aš ir vėl Piliakalnin žengiu...

Nuo Gaigalių kaimo iki 
Australijos

Pernai iš Australijos suvi- 
sam grįžęs ir Vilniuje, Žir
mūnų rąjone, apsigyvenęs, 
publicistas ir poetas Bronius 
Žalys pažymėjo savo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį. 
Naujoje Lietuvių literatūros 
enciklopedijoje Algirdas Titus 
Antanaitis, pažymėdamas, 
kad B. Žalys savo eilėraščius 
skelbė daugiausia literatūros 
antologijose, skautų spaudoje 
ir metraščiuose, išskiria iš
eivijoje parašytą ir išleistą jo 
poezįjos rinkinį Apie žmones, 
žemę ir vėjus.

Vilniuje, Rašytojų klube, pa
gerbti B. Žalio susirinko ne tik 
poeto giminės, artimieji, bet ir 
kiti literatūros mylėtojai. Da
lyvavo ir poeto žmona Elvyra, 
iš jubilijato gimtojo Kupiškio 
krašto su rudeninių gėlių 
puokštėmis ir sveikinimais at
važiavę bibliotekininkai, kiti 
kultūrininkai.

Lituanistė Eugenija Didžia- 
riekienė susirinkusius supa
žindino su Broniaus Žalio gy
venimu, literatūrine ir vi
suomenine veikla išeivijoje. 
Prelegentė pasakė, kad B. Ža
lys gimė 1921 m. rugsėjo 8 d. 
Šimonių valsčiuje, Gaigalių 
kaime. Jau nuo septynerių 
metų Bronius ganė ūkininkų 
bandas, tik vėlų rudenį ir 
žiemą lankydamas pradžios 
mokyklą. Nuo pat mažumės 
pamėgo knygas. Būdamas 11 
metų, jau bandė pats rašyti is
torinį romaną iš Lietuvos 
praeities. Pirmasis žurnalis
tinis bandymas — dar 1936 m. 
parašyta korespondencija Jau
najame ūkininke.

1942 m. kelis mėnesius B. 
Žalys vokiečių buvo išvežtas į 
darbus Rytų fronte — prie La
dogos ežero dirbo vienos vo
kiečių kuopos aprūpinimo 
grupėje. Sovietams diviziją su
naikinus, drauge su likusiais 
gyvais buvo paleistas atos
togų, bet į tarnybą negrįžo. 
1944 m. liepos mėn gavęs 
mobilizacijos šaukimą, Tau
ragėje buvo priskirtas prie vo
kiečių Lueftwaffe dalinių, vėliau 
išvežtas į Šiaurės Norvegįją, 
kur po trumpo apmokymo 
buvo paskirtas prie geležin
kelio tiesimo.

Pasibaigus karui, gavo DP 
statusą ir buvo išsiųstas į 
amerikiečių zoną Vokietįjoje, 
iš kur 1947 m. emigravo į Bel- 
giją, dirbo anglių kasykloje 
Flandrijoje. Čia nematydamas 
ateities, 1949 m. grįžo atgal į 
Vokietiją ir tais pat metais 
išvyko į Australįją. Iš pradžių 
Bem River, Vic, padirbėjęs 
traktorininku, 1952 m. per
sikėlė į Sidney, dirbo fabri
kuose, o, vakarais baigęs aus
tralų gimnaziją bei paštų mo
kyklą, iki pensijos tarnavo 
NSW pašte Sidney, Telekomu
nikacijų departamento algų 
skyriuje. Nuo 1992 m. gyveno 
Sidney Lietuvių sodyboje. 
2000 m. gegužės 12 d. abu su 
žmona Elvyra grįžo gyventi į

Taip grįždavo iš po Rasų nakties 
jaunieji sėlių sūnūs, dukros jaunos 
į pilį, rymančią prie Lėvenio krantų, 
nes vasaros naktis trumpa, tuoj saulė patekės.
... sargyba keičiasi pily (girdi ginklai kaip žvanga.) 
Ir vėl visur tylu — 1993 m

Lietuvą, įsikūrė Vilniuje.
Apžvelgusi B. Žalio gyveni

mo kelią, lituanistė E. Didžia- 
riekienė pažymėjo, kad Aus
tralijoje nebuvo lietuviško 
renginio, kuriame jis nebūtų 
dalyvavęs. Beje, dar gyvenda
mas Vokietijoje, Fuldos lietu
vių stovykloje dirbo prie S. 
Būdavo redaguoto žurnalo 
Pėksakai, Tėviškės aidas, kitų 
lietuviškų leidinių leidybos, 
vadovavo DLK Kęstučio skau
tų draugovei, o Belgijoje įkūrė 
lietuvių angliakasių skautų 
vyčių Lituanica draugovę. 
1953 m. Sidney suorganizavo 
skautų vyčių Geležinio Vilko 
būrelį, tebegyvuojantį iki šiol. 
B. Žalys — 1956 m. Comper- 
down įsteigto Sidney skautų 
Židinio steigiamosios sueigos 
dalyvis, ilgai vadovavęs šiam 
Židiniui. Jis buvo skautų sto
vyklų instruktorius, vadovas, 
Lietuvių skautų sąjungos Aus
tralijos rajono vadijos narys ir 
šio rajono vadas.

B. Žalys skautų reikalams 
leido įvairius laikraštėlius, 
tarp jų — Pėdsekį — Australi
jos lietuvių laikraščio Mūsų 
pastogė priedą. Bendradarbia
vo taip pat JAV leistame 
skautiškame žurnale Skautų 
Aidas ir Mūsų vytis. Kurį lai
ką buvo šių žurnalų redakcijos 
kolektyvo nariu. Skautų rei
kalams B. Žalys taip pat iš
leido keletą vadovėlių, biulete
nių, dainorėlių, tarp jų 1987 
m. — knygą LSS Australijos 
rajonas. Nuo 1991 iki 1999 m. 
pabaigos redagavo Australuos 
Lietuvių Bendruomenės sa
vaitraštį Mūsų pastogė.

— Kai visą šio savaitraščio 
redakciją sudarė tik redakto
rius ir rankraščius spausdi
nanti mergina, kitiems dar
bams laiko nelabai likdavo. 
Vis tik, kai „suniežėdavo pa
širdžiai”, rašydavau ir eilė
raščius, — prisiminė B. Žalys.

Su savo literatūrine kūryba 
jis dalyvavo įvairiuose rinki
niuose: Australijos lietuvių 
metraštyje (1961), Plunksna ir 
žodžiu (1966), Terra Australis 
(1972). Abu pastaruosius lei
dinius redagavo J. A. Jūragis. 
Su savo kūryba B. Žalys pasi
reiškė taip pat Čikagoje 1974 
m. išleistoje knygoje Tretieji 
vainikai (redagavo P. Jurkus, 
A. Kairys ir Pr. Naujokaitis), 
Vilniuje 1990 m. išleistoje lite
ratūros antologijoje Po Pietų 
Kryžiumi. Savo poeziją B. 
Žalys išleido ir atskiromis 
knygomis. Tai jau minėtas 
rinkinys Apie žmones, žemę ir 
vėjus (Sidney, 1983) ir Laiko 
pėdomis. Pastarojoje kny
goj sudėti 1944-84 m. rašyti B. 
Žalio eilėraščiai, netilpę į 
pirmąją knygą. Kūrybą spaus
dino taip pat laikraščiuose, 
žurnaluose, rengė ir dalyvavo 
literatūros vakaruose. B. Ža
lys priklauso išeivijos Rašyto
jų ir Žurnalistų organizaci
joms.

Rašytojų klube surengtame 

vakare B. Žalys parodė įrištų 
rankraščių pluoštą. Tai jo dar 
nespausdinta poezija, surink
ta į rankraštinį dvitomį Eilė
raščiai. Juos autorius žada 
perduoti Vilniaus, Kauno ir 
Kupiškio bibliotekoms. Rank
raščiuose — taip pat trijų to
mų atsiminimai, pavadinti 
Skraido sakalas už jūrų ma
rių. Tai autoriaus kelionių 
įspūdžiai. Dabar rašo kitą at
siminimų pluoštą, kuriame 
daug vietos skiria Australijos 
lietuviams — draugams ir vi
suomenininkams.

B. Žaliui skirtame vakare jo 
eilėraščius skaitė poeto duk
raitė Kristina ir sūnaitis Ig
nas Krupavičiai, o dainas su
kaktuvininko eilėraščių žo
džiais padainavo Vilniaus 
Operos ir baleto teatro daini
ninkas, kompozitorius V. Kur- 
nickas, akompanuojant pianis
tei J. Čiurilaitei. Nuotaikingą 
sveikinimą Solenizantui per
skaitė vilnietis rašytojas P.

Dainuoti noriu tik apie 
Lietuvą

(Pluoštelis prisiminimų)

I

Nuo pat mokyklos pirmųjų 
skyrių daug skaičiau, nes 
anais laikais tai buvo vienin
telė dvasinė atgaiva jaunam 
berniokui. Skaičiau, ką tik 
pagavęs!.. Sesuo dar ir dabar 
juokiasi — eina galulaukėje 
paskui plūgą, o iš užpakalinės 
kelnių kišenės kyšo knyga... 
Mat, kai duos arkliui atsi
kvėpti — skaitys!..

Buvau labai neturtingų nuo
mininkų vaikas, tai skaitymas 
ir buvo vienintelis „dūšios” at
gaivinimas. Mėgau tuometinę 
klasikinę poeziją — Maironio, 
Liudo Giros, Kazio Binkio ir 
kitų anų dienų rašytojų eiles. 
Skaičiau, kur ir kada pagau- 
damos eilių knygą, mat poetai 
man buvo žmonės, į kuriuos, 
jei juos būčiau sutikęs, būčiau 
žvelgęs lyg į ne šios žemės 
padarus, lyg jie būtų gimę ne 
šioje planetoje!

Prisimenu — vieną dieną, 
per pietų pertrauką, iš pra
džios mokyklos mažyčio kny
gynėlio mokytoja išdavinėjo 
mokiniams knygas. Vienai

Sveikinimą sukaktuvininkui B. Žaliui skaito rašyt. P. Treinys. 
Algimanto Žižiūno nuotr.

Bronius Žalys su žmona Elvyra.

Treinys.
Savo prisiminimais pasidali

no B. Žalys. Juos papildęs ir 
dar pridėjęs kelis naujus, nie
kur nespausdintus eilėraščius, 
sutiko perduoti Draugo šešta
dieniniam priedui.

Algimantas A. 
Naujokaitis

mergaitei paprašius „eilėraš
čių knygos”, mokytoja šypte
lėjo — „Gal, Aldute, užaugusi 
poete būsi?..” Man per pašir
džius net pagaugais nuėjo — 
negi ir mūsų mokyklėlės kas 
galėtų poete ar poetu tapti? 
Deja, eilėraščių nei ji, nei aš 
anuomet dar nerašėme — tik 
skaitėme!

O pirmas eilėraščiokas, net 
negalvojant apie jo rašymą, 
beveik pats pasirašė. Vieną 
vakarą, už kažkokį mano ta
riamą ar tikrą nusikaltimą, 
tėvas atskaitė ilgoką pamoks
lą — žinoma, mano labai ne
mėgstamą... Po to, iš naujo 
prisikimšo pypkę ir-— pagal 
savo papratimą — tą „moralą” 
pradėjo iš naujo (jis tai mėg
davo daryti 2-3 kartus iš ei
lės). Už lango buvo rudens 
naktis, lijo... Į lauką sprukti 
— aišku — nesinori. O prieš
tarauti tėvui, kai esi baramas, 
šeimoje niekas nedrįso. Taigi, 
tylėjau ir ant po ranka pasi
maišiusio popieriaus kažką 
rašiau. Kai tėvas nustojo barę
sis, aš, žvilgterėjęs į savo raši

Algimanto Žižiūno nuotr.

nį, pamačiau, kad pasirašė 
kažkas panašaus į eilėraštį. 
Ilgą laiką jį — nusirašęs į są
siuvinį — saugojau, kol karo 
metais jis drauge su kitais 
mano anų dienų užrašais, din
go. Prisimenu tik porą eilučių 
iš to, pirmojo „šedevro”:

Skersai kelio rangosi 
gyvatės — 

neramu, klaiku!...
Bet vis tik šis, kad ir labai 

primityvus kūrinys, pasirašęs 
lyg ir eilėraštis, buvo ta pra
džia — pajutau, kad gal eilė
raščius gali rašyti ir mirtin
gieji! O ėjau anuomet keturio
liktus ar penkioliktus. Bet po 
pirmojo bandymo dar negreit 
paėmiau plunksną į rankas — 
vis dar nedrįsau!

II

Daugiau eiliuoti ėmiau 1941 
ir 1942 metais. Vėl gyvenau 
savo gimtinės apylinkėse, ne
toli Šimonių miestelio, įsikū
rusio didžiulės, to paties vardo 
girios pakrašty. Buvo bjaurūs 
karo metai. Po dienos darbų 
— ypač rudenį-žiemą — sek
davo ilgi vakarai dėdės — pas 
kurį buvau prisiglaudęs — na
muose, tad eilėraščiai prašyte 
prašėsi būti rašomi! Na, ir 
rašiau — mano anų dienų 
„kūrybą” daugiausia skaitė 
Dapšių kaimo mergužėlės, nes 
siųsti ją į spaudą vis dar ne
drįsau, mat tebebuvau įsitiki
nęs, kad man ant kaktos dar 
nėra užrašytas poeto vardas.

Negalvojau, kad būtų kur 
nors išlikusių mano ano meto 
kūrybos pavyzdžių. Mat, vo
kiečiams mane suėmus už jau
nimo organizavimą, dėdė visa, 
kas buvo mano parašyta, dėl 
šventos ramybės, sukišo į 
krosnis, kad kartais ten ne
būtų ko nors „draudžiamo”! 
Vėliau, jau Sydnėjuje, porą to 
laikotarpio eilėraščių atkūriau 
iš atminties, o vieną, rašytą 
gimto kaimo „Trims dainuo
jančioms seserims” — Šimo- 
nytėms, vyresnioji sesuo — 
Liudutė, jį atmintinai mokė
jusi, per draugus — per jūres- 
marias — atsiuntė man į 
Australiją, taigi, po maždaug 
53 metų...

Taigi, mano jaunų dienų kū
rybą, kad ir kaip dabar norė
čiau į ją pažvelgti, nusinešė į 
nebūtį laiko vėjai.

Likimas jaunystėje mane ge
rokai pablaškė po Europą. 
Mano naujieji eilių ciklai jau 
buvo rašyti Norvegijoje, už 
speigračio, geležinkelio į šiau
rę statybos metu.

Nukelta į 2 psl.
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Kad sulauktum pavasario, verta
pragyventi žiemą...

Šimun Šito Čorič

Sveikinimai iš Lietuvos

Laiks nuo laiko nesiliauju 
stebėdamasis Thomo Manno 
įpročiais ir galimybėmis. Kiek
vieną dieną, tiksliai nustatyto
mis valandomis, jis papras
čiausiai užsidarydavo savo 
kambaryje ir parašydavo jau 
iš anksto nustatytą puslapių 
skaičių. O manyje jau du, tris 
mėnesius tūno ryškūs lietu
viškų dienų ir naktų prisimi
nimai, prieš akis regiu ledyn
mečio suformuotas kalvas ir 
ežerus, dar iki šiol sklinda se
nuose vienkiemiuose gyvenan
čių malonių žmonių šiluma; ir 
galbūt dėl to, kad buvau maž
daug Švedijos lygmenyje, jau
čiausi lyg sapnuodamas, tarsi 
būčiau svečiavęsis ir pas tos 
šalies draugus... Ir tik pasta
rosiomis dienomis išsivadavęs 
iš kasdienių rūpesčių taip pat 
ir tolimų ir artimesnių išvykų, 
prisėdau prie balto popieriaus 
lapo bei tuščio ekrano, kuria
me jau seniai buvo parašytas 
sulietuvintas pavadinimas.

Klausyk, Iride!
Varšuvoje, belaukiant kito 

skrydžio, susitikau su keletu 
brangių žmonių, o tada skubė
jau į Vilniaus lėktuvą, galvo
damas, kad rašytojas, kurio 
knyga išverčiama ir išleidžia
ma kokia nors užsienio kalba 
lyg ir visiškai nėra niekuo nu
sipelnęs, nėra įdėjęs į ją jokio 
savo įnašo. Tuomet apie tą 
rinkinį labiausiai sukinėjasi 
atrinkėjai, recenzentai, vertė
jai, kompiuterių specialistai, 
dizaineriai, leidėjai, reklamuo
tojai, platintojai, kritikai, o tik 
tada, kaip ir visur, tam tikra 
prasme, jis pasiekia skaitytojų 
gretas.

Išvyksti į tokį renginį lyg į 
mugę, kurioje pristatoma tavo 
knyga, visiškai bejėgis ir ne
rūpestingas, lyg tai niekaip 
nebūtų susiję su tavim, bet 
visgi po svetimu dangumi jau
ti svaiginantį priverstinio bu
vimo nerūpestingumą. Nors 
tai buvo jau ketvirtas rinkinio 
Klausyk, Iride vertimas, aš 
buvau susijaudinęs labiau, nei 
tada, kai išėjo vertimas į vo
kiečių ar anglų kalbas.

Mane ypatingai nudžiugino, 
kai pamačiau, kad į pristaty
mą atvyko ir mano gera pa
žįstama Galina Baužytė-Ce- 
pinskienė, buvusi Lietuvos 
PEN-o prezidentė, o ir dabar
tinis jo prezidentas, literatū
ros kritikas Almantas Sama- 
lavičius, kuris šalia „Tyto Al
bos” leidyklos direktorės Loli
tos Varanavičienės ir taip bu
vo pagrindiniu knygos prista
tytoju. Žymus aktorius Petras 
Venslovas savu noru ėmėsi 
išraiškingai skaityti keletą 
ištraukų iš knygos Klausyk, 
Iride. Vaida Kelerienė, profe
sionali fotografė ir vertėja, 
taip pat nusipelnė daug pa
gyrų už knygos vertimą iš 
anglų į lietuvių kalbą. Viso 
pristatymo metu maloni vertė
ja Aušra Simanavičiūtė man į 
ausį vertė iš lietuvių į anglų 
kalbą. Pabaigoje visiškai ne
tikėtai prisistačius Nadijai 
Neporožniai ir Miijanai Brač- 
ko, susidariau įspūdį, kad Lie-

S1MUN ŠITO ČORIČ. 
Klausyk, Iride!

Lošikai ii Kroatijos f?’)'
tuvoje kultūriniuose rengi
niuose aktyviau dalyvauja 
moterys nei vyrai. O gal tai 
tiesiog šiame renginyje susi
darė toks įspūdis? O ir pats 
knygos pavadinimas yra mote
riškas vardas?! Ir kaip galiu 
nesistebėti, žinodamas, kad 
Nadija, būdama ukrainiečių 
kilmės, be klaidų ir be akcento 
kalba kroatiškai. Neįsivaiz
duojamai puikiai pažįsta 
Kroatiją, rašo ir spausdina 
straipsnius apie lietuvių ir 
kroatų literatūrą kroatų ir lie
tuvių kalbomis (man padova
nojo savo vertingų straipsnių 
kopijas, net iš Kroatiško žo
džio (Hrvatsko slovo). Ypatin
gai šiltai mini Dubrovniką, 
mielai prisimena daugelį ar
timų draugų ir gerų pažįsta
mų, ne tik iš literatūrinio aki
račio, bet ir pavyzdžiui tokius 
kaip Luką Paljetaką arba 
Mladeną Kuzmanovičių. Mir- 
jana dėsto Vilniaus universi
tete kroatų kalbą ir ji čia yra 
laikinai, nes yra „mūsiškė”, ki
lusi iš Ivaneco miesto. Man ji 
pasakė, kad buvo numatyta 
pakviesti mane kaip svečią į 
Universitetą, kad ateičiau į 
susitikimą bei paskaitą su 
studentais ir kad pamatyčiau 
Slavistikos katedrą. Pirma
dienį mes taip ir padarėme. 
Kaip man pasirodė, tai buvo 
didelis malonumas mums vi
siems. Po pristatymo prie ma
nęs priėjo atstovas iš vienos 
garsiausių Lietuvoje turisti
nių agentūrų ir padovanojo 
puikiai išleistą turistinį lei
dinį „Novaturas”. Jame septy
niuose pirmuosiuose pusla
piuose kaip pagrindinis kelio
ninis maršrutas Lietuvos tu
ristams yra pristatoma Kroa
tija. Ir tik tuomet Graikija, 
Maljorka ir Egiptas.

Po visų šių ir kitų įvykių bei 
suorganizuotų susitikimų aš 
pradėjau domėtis leidykla 
„Tyto Alba”, išleidusia mano 
knygos vertimą. Ši leidykla, 
atrinkdama tekstus, kuriuos 
leidžia, siekia būti originalia 
ir išsiskirti iš kitų; kiekvie
nais metais vidutiniškai išlei
džia apie 50 knygų; joje dirba 
dvylika žmonių, o knygos par
davinėjamos visoje šalyje, ku
rių kaina yra apie du dolerius, 
kurios yra vis tiek per mažos 
pagal vidutinį šalies atlygi
nimą.

Paskutiniai pagonys 
Europoje

Ši šiaurėje esanti šalis man 
buvo visiškai nauja, kaip ir jos 
žmonės, neskaitant penkių, 
šešių Lietuvos rašytojų ir me
nininkų, su kuriais palaikau 
glaudesnius ryšius. O ir šios 
šalies istorija bei grožis, jos 
Scilės ir Charibdės, ne tiktai 
neatsilieka nuo kitų šalių, bet 
daugeliu atžvilgių yra unika
lios ir originalios. Lietuviai 
yra viena seniausiai atsi
krausčiusių indoeuropiečių 
tautų, įsikūrusių daugiau nei 
prieš keturis tūkstančius me
tų ir vienintelė iš kitų Baltijos 
tautų, sugebėjusių XIII am
žiuje suvienyti savarankišką 
valstybę. Nepaisant to, kad 
tam tikruose dalykuose ji 
buvo pirmoji, kituose ji liko 
„paskutinioji” Europoje: lietu
viai liko paskutiniais pago- 
niais Europoje ir priėmė 
krikščionybę tik XIV-XV am
žiuje. Džiugu, kad tuometinė 
bažnyčia buvo ganėtinai pa
kanti archaiškai mitologijai, 
senajai folklorinei kultūrai ir 
pagoniškam palikimui, kuris 
iki šių dienų atsispindi tautos 
kultūroje ir gyvenimo būde. 
Šioje žemėje nerasi nė vieno 
kryžiaus, kuris nebūtų pa
puoštas kokia nors anų laikų 
pagoniška arba lietuviška tau
tine ornamentika.

Pasaulio keliautojai ir ty
rinėtojai šimtmečių eigoje lik
davo apstulbę iš nuostabos dėl 
neapsakomos daugybės kry
žių, aptinkamų toje neakme- 
ningoje šalyje. Dėl to labai ne
nustebau, kad svetingas šei
mininkas Raimondas su savo 
Vesta stebuklingo miško ap
suptoje sodyboje prieš vidur
naktį mane pradėjo įtikinėti, 
kad jis yra vienas paskutinių
jų pagonių ir ta proga man pa
dovanodamas paties meniškai 
padarytą pagoniškai — krikš
čionišką kryžių. Tai man pri
minė, kad 70-tųjų metų vidu
ryje būnant Hercegovinoje, 
Konjice vienas dvasingas se
nukas įtikinėjo, kad su juo 
miršta paskutinis bogumilas.

Gaila, kad neturėjau laiko 
nuvykti į kitą šios šalies pusę 
prie netoli Zarasų esančio 
keistojo Stelmužės ąžuolo. Tai 
tūkstančio metų senumo me
dinis stebuklas, seniausias na
tūralus paminklas Lietuvoje. 
Po juo ir aplink jį tuose kraš
tuose buvo pagonių šventyklos 
ir apeigų susitikimų centrai. 
Tikriausiai didelių ir mažes
nių vienkiemių gatvių kryžke
lėse tave geraširdiškai stebi 
nežinomi vaiduokliai ir garsūs 
šventieji. O kiek tik užmatai 
aplinkui persismelkusi lietu
viška istorija, kuri yra ir šlo
vinga, ir aplieta krauju, nors į 
priekį žingsniuoja truputį pa
vargusiu žingsniu, bet nenu
ilstanti kaip ir Lietuvos upė 
Nemunas, nešanti šimtą aš
tuoniasdešimties intakų van
denis iki pat Kuršių marių. 
Lietuva pirmąkart neteko ne
priklausomybės XVIII am
žiaus pabaigoje, kai Rusija, 
Prūsija ir Austrija tarpusa
vyje pasidalino Lietuvos-Len
kijos karalystę. Tai buvo ver

gystės, krauju persunkti nu
malšinti metai, kai buvo už
drausta lietuvių kalba ir loty
niškieji rašmenys, knygos lei
džiamos tik užsienyje, galiau
siai oficialiai atsirado knyg
nešio profesija, kurios ėmėsi 
entuziastai žmonės, kurie pa
slapčia reguliariai pemešdavo 
per sieną knygas ir jas platino 
vietiniams gyventojams. Pir
mojo pasaulinio karo pabai
goje vieni iš nedaugelio suge
bėję atsiplėšti nuo raudono
sios Rusios ir išsikovoti ne
priklausomybę, bet už tai 
prieš pat Antrąjį pasaulinį ka
rą buvo Stalino pavergti. Šio 
karo metu ir pokario laikotar
piu Lietuva neteko trečdalio 
gyventojų, o apie 400,000 buvo 
ištremti į Sibirą. Bet visgi su
laukė 1990 kovo ir paskelbė 
nepriklausomybę. Nepaisant 
to, Vakarai delsė mėnesiais 
stebėdami 1991-ųjų sausio 13 
kruviną rusų terorą, Medinin
kų žudynes, — ir tik tada pri
pažino Lietuvos nepriklauso
mybę. Skirstau, kaip apie šias 
rusų komunistų piktadarybes, 
lietuvių kančias ir Vakarų in
teresus dabar rašytų F. Dosto
jevskis neprilygstamai atsklei
dęs tamsiąsias žmogaus pu
ses. Jo mama buvo lietuvė ir 
būtent ji visoje šeimoje turėjo 
didžiausią įtaką anksti su
brendusiam sūnui; kaip ir 
kriticizmo pradininkas I. Kan
tas, kurio giminė yra kilusi iš 
Lietuvos. Man yra žinoma, 
kad pasaulinio garso semioti
kas ir lietuviškos mitologijos 
tyrinėtojas Algirdas J. Grei
mas tvirtino, jog tautinė jo 
gimtinės kultūra visų pirma 
susideda iš jos vaizduotės, są
moningumo ir jos atminties... 
Taigi, svarbiausias dalykas 
žmonių tarpusavio bendravi
me yra ženklai, todėl semioti
ka, kuri nagrinėja visuotinę 
ženklų sistemą, tyrinėja tai, iš 
ko susideda komunikacija; 
pradedant kalba, judesiais, 
apsirengimo būdu, mitais ir ri
tualais, baigiant įvairiais žai
dimais bei visomis kitomis kū
rybos išraiškos galiomis.

Žmogus iš Prahos arba 
neskanūs pietūs

Štai aš esu senoviniame lie
tuviškame Trakų miestelyje, 
juo gėriuosi, kuriame gyveno 
karaliai, žvejai ir ūkininkai. 
Ypatingą dėmesį patraukia di
dinga viduramžiška pilis, ku
rioje apsistodavo didikai, ku
rioje buvo susitelkę daugybė 
valstybinės svarbos įvykių. 
Niekur kitur nejaučiu tokio 
šalto, bet beveik nejaučiamo 
ramaus vėjo dvelksmo. Šalia 
prie kranto pritvirtintų valte
lių pastebėjau dvi mažas bai
dares, kurios tingiai plūduria
vo tolėliau ežere. Tuomet ne
tikėtai šovė į galvą Praha. 
Užplūdo prisiminimai, kuriais 
staiga sugrįžau į su nieku ne
palyginamą miestą, nors jau 
seniai man tenka užklysti 
įvairiuose mūsų mažosios pla
netos kampeliuose. Tomis die
nomis ir naktimis Prahą už
plūsdavo ištisos virtinės rašy
tojų, atvykusių iš atokiausių 
žinomų ir nežinomų pasaulio 
kraštų, įskaitant ir vietinį 
rašytoją Vaclovą Havelą, su 
kuriuo turėjome galimybę su
sitikti bei pabūti bendroj 
draugijoj džiazo klube, o kai 
jau naktį gerai įsilinksmino
me, patraukėme į vieną seną 
aludę. Neužmiršiu to vakaro, 
kai žymiausias kroatų lite

ratūros vertėjas į čekų kalbą, 
kilęs iš mūsų kraštų, kažko
kiame dūmų persismelkusia
me bare gynė Kroatiją.

Bet dabar norėčiau palikti 
nuošalyje prisiminimus apie 
tą draugiją ir vaizduotėje per- 
sisveriu per Karlo tilto turėklą 
link geltonkasės Vlatvės upės 
šalia Šv. Jono Nepomuko me
morialinės lentos, nes būtent 
čia prasideda mano pasakoji
mas. Šv. Jonas garbingai gy
veno šiame mieste, kol mirė 
kankinio mirtimi. Nuo XV am
žiaus pradėjo nepaliaujamą 
kelionę aplink pasaulį. Tais 
laikais Prahos ir Padovos stu
dentas, vėliau teologijos ir tei
sės daktaras, išsiskyrė savo 
išsimokslinimu, drąsa ir ypa
tingais prakalbos sugebėji
mais, tad greitai tapo popu
liariausiu bažnyčios žmogumi 
ne tik Prahoje, bet ir visoje 
šalyje.

Arkivyskupas jį paskyrė sa
vo kanceliarijos raštininku, o 
ir nenuspėjamasis karalius 
Vencelas vis dažniau jį samdy
davo savo dvare. Taip šv. Jo
nas tapo asmeniniu karaliaus 
patarėju ir nuodėmklausiu. 
Kai tarp prispaustos tautos ir 
negailestingo karaliaus įsivy
ravo įtampa, karaliaus pyktis 
neatlyžo, matant, kaip Jonas 
užstodavo prastuomenę. O kai 
Jonas viešai užtarė karaliaus 
virėją, kuris užsitraukė kara
liaus nemalonę, jo nuomone, 
dėl „neskanių pietų”, įpykęs 
karalius uždarė Joną į belan
gę, kur jį gyvą degino, reika
laudamas, kad jam atskleistų 
tai, ką girdėjo per karalienės 
išpažintį.

Neišgirdęs pratariant nė žo
džio, įsakė, kad apdegusį jo 
kūną vilktų Prahos gatvėmis 
iki Karlo tilto ir įmestų į upę. 
Visas miestas dalyvavo jo lai
dotuvėse, įvykusiose Šv. Vito 
katedroje.

Nuo tada iki šių dienų ant 
daugelio tiltų randame šv. Jo
no Nepomuko skulptūrą, ku
rioje paprastai vaizduojamas 
su penkiomis žvaigždėmis virš 
galvos, su kryžiumi ir palmės 
šakele rankoje, kartais pri
glaustu prie lūpų parodomuo
ju pirštu. Tokios skulptūros 
randamos nuo Austrijos pa
krantės iki pačių šiauriausių 
vietovių. Jį vadina tiltų šven
tuoju, plaustininkų, jūreivių ir 
malūnininkų globėju bei nuo
dėmklausiu ir labiausiai kvie
čiasi jo pagalbos norint apsi
saugoti nuo pavydo ir šmeižto. 
Prisiminimais grįžau į Prahą 
dėl to, kad Trakų pagrindinėje 
aikštėje pastebėjau Šv. Jono 
koplyčią bei skulptūrą. Jis ir 
iki čia atkeliavo. Anot rašyti
nių šaltinių, statulą kaip dė
kingumo ženklą pastatė kaž
koks Maricijanas, kuris šauk
damasis šventojo pagalbos 
išplaukė nenuskendęs ežere.

Nuo tada jis ir tapo šio isto
rinio miesto ir stulbinančios 
vietovės globėju. Kažkas man 
pasakojo, kaip Stalino laikais 
naujosios rusų valdžios atsto
vai uždarė koplyčią, o šv. Jono 

statulą kažkur išmetė. Po to 
vieną rytą pasigirdo policijos 
viršilos žmonos dejonės. Ji 
matė, kaip vandens vilnys į 
krantą išmetė jos paskendusio 
sūnaus kūną. Jis labiausiai 
buvo pasižymėjęs niokojant 
koplytėlę. Ir kai rytą ežeras 
apsitraukė ledu, o vėjas ėmė 
kaip niekur nieko švilpti ir 
vaitoti, visiems pasidarė aiš-

' Iliustracija iš knygos Klausyk, Iride!

ku, kad vis dar pildosi legen
dos žodžiai, kad ežeras neuž
šąla tol, kol negauna „galvos”, 
kol į jo dugną neįtraukiamas 
koks nors žmogus. Taip tikru 
atsitikimu pratęsiamas legen
dos apie Galvės ežero gyva
vimą. Be to, kažkoks tenykštis 
žvejas ežere radęs plūduriuo
jančią statulą, saugiai ją pa
slėpė. Ir kai Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, aišku, kad 
koplytėlę sugrąžino į buvusią 
aikštės vietą. Ir, kaip matau, 
su geraširdišku pasididžiavi
mu ji globoja mažytį miestelį. 
Stebėdamas pakrante raudo
nais lyg permatomais plau
kais ristele ant arklio jojančią 
jauną merginą, pažvelgiau į 
Sapiegų salą. Šalia dviejų ra
miai irkluojančių žvejų, vieną 
akimirką salos pakrantėje 
pastebėjau visus kilmingos 
šeimos narius, šimtmečiais 
ten palaidotus, kurie bran
giais rūbais apsidabinę mums 
mosavo, kad priartėtume prie 
jų. Bet mes nuskubėjom to
liau.

Pavasario balsai

Ir vėl per vėlai grįžome na
mo, o rytoj ryte vykstame į 
antrą pagal dydį miestą šalyje 
— Kauną. Kadangi iš ten į 
mano knygos pristatymą Vil
niuje sugebėjo atvykti Lietu
vos pranciškonų atstovas bro
lis Benediktas, tai ir man ke
lias nepasirodė per daug toli
mas nuvykti į Kauną ir aplan
kyti jį bei kitus brolius. O juo
lab, kad tame mieste yra gar
susis „Lietuvos literatūros 
Maironio muziejus”, kuris ma
ne ypatingai domina, o ir jame 

'dirbanti muziejininkė Virgini
ja Paplauskienė pažadėjo, kad 
galėsiu jį aplankyti bet kokiu 
metu, kada tik atvykčiau. Tai
gi, jau rytojaus dieną su dviem 
jaunais pranciškonais, dar 
tik teologijos studentais, pa
traukėm į kelią. Lygumų 
kraštovaizdį pravažiavome 
greičiau, nei tai leistų policija, 
bet nepraleidome pro akis 
įžymių vietų. „Karališkoje ly
gumoje” ypatingai atsispin
dėjo Neris ir Pąjauta, toje vie

tovėje lyg iš niekur k,aip smal
suoliai vaikai išdygo penkių 
pilių griuvėsiai, o kitoje pusėje 
iš senų laikų pūpso pirmąją 
Lietuvos sostinę menančios 
kalvos.

Minėtasis muziejus • yra 
įkurtas pačiame Kauno sena
miesčio centre. Jis pavadintas 
vieno garsiausio Lietuvos poe
to vardu. Jonas Mačiulis-Mai
ronis buvo poetinės mokyklos, 
kuri turėjo didelę įtaką lietu
viškos poezijos raidai, pradi
ninku. XIX amžiaus pabaigoje 
savo rinkiniu „Pavasario bal
sai” tapo lietuviško tautinio 
identiteto, atsinaujinimo ir 
laisvės šaukliu. Džiaugiuosi, 
matydamas šį muziejų ne kaip * 
akmeninį mirusių poetų bei jų 
raštų mauzoliejų, bet įdomiai 
sukauptą rankraščių, asmeni
nių daiktų, fotografijų ekspo
ziciją, kurioje galima rasti vis-, 
ko, įskaitant pasitraukusius iš 
gimtinės rašytojus. Paslaugio
ji Virginija man kantriai aiš
kino, kaip veikia ši institucija, 
kurioje visame pasaulyje dir
ba apie septyniasdešimt moks
lininkų. Aš iš karto pradėjau 
svarstyti, vertėtų ir Kroatijoje 
ką nors panašaus įkurti.

Šalia valstybinės svarbos 
muziejaus (architektūrinis pa
minklas), čia pat stovi ir pran
ciškonų vienuolynas. Bet tik 
nedidelė jo dalis yra grąžinta 
vienuoliams. Šis vienuolynas, 
o ir šalia jo esanti bažnyčia, 
buvo pritaikyta radijo aparatų 
gamybai, dėl šios priežasties 
iki šiol nėra atlaisvintos patal
pos. Tokie reiškiniai pasitai
kydavo ir kituose šio itin kata
likiško krašto vietovėse, kur 
rusų komunistai pusę šimt
mečio stengėsi sunaikinti ti
kėjimą. Ištisos kartos, šimtai 
tūkstančių gyventojų, gimusių 
nuo 1940 metų, neturėjo gali
mybės nė kojos įkelti į kokią 
nors bažnyčią. Brolis Benedik
tas man pasakojo, kad nuo pat 
pradžių atsirado didžiulis po
reikis krikščionybei, nors rusų 
okupantai bažnyčias pavers
davo kuo nors kitu, o šventikų 
veiklą beveik visiškai uždrau
dė.

Nukelta į 4 psl.
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Arkjvyskupas Mečislovas Reinys — ypatingas katalikų akci
jos veikėjas, jaunimo auklėtojas, tremtinys, kankinys — gimė 
1884 m. vasario S d. Daugailių vlsč., Utenos apskr., tragiškai 
mirė 1953 m. lapkričio 8 d. Vladimire. Net ir žiauriausiose 
tremties sąlygose jis drąsino bendro likimo brolius kalinius: 
„Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvens am
žinai”.

Anatolijus Kairys

ARKIVYSKUPAS M. REINYS PRISIMINIMŲ SROVĖJ

Daugailiai — mėlynas dangus virš jo, 
bMėlynų troškimų jaunos dienos

Nęįšnyksta iš akių ir atminties.
Ir Tu, šventasis Vyskupe, kaip gyvas stovi 
Negęstančių prisiminimų vaizduose.

Aš matau Tave prie stalo sėdintį 
Jauną, pilną išminties, drąsių akių, 
Žvelgiantį į kaimo šviesųjį jaunimą 
Tėviškai, jaunatviškai ir broliškai, 
Tavo kilnūs žodžiai — Dievo dovana.

Aš žinodavau, kada Tu būsi namuose
Poilsiui atvykęs dienai ar savaitei.
Per šventes „Pavasario” jaunimui — / jam 
Pirmininkauti teko man išskirtina garbė /, 
Kviečiamas Tu būsi, dalyvausi, neatsisakysi,

Ir jausmingą kalbą tarsi mums, jaunimui. 
Mes žiūrėjome į Tavo veidą kaip stebuklą, 
Kaip didingą ir nežemišką būtybę, mūsų akys 
Taip spindėjo kaip žvaigždutės spindi 
Danguje, svajonių mintimis jas gaudant...

Nesupratau tada, ką reiškia vyskupas ar 
Arkivyskupas, tik supratau, kad tai Autoritetas,
Prieš kurį klebonas, kunigai ir visas 
Daugailių miestelis lenkiasi.
Drebėjo mano siela Tavo žiedą pabučiuodama...

ASIRŲ MIESTE

Niekas mano balso negirdėjo — 
Net ir aidas tyli kapuose!
Mirę gatvės, aikštės ir alėjos, 
Mirę ir poetai dulkių kalnuose.

Ir numirę jie eiles eiliuoja, 
Asiriečių alfabetą girdami — 
Ir vaizduoja amžinybės Rojų, 
Kuriame žydės kūryba jų kilni.

Nykūs žodžiai iš poetų driekias: 
Ieško vietos, vardo ir garbės...
Rašo Vėjas, Smėlis, rašo Niekas 
Iš didybės,'bet ne išminties.

Taip ateina ir praeina žaismas 
Su seniai išnykusią kalba, 
Tik poetų EGO-tuščias šėlsmas 
Nepraeina — lieka nykuma!

šiandien po šeštos pamokos 
žadėjo būti kiek įdomesnių da
lykų. Devintokai ir dešimtokai 
berniukai lėks kilometro kro
są. Atmatuota distancija — 
nuo mokyklos vieškeliu per 
kryžkelę, tilto pylimu, per 
tiltą ir atgal. Matavo pats fizi
nio lavinimo mokytojas Pra
nas Stuogis. Žingsniais. Jo 
žingsnis — maždaug metras. 
Maždaug. Jei kokia paklaida 
ir bus, tai tiek jau to. Tiesa, 
tilto atkarpa tai tiksli — 110 
metrų. Pirmyn ir atgal bus du 
šimtai dvidešimt. O visa kita 
— sveiko proto dalykas.

Pagaliau čia gi ne kokios ra
jono mokyklų varžybos.

Sportinius, guminiais padais 
batelius turi ne visi. O tie, ku
rie turi, taupo tuos šokiams. 
Storai nutepti balta dantų 
pastos košele, atrodo gražiau
siai. Žinoma, šokių pradžioje.

Na, šiandien į mokyklą kai 
kas atėjo su sportiniais. Su 
tais sėdėjo ir per pamokas. 
Negi avinėsiesi, persiavinėsi. 
Lapinskiukas žadėjo bėgti ba
sas — žvyro akmenėliai jam 
tik juokas, jisai gi ne koks po
naitis.

O Kazys Kruopis trupučiuką 
ponaitis. Ir fizinio lavinimo 
pamokos jam kai kada vargas. 
Būdamas knygius, jis nėra iš 
tų stipriųjų. Bet stengias, nes 
mato mergaitės. Ir tinklinį 
žaidžia pusėtinai, ir šuoli
ninkas neblogas — į aukštį, į 
tolį. Nieko nepadarysi — mer
gaitėms patinka sportininkai.

Vyrukai rengėsi startui, nu
simetė švarkelius, nusivilko 
marškinius, o kelnes pasirai
tojo gana aukštai, kad tos, 
kaip kokios burės, nesiplaiks- 
tytų. Kai kas tas atraitas dar 
ir žiogeliais prisisegė. Taip tai 
jau užtikrintai, tik lėk.

Krosas — tai šiokios tokios 
lenktynės, o kokios lenktynės 
be žiūrovų, be kitų klasių mo
kinių ir kelių mokytojų. Tų tai 
galėjo ir nebūti. Dešimtokų 
klasės auklėtojas Jonas Bag
donavičius kažkoks neramus, 
bent jau ne tik toks smalsau- 
tojas kaip kiti.

Bagdonavičių čia visi moki
niai vadina Rudenėliu; gal 
kad jis jau senyvas, o gal 
todėl, kad labai jau garbina 
Puškiną, o Puškinas, kaip ti
kino mokytojas, labai mėgęs 
rudenį. Rudenėlis stoviniuoja 
prie kitų, bet toks susirūpinęs.

O Stuogis:
— Ką tai reiškia kilomet

ras?! Va, žmonės bėga ketu
riasdešimt du kilometrus. Ke
turiasdešimt du! O tada tai 
jau tikrai liežuvis gali išlįsti.

Stuogis pasidėjo ant delno 
kišeninį laikrodį, luktelėjo, 
pakėlęs dešinę, kol minuti- 
niame skrituliuke rodyklėlė 
palietė šešiasdešimtąjį tašką, 
mostelėjo ir sušuko „Marš!”

Dvylika vyrukų nulėkė žvy
ruotu keliu.

Pakilo nedidelės dulkės. Su
dundėjo šiek tiek ir žemė.

Kazys Kruopis iš tiesų tai 
gana greitas. Kai reikia bėgt 
šimtą metrų, jis beveik visada 
pirmutinis. Mokytojas pagal 
tą savo kišeninį nustatęs, kad, 
šitaip bėgdamas, Kazys galįs 
dalyvauti ne tik rajono, bet ir 
srities spartakiadoje.

Nėr ko žiopsoti, Kaziukas

Henrikas Algis Čigriejus

ant 
patį

Jau

išsiveržė į priekį. Nors jam ir 
buvo prisakyta gana įsakmiai: 
kilometras ne kažin kas, bet ir 
ne šimtas metrų, visų pąjėgų 
iš karto neišeikvok! Ir tik 
nekvėpuok per bumą!

Mokytojų, net ir tų, kurie 
sportinius greičius matuoja 
pagal savo kišeninius, vis 
dėlto reikia klausyti. Va basa
sis Lapinskiukas jau 
kulnų lipa, jau beveik į 
Kazio pakaušį dvėsuoja.

„Na, šito tai nebus!”
Kazys pasispaudė.

pralėkta pieninė, kryžkelė, jau 
pylimas, jau prieš akis tiltas. 
O kvėpuoti, kaip prisakyta, 
nesisekė, mat Kazys toks slo- 
ginčius (ar žiemą, ar vasarą), 
nosį jam užėmė kaip mat. 
Oras per gerklę ėjo laisvai, bet 
ir graužė; tarsi kokie pelynai. 
Lapinskiukas ant tilto jį pasivijo 
ir net per kelis žingsnius pra
lenkė: tilto lentos — ne akme
nukų pilnas kelias.

Kiti, gerokai atsilikę, ramiai 
sau lapsėjo.

Tilto galuose po du aš
tuntokus su raudonomis vė
liavėlėmis. Jie tai lyg kokie 
teisėjai, jie privalėjo pažymėti 
kiekvieną atlėkusį ir žiūrėti, 
kad nebūtų gudročių, ban
dančių distancįją nukąsti ir 
pasukti atgal sakysim nuo til
to vidurio ar net pradžios. Ir 
dar — jie buvo tarsi sargai, 
turėję sulaikyti atvažiuojan
čius su vežimais, tiltas mi
nutėlę kitą turėjo būti laisvas 
tik bėgikams. .

Gavę tokią galią „vėliavinin
kai” negalėjo nesididžiuoti ir 
tokia galia nepasinaudoti. 
Štai prie tilto iš anos pusės 
jau vežimas ir stovi, vienas 
seniokas sėdi jame, kitas iš
lipęs mindžikuoja prie sargų 
— kas čia daros? Ak, sportai...

Gražu pasižiūrėti į atbėgan
tį, ligi pusės išsirengusių pul
ką. Tik arklys kad nepasibai- 
dytų.

Kai Kazys pribėgo ribą, La
pinskų Staselis jau lėkė atgal. 
Ne tik jis — visas būrys, nuta
rusių, kad nėr ko čia plėšytis, 
kiek padundenę tiltą, jau 
bėgo, iš kur atbėgę. Teisėjų 
pastabas bus galima užgin
čyti: baisūs mat atsirado 
teisėjai — aštuntokėliai...

Taigi antrąją, sunkiausiąją 
distancijos dalį Kazys bėgo jau 
pats paskutinis.

Dabar širdis jau plakė, tarsi 
iš tikrųjų norėdama iššokti. 
Pelynų burnoje tiek, kad nebe
galėjai nei apžioti, nei nuryti. 
Tik kilometras (dar tik pusė), 
ir še tau! „Keturiasdešimt du, 
o tada tai jau gali liežuvį 
iškišti”, — skamba kaip iš pa
salų mokytojo žodžiai.

Sąžiningai jį aplenkė tik La
pinskiukas, visi kiti sugudra
vo. Bet vienaip ar kitaip, tei
singai ar neteisingai pasielgė 
kiti, jis, Kazys Kruopis, dabar 
paskutinis ir ką nors pakeisti 
nebebuvo jokių vilčių.

Pralėkė vėl atgal tiltu, vėl 
žvyrkeliu, o už kryžkelės kaip 
tyčia dar ir įkalnėlė. Prakai
tas žliaugė per akis ir nuo 
juosmenio per strėnas. Kojos 
kartais norėję pintis, o baisi 
sarmata tiesiog pjovė be pei
lio.

Tai žinoma — ten su kitom 
mergičkom stovi ir Valė. Ga

rantija, kad stovi. Jei būtų da
bar pirmutinis, gal tada ir 
nestovėtų.

Ir reikėjo iš karto taip 
užsiplėšti, mokytojas gi liepė 
kitaip... Mokytojas, mokytojas, 
vaiko žmones...

Kai besipinančiom kojom — 
beliko dar tik į dulkes drėbtis 
— jis pasiekė finišo liniją, kitų 
jau užtryptą, visi bėgikai, pa
sklidę kas sau, giliai įkvėp
dami ir garsiai iškvėpdami, 
kilnojo rankas ir staigojo. La
pinskiukas, visas raudonas, 
pavėsy avėsi kojas.

Kazys įgriuvo tiesiai į 
Bagdonavičiaus glėbį. Pajuto, 
kaip švelniai prie skruosto pri
silietė švari mokytojo marš
kinių medvilnė. Bagdona
vičius, sugriebęs bernioko rie
šą ir pajutęs pulsą, begalėjo 
ištarti:

— Galgi jūs žvėrys?
Šitie žodžiai, matyt, buvo 

skirti mokytojui Stuogiui. O 
Stuogys tik skėstelėjo rankom:

— Ką aš galiu padaryti? 
Krosą reikia bėgti visiems, 
tokia programa. Nereikėjo iš 
karto taip užsiplėšti. Aš gi sa
kiau, aš gi sakiau. Prie trum
pos distancijos pripratęs ma
nė, kad ir čionai, ne, brol...

Norėjosi virsti į žolę ir tuo
jau pat užmigti. Bet širdis 
taip nežmoniškai kol kas 
daužės, kad apie kokią nors 
ramybę negalėjo būt nė kal
bos. O čia dar Bagdonavičius, 
dar Stuogis, dar kiti mokyto
jai:

— Tik tu nesėsk ant žemės, 
tik tu negulk. Pavaikščiok ra
miai, pavaikščiok, iškelk ran
kas, stenkis kvėpuoti. Nusira
mink.

— Viskas bus gerai, ne
reikėjo taip lėkti, vaikeli...

Nereikėjo lėkti! Ir taip at
lėkė paskutinis.

Keli žingsniai šen, keli ten. 
Nebesiklausydamas ir nebe
klausydamas jokių patarimų, 
Kazys griebė savo marškinius 
ir metęs juos po ąžuoliuku, at
sigulė. Ai kas jau bus, tas, te
gul ta širdis daužos, tegul 
daro, ką nori.

Virš galvos tylėjo šviesiai 
žali, dar beveik pavasariniai 
ąžuoliuko lapai. Pala, kokia 

H. A. Čigriejus gimtajame Pasvalio krašte prie Vidugirių pradinės 
mokyklos pastato, kur jis kadaise mokėsi. R. Rakausko nuotr.

*

čia proga šitas ąžuoliukas pie
velėj priešais mokyklą sodin
tas? Šitas ir dar kitas? Kokia 
proga? Berželiai prie jo namų 
ir vakarų pusės sodinti tai ru
denį; tėvas parsinešė iš miško 
tokius plonyčius ir liaunus 
kaip botagėlius.

Bala jų nematę, o virš 
ąžuolėlio mėlynos aukštybės. 
Niekur nei galo, nei krašto, 
ten, kaip jis žino, šalta bai
siausiai. Sunku net ir pati
kėti.

Bėgikai ir žiūrovai jau 
skirstos, savo širdies dūžius 
Kazys girdi aiškiau negu 
tolstančius jų balsus.

Kad tik greičiau visi iš
sivaikščiotų. Ir mokytojai, ir 
Valė kad tik greičiau eitų 
namo. Ir visi draugai — ir 
Juzė, ir Balys. Buvo gi tie 
priėję, klausė, ar viskas gerai. 
Gerai gerai.

Gerai, jei tik nenusibaigsiu 
iš sarmatos.

O bėda ir iš tikrųjų ne per 
didžiausia.

Mokytojas Bagdonavičius tai 
dar pastovi, palaukia, kol Ka
zys atsisės, šypteli jam, o kai 
jau ruošiasi pasišalint, pasa
ko:

— Tu, vaikeli, knygos žmo
gus.

Ir nukrypuoja. Jo švarkas, 
kitados iš geros medžiagos 
gero siuvėjo siūtas, šiandien 
jau apibrizgęs. Rudenėlis atė
jęs ir mokytojo švarkui.

Reikia keltis, užeit dar į kla
sę pasiimt portfelio. Baisiai 
norisi gerti — mokyklos kori
doriuje yra virinto vandens 
bakas, greičiau tik.

Kai pagaliau apsitvarkęs, 
atsigėręs, iš puodelio į delną 
įsipildamas, net apsiprausęs 
(bent jau burną ir kaklą), išėjo 
iš mokyklos, diena buvo kaip 
diena, kaip ir visos gražios pa
vasario dienos. Pravažiuoja 
ratai; pragirgždina nebenaują 
dviratį sveika moteriškė, gra
žiai žvilga ant rankenos paka
bintas nedidelis bidonėlis; 
Pleirės kieme rėkia kažko 
įsigeidęs vaikas, senoji Plei- 
rienė bando jam aiškint da
lykų padėtį, bet, atrodo, vel
tui; Karolio kalvėje skamba 
priekalas, kalvė tolokai, net 
už Mūšos, bet skambesys ge
riausiai girdėti, ten duoda at
sakančiai.

Taigi — anas graikas nu
griuvo, nubėgęs keturias de
šimtis... Kilometrų!

Keturias dešimtis ir dar du. 
Ir dar kelis metrus.

Ir pasaulis, tik rimčiau pa
galvok, juk simpatiškas, kar
tais tik tokie nutikimai, kaip 
štai šiandien jį kiek apniau- 
kia. Ak, juk ir buto šeimi
ninkė, ir ta, rytą mačiusi, kaip 
Kazys ruošiasi krosui, be jo
kios abejonės, paklaus „Ną, 
kaip?” Štai tokie klausimėliai 
kartais ir būna tie maži maži •- 
akmenukai batuose, kai žengi 
gražiausiu šito pasaulio vieš
keliu. «

Baisus dalykas, nusiavei « 
batą, išmetei akmenėlį.

Staiga Kazys jaučia, kad 
kažkas eina šalia. Grįžt galvą < ■ 
—Valė.

— Iš kur tu dabar?
— Laukiau tavęs prie liepe

lių.
— Kam laukei? Matei, kaip 

man išėjo.
— O kaip jau tau išėjo?
— Atgriuvinėjau paskutinis.
— Na tai kas? Pirmutinis 

atlėkti kiekvienas gudrus, bet 
tu atlėk paskutinis. O ir turi 
kažkas būt paskutinis.

— Baik, Vale.
— Ką baik, ką baik! Betgi tu 

man galėjai numirti, — mer
gaitė stabtelėjo ir sučiupo Q 
Kazį už rankos, — tu gi man 
galėjai numirti! Ar supranti 
tu?!

Ir per tiltą jie jau ėjo, viens 
kito rankos nebepaleisdami. << 
Moteriškė, su tuo savo kleęla- 
ru dviračiu ir jau tuščiu bi
donėliu važiuodama atgal, tai 7 
matė ir jai prisiminė jaunystė.

. * 
********

IR POETAS, IR 
NOVELĖS MEISTRAS

Vilnietis rašytojas Henrikas • 
Algis Čigriejus ilgai garsėjo 
kaip įdomus poetas, 1990 m. I 
net pelnė Druskininkų poeti
nio rudens Jotvingių premiją. 
Yra išleistos bene 7 jo poezi
jos knygos. H. A. Čigriejaus 
eilėraščių trykšta gerumas, ty
ras džiugesys, žaismės su gy
venimiška išmintimi intonaci- . 
jos. Vėliau ėmė rašyti ir, ne- 
mažesnio dėmesio susilauku
sias, noveles. Joms būdinga 
kaimo buitis, persmelkta so
vietiniais laikais išnykusios 
agrarinės kultūros ilgesio, sie
kiama evangelinės žmogiško 
gerumo tiesos.

H. A. Čigriejus jau yra 
išleidęs dvi novelių knygas: 
Sugrįžusi upė (1996) ir Vieš- 
keliukas pro dobilus (1999).

Rašytojų sluoksniuose kal
bama, jog, ko gero, H. A. Či
griejus, kaip talentingas nove- 
listas, gali pretenduoti į Anta
no Vaičiulaičio lietuviškos no
velės premiją.

Man įteikęs vieną savo nau
ją novelę, H. A. Čigriejus kuk
liai pasakė: „gal šitas sovie
tinės mokyklos epizodėlis tiks 
Draugo šeštadieniniam prie-

A. A. Naujokaitis

NAUJA SIBIRO LIETUVIŲ 
MALDAKNYGĖS LAIDA

Spalio 14 d. Šiaulių Šv. Ig
naco Lojolos bažnyčioje Do
mas Akstinas pristatė Sibiro 
lietuvaičių maldaknygės nau
jąjį leidimą, maldas skaitė 
Šiaulių dramos teatro aktorė 
Olita Dautartaitė, o apie mal
daknygės raidą užsienyje kal
bėjo ir skaidres rodė kun. An
tanas Saulaitis, SJ.
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Artėjant JAV LB 
XIXPremijų šventei

Nuostabiai bėga laikas, su 
savim nusinešdamas mūsų 
planus ir darbus. Rodos, dar 
neseniai kūrėsi Lietuvių Ben
druomenė su visais padali
niais ir institucijomis. Buvo 
vykdomi dideli užmojai ir vis
kas buvo prasminga.

Šiais, 2001 metais šven
čiame JAV Lietuvių Bendruo
menės 50-ties metų sukaktį. 
Per tuos ilgus JAV LB gyvavi
mo metus buvo vykdomi ne 
tik politikos, bet ir kultūros 
darbai. Bendruomenininkai 
dirbo ten, kur matė reikalą ir 
kur galėjo panaudoti savo su
gebėjimus. Visi ir dabar mie
lai naudojamės rezultatais, 
kurie buvo atlikti ne vieno 
žmogaus. LB kūrimosi pra
džioje ir įkarštyje padėti pa
grindai, bet ilgainiui iškilo 
nauji reikalai ir vykdytini 
projektai. Gyvenimas didelėje 
ar mažoje bendruomenėje ne
sustojo, nesgi ir pats gyveni
mas yra nenutrūkstanti kūry
ba.

LB veikla buvo kreipiama į 
šiuos pagrindinius tikslus: iš
laikyti ir ugdyti savo tautos 
kultūrinį savaimingumą, iš
laikyti gimtąją kalbą, siekti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo.

JAV LB gyvenime buvo ir 
tebėra kūrybingų individų. 
Juos jau devynioliktąjį kartą 
prisiminsime ir pagerbsime. 
Tie mūsų šviesuoliai rūpinasi 
dvasine kultūra, dailės reika
lais, uždega tautiečius meile 
scenai, savo krašto papro

Pasirinko muziko kelią

Viktoras Ralys.

Muz. Viktoras Ralys, Šv. 
Kazimiero parapijos, Los An
geles, CA, vargonininkas/cho- 
ro dirigentas, gimė New Yorke 
1953 metų pačiame vidurvasa
ryje. Nuo pat mažens girdėjęs 
savo tėvelių lietuvišką kalbą, 
jisai pasiliko giliai ištikimas 
šios etninės kultūros dvasiai. 
Įgimto talento dovana muzi
kai (jo tėvelis, Leonas Ralys, 
buvęs labai žymus vokalistas 
pianisto Mrozinsko daini
ninkų ansamblyje New Yor
ke), nepalaužė viliojančių gali
mybių srovei, gabus jaunuolis, 
muzikas Viktoras Ralys pasi
rinko choralinės muzikos žan

čiams, kalbai, lietuviškai 
spaudai, tautiniam šokiui, 
muzikai ir meile pačiam gy
venimui.

JAV LB Kultūros taryba iš
kilius kultūrininkus pažymės 
atitinkamais žymenimis, o 
Lietuvių fondas — piniginė
mis dovanomis. Šiais metais 
Lietuvių fondas, pagal LB 
Kultūros tarybos prašymą, 
yra paskyręs po 1,000 dol. 
šešioms premijoms: dailinin
kui, muzikui, tautinių šokių 
mokytojui, žurnalistui — 
spaudos darbuotojui, radijo 
darbuotojui ir teatro darbuoto
jui.

Sveikiname laureatus: mu
zikos — Viktorą Ralį, teatro 
darbuotoją — Emą Dovydai
tienę, žurnalisto — Igną Me
džiuką, radįjo darbuotoją 
— Anatolijų Šlutą, dailės — 
Jadvygą Paukštienę ir tauti
nių šokių mokytoją — Ireną 
Smieliauskienę.

Šių metų Premijos šventė 
ypatinga tuo, kad sutampa su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
sukaktuviniais metais — LB 
50-ties metų nueitu keliu. Šio 
svarbaus paminėjimo įvykis 
bus Los Angeles, CA 2002 m. 
sausio 5 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. Premijų šventę organi
zuoja specialus organizacinis 
komitetas. Tenka tik pasi
džiaugti, kad kūrybinė veikla 
susilaukia pripažinimo ir vi
suomenės dėmesio.

Marįja Reinienė
LB Kultūros tarybos pirm.

rą, prisilaikant lietuviškų pa
rapijų krypties.

Viktoro Ralio vadovybėje 
„Angelų miesto” Šv. Kazimiero 
parapijos choras, palyginti 
nebejauno amžiaus, išsilaiko 
pasigėrėtiname lygyje. Kiek
vieną sekmadienį bažnyčia 
skamba gražiausiomis giesmė
mis — ištisai per metų eilę, 

- kiek besusirinktų choro daly
vių — švelnios pastabos dai
navimo disciplinai, dėmesys 
ritmikai, aiški tarsena gies
myno žodžiams. Per tai — cho
ro eilės didėja, dainuoti gali 
kiekvienas...

Stasė V. Pautienienė

Jadvyga Paukštienė.

Kūrėjos talentas nemarus
Dailininkės Jadvygos 

Paukštienės įdomi ir intriguo
janti retrospektyvinė tapybos 
paroda, lyg ataskaita meno 
gerbėjams už paskutiniuosius 
dešimtį kūrybos metų, pra
bėgusių nuo paskutiniosios 
1987-aisiais, įvyko Čiurlionio 
galerijoje praeitų metų rug
sėjo mėnesį. Nuo vaikystės 
kurianti dailininkė, sulaukusi 
88 metų, vėl priminė, kad 
kūrėjos talentas ir meno vi
lionės neleidžia iš rankų pa
leisti nei pieštuko, nei teptu
ko. Čiurlionio galerija perei
tais metais vėl „atrado” senuo
sius, nutilusius tapytojus dai
lininkus, J. Paukštienę ir J. 
Kelečių, kurių kūryba galeri
jos salėse atrodė šiuolaikinė, 
aktuali, atrodė patraukliai ir 
solidžiai, atliepė ne tik savojo 
laikotarpio kūrybos dvasią, 
bet kaip ir tada, taip ir dabar 
jais buvo žavimasi, apie juos 
buvo kalbama ir diskutuoja
ma. Šie kūriniai buvo kaip 
gera akibrokštą lėtoje dabarti
nio meno tėkmėje. Džiaugia
mės, kad šių meno didžiūnų 
kūrybą pamatė, tie, kurie dar 
jų nebuvo matę, kad galėjo 
prisiminti draugai, bendra
žygiai.

Taigi šiais metais visus 
nudžiugino žinia, kad mūsų il
gaamžei dailininkei Jadvygai 
Dobkevičiūtei-Paukštienei bu
vo paskirta LB Kultūros tary
bos 2001-ųjų metų dailės pre
mija. „Dailininkė J. Paukš
tienė unikali savo stiliumi, 
koloritu. Tokia ji tikrai yra 
viena ir savita. Pamačiusi jos 
kūrinį iš karto žinai — tai 
Paukštienės”, — aiškino lau
reatės pasirinkimą komisijos 
pirmininkė dail. Vanda Alek
nienė. „Jos spalvos, jos pasi
rinktos nuolatinės tautinės te
mos, jos nuolatinio gyvenimo 
išraiška — dalykai, kurių ne
mato paprasto mirtingojo 
akis, jį pamato per dailininkės 
darbus. Jos kūryba, pasišven
timas menui, kiekviena kūri
nio detalė išreiškia jausmą, 
judesį, mintį”, tęsė Vanda 
Aleknienė. „Mano, o ir visų 
mūsų vertinimo komisijos 
narių (tai Vincas Lukas, Ma
rytė Meškauskaitė, Ramojus 
Mozoliauskas ir Magdalena 
Stankūninė) nuomonė buvo 
vieninga: dail. J. Paukštienė 
jau seniai turėjo gauti šį 
žymenį ir įvertinimą. Kai mes 
jai paskambinome telefonu, 

kad praneštumėm ir pasvei
kintumėme, ji pasakė, tik tiek: 
„aš maniau, kad manęs jau 
niekas neatsimena...kaip ma
lonu...”

Žymiesiems mūsų kultūros 
kūrėjams, veikliesiems lietu
vybei atsidavusiems 2001-ųjų 
metų premijos bus teiktos 
2002 m. sausio 6 d. Los An
geles, mieste, kuriame pen
kiasdešimties metų bėgyje 
galėjai ne tiktai išgirsti dail.
J. Paukštienės vardą, bet ir 
pasinerti į jos besikeičiančio, 
intriguojančio, viliojančio me
no gelmes, nes jos kūrybos pa
rodos sukviesdavo daug meno 
mylėtojų.

Geroji nenuilstanti kūrybinė 
lemtis, jaunystėje pasikvietusi 
dailininkę į meno pasaulį, 
neapleidžia iki šių dienų. Vis
kas iš namų. Tėvas tapė. 
Namuose buvo ne tik patrau
kiantis užkrečiantis pavyzdys, 
namuose visada buvo popie
riaus, dažų ir visada vieta dar
bui. Dar besimokydama Kau
no meno mokyklos dail. Petro 
Kalpoko tapybos studijoje, 
1937 m. buvo apdovanota auk
so medaliu už kilimo projektą 
Lietuvos paviljone Pasaulinėje 
Paryžiaus parodoje, dalyvauja 
parodose, laimi premijas. Bai
gusi meno mokyklą, studijas 
tęsė Paryžiuje, Academie de 
Beaux Arts, žinomo prancūzų 
dail prof. D’Es-pagnat klasėje. 
Paryžius, studijos pasaulinėje 
meno mokykloje, muziejai, ta
lentingi kūrėjai, tai buvo pats 
laimingiausias laikotarpis — 
šviesus, pilnas vilčių, kūry
binio džiaugsmo. Profesorių 
pripažinimas ir padrąsi
nimas didino norą kurti, 
būti individualiai. Pajutusi 
kūrybos laisvę ir darbo skonį, 
tapė, kūrė grafikos darbus. 
Paryžiuje reikėjo tempo. Stu
dijų metu buvo tris kartus 
premijuota. Pasaulinėje Meno 
ir Pramonės parodoje 1939 m. 
apdovanota premįja ir aukso 
medaliu. Nuo 1939 m. nuolat 
dalyvavo parodose: kasme
tinėse Lietuvos dailininkų 
sąjungos ruošiamose, pokariu 
Vokietijoje, 1946 m. apsigyve
nusi Amerikoje metai iš metų 
dalyvavo reprezentacinėse lie
tuvių dailės parodose, ruošė 
autorines įvairiausiuose Ame
rikos miestuose.

Menas ir šeima. Namai yra 
pasaulio pradžia ir pabaiga. 
Darbas, namų rūpesčiai ir 

kūryba užima visą laiką. Ta
pyba, piešiniai, grafika, knygų 
iliustravimas, — gausus kū
rybinis palikimas, žinau jos 
darbus galime mokyti ne tik 
muziejuose, galerijose Ameri
koje, muziejuose Lietuvoje, jos 
darbus atrasime tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių privačiose ko
lekcijose, ilgas parodų kuriose 
dalyvauta sąrašas.

Žvelgi į paveikslus ir jauti, 
tuoj nukris migla ir atsivers 
gamtos, architektūros stebuk
las, tai kas jaučiama tik dar 
nematoma. Jos kūriniai pripil
dyti dažų sluoksnių, potėpių, 
spalvų, smagu patekti į me
džių, krūmų, gėlių žydėjimo 
erdvę, kurioje slypi tiek daug 
įvairiausių prasmių ir asocia
cijų, kad menotyrininkai tu
rėtų gerai palaužyti galvas 
bandydami perprasti ir įvar
dyti jos jausmų ir potėpių lo
giką. Dailininkė impresio- 
nistė, ekspresionistė „Giedros 
spalvų žaismo dailininkė”, 
kaip ją apibūdino dail. V. Viz
girda, „Dramatiško gamto
vaizdžio dailininkė”, sakė P. 
Kaupas, „Kantri ieškotoja es
minės meno prasmės”, apiben
drino M. Šileikis. Gamta, vaiz
dai, bet svarbiausia jos kū
ryboje ryškiai iškylantis žmo
gus. Jei dail. J. Paukštienės 
kūrybos gilųjį turinį reikėtų 
nusakyti vienu ar keliais 
žodžiais, tai būtų nusakoma 
— Žmogus, meilė žmogui. Tai 
kūryba nulieta jausmais, kai 
iš įspūdingų drobių žvelgiu 
motinos, Marijos, kūdikių 
akys, tada menas dvelkia ra
mybe, tikėjimu ir laiko ne
šamame būvyje užgrūdintu 
ryžtu išlikti, gyventi, būti ir 
kurti, kurti. Buvo laikas im
presionistiniam protrūkiui, 
ekspresionizmas pagavo ir ve
dėsi drauge, kartais nesitver
davo džiaugsmu panirdama į 
abstrakciją ar netikėtai paju
tusi raudonos spalvos ma
giškąją galią tapė Madoną. 
Kūryba žmogui atverianti ne
nuspėjamas jausminio pasau
lio gelmes, tapyba, kuri 
pasičiupusi tavo dėmesį, pri
verčia ieškoti meno paslapties, 
pajusti meną ir pasaulį vieni
janti ryšį. Mylimas, nepasibai
giantis darbas pieštuku. Mano 
žvilgsnis vis dažniau ir daž
niau sustoja ties 2000-aisiais 
metais aliejumi ant kartono 
nutapytu paveikslu, kurį ne
tikėtai, labai svarbią mano gy
venimo dieną gavau dovanų. 
„Jaunimo susitikimas”, nuta
pytas beveik nematant, jis lyg 
didelio kūrybinio kelio simbo
lis. Tai didelio formato pa
veikslas, žmonių būrelio kom
pozicija lengvai, gal net žais
mingai įkomponuota plokš
tumoje ir abstrakčioji tapyba, 
sukelianti netikėtas aliuzijas, 
nuojautas šioje spalvų ir po
tėpių, dažo masėje ar išryš
kėjusių, paliktų baltų plokš
tumų blyksniuose. Pro drąsų 
profesionalų dažo skleidimą, 
tepimą iš gilumos išnyra pen
kių žmonių šypsenos, giedra 
nuotaika, susirūpinęs ar niū
resnis žvilgsnis, galvos pasvi
rimas, siluetas. Ir šiame kū
rinyje matau pačią dailininkę 
švelniai rankomis apkabinu
sią sėdinčiuosius, ir prie josios 
besiglaudžiantį jauną veidelį, 
kartais nepastebimą. Kaj pa- 
linksti arčiau prie paveikslo, 
belieka tik grynų ar maišytų 
spalvų dėmės, klodai, sluoks
niai, o tolstant nuo jo vėl 
iškyla, išryškėja spalvų har

monija, atsiskleidžia tema ir 
smagi kompanija išdykėliškai 
šypsosi.

Galvodama apie dailininkės 
kūrybinį kelią, negaliu atsi
stebėti, kaip, būnant tarp 
įvairių dinamiškų tendencijų, 
modernaus meno srovių, ma
dų pasikeitimo, J. Paukštienė 
išsilaikė savo .originalioje ta
pytojos ekspresionistės sro
vėje. Jadvyga Dobkevičiūtė- 
Paukštienė yra viena kūry
bingiausių ir ryškiausių lietu
vių dailininkių, kurios kūryba 
iki šiol nėra tinkamai įver
tinta tiek lietuvių, tiek Euro
pos meno kontekste. Turime 
pažinti savo menininkus, jų 
kūrybą, kuri, prasidėjusi Lie
tuvoje, brendo ir laisvėjo po 
Paryžiaus dangumi, vystėsi ir,

O vis dėlto nuostabu

Ema Dovydaitienė.

Taip pradėjo rašinį Bronys 
Raila Los Angeles Sambūrio 
leidinyje, skirtame 40-ties 
veiklos metų paminėjimui. Jis 
klausia: „Ar jūs kada girdėjote 
gandą apie vaidintojų grupę, 
kuri metų metais ruoštųsi vai
dinimui, paskirtą tūkstančius 
valandų repeticyoms, tada iš
sinuomotų gražią menę ir vai
dintų”.

Lyg atsakydamas į Broniaus 
Railos klausimą, savo sveiki
nime poetas Bernardas Braz
džionis rašė: „kad Dramos 
sambūris išsilaikė tiek metų ir 
nesubyrėjo, visų pirma reikia 
sveikinti vieną iš teatro įkū
rėjų, Vincą Dovydaitį ir jo 
žmoną Emą, kurie su tokiu 
nepaprastu pasiaukojimu bei 
scenos meno meile ugdė ir glo
bojo kaip savo tikrą vaiką, ne
laukdami jokio atlyginimo, 
dar daugiau — jų namuose 
vyko visa užkulisinė teatro 
veikla, pradedant posėdžiais, 
veikalų skaitymu, repeticijo
mis ir baigiant rūbų bei kitų 
scenai reikalingų reikmenų 
gamyba”.

Leidinyje pristatoma ir LB 
Kultūros tarybos Teatro pre
mija apdovanotoji laureatė 
Ema Dovydaitienė: „Ema Do
vydaitienė ne tik vaidino be
veik visuose Dramos sambūrio 
pastatymuose, bet ir sėkmin
gai talkininkavo įvairiems 
režisieriams, kaip padėjėja, 
kūrė ir gamino rūbus bei 
įvairiems lakotarpiams pritai
kytus papuošalus, šukuose
nas, jos darbą ir pasišventimą 
įvertino ne tik sambūriečiai ir 
Los Angeles lietuviškoji vi
suomenė, bet ir mūsų kultū
riniai junginiai. Ketvirtajame 
Dramos festivalyje pagerbia

pilnatvę pasiekusi Amerikos 
žemėje, vėl sugrįžo į tėvynę. 
„Tik pasižiūrėk, pradėjau nuo 
vaikystės ir iki 2000-ųjų metų 
tęsiu. Esu produktyviausia iš 
visų. Kitaip aš negalėjau, ne
mokėjau gyventi. Aš norėjau, 
kad mano menas plauktų iš 
manęs ir išsisemtų, bet neiš
sisėmė ir vis dar plaukia. Jau 
ir nebematau, o nekurti nega
liu”. Prisipažino dailininkė J. 
Paukštienė.

Sveikiname ją garbingo ap
dovanojimo dieną, linkėdami, 
kad tas kūrybos daigelis vis 
gyvuotų, kad dar nors kartais 
atrastume jos kūrinius parodų 
salėse ir apsidžiaugę saky
tume — tai J. Paukštienės.

Laima Krivickienė

ma kaip daug ir visapusiškai 
nusipelniusi lietuviškųjų teat
ro sambūrių išlaikymui, o 
penktajame Dramos festiva
lyje apdovanojama žymeniu 
už iškiliausius rūbus. Ji daly
vavo visuose Dramos festiva
liuose ir visose išvykose, ne 
tik Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, bet ir Kanadoje, toli
mojoje Australijoje, bei Lietu
voje. Negalime užmiršti ir jos 
vaišingumo, ar tai savo na
muose, ar kitur vykstančiose 
repeticijose".

Ema Dovydaitienė vaidino 
jau prieš Dramos sambūrio 
įkūrimą ir 2002-raisiais me
tais švęs savo teatrinio darbo 
penkiasdešimtąją sukaktį. 
Vaidino trisdešimt dviejuose 
veikaluose, dirbdama su visais 
(10) sambūrio režisieriais. 
Dalyvavo minėjimų programo
se, buvo nuoširdi skaitovė or
ganizacijų labdaringuose ren
giniuose ir literatūros vaka
ruose. Vyrui Vincui pirminin
kaujant, buvo nepakeičiama 
talkininkė. Jam mirus, pe
rėmė visą Dramos sambūrio 
vadovavimą, visus jo pasta
tymų ir išvykų rūpesčius. 
Išeivijos sąlygomis tai didelis 
iššūkis.

Ir vis dėlto nuostabu, kad 
Teatro premijos laureatė Ema 
Dovydaitienė išeivijos lietu
viškajam teatrui penkiasde
šimties metų bėgyje nepabūgo 
sunkaus ir kaprizingo teatri
nio darbo, o su dideliu nuo
širdumu veda Dramos sam
būrį scenos meno bei skam
baus lietuviškojo žodžio keliu. 
Didžiuojamės ir su nuošir
džiausiu dėkingumu sveiki
name.

Petras Maželis
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Ar jau išleista knyga apie jūsų

Kur gyvena raguviai

Raguva — vidurio Lietuvos 
miestelis, įsikūręs abipus Ne
vėžio. Jos apylinkėse žmonės 
gyveno jau akmens amžiuje — 
tai liudįja archeologų rasti ak
meniniai kirviai, datuojami 
vėlyvuoju neolitu ir žalvario 
amžiumi. Vietovės išskirti
numą prieškrikščioniškoje Lie
tuvoje rodo ir jos pavadi- 
mas su šaknimi rag. — Pasak 
archeologo P. Tarasenkos, šia 
šaknimi su įvairiomis priesa
gomis yra išreiškiamas „bend
ras visiems aisčiams ir daugu
mai kitų indoeuropiečių tautų 
nekrokulto šventovių pavadi
nimas”. Beje, lotynų kalboje 
žodis rogus turi ir laužo, ir 
kapo prasmes. Tokios pat 
kilmės yra ir garsiojo Šven
taragio slėnio Vilniuje pava
dinimas (šaltiniuose lotynų 
kalba — Sanctorogi), kuriame, 
anot Lietuvos metraščio, de
ginę ir laidoję visus Lietuvos 
didžiuosius kunigaikščius ir 
kilmingesnius bajorus iki Vy
tauto. Vadinasi, senojoje Ragu
voje galėjo būti pagonių kul
to apeigų vieta. Tai liudįja ir 
mitologinis akmuo, kurį pirmą 
kartą paminėjo istorikas My
kolas Balinskis 1846 m. 
Varšuvoje išleistoje knygoje 
Senovės Lenkija. „Prie Ragu
vos, ant Nevėžio kranto, gu
lėjo senovinis, įspūdingo dy
džio granitinis akmuo, lietu
viškai vadintas Žalčiu, ...ka
dangi ant jo buvo iškalti trijų 
žalčių siluetai”. Šis akmuo 
buvo nuvežtas į grafo Čapskio 
dvarą Kėdainiuose, ten jį 1867 
m. aprašė, nupiešė ir spaudoje 
paskelbė senovės tyrinėtojas, 
archeologas, Senienų muzie
jaus Vilniuje steigėjas Eus- 
tachijus Tiškevičius. Vykstant 
sukilimui, 1863 m. Capskių 
dvaras buvo nacionalizuotas, o 
kur dingo akmuo — neaišku.

Rašytiniuose šaltiniuose Ra
guvos žemės pirmą kartą pa
minėtos 1501 m. Vilkmergės 
(Ukmergės) vietininko Boriso 
Semenavičiaus prašyme Lie
tuvos didžiajam kunigaikščiui 
Aleksandrui. 1501 m. liepos 
22 d. Aleksandro dovanojimo 
raštu Raguva su žmonėmis, 
žemėmis, vandenimis ir vis
kuo buvo atiduota B. Semena- 
vičiui. 1586 m. dokumentuose 
jau minimas Raguvos mieste
lis, 1610 m. balandžio 7 d. 
dvaro inventoriuje — Šv. Jono 
bažnyčia ir priešais dvaro var
tus buvusi sena cerkvė. 1740 
m. gruodžio 12 d. Raguvai su
teikta turgaus bei prekymečių 
privilegija. XVI a. Raguvą 
valdė kunigaikščiai Žilinskiai 
(kitur — Žilinskiai), XVII a. — 
Oginskiai, XVIII a. (iki 1831 
m. sukilimo) — Straševičiai. 
Raguvos istorijoje rasime ir 
1831 m., ir 1863-1864 m. suki
limų, ir 1905-1907 m. įvykių, 
ir nepriklausomybės kovų 
puslapių. Su Raguva susiję 
daugelis iškilių asmenybių, 
knygnešių, mokslininkų, daili
ninkų, poetų, kunigų, visuo
menininkų. Nuo XVII a. Ragu
voje gyveno žydai, šiek tiek, 
karaimų, XIX a. — sentikiai. 
(1867 m. Kritižio kaime pasta
tyti mediniai sentikių maldos 
namai).

-1861 m. buvo įkurtas Ragu-

tėviškę?

vos valsčius, išrinktas vir
šaitis, jo padėjėjai, seniūnijų 
seniūnai, mokesčių rinkėjai, 
teismo teisėjai ir kiti parei
gūnai. Sovietmečiu nuo 1950 
m. toje pačioje teritorįjoje 
veikė Raguvos apylinkė. 1995 
m. gegužės 9 d. įsteigta Ragu
vos seniūnįja, savo teritorįja 
gerokai mažesnė už buvusį 
valsčių. •

Postūmis parengti knygą — 
Raguvos 500 metų jubiliejus, 
kuris buvo švenčiamas šių 
metų rugpjūčio 18-19 d. Kny
gos pristatymas, šalia Ragu
vos vėliavos ir herbo pašven
tinimo, buvo svarbus jubilie
jaus akcentas. Knygoje daug 
dėmesio skiriama Raguvos 
krašto bajorams Zaremboms, 
Komarams, Straševičiams, 
bažnyčios ir parapijos istori
joms, švietimo raidai, folklo
rui, tautinėms mažumoms — 
žydams, rusams. Išsamiai ap
rašyta valsčiaus mokyklų rai
da 1918-1944 m. Kultūrinio 
gyvenimo panoramą atsklei
džia istorijos ir kultūros pa
minklų — Raguvos simbolio 
šv. Florijono, šv. Agotos, 
dailės kūrinių, numizmatikos 
ir faleristikos rinkinių aprašy
mai. Rezistencinę kovą pri
simena jos dalyviai, spausdi
nami straipsniai apie Raguvos 
partizanus. Etninę kultūrą at
spindi Raguvos amatai, preky
ba, apylinkių kapinės, senieji 
raguviškių tikėjimai, burtai ir 
prietarai. Pateikiami apylin
kių gyvenamųjų vietų vardai, 
raguviškių šnektos žodynėlis. 
Raguvos kraštas davė įžymių 
žmonių: istorikę Jonę Devei- 
kytę-Navakienę, žurnalistą 
Jurgį Savaitį, kunigą ir publi
cistą Titą Narbutą, pedagogus 
Juozą Burbą, Vytautą Nare- 
čionį, Česlovą Vaišvilą, poe- 
tus-partizanus Bronių Kri
vicką, Kostą Tvaską-Rugelį, 
poetus Povilą Kulvinską, Ži
vilę Baltušnikaitę, dailininkus 
Joną Mackevičių, Petrą, Do
micėlę ir Aleksandrą Tarabil- 
das, dailės istoriką Tadą Ado- 
monį, inžinierių ir žodyni
ninką Bronių Masioką, aktorę 
Eugenįją Šulgaitę, sportinin
kus Algirdą Baltušniką, Ma- 
rįją Kartanaitę, laivų kapito
nus Stasį Marcinkevičių, Al
girdą Kulboką, lakūnus Alek
sandrą Vilkončių, Vytautą 
Sargautą.

Dienos šviesą išvydusi, kny
ga padarė didžiulį įspūdį ra- 
guviams, buvo graibstyte 
graibstoma Raguvos jubilie
jaus iškilmių metu. Pirmojo 
pristatymo metu nepakako at
sivežto 150 knygų tiražo. Ra

guvos krašto žmonės yra 
dėkingi „Versmės” leidyklos 
vadovui Petrui Jonušui už 
knygos išleidimo finansavimą, 
vadina jį auksiniu raguviu, o 
monografiją Raguva — šven
tuoju raštu.

Romualdas Samavičius
Raguvos sudarytojas ir vy

riausiasis redaktorius

Kur teka Veliuonėlė
Veliuona — nedidelis mies

telis prie Nemuno intakėlių 
Veliuonos, vietinių žmonių 
vadinamos Veliuonėle, bei 
Skruzdupio. Važiuojant Ne
muno slėniu, kairėje atsiveria 
nepakartojamo grožio vaizdai, 
o dešinėje prie aukštų kalvų 
prisispaudę miesteliai, iš ku
rių bene pats garsiausias yra 
Veliuona. Miestelis tarsi pada
lytas į dvi dalis: viena žemai, 
kalnų papėdėje, prie pat kelio 
Kaunas-Jurbarkas, kita — 
aukštai, ant pačių kalnų, į vie
ną ir kitą puses nuo bažny
čios.

Istoriniuose šaltiniuose Ve
liuonos vardas minimas 1291 
metais — ten tuomet jau sto
vėjusi lietuvių pilis. „Lietuvos 
gynybos skydas kare su 
kryžiuočių ordinu”, — taip 
įvardijo Veliuonos reikšmę 
Vilniaus pedagoginio instituto 
docentas istorikas Romas Ba
tūra. Anot senųjų metraščių, 
Veliuonoje, puldamas kryžiuo-

V. Ruzo nuotraukaRaguvos bažnyčios varpinė 1998 m.

Antano Mickaus nuotrauka.
Vytauto Didžiojo paminklo (skulpt. Apolinaras Šimkūnas) iškilmingas atidengimas Veliuonoje 1930 
m. birželio 29 d.

čių pastatytą Bajerburgo pilį, 
žuvo Lietuvos didysis kuni
gaikštis Gediminas. Veliuo
noje, kaip ir Vilniuje, yra kal
nas, vadinamas Gedimino 
kapu. Vienas jų galėjo žymėti 
žūties, kitas — palaidojimo 
vietą. Pasakojama, kad Gedi
mino kūnas su didžiausia pa
lyda buvo atvežtas į Vilnių ir 
sudegintas Šventaragio slė
nyje.

1412 m. Vytautas Veliuonoje 
pastatė pilį. 1421 m. jis funda- 
vo bažnyčią ir įsteigė vieną 
pirmųjų parapijų Lietuvoje. 
1416-1423 m. Veliuonoje ne 
kartą-vyko Vytauto organizuo
tos diplomatinės derybos su 
Ordinu, kuriose taip pat daly
vavo ir Jogaila bei Prūsijos ir 
Livonijos magistrai bei vysku
pai. 1501-1506 m. karaliaus 
Aleksandro privilegija Veliuo
nai suteikta Magdeburgo tei
sė. XVII-XVIII a. Veliuona 
buvo didelis srities centras. Ji 
minima daugelyje įvairiomis 
kalbomis parašytų knygų, 
miestelio bibliografijai pateik
ti reikėtų kelių tomų, tačiau 
apie Veliuoną iki šiol nebuvo 
išleista atskira knyga (neskai
tant kelių brošiūrų). Knygą 
pradėta rengti 2000 m. pra
džioje, o po pusantrų metų — 
2001 m. liepos 6 d. ji jau buvo 

pristatyta Veliuonoje, minint 
500-ųjų metų Magdeburgo 
teisės suteikimo sukaktį. Tai 
yra septinta Lietuvos valsčių 
serijos knyga.

Bene daugiausia vietos šioje 
knygoje skirta iš čia kilu
siems ir tebegyvenantiems 
žmonėms. Rasite literatūro
logo Rimanto Skeivio straips
nį apie tėviškės — Klangių 
kaimo — įtaką Petro Cvirkos 
kūrybai, surasti ir paskelbti 
rašytojo kūrinių veikėjų ve
liuoniškių prototipai. Patei
kiamos išsamios rašytojo Jono 
Mačiulio, skulptoriaus ir ra
šytojo Šarūno Šimulyno, bro
lių — dailininko Romualdo ir 
smuikininko Petro Kuncų gy
venimo bei kūrybos apžvalgos.

Knygoje Veliuona gausu ne 
tik istorinių straipsnių, et
ninės kultūros tyrinėjimų. 
Išskirtinė vieta — broliams 
Antanui ir Jonui Juškoms, jų 
Veliuonos apylinkėse XIX a. 
antrojoje pusėje užrašytoms 
dainoms. Tarpukaryje Veliuo
noje buvo pastatyti paminklai 
Vytautui ir Gediminui, vieti
nių žmonių pastangomis iš
saugoti ir sovietiniais metais. 
Ši knyga nuo kitų panašaus 
pobūdžio leidinių skiriasi 
nuotraukų, ypač tarpukario, 
gausa. Jų čia 700, neskaitant 
dar 100 piešinių ir kitų ilius
tracijų. Mat Veliuonoje gyveno 
garsus to meto fotografas An
tanas Mickus. Jo nuotraukos 
buvo spausdinamos to meto 
leidiniuose (Broniaus Kviklio 
Mūsų Lietuvoje ir kituose, pe
riodikoje). Tik dabar, suradus 
stiklo negatyvus, kuriuos iš
saugojo sūnus Kazys Vytau
tas, buvo galima nustatyti šių 
unikalių nuotraukų autorystę. 
Antanas Mickus fotografavo ir 
šventes, ir kaimų bei mies
telių kasdienybę, dauguma 
jo nuotraukų knygoje spaus
dinama pirmą kartą. Beje, so
vietiniais laikais Antano Mic
kaus namuose (1951-1952 m.) 
rinkdavosi pogrindinės istori
jos mokytojo Jono Žilaičio va
dovaujamos organizacįjos 
„Lietuvos laisvės varpas” na
riai. Už tai 1952 m. tėvas ir 
sūnus saugumo buvo suimti ir 
nuteisti laisvės atėmimu.

Monografiją Veliuona rengė 
didelis autorių kolektyvas — 
70 specialistų, tarp jų — ži
nomi istorikai Romas Batūra, 
Adolfas Tautavičius, Edmun

das Rimša, Algirdas Baliulis, 
Vykintas Vaitkevičius, etnolo
gai — Eligijus Juvencijus 
Morkūnas, Libertas Klimka, 
Irena Regina Merkienė, gam
tininkai — Kęstutis Laba
nauskas, Egidijus Bukelikis, 
Filomena Kavoliūtė. Yra ir 
jaunų kultūros tyrinėtojų — 
Alfredo Rukšėno, Arūno Abro
maičių, Daivos Puzaitės ir 
kitų autorių straipsnių. Iš jų 
išsiskiria Veliuonos seniū
no Mindaugo Šlepševičiaus 
straipsniai, analizuojantys 
įvairias gyvenimo sritis atkū
rus nepriklausomybę. Etninės 
kultūros skyrių sudarė Irena 
Seliukaitė, kalbos — Arūnas 
Judžentis, tautosakos — Povi
las Krikščiūnas. Knygoje yra 
pateiktos čia gyvenusių ar 
gyvenančių žymių žmonių bio
grafijos, išsami pavardžių ro
dyklė. Monografiją redagavo 
Asta Žarnienė ir Albinas Ma- 
saitis, maketavo Ina Budrytė. 
Šios serijos dailininkas yra Al
vydas Ladyga. Knygą parėmė 
Kultūros ministerija (34,000 
Lt), Jurbarko rajono savival
dybė (4,000 Lt) bei kraštiečiai 
— dabartinė Veliuonos dva

Raguvos bažnyčios varpinė 1998 m. V. Ruzo nuotrauka.

ro savininkė Olga Vakselytė- 
Švartz bei šiuo metu Lietuvoje 
gyvenantys Anton Balnis (po 
500 Lt) bei Leonidas Venckus 
(400 Lt). Pastarasis yra ve- 
liuoniečių sambūrio „Junige- 
da” prezidentas. Pagrindinis 
knygos rėmėjas — „Versmės” 
leidyklos vadovas Petras Jo
nušas. Taip pat visus šios seri
jos leidinius remia „Lietuvos 
paštas” bei UAB „Magnolija”.

Stengėmės, kad knyga apie 
Veliuoną būtų įdomi ir moksli
ninkui, ir eiliniam skaityto
jui. Tikimės į šį kilnų darbą 
įtraukti ir daugiau žmonių 
tiek Lietuvoje, tiek ir užsie
nyje, galinčių finansiškai pa
remti Lietuvos valsčių serijos 
leidybą.

Vida Girininkienė

Veliuonos sudarytoja ir vy
riausioji redaktorė

Monografija apie 
Lygumus ir Stačiūnus

Lygumų ir Stačiūnų apy
linkės — plačiųjų Šiaurės ly
gumų kraštas. Garsus jis 
darbščiais žmonėmis, ilgaam
žėmis žemdirbystės tradicijo
mis, gardžia alaus puta, prie 
dažno kaimo boluojančiomis 
vėjo malūnų kepurėmis ir .vie
na aukščiausių bažnyčių Lie
tuvoje. šiuos širdžiai mieliau
sius gimtinės akcentus, veda
mi pareigos ir dėkingumo 
jausmų, ir ėmėsi aprašyti bei 
pristatyti kitiems iš . šių,.apy
linkių kilę kraštiečiai.

„Versmės” leidykla Lietuvos 
valsčių serijoje išleido lokalinę 
monografiją Lygumai. Stačiū
nai. Didelio formato, 896 pus
lapių, 700 egz. tiražu išleista 
knyga apie dviejų Šiaurės Lie
tuvos valsčių, egzistavusių 
1918-1950 m., praeitį nuo se
niausių laikų iki šių dienųi'Ši 
lokalinė monografija parengta 
„Žiemgalos” draugijos iniciaty
va. Jau Atgimimo metais šios 
draugijos iniciatyva organi
zuotos tautosakos ekspedicijos 
į Lydumus (1989 m.), Stačiū
nus, Šukionius (1990 m.) ir 
’dtus aplinkinius kaimus.
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KAD GLORIA SKAMBĖTŲ

Į pasaulį kad ramybė 
Ir taika ateitų
Tarp taikiųjų galvįjėlių, 
Jėzau, mum gimei Tu.

Kad sodomą ir gomorų 
Baigtųs dienos baisios,
Kad tikėtume ne velnio, 
Dievo išrinktaisiais.

Kad žmogus keliais nebeitų 
Nacių, hunų, gotų,
Žmonija išsivaduotų
Iš visų golgotų...

Šis pasaulis kad iškoptų 
Iš pagundų šlaito,
Kad gyventume kaip žmonės, 
Jėzau, mum gimei Tu.

Dievo žingsnis, Dievo žodis 
Kad visur lydėtų
Ir kaip Gloria skambėtų 
Posmuose poetų.

Irena Gelažienė

ROGIŲ VARPELIS

Laukai, miškai — 
Balta, beribė drobė, 
Varpelis rogių nuskambėjęs, 
O danguje aksomo juodo 
Žvaigždynų pėdos.
Ak, nešk mane, mintie — 
Tiek daug jau žodžių, 
Ir tiek mažai širdies!
Tiktai tenai 
Mažytis lango spindulys, 
Paskendęs baltoje pusny 
Dar slepia burtą ateities... 
Žvaigždynai, aš žinau, 
Jie kelią man parodys, 
Varpeliai pasitiks ten rogių, 
Ten aš ištirpsiu, 
Kaip varpelis 
Laukų baltų glėbyj.

ATEIK

Emmanuel, Emmanuel, 
Ateik išlaisvink tautą Izraelio, 
Rasok, dangau, 
Išverk žmonijai viltį, 
Atidaryk skliautus šventyklų 
Vėl į saulę,
Atlenk pirštus 
Suspaudusius skatikų saują, 
Rasok
Akliems, kurtiems ir nebyliams, 
Paliepk nurimti keršto audrai, 
Ją meile apvaisink!
Ateik, ateik ir vėl 
Emmanuel!

Nijolė Beleškaitė Gražulienė

SPINDI

Palaimingoji tyli naktis!
Žemė alsuoja kalėdine viltim.

Sulipdytų širdžių procesija 
artėja prie prakartėlės...

Kūdikėli, Tu gimsti — 
kad aš atgimčiau.

Nepaprasta viltis 
skalauja sielą.

Kalėdinės žvakutės spindi 
lyg Prisikėlimo lelijos.

Hector Garrido. „Pagarbinimas”.

Keturioliktoje Dovydo psal
mėje pasakyta, jog beprotis 
sau vienas nusprendė, kad 
nėra Dievo. „Viešpats į žmo
nes iš dangaus žiūri, pamatyti 
norėtų, ar yra dar koks supra
tingas, ieškantis Dievo”. Šv. 
Rašto dar priešistoriniame 
amžiuje Pradžios knygoje pa
sakojama, kaip atsirado pa
saulis. „Pradžioje Dievas 
sukūrė dangų ir žemę. O žemė 
buvo padrika ir dyka, tamsa 
gaubė bedugnę, ir vėjas iš Die
vo dvelkė viršum vandenų. 
Tuomet Dievas tarė: “Tebūna 
šviesa!’ Ir šviesa pasirodė. 
Dievas matė, kad šviesa buvo 
gera, ir Dievas atskyrė šviesą 
nuo tamsos. Dievas pavadino 
šviesą Diena, o tamsą Nakti
mi”. (1, 1-5). Atrodo mums, 
kad šitas ir tolimesnis pasau
lio sukūrimo aprašymas yra 
primityvus. Bet kas gi geriau 
ir aiškiau gali aprašyti pasau
lio sukūrimą? Niekas nedaly
vavo pasaulio sukūrime ir nie
kas geresnio bei aiškesnio 
aprašymo nesukurs. Mes kas
dien gyvename šviesoje, bet 
apie šviesą tik tiek žinome, 
kad ji yra reikalinga mums 
daiktus pamatyti. Dievas 
sukūrė šviesą, kad pamaty
tume Jo sukurtą pasaulį ir 
atrastume jo kūrėją, kurį va
diname Dievu.

Mūsų laikų astronomįja tiek 
ištobulėjo, kad atranda naujus 
žvaigždynus, kurių šviesa nuo 
jų atsiradimo dar tik dabar 
pasiekė mūsų planetą. Tokie 
begaliniai toliai daug gali pa
sakyti, kaip Dievas tobulas. 
Jis yra visagalis ir amžinas. 
Pranašas Danielius Babiloni
jos nelaisvėje gavo pajutimą, 
pradėjo šauktis dangaus ir 
žemės: „Šlovinkite Viešpatį 
jūs visi Viešpaties kūriniai, 
garbinkite ir didžiai aukš
tinkite Jį per amžius. Šlo
vinkite Viešpatį jūs dangūs, 
garbinkite ir didžiai Jį aukš
tinkite per amžius”. (Dan. 
3,35-36)

Dievas yra amžinas. Am
žinos Dievo kūrybos joks pro
tas negali suvokti. Mūsų visas 
pasaulis turėjo pradžią, taigi 
gali turėti ir pabaigą. Dievas 
savo veikime turi tikslą. Taigi 
kam Dievas sukūrė tokį pa
saulį, kuriame mes gyvename

Savo noru
Kun. V. Rimšelis, MIC
ir vargstame? Jono Evangeli
jos prologe sakoma: „Pradžioje 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo 
pas Dievą, ir Žodis buvo Die
vas. Jis pradžioje buvo pas 
Dievą. Visa per jį atsirado, ir 
be jo neatsirado nieko, kas tik 
yra atsiradę’; (1,1-3) Tas 
Žodis yra Jėzus Kristus, Dievo 
Sūnus, kaip apaštalas Povilas 
aiškina: „Jis yra neregimojo 
Dievo atvaizdas, visos tvarini- 
jos pirmgimis, nes jame su
tverta visa, kas yra danguje ir 
žemėje, kas regima ir neregi
ma, ar sostai, ar viešpatystės, 
ar kunigaikštystės, ar val
džios, visa sutverta per jį ir 
jam. Jis yra pirma visų daik
tų, ir visa juo laikosi”. (Kol 1, 
15-17) Iš čia darosi aišku, kad 
visas pasaulis yra sukurtas 
per Dievo Sūnų, o mūsų že
melė, kurią vadiname ašarų 
pakalne, sukurta tokia, kokios 
reikia Dievo Sūnaus įsikūnįji- 
mui. Kai kam atrodo, kad Die
vas nutarė įsikūnyti, kai pir
mieji mūsų tėvai nusikalto. 
Dievui nereikėjo laukti, kol 
pirmieji tėvai nusikals. Jo įsi- 
kūnijimo nutarimas yra am
žinas, kaip pats Dievas am
žinas.

Įsikūnįjimo paslaptis yra 
tokia didinga ir dieviška, kad 
jai viskas yra palenkta ir nuo 
jos viskas priklauso. Mūsų 
žemė nuo amžių buvo ruošia
ma tokia, kokios reikia Įsi
kūnįjimo paslapčiai. Angelai 
danguje nustebo, kai sužinojo, 
jog įsikūnys Dievo Sūnus ir 
Jis taps Žmogumi. Jiems buvo 
bandymas, kad reikės garbinti 
Dievą-Žmogų. Daugybė an
gelų sukilo prieš Dievą ir tokį 
Dievą-Žmogų atsisakė garbin
ti. Liuciferis pasakė, kad jis 
pats kaip Dievas. Arkangelas 
Mykolas kovą pradėjo su ne
paklusniais angelais, šauk
damas: „Kas kaip Dievas!?” 
Taigi danguje prasidėjo an
gelų karas, kurį laimėjo gerie
ji angelai. O blogieji angelai 
buvo ištremti iš dangaus į 
žemę. Kai septyniasdešimt du 
mokiniai sugrįžo ir su 
džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, 
mums paklūsta net demonai 
dėl tavo vardo”, Jėzus atsi
liepė: „Mačiau šėtoną, kaip 
žaibą krentantį iš dangaus” 
(Lk 10,17-18).

Piktąsias dvasias vadiname 
demonais ir velniais. Iš jų pra
sidėjo pasaulyje visos blo
gybės. Visų pirma sugundė 
pirmuosius mūsų tėvus, Jie 
nepaklausė Dievo. Jie valgė 
uždrausto vaisiaus, nes šė
tonas (žaltys) įkalbėjo Ievą, 
sakydamas, kad, jei valgys to 
uždrausto vaisiaus, tai bus 
kaip Dievas, sužinos, kas yra 
bloga ir kas gera. To vaisiaus 
valgė ir Adomas. Taip Senojo 
Įstatymo pirmoje knygoje pa
rašyta, kad anų laikų žmogus 
suprastų, jog nuodėmė atsira
do per piktosios dvasios vei
kimą. Visi žmonės paveldėjo 
gimtąją nuodėmę. Tik Marija, 
Dievo Motina, buvo apsaugota 
nuo gimtosios nuodėmės ir 
visų jos pasekmių. Ji yra Ne
kaltai Pradėtoji.

Dievas per pranašus paža
dėjo Atpirkėją, savo pasiuntinį 
— Mesiją, kuris atnaujins pa
saulį. Šėtonas visą laiką sekė 
ir planavo, kaip Dievui pa
kenkti, kad Įsikūnijimas ne
įvyktų. Jis žinojo ir matė, kaip 
Dievo planai įvyksta per 
žmones. Visi velniai apsėdo 
Palestiną, kur pranašai gyve
no ir kur aukos per ugnį Die
vui buvo siunčiamos. Velniai 
ruošėsi Dievui atsikeršyti per 
žmones. Jei galima taip iš
sireikšti, jie apsėdo šventovės 
tarnus, aukštuosius kunigus, 
kurie aukojo Dievui kruvinas 
aukas ir laukė pažadėtojo Me- 
sįjo. Velniai visą laiką buvo 
arti fariziejų, kurie save vadi
no šventaisiais. Jie auklėjo 
fariziejus ir netikinčius sadu- 
kiejus.

Kai atėjo, pagal pranašą Da
nielių, Mesįjo atėjimo laikas, 
Juozapui apsireiškė angelas ir 
tarė: „Juozapai, Dovydo sū
nau, nebįjok parsivesti į na
mus savo žmonos Marįjos, nes 
jos vaisius yra iš Šventosios 
Dvasios. Ji pagimdys sūnų, 
kuriam tu duosi Jėzaus vardą, 
nes jis išgelbės savo tautą iš 
nuodėmių. Visa tai įvyko, kad 
išsipildytų Viešpaties žodžiai, 
pasakyti per pranašą: “Štai 
mergelė nešios įsčioje ir pa
gimdys sūnų, ir jis vadinsis 
Emanuelis, o tai reiškia: Die
vas su mumis’ ”. (Mr. 1,20-23).

Rašto aiškintojai, aukštieji 
kunigai žinojo laiką, kada Me- 

sįjas turėtų ateiti, bet jie ne
sirūpino ir nesiruošė Jo priim
ti su džiaugsmu. O gal jie 
laukė tokio Mesijo, kurio atė
jimo dieną aprašė pranašas 
Izaįjas: „Vilkas viešės pas avį, 
leopardas gulsis su ožiuku. 
Veršis ir liūtukas ganysis kar
tu, juos prižiūrės mažas vai
kas. Karvė ir lokys bus kaimy
nai, gulės jų jaunikliai. Liūtas 
ės šiaudus kaip jautis. Kū
dikis žais prie angies lin
dynės, mažylis kiš ranką į gy
vatės urvą. Visame mano 
šventąjame kalne nebus vietos 
jokiai skriaudai” (Iz. 11, 6-9). 
Žydų tauta dar ir dabar laukia 
panašios karalystės, bet čia 
Izaįjo yra tik aprašytas idi
liškas rojaus vaizdas, visuoti
nis ir teisingumo simbolis 
mesijinėje karalystėje. Jėzui 
Mesijui buvo paruoštas labai 
žiaurus pasaulis, kuriame Jis 
turėjo iškentėti begalines kan
čias ir mirtį.

Kai Jėzus pradėjo aiškinti 
savo mokiniams turįs eiti į Je
ruzalę ir daug iškentėti nuo 
seniūnų, aukštųjų kunigų ir 
Rašto aiškintojų, Petras, pasi
vadinęs Viešpatį į šalį, pradėjo 
drausti, sakydamas: „Nieku 
gyvu, Viešpatie, tau neturi 
taip atsitikti”. O Jėzus jį 
smarkiai subarė: „Eik šalin, 
šėtone! Tu man papiktinimas, 
nes mąstai ne Dievo, o žmonių 
mintimis” (Mt. 16, 21-24). Tai
gi Dievas savo noru atėjo į 
mūsų pasaulį kentėti. Šv. 
Mišiose, prieš duonos ir vyno 
konsekraciją, kunigas pasako: 
„Kai savo noru turėjo būti 
kančiai išduotas”. Pagal žmo
nių mintis, Dievui nereikėjo 
tapti bejėgiu. Visoje amži
nybėje neturėjo Dievas nei 
kančios, nei mirties patyrimo. 
Dievo Sūnus atėjo į mūsų pa
saulį ne tik atpirkti dangui vi
sos žmonijos, bet ir patirti, 
kad yra kentėjimas ir mirtis. 
O tada reikia tapti bejėgiu 
žmogumi. Todėl mūsų žemė 
ruošia mus amžinybėi su 
kančios ir mirties patyrimu, 
nes to tik ir trūksta danguje.

Žmonių gyvenime labiausiai 

Dail. Sės. M. Mercedes kūrinys.

bejėgis yra tik užgimęs vaiku
tis. Jis priklauso nuo motinos 
visur kur. Toks bejėgis buvo, 
kaip ir kiti kūdikiai, mūsų 
Viešpats Jėzus, įsikūnijęs Die
vas. Jo ir užgimimas mūsų pa
saulyje buvo pats skurdžiau
sias. Išėjo ciesoriaus Augusti
no įsakymas surašyti visus jo 
imperijos gyventojus. Juoza
pas buvo iš Dovydo giminės. 
Todėl Juozapas ir Marįja, kuri 
buvo nėščia, turėjo keliauti į 
Dovydo miestą, į Betliejų. 
Tada buvo žiema. Juozapas 
surado asilaitį tik Marijai. Ke
lionė buvo ilga ir varginga. 
Netoli Betliejaus piemenys 
ganė avis. Buvo jau vakaras, 
ir Juozapas su Marija turėjo 
praeiti avių būrį, kurį varėsi 
piemuo Elijas. Juozapas ne 
sau, bet Marijai paprašė avies 
pieno. Juozapas jau buvo labai 
susirūpinęs, kur jie galės ap
sistoti ir pernakvoti. Piemuo 
papasakojo, kad Betliejus pil
nas keliauninkų, ir kad surast 
gerą vietą pernakvoti bus be
veik neįmanoma. Piemuo dar 
papasakojo, kad gal būtų gali
ma rasti užuovėją, kurią pirk
liai vartoja savo gyvuliams. 
Marija piemeniui padėkojo už 
pieną.

Betliejuje Juozapas visur 
ieškojo, klausinėjo ir prašė 
priimti bent vienai nakčiai. 
Visi, pažiūrėję į Mariją, su juo 
net kalbėti nenorėjo. Buvo jau 
vėlus vakaras. Nieko nebeliko, 
kaip tik apsistoti užuovėjoj, 
apie kurią kalbėjo piemuo Eli
jas. Čia jie rado jautį prie 
ėdžių. Juozapas atsivedė prie 
ėdžių ir asilą. Jis iš šieno pa
ruošė Marįjai guolį, bet ji tik 
meldėsi atsiklaupus. Juozapas 
prie asilo susikūrė ugnelę. Be- 
sišildydamas jis lyg prisnūdo, 
kai ypatinga šviesa pasklido 
po voratinkliais apaugusias 
sienas. Marija pagimdė Jėzu- 
liuką, suvystė Jį vystyklais ir 
paguldė ėdžiose. Nuo šalčio 
vaikutis verkė. Juozapas po 
saują šildė šieną prie ugnies ir 
dėjo į ėdžias, o jautis su asilu 
ėdė šieną ir kvėpavo ant 
Jėzulio. „ , ,

Nukelta į 2 psl.



( Lietuvos^ 
•udonalinė 

M. Mažvydo 
<b»H»ot«ka\J

Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas 2001 m. gruodžio 29 d. Nr. 251 (47)'•$

Saturday supplement December 29, 2001 No. 251 (47)

LIETUVA

Lietuva — kaip šūvis į krūtinę, 
. Lietuva — kaip skrydis lig dangaus,

Kaip diena pirma ir paskutini, 
Už kurios lyg skęstantis laikaus.

Lietuva — akmuo prie slenksčio seno 
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenam
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais, 
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva — grėsmingas dinamitas 
' 'ūkstančiuos sukilėlių laužų.

<
Visos pievos, upės apraudotos 
Graudžiose lietuvės raudose.
Švietė širdys protėvių raudonos — 
Požemiuos įkalinta dvasia.

Mes visi tenai — gelmėj — užgimę 
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino 
Tarsi lauką želiančių rugių.

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją, 
Ir keliai, nubėgantys kalvom... 
Kažkada iš Lietuvos atėję, 
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Ir tenai, kur po visų klajonių 
Žemėn atsiguls mana galva, 
Nerašykit mano vardo, žmonės, 
Parašykit, žmonės: Lietuva.

1967.Vin.31

ŽIEDAS VĖJUOTĄ RUDENS DIENĄ »
Aš namų neturiu.
Aš nemoku dainų.
Aš trumpam atėjau.
Aš ilgam išeinu.

Mano mažas brolau,
Aš žinau ko tyli.

, Baisiai aukštas dangus,
Baisiai žemė gili.

Ir žinai paprastai
Toj pilkoj pakelėj:
Mes nebuvom aukštai,
Mes nebūsim giliai.

Bet vis tiek, bet vis tiek
Vieną vasarą čia 
Buvo mūsų pasaulis, 
Džiaugsmai ir kančia.

1973.ML16

GIMTAS ŽODIS

Jis — lyg vėliava amžių tamsybėj, 
Priešui artinantis, paslėpta.
Jis — lyg klykianti vaiko gyvybė, 
Kai atsiveria jam visata.

Jis — lyg pasakų senis sukembęs, 
Mums nešąs pranašingas žinias.
Jis — lyg varpas, vaikystėj suskambęs 
Per Velykas arba Sekmines.

Jis — lyg motinos duona, pakvipus 
Klevo lapais arba ajerais.
Jis — lyg šniokščiantys medžiai abipus 
Tų kelių, kur žmogum tu dareis.

Jię — lyg mūšis, tik vakar praūžęs 
Virš išgelbėtos tavo šalies.
Jis — lyg tas paskutinis drabužis, 
Su kuriuo tu į karstą gulies.

1987.VHI.37

TREČIAS BROLIS

Aš ne su tais, kurie šią naktį švenčia 
Po švytinčiu girliandų vainiku.
Aš nesu tais, kurie manęs nekenčia, 
Ir akmenis ramiai širdy renku.

Aš ne su tais, kurie mane mylėjo. 
(Juostelėj šiugžda mirusių balsai.) 
Tamsa lyg tušas išverstas užlieja 
Pasaulio margą staltiesę. Visai

.Jonas Strielkūnas Kiekvienas medžio lapas — 
eilėraštisNebesvarbu, kokie ten buvo raštai, 

Kieno ir kam ji buvd išausta.
Šią naktį vienas aš. (O gal ne aš tai?
Gal atskirai — širdis, ranka, kakta —

Kažin kieno surankiotos detalės,
Dėl juoko pavadintos žmogumi?) ‘
Kaip skaisčiai šviečia miesto rūmų salės! 
Koks baltas mėnuo rieda dangumi —
Visatos medžio baltas ritinėlis, 
Atpjautas pjūklus kažkokių dievų.
Aš — trečias brolis Jonas, tas jaunėlis, 
Tas amžinai nesavas tarp savų,

Tas klumpantis ir klystantis kas kartą, 
Tas vargeta ir priekvailis, beje, 
Prie šono prisisegęs medžio kardą.
Aš ne su tais, kurie pagarboje.

Aš ne su tais, kuriuos pasaulis myli, 
Ne iš karalių, ne iš kankinių.
Ir nebylė manoji siela tyli
Tarp rėkiančių šventųjų ir velnių.

1983.XII.31-1992.VHL1

BEPROTIS

Negalima nieko rašyti,
Kai nieko rašyt negali,
Kai raidę lyg vinį mažytę
Į popieriaus lapą kali,

O jis vis nulūžta, vis linksta.
Ir kaip ją ištraukti atgal?
Bet šypsos poetas —jam linksma
Kaip tam; kurį proto liga

Nežmoniškai kartą prajukdė.
Ir šiepias jisai lig mirties
Prieš velniškai šėlstančią ugnį 
Liepsnojančios savo lemties.

1991.VI.25-26

ŽIRGO MAUDYMAS

Savo bėrą žirgą maudau 
Sidabriniam ežere.
O miške gegutės rauda
Purpuriniam vakare.

O virš miško lekia varnas —
Pralaimėjimo žinia. ,
O nuo karklų lupas karnos,
Kad supančiotų mane.

Pievose šešėliai kaunas
Vis pikčiau, žūtbūtiniau.
Brenda mano žirgas jaunas,
Kur giliau ir kur srauniau,

Ir nežino, kad pasaulis
Jau prie pat baisios duobės.
Geležinės kryžių saulės
Mums vidurnaktį žibės.

1994.VII.28

A. Mosiejus (kairėje) ir R. Pupelis aptaria kūrybines problemas 
Druskininkų poetinio rudens metu. A. Žižiūno nuotr.

Jotvingių premijos laureatas poetas Jonas Strielkūnas. 
Džojos Barysaitės nuotr.

Gražios, šalnų nuspalvin
tais medžių lapais mirgančios, 
poezijos posmais skambančios, 
trys šiemet Poetinio Druski
ninkų rudens dienos man pri
minė iš New Yorke čia atvyku
sio mūsų tautiečio poeto ir 
vertėjo Vyt Bakaičio čia per
skaitytą eilėraštį pagal japonų 
poeto, haiku žanro pradininko 
Matsuo Basho žodžius:

Kiekvienas lapas 
ant šio medžio 
yra eilėraštis.

Iš tiesų, pušynais, klevų go
jais nusėtuose Druskinin
kuose tomis- dienomis poezija 
skambėjo visur: gatvėse, aikš
tėse, šio kurorto „Dainavos” 
centro salėse, valgykloje, na, 
ir poetų pamėgtoje kavinėje 
„Širdelė”, net viduryje mieste
lio tyvuliuojančiame Drasko
mo ežere. Mat poetai su savo 
eilėraščių pluoštais sėdo į 
laivą —plaustą ir, vos atsitoli
nę nuo kranto, ežero vande
niui, medžiams, gojams, Drus
kininkų padangei ėmė skaityti 
savo posmus.

Jau pirmąjį vakarą kavinėje 
„Širdelė” jauni poetai veržte 
veržėsi į naktinius poezijos 
skaitymus. Kitą dieną „Dai
navos” salėje skambėjo net du 
poezijos vakarai, o sutemus 
valgykloje, pertvarkytoje į iš- 
vaizdesnę ir linksmesnę pa
talpą, iki išnaktų tęsėsi ne tik 
naktiniai skaitymai, bet ir im
provizacijos.

Dažną poezijos skaitymą 
įkaitino varžybos, kurio auto
riaus eilėraštį vertinimo komi
sija pripažins geriausiu. O 
kad vertinimas būtų objekty
vesnis, buvo nutarta rengti 
anoniminio eilėraščio kon
kursą. Komisijai buvo žinomai 
tik pateiktų eilėraščių nume
riai. Paskelbus numerį, tuoj 
atsirasdavo ir kartais visai ne
tikėtas autorius. Tokiu būdu 
anoniminio eilėraščio kon
kurse pirmoji vieta pripažinta 
į šią rudeninę poezijos šventę 
iš Suomijos atvykusiai poetei 
Carina Nynas. Konkursinius 
jos eilėraščius į lietuvių kalbą 
išvertė Sigitas Geda.

Poetinio rudens dalyviai ne
tik skaitė, bet ir čia pat, po 
Druskininkų padange, pušų ir 
klevų paunksnėje, kūrė ne tik 
nuosavus, individualius, bet ir 
didelį, ilgą bendrą, kolektyvinį 
eilėraštį — „Rengą”. Druski
ninkų poetinio rudens inicia
torius ir vadovas poetas K. 
Platelis šį kolektyvinį eilėraštį 

pradėjo tokiu trieiliu, savo 
nuotaika susišaukiančiu su 
Vyt Bakaičio minėtu posmu:

Lape margasis, ak, 
ir tu su saule kalbėjai 
poeto sieloj.

Po to bendrą eilėraštį tęsė 
kiti — iš viso 32 įvairių šalių, 
įvairiomis kalbomis rašantys 
poetai. Tas eilėraštis — tai 
vėlgi japoniškas kolektyvinio 
eilėraščio kanonas, kai vienas 
poetas parašo trieilį (šiuo at
veju — K. Platelis), kitas 
pridėjęs dvi eilutes, sukuria 
penkiaeilį, o trečiasis padaro 
tą patį, pridėjęs tris savo ei
lutes prie antrojo poeto dviei
lio, ir taip toliau. Kadangi tą 
„Rengą” rašė ne tik lietuviai, 
bet ir savo gimtąja kalba bul
garė D. Anguelova, britas S. 
Watts, kitų tautų poetai, tad 
rašančiam tolimesnes eilutes, 
reikėjo ne šiaip ką sugalvoti, o 
pratęsti prieš jį rašiusiojo 
mintis. Prireikė ekstra vertė
jo, kurio pareigas su kitų an- 
gliakalbių pagalba atliko iš 
Čikagos, kaip į dažną rudenį, 
atskridusi Eglė Juodvalkė.

Bet svarbiausias, daugiau
sia publikos pritraukęs įvykis 
— „Dainavos” didžiojoje salėje 
nuskambėjęs iškilmingas poe
zijos vakaras ir kasmetinės 
Jotvingių premijos laureato 
paskelbimas. Susirinkusieji 
vieningais plojimais pritarė 
Druskininkų savivaldybės, 
Poetinio Druskininkų rudens 
tarybos nutarimui šią premiją 
paskirti populiariam, skaity
tojų pamėgtam poetui Jonui 
Strielkūnui už šiemet „Vagos” 
leidyklos išleistą jo poezijos 
rinktinę Praėjęs amžius. Į šią 
stambią knygą autorius atrin
ko ir sudėjo visų savo kū

Vyt Bakaitis (kairėje) poetinio Druskininkų rudens metu daug 
kartų pateko i fotografų dėmesio lauką. Ričardo Šileikos nuotr.

rybinių tarpsnių poeziją iš 
anksčiau išleistų ir skaitytojų 
dėmesio susilaukusių rinkti
nių.

Nuoširdžiai padėkojęs už 
aukštą jo poezijos įvertinimą,
J. Strielkūnas pasakė, kad jis, 
kilęs iš Aukštaitijos, turi saitų 
ir su Dzūkija — šiuo senųjų 
jotvingių kraštu ir jo kultūra. 
Vos išmokęs skaityti, iš Sode
lių pradinės mokyklos biblio
tekos pasiėmęs V. Krėvės Dai
navos šalies senų žmonių 
padavimus, pakeliui, ant kel
mo atsisėdęs, juos iš karto 
perskaitydavęs. Jau tada V. 
Krėvė jam buvęs literatūrinis 
autoritetas, o 1994 m. už 
eilėraščių rinkinį Trečias bro
lis J. Strielkūnui buvo paskir
ta šio mūsų klasiko lite
ratūrinė premija.

Bene geriausiai J. Striel
kūno naująją knygą ir visą jo 
poeziją nusako šie Rašytojų 
sąjungos pirmininko, lite
ratūros kritiko V. Sventicko 
žodžiai: „Jis patinka skaityto
jams (tai retas atvejis, kai gry
noji lyrika turi populiarumo 
kibirkštį). Jam palanki kriti
ka. Jis iš karto prisimenamas, 
kai kalbama apie eilėraščio 
paslaptis — poetiškumą, pa
prastumo stebuklą, lakoniškos 
išraiškos imlumą, melodijos 
galią. Jis jau įtarpas į šian
dieninę lietuvių literatūros is
toriją, i antologijas...

J. Strielkūno poetinės siste
mos atrama yra žemės jaus
mas, jo idealai sietini su sėiib- 
jo kaimo sankloda ir gyvenimo 
normom, atsiskyrimą nuo šios 
erdvės jis skaudžiai išgyvena, 
nuolat fotografuoja ją — tols
tančią — savo plastiškuose 
ketureiliuose, įspūdingai ir 
subtiliai gretina istoriją ir da
bartį, iškilmingai, graudžiai ir 
gražiai rašo apie Tėvynę Lie
tuvą, eilėraščiuose harmonin
gai ir savitai derina tradicijas 
ir naujumą, bendrybę ir kon
kretumą, bene gražiausiai iš 
dabarties poetų tęsia dai
niškąją lietuvių lyrikos tradi
ciją, prasmingai gaivindamas 
romanso ir baladės dvasią, ra
cionalumui priešina „protingą 
jausmą”, yra tikras formos 
meistras, su tolygia jėga iš
tariantis ūksmingas būsenas 
ir aforistiškas užsklandas.”

Laureatui sutikus, Draugo 
kultūrinio priedo skaitytojams 
pateikiame keletą J. Striel
kūno eilėraščių iš Druskinin
kuose premijuotos jo knygos 
Praėjęs amžius.

Algimantas 
Antanas Naujokaitis




