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AtA Jurgį Gimbutą prisimenant
Pereitų metų birželio 22 d. 

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje 
Norvvood, MA, įvyko a.a. dr. 
Jurgio Gimbuto paminėjimas, 
suruoštas jo bičiulių Antano 
Girniaus, dr. Stasio Goštauto 
ir Juliaus Špakevičiaus. Pa
minėjo nuotaika buvo šven
tiška, neperverta laidotuvėms 
būdingo liūdesio; tonas —- pa
garbus ir rimtas. (Velionis 
mirė 2001 geg. 21; atsisveiki
nimo apeigos įvyko rugp. 24, 
Kaune). Norėčiau prisiminti 
šio gražaus paminėjimo mo
mentus ir paskelbti jo turinio 
ištraukas Jurgio Gimbuto 84 
metų gimimo sukakties proga 
2002 sausio 18.

Paminėjimo vieta — lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčia Norvvood, 
buvo Tėvelio labai mėgstama 
ir dažnai lankoma, bažnyčios 
šviesaus klebono, kun. Vinco 
Valkavičiaus dėka Mano ko
legė Milda Danytė prisimena 
susitikimą su Jurgiu Gipibutu 
šioj bažnyčioj maždaug prieš 
dešimt metų, kai ji tyrinėjo 
kun. Valkavičiaus laikraščių 
rinkinius: „Jis man aprodė 
visą bažnyčią, paaiškindamas 
architektūrinius bruožus bei 
dekoratyvines detales, bū
dingas ankstyviesiems lietu
viams imigrantams... Kiek jis 
diięjjayosi lietuvių visuome
nėj! Sil kokia meile!’* (laiške, 
2001.05.08). Šią birželio popie
tę erdvioj, spindinčioj baž
nyčioj buvo matyt a.a. Jurgio 
Gimbuto jaunystės nuotrauka, 
gėlės; girdėti dr. Vytenio Vasi
liūno vargonų muzika, gies
mės, ir kun. Valkavičiaus 
nuostabi solo meditacija smui
ku. Šv. Mišios buvo aukoja
mos kun. V. Valkavičiaus ir 
kun. R. Krasausko iš Putnam, 
CT.

Nusileidus po Mišių į para
pijos salę, gausus būrys Tė
velio draugų bei pažįstamų 
prašneko, pasivaišino, pažvel
gė į Jurgio Gimbuto knygų, 
raštų, ir foto albumų parodėlę.

Prisiminimų valandą įžan

Jurgis Gimbutas 1999 m., kai jam buvo suteiktas Vilniaus Gedimi
no Technikos universiteto Garbės daktaro laipsnis.

Alekso Jauniaus nuotrauka

giniu žodžiu pradėjo Antanas 
Girnius. Kun.. Vincas Valka- 
vičius prisiminė a. a. Jurgį 
Gimbutą, kaip veiklų parapi
jietį, inteligentą bei idealistą, 
kuris rūpinosi lietuvių visuo
mene ir savo bendraamžių 
kultūrininkų bei kolegų pali
kimu ne mažiau, kaip savo 
paties pėdsakais mokslo ir 
kultūros sferose (straipsniais, 
knygomis, paskaitomis, orga
nizaciniu darbu). Jis buvo 
skautas, tarnavęs Dievui, tė
vynei ir artimui.

Inž. Jeronimas Dabrila pa
sidalino savo atsiminimais iš 
draugystės su Velioniu, prade
dant studijų metais Kaune, 
1935-1941:

„Su a.a. Jurgiu Gimbutu 
buvome artimi bičiuliai. Mes 
kartu studijavome ir kartu ga
vome diplomus. Tai buvo lai
kas, kai rusų okupantų po
tvarkiai veržėsi į universiteto 
gyvenimą. Prisimenu 1941 m. 
birželio 14 d. Pilnos Kauno 
gatvės rusų sunkvežimių su 
areštuotais tremtiniais į Sibirą. 
Mes turime skubėti, laiku 
užbaigti diplominius darbus, o 
nežinai, ar ir pats nepakliūsi į 
jų rankas. Visi laukė karo. 
Lietuvoje sukilimas, vokiečių 
okvpacįja. Kaune vyksta bai
sūs, žiaurūs įvykiai. Mes, grįžę 
į universitetą, braižome pasku
tinius brėžinius. Dirbam be 
poilsio, nes už keletos dienų 
paskelbta „gynimo” diena. Visi 
devyni diplomantai sėkmingai 
baigiam. Užbaigimui einame į 
Metropolį — atšvęsti. Bet 
įstengiame užsisakyti tik ar
batos, nes visų tuščios ki
šenės. A. A. Jurgis atsisveiki
nant pasisako, kad turi sku
bėti į savo vestuves. Tai buvo 
visiems didelis siurprizas. Tai 
buvo 1941 m. liepos 5 diena.

Vėliau Vokietijoje susitikom 
Pfulingene. Kai jie ruošėsi 
išvykti į JAV-es, man buvo 
proga jo šeimą nuvežti į 
Muencheną. Bostone bendra
vome ne tik mes, bet ir mūsų 

šeimos. Gimbutai mus lanky
davo Cape Code, nes mėgo uo
gauti ir grybauti. Kai jis liko 
vienas, dažnai susitikdavome. 
Jis visada buvo optimistas, 
tolerantas. Jis visada turėjo 
ką nors naujo pasakyti. 
Kalbėdavomės daugiausia Lie
tuvos temomis. Aš visada pri
simenu jį, kaip Taurų Lietuvį 
ir kaip mielą bičiulį. Mane ste
bino jo darbštumas, jo sku
bėjimas gyvenime ir darbe”.

Inž. Jonas Vasys, tais pa
čiais studijų metais susi
pažinęs su Jurgiu Gimbutu, il
gametis jo kolega, buvo pa
prašytas kalbėti, kaip mokslo 
draugas ir bendradarbis. Va
sys prisiminė susitikimą su 
Velioniu vienoje Bostono inži
nierių kompanijoj, savo darbo
vietėj, 1949 m. gavęs progą jį 
rekomenduoti darbui labai ge
rais žodžiais. Toliau Vasys pa
žvelgė į J. Gimbuto charakte
rio bruožus bei pasiekimus, 
sujungdamas šiuos su jo kilme 
iš žemaičių bajorų giminės, in
teligentų šeimos (spalvingai 
apibūdintus jo įžangoje). Iš- 
raukos:

„To meto Lietuvos inteligen
tija daugiausia buvo pirmoji 
karta iš kaimo, įskaitant pre
zidentus ir vyskupus. Švei
caras Juozas Eretas, Lietuvą 
pamilęs ir joje apsigyvenęs, 
yra išsireiškęs, kad Lietuvos 
inteligentai dažnai būna ne
rangūs, nediplomatiški, ne
moka savęs tinkamai pristaty
ti, neparodo savo asmeninės 
propagandos. Panašiai galvojo 
ir prof. Steponas Kolupaila, 
kuris mums studentams tai 
primindavo ir pamokydavo. 
Jeigu daugelis mūsų profeso
rių plačiajai visuomenei buvo 
labai mažai žinomi, prof. Ko
lupailą beveik visi žinojo. 
Pvz., jis kasmet iš anksto 
spaudoje paskelbdavo, kada 
Nemunas pralauš žiemos le
dus. O tai buvo grynai statisti
kos reikalas: kartodavosi kas 
13 metų. Bet žmonėms atrodė, 
kad tai yra prof. Kolupailos 
asmeninis išradimas.

J. Gimbutas, gyvendamas 
prof. Kolupailos kaimynystėje, 
daug ko iš profesoriaus iš
moko. Išmoko jis ir save visuo
menei pristatyti ir iškelti.

Gyvendami Bostone, Vie
nybėje skaitėme tokį pra
nešimą: dr. Marija Gimbu
tienė, inž. dr. Jurgis Gimbu
tas, dipl. agronomė Elena 
Gimbutienė išvyksta atostogų 
į Cape Codą! Arba vėl: Dr. inž. 
Jurgis Gimbutas, atstovauda
mas didelei inžinierių firmai 
Bostone, darbo reikalu iš
vyksta į New Yorką. Dėl to 
būdavo visokių kalbų ir verti
nimų... Pažiūrėkime, kokie to 
rezultatai. Velionis buvo pa
kviestas būti bendrovės dali
ninku. Ar daug mūsų inži
nierių to susilaukė? Kiek aš 
žinau, dar vienas Vytautas 
Izbickas, kuris irgi gyveno 
prof. Kolupailos kaimynystėje.

Iš praeities semdamiesi sau 
stiprybės, prisiminkime, kad 
prieš daugelį metų mūsų 
žymieji kultūrininkai, maty
dami smunkančią lietuvių 
kultūrą, buvo sudarę komitetą 
ir išleido atsišaukimą į vi
suomenę kultūros nuosmukiui 
sulaikyti. Iš inžinierių į tą ko
mitetą buvo pakviestas tik 
vienas — mūsų Velionis. Kiti

Jurgis Gimbutas.

inžinieriai buvo priskirti prie 
smunkančiųjų...

Kaip ten bebūtų, Jurgįs 
Gimbutas nuveikė labai daug. 
Aš tik pažymėsiu keletą jo 
darbų. Vokietijoje jis gavo 
daktaro laipsnį už savo vei
kalą „Das Daeh dės Litauischen 
Bauemhauses” („Lietuvių kai
mo namo stogas”) Čia Bos
tone jis suredagavo du papil
domus Lietuvių Enciklope
dijos tomus. Su inž. J. V. Da
niu 1974 ml„ parašė Stepono 
Kolupailos biografiją. Labai 
daug rašė apie kaimo archi
tektūrą, statybą, ir ornamen
tiką. Tuo reikalu buvo išleista 
knyga Lietuvos kaimo trobesių 
puošmenys 1999 m. Už tai J. 
Gimbutas buvo įvertintas ir 
Vilniaus Gedimino universite
tas jam suteikė garbės dakta
ro laipsnį. Taip pat jis parašy
davo savo komentarus apie et
nografijos ir architektūros 
veikalus išleistus Lietuvoje. 
Kiekvienu atveju jis buvo ne 
eilinė asmenybė, ir mes, nete
kę jo, labai pasigesime”.

Juozas Rygelis, atvykęs iš 
Putnam, CT, apšvietė a.a. Jur
gio Gimbuto dalyvavimą 
ALKA (Amerikos lietuvių 
kultūros archyvas) veikloje. 
Jis buvo sumanus, pareigin
gas bendradarbis, vienu metu 
direktorius. Juozas Rygelis 
paminėjo, kad ALKA muzie
juje palikta dalis Jurgio Gim
buto asmeninio archyvo (kita 
dalis — Išeivijos centre, 
Kaune).

Skautijos vardu kalbėjo v.s. 
fil. Laima Kiliulienė, apžvelg
dama jo viso gyvenimo ben
dravimą su' skautais, ypač 
dvidešimties metų veiklą 
Skautybės ir Vydūno fonduose 
išeivijoje. Ji prisiminė Jurgio 
Gimbuto apsilankymus akade
mikų skautų Ąžuolyne ir ki
tuose renginiuose su paskaito
mis, jo dėmesį jaunimo 
auklėjimui bei norą perduoti 
savo mintis jaunesnei kartai.

Živilė Gimbutaitė prisiminė 
mylimą a.a. Tėvelį, kaip tvirtą 
šeimos medžio kamieną vai
kystėje laiškuose ir apsilanky
muose Kalifornijoj. Vai
kystėje, jis nesigailėjo laiko 
mūsų pamokoms ir pramo
goms. Visuomet buvo patiki
mas žinių šaltinis, nuotaikin
gas kelionių vadovas, įdomus 
pasakotojas. Jis skatino kny
gų skaitymą, vėliau aukštes
nio mokslo siekimą. Jis buvo 
darbštumo, tvarkingumo ir ra
cionalumo pavyzdys. Visuo-

met dosnus visais atžvilgiais, 
pvz., materialiniu, bendravi
mu mintimis, ar patarimais. 
Gimbutaitė padėkojo ir daly
viams už labai šiltą, pras
mingą pobūvį Tėvelio atmini
mui.

Dr. Stasys Goštautas kal
bėjo apie a.a. dr. Jurgio Gim
buto kultūrinį palikimą iš ar
timo bičiulio perspektyvos:

„Per savo ilgą gyvenimą jis 
užsitarnavo savo draugų pri
pažinimą, kaip nuoseklus 
mokslininkas ir šviesus litua
nistas. Pareigingas, metodiš
kas, visados pozityvūs, orus, 
tai buvo tikras bajoras; titulo 
vengė net juokais, bet jo ar

J.n. įUu-i.itui i 
.‘r'uim-

Jurgis Gimbutas visą gyvenimą domėjosi Lietuvos kaimo trobesių architektūra, kurių te
galima rasti Rumšiškių etnografiniame muziejuje... Viktorų Kųčp ntnffiRkos.

chyvuose buvo atrastas Gim
butų genealoginis medis. Jam 
tinka Maironio posmas iš Ra
seinių Magdės (1926 m. lai
dos):

Tuomet buvę: Radvilos
Sapiega,

Goštautai [Gimbutai] (jie 
kapuos šiandie miega,

Bet dvasia jų nemirs 
niekados).

Tai tikrai buvo ponai iš 
ponų, 

Iš šviesių kunigaikščių 
valdovų,

Iš kilmės Gedimino aukštos.

Prieš padedant jo vardą 
amžinuose kapinynuose, rei
kia pažiūrėti, kokia vieta jam 
priklauso lietuvių kultūros is
torijoj. Jį prisiminsim, ne tik 
kaip bostoniškės Lietuvių En
ciklopedijos redaktorių ir ne
nuilstamą bendradarbį, kaip 
monografijų apie prof. Ste
poną Kolupailą ir Joną Ši- 
moliūną autorių, kaip ne
nuilstamą Lituanistikos insti
tuto darbuotoją ir ilgametį pir
mininką, bet ir kaip archi- 

' tektūros istorijos gelbėtoją.
Kai karai siaubė Lietuvą ir 
nauja ideologija bandė sunai
kinti viską, kas lietuviška, 
Jurgis rūpinosi ta kaimo ar
chitektūra ir visas jo mokslas 
susikaupė jo disertacijoj „Lie
tuvių kaimo trobesių stogai”. 
Užtenka palyginti jo daktara
to darbą ir jo paskutinę kny
gą, Lietuvos kaimo trobesių 
puošmenys, kad įvertintume jo 
įnašą į mūsų architektūros is

teriją.
Per antros nepriklausomy

bės atkūrimą Jurgis su Anta
nu Girnių daug rūpesčio ir 
darbo įdėjo surinkti tūkstantį 
naujų laikraščių ir žūmalų, 
pasirodžiusių Lietuvoje, ir pa
teikė juos Kongreso bibliote
kai Vašingtone, kur ir po 
šimto metų jie liudys to mo
mento svarbą. Nemažiau svar
bi yra Jurgio fotografinė bio
grafija ir keturi tomai dieno
raščių art® atsiminimų. Tai 
archyvinė ■ medžiaga, labai 
kruopščiai'surinkta, ir identi
fikuotas kiekviep&s Bostono 
išeivijos istorijos asmuo ir įvy
kis.

Jurgį reikia vertinoj ne kaip 
rašytoją, bet kaip mokslinin
ką. Kaip mano draūgas a.a. 
Vytautas Izbickas sakydavo: 
‘Jūs literatai švaistytės žo
džiais; mes inžiniėriat kiekvie
nam žodžiui atiduodam pa
garbą ir ieškom jo prasmės’. 
Jurgis nešvaistė žodžių: jam 
žodis turėjo savo tvarką, savo 
tikslumą ir įprasminimą. Dar 
į galą gyvenimo jis^raėgdavo 
nueiti į teatrą,. į koncertą ir 
paskaityti kūrybingi) knygę. 
Skaitydavo literatūrųftsftlasi- 
kus, anglų ir prancūąųrrsįįam- 
bindavo man — kuriągM.-ąky- 
riuje yra ir kaip ten vystosi 
charakteriai ir veiksmas. Da
lindavosi įspūdžiais. Tai vis 
Jurgio gyvenimo, prasmėj ieš
kojimas.. Gyventi.-tkifltaėeną 
dieną ir ką nors nauja išmokti 
ar išgyventi, pamatyti naują 
šviesą”.
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Alfonsas Šešplaukis

KRUVINAS SEKMADIENIS GEDIMINO MIESTE

Kokią širdį gi įdiegė motina tau, 
Kurį po grėsmingu šalmu matau? 
Norėjai pranašesnis gal būti už Beidžingo tankistą, 
Kurs stabdė tanką, kad drąsuolis po juo nekristų.

Kokią širdį gi tau įkvėpė tėvas, kurį 
Dabar tu bailiu pavadinti turi, 
Kai galvą tu skaldai beginklio jaunuolio, 
Tanko vikšrais mergaitę suniokoti puoli?

Tą drąsą tau įkvėpė balsas grasus
Ir kumštis grėsmingai iškeltas: sutrupinti juos!
A, tai laisvės neliausite jūs vis dar trokšti, 
Mes šautuvų salvėm jus suvarstysim TV bokšte!

Bet kraujas pralietasai Gedimino mieste
Į dangų, į Viešpatį šaukias šaukte:
Duok, kad mūsų krauju toji žemė aplieta
Išželdintų laisvės nemarųjį žiedą!

Lai visas pasaulis dabar sužinos,
Ką reiškia daigai šios dienos kruvinos: 
Vėl grįžta, vėl grįžta senieji Pilėnai — 
Už laisvę į eilę mes stosim lig vieno!

Anatolijus Kairys

TAI BUVO VAKAR...

Esu per menkas šaukti tautą, 
Todėl šaukiu tave, Kary! 
Į mišką be kelių, takelių 
Ateik šiandien, pavakary.

J-Prie aukuro liepsnos ugnelė, 
Sušilsime rankas prie jos — 
Čia už garbingą mūsų dalią 
Per nakt lakštingalos giedos.

Aukosime maldas Rytojui, 
Po jų dainuosime dainas 
Už vyturį ir už artoją, 
Už mylimos gelsvas kasas.

Ir brolių mirtį apraudosim, 
Žiedais papuošim jų vardus — 
Per amžius himną jiems giedosim, 
Per amžius pinsim vainikus.

•

Kęstutis Genys

LAISVĖJAME

Garbė visiems mūsų šventosios žemės piligrimams, 
Kurie per Sibiro kalvarijas, tremčių keliais 
Kaip kryžių nešėte mums Lietuvos prisikėlimą, 
Garbė jums, mūsų žemės didvyriai ir kankiniai!

Jūsų aukoj mes šiandien savo laisvę išpažįstam, 
Jau ir netikėliai į laisvę pradeda tikėt, 
Jau Lietuva į Lietuvą iš nutremties sugrįžta, 
Jau Lietuvoj lietuviškai mokinomės kalbėt.

Jau skamba Atgimimo varpas, taip ilgai tylėjęs,
Jau įsišviečia, blaivosi pragiedruliais dangus,
Jau atsidūsta iš numirusiųjų prisikėlęs 
Lietuvoje žmogus.

Jau su trispalvėm vėliavom Šešioliktą Vasario 
Nesislapstydami, be baimės švenčiame visi, 
Jau regim savo Laisvės Angelą ant pjedestalo, 
Jau mes laisvėjame, nors mes dar nesame laisvi.

Dar siautėja po mūsų žemę komunizmo šmėklos, 
Dar pilnos pakelės suluošintų ir nuskriaustų, 
Dar gyvos žaizdos, pagaliau nėra ko slėpti. 
Dar labai daug pakeleivingų, maža pašauktų.

Dar mes tik žengiame į savo prarastąjį rojų, 
Dar tik žvaigždė Aušrinė įsišvietus danguje. 
Ant laisvės aukuro širdis dar neįsiliepsnojo. 
Ant pjedestalo dar ne laisvė, nors laisvė širdyje.

Dar prieš akis ilga, sunki ir tolima kelionė, 
Dar mūsų laukia dideli išbandymai, skausmai.
Dar mes ne viską, dar ne viską laisvei paaukojom, 
Dar nesame visi už vieną, vienas už visus.

Palaimink, Dieve, tuos, kas šiandien dvasioje atgimę. 
Už tiesą grumiasi ir žengia Lietuvos keliais, 
Kas neša sunkų Laisvės Kryžių — į Prisikėlimą. 
Palaiminki teisiuosius, nusidėjėliams atleisk. 
1989 m.

t
Lai visas pasaulis dabar sužinos/Ką reiškia daigai šios dienos kruvinos... Sovietų karys 1991 m. sau
sio 11d. Vilniuje prie Spaudos rūmų. Eltos nuotrauka.

Liudvikas Rėza: apsisprendimas 
būti lietuvių giminės sūnumi

Vytautas Gocentas

Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos
Iš ano čėso, pokam miels viešpats mūsų karalius, 
Kurį lietuvninkai vis meilės srityje laiko, 
Ant aukštos šuilės Karaliaučiuj, mums 
padarytos,
Kalbą Lietuvos tiems jauniems liepė mokinti, 
Kurie Dievo žodį žmonėms kartuntą sakyti 
Ir mokytojais tikrais ketina pastoti.

Liudvikas Rėza.

Įvadinės Įžvalgos.
Pranešimas-pasisakymas 

pradedamas eilėraščiu, kuris 
lietuvių kalba parašytas, mi
nint Karaliaučiaus universite
to teologijos fakulteto lietu
vių kalbos seminaro, kuriam 
vedėjavo ir Rėza, 100-metį 
(1823). Apie tai prabyla jau 
pirmoji eilėraščio eilutė.

Eilėraštyje suskamba evan
gelikų liuteronų tikėjimo 
išpažintojams būdinga pagar
ba valstybės valdovui, taip pat 
dėkingumas už galimybę tu
rėti „aukštąją šuilę Kara
liaučiuje”, o svarbiausia — 
įsakmiai nurodoma mokytis 
lietuvių kalbos ir ja sakyti pa
mokslus. Tokiu būdu XVI- 

. XVIII a. a. krikščionys-protes- 
tantai pasitelkia katekizmą, 
Bibliją, giesmyną, o su jais ir 
gramatiką, žodynus, mokyklas 
ir aukštąsias mokyklas — 
Prūsų Lietuva tampa lietuvių 
raštijos, kultūros lopšiu (tai ir 
prof. Mykolo Biržiškos pa
stebėjimas).

Neretai pasvarstoma kokia 
Rėzos kilmė, kaip rašyti var
dus ir kiek jų vartoti, kaip 
rašyti pavardę. Šio pranešimo 
atveju svarbu ir tai ar Rėza 
gali apie prūsų lietuvio būdą 
pasisakyti kaip vietinis Prū
sų Lietuvos gyventojas, t.y. 
žvelgti į Prūsų lietuvį kaip į 

kraštietį, o ne į žmogų iš 
šalies.

Naujausia publikacija — 
Klaipėdos universiteto doc. 
Nijolės Strakauskaitės tyri
nėjimai, paskelbti knygoje 
Kuršių nerija — Europos 
pašto kelias (Klaipėda, 2001). 
Čia kruopšti tyrinėtoja pasi
telkė Juodkrantės parapijos 
bažnytines knygas, saugomas 
Evangelikų bažnyčios Centri
niame archyve Berlyne. Gimi
mo įrašų knygos apima beveik 
dviejų šimtų metų laikotarpį 
— nuo 1746-ųjų iki 1938-ųjų. 
Čia yra ir buvusios Karvaičių 
parapijos bažnytinės knygos, 
kuriose Rėzos gimimo faktą 
liudija įrašas nr. 61: Martin 
Ludwig Reese, tėvas — Jo
hann Reese, gimimo vieta — 
Kairaičiuose, gimimo data —
1776 m. sausio 9 d.

Šis įrašas jau ir vokiečių 
kalbininkui Francui Tecneriui 
1902 m. leido nustatyti tikrąją 
Rėzos gimimo datą, nes jis 
pats ją klaidingai nukeldavo į
1777 m. birželio 9 d. Tai lėmė 
Rėzos gyvenimo aplinkybės: 
anksti neteko tėvų, maža
metis išvyko iš Kuršių nerijos, 
o Karvaičių parapijos bažny
tinės knygos, XVIII a. pabai
goje perkeltos į Juodkrantę, 
mažai kam buvo žinomos ir ty
rinėtos tik XX a. pradžioje. 
Pavardė nuo 1747 iki 1938 
metų užrašyta net 16 varian
tų, priklausomai nuo to kaip 
skirtingi tuometiniai liute
ronų kunigai traktavo pa
vardės tarimą ir užrašymą.

Lietuviškoje akademinėje 
literatūroje vėl įvedama (prof. 
Domas Kaunas) ir Karaliau
čiuje naudota pavardės forma 
Rhesa bei krikšto metu įrašyti

L. Rėza [1823]

vardai Martynas Liudvikas 
(Martin Ludurig). Nors pa
brėždamas savo priklausomy
bę prūsų lietuviams Rėza 
buvo pasivadinęs Liudviku 
Gediminu. Prof. Albinas Jo
vaišas tokį Rėzos apsispren
dimą (pirmas toks žingsnis 
prūsų lietuvių aplinkoje) sieja 
su XVIII a. sentimentalumu, 
skatinusio užjausti kuršių ir 
lietuvių tautas.

Manau, kad pagrindinis ar
gumentas — paties Rėzos ap
sisprendimas, kurį rodo Kara
liaučiaus universitetui 1810 
m. įteiktoje autobiografijoje 
randamas įrašas apie kilmę: iš 
lietuviškos giminės.

Temos dėstymas.

Kur Rėza galėjo stebėti prū
sų lietuvio būdą? Vos dvejų 
metų Rėza 1778 m. netenka 
motinos Katarinos Šarlotos 
Šneiderin, o, esant ketverių 
metų, tėvas veda Karvaičių 
precentoriaus dukterį Mariją 
Dorotėją Bemardin. Bet ne
trukus pakerta džiova tėvą 
(1782) ir tuomet, ar kiek 
vėliau, jau pasimirus ir antra
jai motinai, vaikai pasklido 
pas gimines. Liudviką pri
glaudžia Naglių kaimo žvejas 
Radmacheris, 1782-83 m. toli
mas giminaitis, Rasytės pašti
ninkas Bernas. Ką tuo metu 
galėjo girdėti Liudvikas?

Galime pasiremti jau vėles
nių XX a. pirmosios pusės 
laikų tų vietų lankytojo, socia
linių mokslų daktaro, teisinin
ko Martyno Anyso (1895-1974) 
prisiminimais, paskelbtais 
knygoje Kova dėl Klaipėdos 
(Čikaga, 1978): „Savotiška 
buvo ta kopininkų šnekta, 
maišyta kuršių, lietuvių ir vo

kiečių žodžiais. Kopininkai 
namuose kalbėjo kopininkiš- 
kai, kuršių tarme, atmiešta 
vokiškais ir lietuviškais žo
džiais. Bažnyčioje jie giedojo ir 
meldėsi lietuviškai, o krašto 
įstaigose kalbėjo vokiškai. 
Savo karinę prievolę jie beveik 
be išimties buvo atlikę vo
kiečių karo laivyne” (p. 114- 
115).

Vėliau, 1785 m., Liudvikas 
palieka gimtuosius Kuršių ne
rijos gamtos vaizdinius ir mie
lus bei artimus kraštiečius — 
keliauja pas motinos sesers 
vyrą, Kaukėnų precentorių, 
vėliau kleboną, lietuvių raš
tijos darbuotoją Kristijoną Do
vydą Vitichą. Šešerius metus 
stropiai mokėsi, pramoko lo-' 
tynų kalbos. Po krikšto sutvir
tinimo arba įžegnojimo pei> 
kiolikmetis netikėtai pareiš
kęs norą siekti aukštesnių 
mokslų. Nuo 179L m. Liudvi
kas jau Karaliaučiuje, Lebe- 
nichto beturčių namų gyvento
jas, lankantis lotyniškąją mo
kyklą, kuri rengė studijoms 
universitete. 1795 m., būda
mas devyniolikos, jau univer
siteto studentas.

Išties nelengvos gyvenimo, 
studijų, kunigystės ir moks
linio darbo aplinkybės išugdė 
šį prūsų lietuvį kaip drąsų, 
gabų ir pastabų žmogų — jis 
tapo Karaliaučiaus universite
to profesoriumi, pamokslus sar 
kančių karo kapelionu, nuola
tos rašė ne tik mokslo, bet ir 
poezijos veikalus, knygas, 
telkė tautosakos rinkinius — 
pirmiausiai dainas, išleido 
Tolminkiemio kunigo klebono 
Kristijono Donelaičio Metus. 
Jo pastabią akį ir išlavėjusią 
rašymuose ranką liudija vo
kiečių kalba parašyti prisimi
nimai Žinios ir pastabos apie 
1813 ir 1814 metų karo žygius 
iš vieno Prūsijos armijos ka
peliono dienoraščio (vok. k. 
Berlyne, 1814; liet. k. Vilniuje,
2000).

Pagarbą prūsų lietuviui, jo 
būdui Rėza išreiškia visa savo 
veikla: ar tai būtų K. Done
laičio Metų leidyba ir komen
tarai, lietuvių liaudies dainos, 
rūpestis lietuvių kalba ir kita. 
Tai nuosekliai atliko veikda
mas vokiškoje Karaliaučiaus 
aplinkoje, nes lietuvių tuome
tiniame mieste buvo apie 20 
proc. (dr. Algirdo Matule
vičiaus skaičiavimas). Kėlė ir 
aukštino Prūsų lietuvius, jų 
brolius anapus sienos — lietu
vius: jie taip pat verti kultū
ringos Europos dėmesio ir 
įvertinimo. Matydamas, kad 
lietuviai, neturėję tokio liau
dies epo kaip suomiai Kaleva

Vilius Trumpjonas (kairėje) ir Vytautas Gocentas Lietuvos Respu
blikos gen. konsulate Karaliaučiuje. Vytauto Kaltenio nuotr.

la, 1809 m. Rėza išleidžia į 
eilėraščių dviejų dalių rinkinį 
Pr.utena. Jame iškeliama liau- ” 
dies poetinė kūryba, didvy- - 
riška kova su kitataučių pa- • 
vergėjų agresija. Taip pat ir* 
Dainų rinkinį palydėjęs straips
nelis apie liaudies dainas yra 
kupinas simpatijų lietuviams, • 
išreiškia autoriaus norą at- ' 
kreipfti mokslinės visuomenės 
dėmesį į šios europinės tautos 
estetinę tautosakos vertę.

Tokios jo pastangos buvo 
vertinamos — 1809 m. Rėza 
pasimato su Prūsijos švietimo 
ir kulto ministru V. Humbol
tu, kuris pritarė Rėzos suma
nymui išleisti Kristijono Done
laičio Metus. V Humboltas pa
laikė ir kitus lituanistinius 
Rėzos planus: gerinti lietuvių 
kalbos seminaro darbą, rengti 
naująjį Biblijos leidimą.

Pristatant Europos skai
tančiąja! visuomenei K. Done
laičio Metus, Rėza ne tik juos 
išvertė, išleido, bet ir iš
siuntinėjo į Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos, Vokietijos adresatus 
— taip reikšmingasis kūrinys 
pasiekė literatūrinius centrus, 
pavienius inteligentijos atsto
vus.

Vietoje išvadų.

Rėza iškeldamas prūsų lie
tuvio būdą, prūsų lietuvį mato 
lygiaverčiu ir reikšmuagų^rp 
kitų Europos piliečių. Tokią 
nuostatą išugdė gilus prūsų 
lietuvių, lietuvių, kuršių, vo
kiečių, o taip pat kitų Europos 
tautų kultūrų pažinimas.

Atliko prūsų lietuvių, lietu
vių literatūrinių, kūrybinių 
pasiekimų aktyvaus propa
guotojo ir vertintojo vaidmenį. 
Rėza — kilme ir darbais tik 
prūsų lietuvis, lietuvis.

Neatidėliotinai būtina leisti 
Raštus — priartinti kūrybos ir 
tyrinėjimų genįjų kiekvienam 
tautiečiui. Kitavert didžiajai 
vokiečių kultūrai pakaks dau
gybės kitų, vokiečiais aiškiai 
apsisprendusių Prūsįjos moks
lo ir kūrybos atstovų... Įsta
bioji Prutena jau sudomino ir 
poetą,, vertėją Antaną A. Jo
nyną. Būtina sudaryti pro
gramą akademinių raštų pa
rengimui ir išleisti juos gal jau 
Rėzos 250-osias metines (2026 
m.) pasitinkant.

Apie straipsnio autorių: 1953 
m. gimė ir užaugo Klaipėdoje. 1976 
m. baigė Vilniaus universitetą, dir
ba Nac. M. Mažvydo bibliotekoje, 
yra Mažosios Lietuvos kraštotyros 
ir visuomeninio judėjimo dalyvis, 
reiškiasi publicistiniais, kraštoty
riniais, literatūriniais darbais, skir
tais tėvų krašto paveldui saugoti ir 
pažinti.
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Lietuviškas lašas kitataučių

| Šiaurės Amerikos žemyną 
lietuviai koja įkėlė dar gerokai 
prieš Pirmąjį pasaulinį kari). 
Daugiausia dėl tos pačios prie
žasties, kaip ir vėlesniais lai
kais: ieškant laisvesnio, geres
nio gyvenimo, norint padėti 
savo artimiesiems, likusiems 
tėvynėje, o kartais — tiesiog 
nuotykių ieškant tolimuose 
kraštuose.

Anuomet j .JAV atvykę lietu
viai nuo vėlesniųjų imigrantų 
skyrėsi ir savo išsilavinimu, ir 
savo tautinės tapatybės supra
timu, nes Lietuva, tvirtai už
daryta Maskvos imperijos nar
ve, kaip valstybė buvo nusto
jusi egzistuoti. Rusijos tikslas 
buvo ilgainiui Lietuvos vardų 
ištrinti iš Europos žemėlapio, 
o teritorijų pavadinti tik Rusi
jos provincijos dalimi. Tad tik
rai reikia stebėtis, kad mūsų 
tautiečiai, atsidūrę taip toli 
nuo gimtojo krašto, save su
vokė ne lenkais, rusais ar ku
riais kitais, bet lietuviais.

Išmokę vietinę anglų kalbų, 
įsigiję mokslo, patirties ir dar
bo specialybę, lietuviai įgriuvo 
į tautų „suvirinimo katilų”, 
kuriuo nuo seift) laikų garsėjo 
Amerika. Daug jų ilgainiui 
save prarado ir liko tik eili
niais šio didžiulio krašto gy
ventojais, besirūpinančiais tik 
šeima, savaisiais reikalais. 
Bet nemaža dalis visgi glau
dėsi prie savųjų, jautė gimto
sios šalies ilgesį ir jį stengėsi

Motina Marija Kaupaitė (sėdi viduryje) su seselėmis kazimierietėmis Čikagoje 1922 m.

Seselių kazimieriečių motiniškasis namas, kuriame ilgus metus veikė Šv. Kazimiero akademija mer
gaitėms. Visos nuotraukos iš knygos Chicago Lawn/Marquette Manor.

vandenyne

malšinti, kalbėdami, dainuo
dami, melsdamiesi, skaityda
mi ir rašydami lietuviškai.

Tai jie sukūrė lietuviškas 
parapijas, apie kurias ilgų lai
kų sukosi visas lietuviškas gy
venimas: kultūrinė, religine, 
tautinė veikla. Nors lietuviai 
ir liko tautinė mažuma, tik 
mažas lašas svetimame van
denyne, tačiau tas lašas buvo 
savitas — lietuviškas. Jis sky
rėsi nuo visų kitų ir mokėjo 
tuo skirtumu didžiuotis.

Ilgainiui lietuvių imigrantų 
branduolys, pradžioje dau
giausia susikoncentravęs ry
tinėse Amerikos valstijose, 
ypač Pennsylvanijoje, pradėjo 
trupėti. Atplaukę j šį kraštų 
laivais per New Yorko uostų, 

nemokėdami anglų kalbos, 
sunkiai susigaudydami visai 
kitokioje aplinkoje, emigran
tai iš Lietuvos (kaip ir dauge
lio kitų šalių) darbų ieškojo 
ten, kur jie buvo lengviausiai 
randami — akmens anglių ka
syklose, geležies liejyklose, 
prie statybų ir pan. Tie darbai 
buvo sunkūs, su mažu atlygi
nimu, todėl ilgų laikų nebuvo 
galimybių pasidairyti lengves
nio gyvenimo.

Tik daug vėliau drąsesnieji, 
veržlesnieji ryžosi sužinoti, 
kas slypi už tolimų horizontų. 
Atradę pragyvenimo šaltinius 
Čikagos skerdyklose, VViscon- 
sin ar Michigan valstijų (ku
rios savo gamta iš dalies pri
minė paliktųjų tėvynę) ūkiuo
se, geležies pramonėje ir ki
tur, davė žinių pasilikusioms 
savo tautiečiams, kad pasekti) 
jų pėdomis.

Šiandien, be abejo, nėra nei 
vienos valstijos, nei vienos vie
tovės, kurioje nerastume lietu
vių pėdsakų — jeigu ne 
gyvųjų, tai bent vietinėse ka
pinėse ant jau baigiančių su
trupėti paminklų iškaltų 
(galbūt netiksliai parašytų) 
lietuviškų pavardę. Pasi
rausę didesnių miestų archy
vuose, įvairių vietovių istori
jos knygose, atrastume, kiek 
daug lietuviai yra prisidėję 
prie jų kūrimosi, augimo, ge
rovės. Kiekvienoje gyvenimo 

srityje — tiek civilinėje, tiek 
karinėje — rasime lietuviškų 
pavardžių. Vienos įrašytos 
ryškesnėmis, stambesnėmis 
raidėmis, kitos ne taip žymios, 
bet visgi parodo, kad lietuviai 
yra atidavę savo duoklę kraš
tui, kuris juos priglaudė ir glo
bojo.

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 1990 m. kovo 
11-ųjų Amerikoje jau yra apsi
lankę nemažai lietuvių, įvai
rių sričių mokslininkų, ieš
kančių medžiagos archyvuose 
savo moksliniams darbams. 
Daugiausia jie ribojasi lietu
viškaisiais archyvais, sukaup
tais lietuviškuose centruose 
arba kai kuriuose JAV univer
sitetuose bei mokslo ištaigose. 
Kol kas dar, bene, niekas 
išsamiau netyrinėjo amerikie
tiškų šaltinių, ieškodamas 
juose tų senųjų imigrantų iš 
Lietuvos pėdsakų, be kurių 
šios daugiatautės, daugiara
sės šalies gyvenimo margasis 
kilimas nebūtų toks ryškus ir 
įvairus.

Praėjusių metų pabaigoje 
buvo Čikagoje išleista kukli, 
bet labai įdomi bei svari, kny
ga apie vienų nelabai senų ir 
nelabai didelę Čikagos miesto 
dalį, mums geriausiai žinomų 
Marųuette Parko vardu. Kny
ga pavadinta Chicago Laivu! 
Marquette Manor. Tai „Ima* 
ges oi' Ainerica" serijinis lei
dinys, paruoštas Kathleen J. 
Headley, išleistas „Arcadia” 
leidyklos 2001 m.

Ši apylinkė pradėjo kurtis 
jau 1900 metų pradžioje (ir 
dar šiek tiek anksčiau) Čika
gos pietinėje dalyje, vėliau ap
jungusi dvi nedideles apy
linkes: Chicago Lawn ir Mar
ųuette Manor, bet stipriausiai 
įsipilietinusi Marųuette Park 
vardu, nuo didelio parko, api
mančio 323 akrų žemės plotų, 
esantį tarp Gali foru ia gatvės 
— rytuose, St. Louis — vaka
ruose, 71-osios — pietuose ir 
67 gatvės — šiaurėje.

Apylinkės „tėvu” reikia lai
kyti John F. Eberhart, anuo
met buvusį apskrities mo
kyklų direktoriumi, kuris, 
1800-aisiais važinėdamas po 
plačias ir daugiausia dar 
tuščias Čikagos pietvakarių 
prerijas, susižavėjo šiomis 
apylinkėmis.

J Illinois valstijų Eberhart 
atvyko iš Pennsylvania valsti
jos 1855 m. Tuomet jis buvo 
25 metų amžiaus, bet jau 
pasižymėjęs pedagogine veik
la. Praėjus maždaug ketve- 
riems metams, išrinktas Cook 
apskrities mokyklų viršinin
ku. Tuo metu apskrityje dirbo 
198 mokytojų ir naujasis 
viršininkas, pasikinkęs savo 
arklį j dviratį vežimų, bent 
kartų per metus kiekvienų 
mokyklų ir mokytojų aplanky
davo. Gerai susipažinus su 
apylinkėmis, jam kilo mintis, 
kad vieta labai tinkama gy
ventojų plėtrai. Kai jo kaden
cija su švietimo įstaigomis 
pasibaigė, prof. Eberhart nu
sprendė pamėginti nekilnoja
mojo turto pardavėjo verslų. 
1871 m. pats nusipirko ne
mažų plotų žemės tarp 63, 67, 
Kedzie ir Centrai Park gatvių 
ir pradėjo vykdyti savo pro
jektų.

Jo tikslas buvo sukurti apy
linkę su geru susisiekimu ir 
visais patogumais, patenki
nančiais gyventojų materia
lines bei dvasines reikmes. Ir, 
reikia pripažinti, John Fre-

Marųuėttc Parko apylinkės vaizdas (iš lėktuvo) 1950-ojo dešimtmečio pabaigoje. Matyti Šv. Kazimie
ro vienuolynas, Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčia, Sv. Kryžiaus ligoninė ir kili pastatai. Tai liudija, 
kiek iš esmės lietuviai prisidėję prie šios apylinkės augimo ir klestėjimo. *

driek Eberhart savo užsi
brėžtų tikslų vykdė planingai 
su entuziazmu, uždegusiu ir 
kilus įvairių sričių žinovus 
jungtis į šį kuriamųjį dari);).

1905 metais Čikagos diece
zijos arkivyskupas James Qui- 
gley pakvietė apylinkėje kur
tis vienuolius augustinus, kad 
butų pasirūpinta vietinių ka
talikų sielovada. Jiems paskir
ti penki akrai žemės prie 63- 
čios gatvės, tarp Oakley ir 
Claremont. Čia buvo pastaty
tas vienuolynas, koplyčia ir 
kolegija berniukams (vėliau 
šios patalpose ilgus metus au- 
gustinai vadovavo St. Rita 
berniukų gimnazijai).

Dar daugiau apylinkės augi
mui pasitarnavo seselės kazi- 
mierietės su jų kongregacijos 
įsteigėja Motina Marija Kau
paite. Jos j Čikagų taip pat at
vyko arkivysk. Quigley kvieti
mu ir su kun. Antano Sta- 
niukyno talka. Seselės įsigijo 
nuosavybę prie 67 gatvės, tarp 
Rockvvell ir Washtenaw. Ten 
netrukus išdygo jų moti
niškasis namas, kuriame daug 
metų veikė Šv. Kazimiero 
akademija mergaitėms (beje, 
jų lankė daug lietuvaičių, su 
tėvais į šį kraštų atvykusių iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje 
po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos). Vėliau seselės įkūrė 
Šv. Kryžiaus ligoninę, pastatė 
Maria gimnazijų mergaitėms 
ir pasižymėjo pedagogine bei 
karitatyvine veikla.

Lietuvaičių seselių įsikūri
mas Marųuette Parko apy
linkėje paskatino ir lietuvių 
kilmės gyventojus čia gausiai 
apsigyventi. Nukelta į 2 psl

Marųuette Parko apylinkė 1910 m., žiūrint iš lloman Avė į rytus 
64-iųa gatve.

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus savo duris atidarė 1966 m. 
prie 65 ir Pulaski gatvių. Priekyje — muziejaus įkūrėjas Stunley 
Balzekas, Jr.

1939 m. švenčiant Vasario Šešioliktosios šventę, programų atlieka Vytauto Beiiajaus tautinių šokių 
grupė.
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Visuotinės lietuviu enciklopedijos mokslinės tarybos nariai (iš kairės): Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos instituto direktorius Rimantas Kareckas, prof. Zigmas Zinkevičius ir prof. Vytautas Lands
bergis. Vytauto Kaltenio nuotrauka.

LTSC Muzikologijos archyvas

Nauja lietuviška enciklopedija
Lietuvos Mokslo ir enciklo

pedijų leidybos institutas 
(MĖLI) Vilniuje pradėjo leisti 
Visuotinę lietuvių enciklope
diją. Jau išėjo pirmasis šios 
enciklopedijos tomas.

Plačiau apie šį reikšmingą 
leidinį paprašėme papasakoti 
jo Mokslinės redakcinės tary
bos narį profesorių Zigmą 
Zinkevičių.

— Trumpai apibūdinkite 
mūsų naująją enciklope
diją. Kokius Lietuvos ir 
užsienio šalių reiškinius 
bei asmenis ji apims, kuo ji 
skiriasi nuo sovietiniais 
laikais išleistų lietuviškųjų 
enciklopedijų?

— Pirmiausia reikia kons
tatuoti, kad per truputį dau
giau negu vienerius metus 
pasirodė Mokslo ir enciklope
dijų leidybos instituto pa
rengtų net keturių reikšmingų 
enciklopedijų pirmieji tomai. 
Tai Mažosios Lietuvos enci
klopedija — visiškai originali, 
kokios nėra išleidę nei vo
kiečiai, nei lenkai, nei rusai, 
suinteresuoti šiuo kraštu, 
Technikos enciklopedija, Muzi
kos enciklopedija ir pagaliau 
prieš pat Naujuosius metus 
pasirodžiusi Visuotinė lietuvių 
enciklopedija. To dar Lietuvos 
istorijoje nėra buvę.

Visuotinė enciklopedija yra 
didelės apimties originalus, 
iliustruotas, mokslinis infor
macinis leidinys, pirmoji po 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo universali lietuviška 
enciklopedija. Joje suregis
truotos ir aprašytos visos 
svarbiausios Lietuvos ir pa
saulio realijos, pagrindiniai 
reiškiniai, asmenys. Šio leidi
nio pasirodymas — didelis 
įvykis lietuvių tautos gyve
nime. Lietuvos visuomenei pa
teikiama informacija apie 
reikšmingiausius pasaulio ci
vilizacijos ir kultūros įvykius, 
būtiniausios žinios apie tai, 
kas dar neseniai Lietuvoje 
buvo nutylima arba pasakoma 
iškreiptai, pavyzdžiui, apie 
antisovietinį lietuvių tautos 
pasipriešinimą, tautos genoci
dą, užsienio lietuvių gyve
nimą ir t.t. Nuo sovietiniais 
laikais išleistų enciklopedijų 
ši skiriasi tuo, kad joje visos 
realijos pateikiamos tokios, 
kokios jos iš tikrųjų yra, o ne 
kaip jas įsivaizdavo komu
nistų ideologai, t.y. kaip tos 

realijos atrodo šių dienų mok
slo šviesoje. Šioje enciklopedi
joje nebus nutylėjimų, „baltų 
dėmių”. Nuo bostoniškės Lie
tuvių enciklopedijos ji skirsis 
tuo, kad joje bus atsižvelgta į 
pastaruoju laikotarpiu įvyku
sius pasauliniu mastu didelius 
pokyčius. Juk per pastarąjį 
dešimtmetį pasaulis labai pa
sikeitė. Lemtingų pokyčių 
įvyko geopolitikoje, moksle, vi
sose gyvenimo srityse. Lietuva 
atkūrė savo valstybės neprik
lausomybę ir aktyviai integruo
jasi į Europos demokratines 
struktūras, pasaulio tarptau
tines organizacijas. Visa tai 
aprašoma leidžiamoje enciklo
pedijoje. Numatoma, kad ją 
sudarys 20 tomų. Joje bus 
apie 115,000 straipsnių, apie 
24,000 iliustracijų, 650 
žemėlapių. Daug vietos bus 
skirta žymiųjų pasaulio žmo
nių biografijoms — apie 
25,000 straipsnių, iš jų 4,000 
su portretais. Lietuviškosios 
realijos sudarys apie 25-30 
proc. viso enciklopedijos teks
to. Bus aprašytos visos Lietu
vos gyvenvietės, turinčios dau
giau kaip 300 gyventojų, visos 
Lietuvos upės, ilgesnės negu 
20 km. Į enciklopediją pateks 
visi Lietuvos habilituotieji 
daktarai ir profesoriai, dalis 
mokslo daktarų, žinomiausi 
rašytojai, aktoriai, kiti kultū
ros žmonės, taip pat sportinin
kai — Europos čempionai, re
kordininkai ir pasiekusieji 
aukštesnių rezultatų pasau
lyje. Apie užsienio lietuvius 
bus pateikta daugiau kaip 
14,000 straipsnių, daugiausia 
apie JAV, Karaliaučiaus 
krašto, Gudįjos, Lenkijos, Aus
tralijos, Kanados, Argentinos, 
Latvįjos, Vokietįjos, lietuvius. 
Bus kalbama apie 170 užsie
nio lietuvių organizacijų ir 
draugijų, apie 70 laikraščių, 
apie 340 asmenų, apie 40 
kultūros institucįjų. Apskritai, 
aprašant valstybes, kuriose 
gyvena arba gyveno didesnis 
lietuvių skaičius ir veikė jų or
ganizacijos, bus pateikiamos 
lituanistinės straipsnių dalys. 
Enciklopediją rengia 50 MĖLI 
darbuotojų, straipsnius rašo 
870 autorių, žinomiausi įvai
rių sričių specialistai. Moksli
nei redakcinei tarybai vado
vauja dr. Juozas Tumelis, jo 
pavaduotojas — prof. Antanas 
Buračas, Tarybos nariai — 

žymiausi šalies mokslininkai. 
Pirmojo tomo vyriausiasis re
daktorius — Antanas Račis. 
Dailininkas — prof. Alfonsas 
Žvilius. Spausdino Kauno 
„Spindulio” spaustuvė.

— Supažindinkite ir su 
enciklopedijos pirmuoju 
tomu. Kokius svarbiausius, 
įdomiausius dalykus jis 
mini, kokia pirmojo tomo 
apimtis, kokią vietą jame 
užima JAV, Kanados, Aus
truos, kitų šalių išeiviai, 
jos veikėjai ir organizaci
jos?

— Pirmasis tomas apima 
realijas, kurių pavadinimai 
prasideda A raide, bet ne vi
sus šios raidės žodžius, o tik 
iki arktinis oras. Tomo apim
tis — 800 puslapių. Maždaug 
tokio didumo bus ir kiti tomai. 
Įdomesni I tomo straipsniai: 
apie Algirdo, Algimanto parti
zanų apygardas, apie slaptąją 
ab spaustuvę, Abezės lagerį, 
Adelaidės lietuvius, Altajaus 
kraštą, taip pat apie Afgani
staną, Afriką, Airiją, Albaniją, 
Alžyrą, Argentiną, Antrąjį pa
saulinį karą ir kt. Įvairiuose 
straipsniuose plačiai aptaria
ma JAV, Kanados, Australi
jos ir kitų užsienio šalių lietu
viškoji išeivija, jos veikėjai ir 
organizacįjos.

— Kokiais svarbiausiais 
šaltiniais remiasi enciklo
pedijos rengėjai ir auto
riai? Galbūt jiems padeda 
išeivijoje, Bostone, išleis
tos lietuvių enciklopedijos 
duomenys?

— Visuotinės enciklopedijos 
svarbiausieji šaltiniai yra vi
sos iki šiol išleistos lietuviškos 
ir naujausios užsienio valsty
bių enciklopedijos. Iš lietu
viškųjų enciklopedijų minėti
nos: Lietuviškoji enciklopedija 
I-X tomai (1931-1940), bosto- 
niškė Lietuvių enciklopedija I- 
XXXVII t. (1955-1987), sovie
tinės enciklopedijos: Lietu
viškoji tarybinė enciklopedija 
I-XIII t. (1976-1985), Mažoji 
lietuviškoji tarybinė enciklo
pedija I-III t. (1966-1971) ir 
Tarybų Lietuvos enciklopedija 
I-IV t. (1985-1988). Trys pas
tarosios sovietinės enciklope
dijos mums svarbios tik dėl 
faktinių duomenų, ypač iš 
tiksliųjų ir gamtos mokslų. 
Kas kita didžioji bostiniškė 
Lietuvių enciklopedija, lietu
vių tautos pasididžiavimas,

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro Žilevičiaus-Kreivė
no archyvas, tai didžiausias 
muzikologijos archyvas už Lie
tuvos ribų, kuris patraukia ne 
tik Lietuvos mokslininkus, 
muzikus ir atlikėjus, bet pade
da ir vietiniams muzikams. 
Žilevičiaus-Kreivėno archyvas 
yra vienas pavyzdingiausiai 
tvarkomų šio tipo archyvų. Ar
chyvą ne vieną kartą lankė ir 
prof. Vytautas Landsbergis, ir 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
ir visi JAV ambasadoriai Lie
tuvai. Ne vieną kartą į muzi
kologijos archyvą kreipėsi 
Čikagos Lietuvių operos at
likėjai ir dainininkai, dažnai 
klavyrų prireikia koncertinių 
programų atlikėjams. Suma
niai ir kruopščiai archyvas, 
tvarkomas vargonininko Kazi
miero Skaisgirio, susilaukia 
didelių užklausimų ir pra
šymų iš Lietuvos. Su K. Skais
girio pagalba, naudojant muzi
kologuos archyvo medžiagą, 
Lietuvoje buvo išleistas ne vie
nas žinynas apie muzikus ar 
atlikėjus, rašomos monografi
jos. K. Skaisgiris yra ir Muzi
kos žinių redaktorius. Daugu
mas žurnalui naudojamos 
medžiagos taip pat remiasi 
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyvo medžiaga.

2001 metais Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro 
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyvas buvo papildy
tas šia archyvine medžiaga:

Stasys Jokubauskas atidavė 
solistės Prudencįjos Bičkienės 
operų klavyrus. Tai labai ver
tinga medžiaga, nes dažnai jos 
prireikia iš kitur atvykusiems 

mūsų išeivįjos žygdarbis. Juk 
nė vienos Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalies išeiviai apie 
savąją tokią enciklopedįją net 
nesvąjojo! Mums ji labai svar
bi ne tik savo faktine me
džiaga, bet ir moksline-ideo- 
logine prasme.

— Išeivijai įdomu, kaip 
naujojoje enciklopedįjoje 
rašomi, ar nesulietuvina
mi, neiškraipomi kitų vals
tybių asmenvardžiai, vieto
vardžiai? Apskritai kokia 
Jūsų, kaip žymaus litua
nisto, nuomonė apie sve
timų asmenvardžių bei vie
tovardžių rašybą?

— Mano nuomonė aiški ir 
nedviprasmiška: svetimvar-
džius turime rašyti auten
tiškai, originalo rašyba. Taip 
daro visas pasaulis. Apytikrė 
jų perrašą lietuviškomis rai
dėmis, kaip buvo daroma so
vietiniais laikais (tada nebuvo 
kitos išeities), dabar jau nebe
tinka. Tai būtų grįžimas į 
praeitį. Suprantama, išimtį 
reikia daryti tradiciniams var
dams, taip pat ne lotynų 
abėcėlės pagrindu raidynus 
vartojančių tautų vardynui. 
Visa tai aptarta Valstybinės 
lietuvių kalbos komisįjos nu
tarimuose, kurių enciklopedi
joje griežtai laikomasi. Ir ge
rai daroma. Pagaliau svetim- 
vardžių rašymas Lietuvoje ir 
išeivįjoje turi būti vienodas.

— Gal leisdamas enci
klopedįją Mokslo ir enci- 
klopedįjų leidybos institu
tas pageidauja išeivįjos, jos 
archyvų talkos, nauju au
torių?

dainininkams.
Gediminas Indreika padova

nojo archyvui kankles, kurio
mis sesuo prieš daugelį metų 
grojo Balio Pakšto grupėje.

Audronė Gaižiūnienė archy
vui atidavė savo surinktą įvai
rią muzikologinę-archyvinę 
medžiagą.

Iš a.a. Juozo Plačo palikimo 
gauta įvairi muzikologinė me
džiaga, knygos natos ir kita.

Jonas Kučėnas iš savo miru
sios žmonos dr. Dalios Kučie- 
nės archyvo atidavė penkias 
dėžes knygų, klavyrų, gaidų ir 
kitos muzikinės medžiagos.

Dėkojame visiems, paauko
jusiems savo surinktą medžia
gą mūsų muzikologijos archy
vui. Ji užpildys dar esamas ar
chyvo spragas. Atsilankę pra
eitais metais, mokslininkai ir 
muzikai muzikologįjos archy
ve buvo sužavėti ten saugoma 
medžiaga.

Daiva Kšanienė — iš 
Klaipėdos muzikos akademi
jos, domėjosi Mažosios Lietu
vos muzikinio gyvenimo raida, 
muzikinės kultūros ypatu
mais.

Danutė Petrauskaitė, kuri 
jau ne pirmą kartą lankėsi 
Čikagoje, darbuodamasi Žile
vičiaus-Kreivėno muzikologi
jos archyve, 1997 m. paruošė 
ir Lietuvoje išleido knygą Je
ronimas Kačinskas. Gyveni
mas ir muzikinė veikla, taip 
pat paruošė monografiją Klai
pėdos muzikos mokykla 1923- 
1939 m., išleido bibliografinę 
apybraižą Prudencija Bičkie- 
nė. Šį kartą mokslininkė rinko 
medžiagą ruošiamai studijai 
apie chorvedį Petrą Armoną,

— Išeivįjos talka labai pa
geidautina. Mums svarbūs jos 
archyvai. Nprėtume kuo dau
giau naujų autorių. Būsime 
dėkingi visiems, kurie padės 
rengti ir tobulinti tolesnius Vi
suotinės enciklopedijos tomus.

— Kada pasirodys kiti ar
timiausi enciklopedijos to
mai, kada numatoma išleis
ti visus tomus? Kaip, ko
kiomis sąlygomis juos gali
ma įsigyti, persiųsti užsie
nio lietuviams?

— Antrasis ir trečiasis to
mai turėtų pasirodyti dar šiais 
metais. Visus 20 tomų, kiek
vienas maždaug po 800 pusla
pių, numatoma išleisti per 10 
metų (kasmet po 2 tomus), ti
kimasi baigti iki Lietuvos 
valstybės vardo paminėjimo 
tūkstantmečio jubiliejaus. Ži
noma, tai priklausys nuo fi
nansavimo (beje, šiemet jis 
jau sumažintas) ir Vyriau
sybės bei visuomenės para
mos. Užsienio lietuviai, kaip ir 
Lietuvos gyventojai, enciklo
pedįją gali užsiprenumeruoti. 
Taip darant, ji kainuos gero
kai pigiau. Kas nespėjo pirmo
jo tomo užsiprenumeruoti, gali 
kreiptis į Mokslo ir enciklope- 
dijų leidybos institutą (L. Asa
navičiūtės g. 28, Vilnius, LT- 
2050). Informaciją apie kitų 
tomų prenumeratą galima 
rasti MĖLI interneto svetai
nėje adresu www.meli.lt) arba 
teirautis Institute (telefonai 
Vilniuje 45-77-20, 45-79-86).

Kalbėjosi
Algimantas Antanas 

Naujokaitis 

taip pat jos dėmesio centre pa
ruošti monografiją apie LTSC 
muzikologijos archyvo pradi
ninką Juozą Žilevičių.

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centre dirbo ir Lietuvos 
muzikos akademijos Fortepijo
no bei muzikos fakulteto de
kanė docentė Ramunė Kry- 
žiauskienė, kuri domėjosi lie
tuvių pianistų išeivijoje at- 
likėjišku menu. Docentė ruo
šiasi iš surastos medžiagos 
Žilevičiaus-Kreivėno archyve 
išleisti monografiją, kuri pa
dės labiau suprasti lietuvių 
tautos fenomeną ir integruoti 
jį į bendrą lietuvių muzikos is- 
torįjos raidą.

Praeitais metais muzikologi
jos archyvas buvo ir Herkulio 
Strolios dėmesio centre. Jis il
gai tyrinėjo muzikologijos ar
chyve surinktą medžiagą, ka
dangi norėjo papildyti savo 
brolio Vytauto Strolios ruošia
mo enciklopedinio leidinio me
džiagą.

Romualdas Misiukevičius 
Lietuvos Muzikos akademijos 
Kauno fakulteto choro diriga
vimo katedros vedėjas, docen
tas, viešėjęs LTSC kvietimu, 
susipažino su Jaunimo centro 
visapusiška kultūrine, švie
tėjiška veikla ir domėjosi mu
zikologijos archyvo sukaupta 
medžiaga bei M. K. Čiurlionio 
rankraščiais. Padovanojo ar
chyvui Lietuvoje išleistas ir jo 
paties redaguotas M. K. Čiur
lionio gaidas ir klavyrus vi
sam simfoniniam orkestrui. 
Skundėsi, kad šiuo metu Lie
tuvos kultūros ministerija ne
beskiria lėšų šiems leidiniams 
leisti, todėl ne visas M. K. 
Čiurlionio kūrybos palikimas 
yra perspausdintas.

2001 m. metais netekome 
didelio muzikologijos archyvo 
pagalbininko ir nuolatinio mū
sų bendradarbio Kazimiero 
Šablevičiaus. Su šio žmogaus 
pagalba buvo atkurta daug 
jau beišnykstančių plokštelių 
įrašų. Atkurtas visas „Pelkių 
žiburėlio” rinkinys, Kauno ra
diofono laidos. Kazimieras 
Šablevičius, nors ir būdamas 
pensijinio amžiaus, nepriklau
somos Lietuvos lengvosios mu
zikos mėgėjas, mielai įsijun
gė į muzikologinę veiklą. Jo 
plokštelių rinkinys galėjo ža
vėti ne vieną muzikos žinovą.

Žilevičiaus-Kreivėno Muzikologijos archyve darbavosi LTSC 
viešnios iš Lietuvos (iš kairės): Daiva Kšanienė ir Ramunė 
Kryžauskienė.

K. Šablevičius paruošė muzi
kologijos archyvui puikią fono
teką. Dauguma jo kolekcijos
plokštelių buvo jo paties pa
dovanotos archyvui.

Šiuo metu muzikologįjos ar
chyvas laukia tyrinėtojų iš 
Lietuvos, kurie, su LTSC kvie
timu, dar šiais metais nori at
vykti padirbėti archyve. Su ar
chyvo pagalba baigiama nauja 
monografįja apie mūsų žymų 
solistą Algirdą Brazį. Mono
grafija turėtų pasirodyti jau 
šiais 2002 metais.

Kad ir kaip puikiai tvarko
mas archyvo vedėjo K. Skais
girio muzikologįjos archyvas, 
jaučia didelį lėšų trūkumą. Ar
chyvui būtina nauja kompiu
terinė technika, muzikinės 
programos, nekalbant apie ar
chyvo patalpų nuomų sumas 
ir t.t.

2001 m. liepos 29 d. Draugo 
laikraštyje buvo išspausdintas 
Klaipėdos universiteto do
cento Bronislovo Skirsgilos 
straipsnis, kuriame jis aprašo 
ne vieną kartą viešėjusį LTSC 
muziką Algį Zaborą ir jo iš
leistas knygas, remiantis Žile
vičiaus-Kreivėno muzikologi
jos archyvo medžiaga. Aprašy
damas Lietuviškos chorinės 
muzikos JAV chrestomatiją, 
kurią paruošė A. Zaboras, 
išleido Lituanistikos .tyrimo ir 
studįjų centras, Bronislovas 
Skirsgilas pažymi, kad chres- 
tomatįja yra vertinga ne tik 
apžvalginiu-istoriniu pažinti
niu, bet ir grynai praktiniu 
požiūriu: „...be jokios abejo
nės... teiks vertingos medžia
gos choro dirigavimo studi
joms bei šios muzikos ty
rinėtojams mokslininkams... 
puikiai pasitarnaus tiek diri
gavimo, tiek ir chorinių par
titūrų dalykų studijų pro
gramoms papildyti. Chres
tomatija, kurios redaktorius 
dr. L. Šimutis, sudarytojas 
muz. Algis Zaboras, turi 342 
puslapius ir joje pristatoma 
daugiau kaip šimtas keturias
dešimt kūrinių chorams, ku
rių autoriai — penkiasdešimt 
šeši muzikos kūrėjai, per visą 
pastarąjį šimtmetį gyvenę ir 
kūrę JAV. Taip pat, remiantis 
Žilevičiaus-Kreivėno archy
vais LTSC išleido Algio Zabo
ro paruoštą enciklopedinį lei
dinį Lietuviška chorinė muzi
ka JAV (kompozitorių biogra
fijos, kūrinių rankraščiai ir 
spaudiniai).

Nukelta į 4 psl.

http://www.meli.lt
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Šis tas apie „oželį”
Remigijus Misiūnas

Pavargę užjausti bėdų nu
kankintą artimą, kitąsyk grie- 
biamės ironijos: „neturėjo bo
butė vargo — įsigijo oželį”. 
Lietuvai buvo maža vargų, tai 
dar tapo Frankfurto knygų 
mugės garbės svečiu. Blogiau
sia, nedaug kas nutuokia ką 
tai reiškia.

Žinia, Frankfurto knygų 
mugė Lietuvoje nėra naujiena. 
Vis tik tai didžiausia ir gar
siausia pasaulyje knygų mu
gė, kur galima pamatyti pas
kutines knygų ir jam artimo 
pasaulio naujienas. Skirtingai 
nuo kitų mugių, jos rengėjai 
neturi ypatingo vargo surinkti 
dalyvius, nes į Frankfurtą 
važiuoja net tie leidėjai, ku
rie nesilanko kitose mugėse ir 
nesijaudina, kad vežamos 
knygos bus „ne į temą”. Veik 
150,000 kv. metrų ploto 
mugėje kasmet telpa keli 
tūkstančiai firmų ir daugiau 
kaip šimtas šalių, kurių rodo
mas arti pusės milijono knygų 
pamato veik 300,000 lanky
tojų. '•

Frankfurto mugė skaičiuoja 
aštuntą savo istorijos šimt
metį. Pradžioj čia buvo pre- 

.Jyayjiyna rankraštinėmis krjy- 
^gomfg; vėliau ji davė pradžią 

Gutenbergo išradimo sėkmei, 
tačiau po Trisdešimties metų 
karo 1648 m. Frankfurtą, spė
jusį tapti tarptautinės leidy
boj 'Centru, katalikiškoji impe
rinė cenzūra nustūmė šalin ir 
jį pralenkė Leipcigo mugė. Tik 
po Antrojo pasaulinio karo, 
kai dauguma vokiečių knygų 
leidėjų ir prekybininkų pasi
traukė į vakarinę Vokietijos 
dalį ir ieškojo būdų, kaip 
pradėti „naująją” Vokietijos 
knygų prekybą, Frankfurtas 
atgavo savo pozicijas.

1948 m. čia buvo surengta 
pirmoji pokarinė mugė, kur 
dalyvavo 205 leidyklos. Jos or
ganizatoriai gerai suvokė in
formacijos, ryšių, knygų ir 
tarptautinio keitimosi patirti

mi poreikį, kuris buvo ypač 
aštrus sugriautoje Vokietijoje, 
tad nenuostabu, kad antroji — 
1949-jų — mugė jau buvo 
tarptautinė, su 460 dalyvių 
(tiesa, dar pokariškai varga
na) — vyko miesto rotušėje, 
kuri dar nebuvo baigta remon
tuoti, stogas — kiauras — ir, 
prapliupus lietui, dalyviams 
tekdavo knygas dangstyti skė
čiais.

Nuo to laiko mugė tradi
ciškai vyksta spalio pradžioje. 
Nežinia, kaip su ankstesniais 
laikais, tačiau jos naujausioje, 
jau pusę amžiaus įveikusioje, 
istorijoje galima rasti ne vieną 
lietuvišką pėdsaką. Ypač tai 
pasakytina apie paskutinį, ne
priklausomybės dešimtmetį ir 
per tokią jų gausą jau neleng
va pastebėti pirmuosius. Kas 
dabar žino, gal tarp pirmųjų, 
pokarinių mugių lankytojų 
buvo ir Frankfurte ar jo apy
linkėse gyvenę lietuviai pa
bėgėliai.

Ko gero, pirmąsyk lietuviška 
knyga buvo pristatyta mugėje 
1957 m. Įdomu, kad tuokart 
veik akis į akį susidūrė ir lie
tuviška išeiviška, ir sovietinės 
Lietuvos knyga.1 Tais metais 
mugėje dalyvavo':apie 1,260 
firmų. Savo vietą rado ir ben
dras išeivių baltų stendas, 
pavadintas „Estų, latvių ir lie
tuvių leidiniai laisvajame pa
saulyje”. Be to, lietuviškos te
matikos ar net lietuviškų 
knygų buvo kitų šalių leidėjų 
stenduose (sakysim, tarp Hei
delbergo „Winter” leidyklos 
eksponuotų lituanistinių kny
gų buvo ir V. Gailiaus Vo
kiečių-lietuvių kalbų žody
nas), liudininko žodžiais, „kad 
ir kiek, bet vis gerai, kad 
primena Lietuvą”.

Sovietinės Lietuvos knygos 
buvo pristatytos bendrame 
SSRS stende. Vėlgi, jei tikėti 
minėtu liudininku, savo įspū
džius išsakiusio laikraščio Eu
ropos lietuvis puslapiuose, jį

LIETUVAMEDALIUOSE

buvo lengva rasti pagal kva
pą... Šį skleidė sovietinių 
spaustuvininkų naudoti, kitų 
jau pamiršti, seno pavyzdžio 
klijai. Tai iškart gadino nuo
taiką ir vertė dar kritiškiau 
vertinti eksponuojamas kny
gas. Tarp jų buvo daug didelio 
formato knygų, spausdintų ge
rame, net prabangiame popie
riuje. Jos rodė mėginimus 
mėgdžioti to meto moderniš
kas poligrafinės kultūros prie
mones, tačiau tuo pat metu jos 
buvo spausdintos menko pasi
rinkimo senoviškais šriftais ir 
įvilktos į šiurkščius aplankus, 
kurie greitai tepėsi. Pasitai
kiusias talentingas iliustraci
jas gadino reprodukcinė tech
nika, prilygusi prieškario Lie
tuvos žurnalų stiliui. Tai leido 
liudininkui ironizuoti, kad 
„pažangioji” sovietinė knyga 
tuo metu „įsisavino” prieš 20 
metų buvusį modemų stilių.

Deja, ironiją veikiai keitė 
liūdesys, matant, kad tokia so
vietinė knygos „dvasia”, dau
giau ar mažiau persunkusi 
visų Rytų Europos šalių kny
gas, sklido ir iš sovietinės Lie
tuvos knygos. Aišku, širdį 
skaudėjo ne dėl agitacinės li
teratūros, o dėl, pavyzdžiui, 
eksponuotų Maironio Raštų, 
1955 m. dainų šventės leidinio 
ar K Donelaičio Metų. Pasta
roji dėl savo šriftų minėtam 
liudininkui sukėlė įtarimą, ar 
tai ne 1940 m. leidimo su V.
K. Jonyno iliustracijomis kopi
ja, tačiau jį išsklaidė naujos — 
V. Jurkūno iliustracijos. Deja, 
vėl nuliūdino, nors V. Jurkūno 
talentu neabejota, vis tik ne
norėta tikėti jo pavaizduotais 
būrais. Jie labiau priminė Pa- 
volgio burliokus ir aplamai 
kėlė abejones, ar leidėjai bent 
studijavo M. Lietuvos praeitį. 
Blogiausia, kad šios iliustraci
jos buvo panaudotos ir Metų 
vertimuose į kitas kalbas. 
Tokia ir kitos knygos skaudi
no širdį, juo labiau atmenant,

kad parodos organizatoriai vo
kiečiai darė jų atranką.

Išeiviai baltai stengėsi paro
dyti savo knygos raidą emi
gracijoje. Tam buvo skirta 
stende pakabinta diagrama, 
rodžiusi jų leidyklas visame 
pasaulyje, už save kalbėjo už
rašas „10,5 mln. knygų nuo 
300,000 pabaltijiečių tremti
nių” ir šūkis „Argi Jūs 
nežinote, kad jokia pasaulio 
galybė neįstengia veikti lais
vės jėgos?” Pats stendas buvo 
išklotas juodu aksomu, apsta
tytas ano metu moderniais 
baldais, gėlėm. Paaiškinimus 
lankytojams teikė trys tauti
niais rūbais apsirengusios 
merginos (lietuviams atstova
vo studentė A. Kavaliaus
kaitė).

Iš viso stende buvo 650 
knygų lietuvių, latvių, estų ir 
kai kuriom Vakarų šalių kal
bom. Lietuviškos sudarė gerą 
trečdalį. Sprendžiant pagal tu
rimus fragmentiškus duome
nis, tai buvo geriausios poka
rio metais išleistos knygos — 
11 iki tol pasirodžiusių Lietu
vių enciklopedijos tomų, JAV 
išleistas V. Augustino foto al
bumas Lithuania, gražiausi 
DP laikmečio leidiniai — T. 
Vizgirdos serijos Lithuania 
Country and Nation serijos 
leidiniai, knyga apie daininin
kę A. Dambrauskaitę, A. 
Šapokos redaguota Lietuvos 
istorija, Daumanto Partizanai 
už geležinės uždangos, bele
tristikos, poezijos leidiniai, re
liginė literatūra, „Nidos” klu
bo knygos. Jų leidėjai — 13 
leidyklų — buvo įtraukti į pa
rodos katalogą.

Turint tik vieną liudininką 
sunku šimtu procentų pa
tikėti, kad prie baltų stendo 
buvo sunku prieiti ir jis buvo 
vienas gražiausių parodoje. 
Kaip bebūtų, regis, jis sulaukė 
nemenko dėmesio — stendą 
filmavo televizija, apie jį šne
kėta per radiją ir rašyta spau
doje. Be to, kaip buvo už
simota, tais pačiais metais 
stendo knygos buvo eksponuo
tos Berlyne lapkričio 8-24 d. 
vykusioje knygų leidyklų ir 
prekybininkų parodoje. Beje, 
baltams buvo siūlyta tuoj po 
Kalėdų rodyti knygas Pary
žiuje, o po to galbūt perkelti į 
Stokholmą, Miuncheną, kitus 
Europos centrus, o gal ir už 
Europos ribų, nors, regis, tai 
liko tik siūlymais.

Apie sėkmę liudija ir baltų 
knygomis besidomėjusių ir 
konkrečius savo poreikius 
įvardinusių stendo lankytojų 
sąrašas. Jame buvo net 15 vo
kiečių, austrų, šveicarų ir 
švedų leidyklų, taip pat keli 
VFR knygynai, mokslo institu
cijos bei atskiri asmenys.

Tačiau, kad ne viskas buvo 
taip gražu, pripažino patys 
amžininkai. Jau Europos lie
tuvio liudininkas užsiminė, 
kad būta organizacinių prob
lemų, o nuotolis neleido dera
mai susiorganizuoti — mat, 
daugelis lietuvių leidėjų gyve
no JAV. Be to, kai kurie nesu
prato mugės reikšmės, vėlavo 
arba visai neatsiuntė knygų, 
kiti neatsiliepė ir pakartotinai 
raginti. Taip pat spaudoje 
buvo trumpai paminėta, kad 
ne visada lojaliai laikėsi lat
viai.

Situaciją paaiškino lietuvių 
atstovo Pabaltijiečių komitete 
knygų parodai Frankfurte, 
kuris buvo sudarytas prie 
Laisvosios Europos komiteto

Š.m. sausio 24 d. Loyola universitete Čikagoje įvyko iškilmės, kuriose buvo pristatyta naujoji stipen
dija, skirta Maria ir Antano Rudžių 1529 m. Lietuvos Statuto studijoms. Iškilmėse dalyvavo visa eilė 
garbingų svečių, o taip pat pirmosios Rudžių stipendijos gavėjai Megan Shortridge ir Magdalena 
Walczak. Pagrindinis šventės kalbėtojas buvo grafas Nikolai Tolstoy, atvykęs iš Didžiosios Britani
jos; iš Lietuvos dalyvavo leidėjas Stasys Kašauskas; Lietuvos ambasadorius Ispanijai dr. Vytautas A. 
Dambrava, Maria ir Antanas Rudžiai, universiteto garbės prez. kun. Raymond C. Baumhart, SJ, 
Loyola prez. dr. Ronald E. Walker, Šiuolaikinių kalbų ir literatūros katedros dėstytoja dr. Aldona 
M. Walker ir kiti. Nuotraukoje iš kairės: grafas;Nikolai Tolstoy, Maria Rudienė, inž. Antanas. Rudis, 
dr. Aldona Mogenytė-Walker, dr. Ronald E. Walker ir Mr. Walker, Jr. L. Tautkuvienės nuotr.

Miunchene, Jono Griniaus 
laiškas spaudoje. Jo galva, vi
sos bėdos prasidėjo jau Laisvo
sios Europos komitete New 
Yorke, kuris gerai nesiorien- 
tavo, ko reikia, dalyvaujant 
tarptautinėje knygų mugėje, 
ir kokie lietuvių atstovo už
daviniai. Pavyzdžiui, komite
tas vienu metu siūlė pasisko
linti knygas iš Vasario 16 gim
nazijos bibliotekos, o ne pra
šyti leidėjų, tarsi mugė būtų 
skirta senoms knygoms. Ta
čiau didžiausiu visų bėdų 
šaltiniu, anot J. Griniaus, 
buvo „Ernos ir Pauliaus Ko- 
valevskių šeimininkavimas”. 
Pirmoji buvo skyriaus vedėja 
ir jo meninė rengėja, o antra-, 
sis — latvių atstovas. J. pri
maus liudijimu, dėl jų sauva
liavimo, ypač E. Kovalevskos 
diktatoriško būdo, jis net ne
galėjo atversti spalvingesnio 
puslapio lietuvių knygose.

Iš kitų nelojalumo lietu
viams faktų J. Grinius pa
minėjo skyriuje eksponuotą, 
klaidingai parengtą žemėlapį, 
rodžiusį, iš kokių miestų at
keliavo lietuviškos knygos, 
nors jis ir buvo du kartus dėl 
klaidų protestavęs bei patei
kęs teisingą miestų sąrašą. Be 
to, vėlgi, nepaisant J. Gri
niaus protestų, buvo ekspo
nuojamas neteisingai nupieš
tas Vytis (žirgo liemuo atrodė 
karviškas, bet su „patino prie
du papilvėje”).

Skandalu virto brošiūra apie 
baltų knygas laisvajame pa
saulyje. Nors Europos lietuvio 
liudininkas minėjo, kad ji da
linta lankytojams, J. Grinius 
teigė, kad pasirodė mugei 
pasibaigus. Girdi, jis teturėjo 
tik keliasdešimt „Lietuvių 
knygų klubo” prospektų, ku
riuos greitai išdalino ir te
galėjo pavydėti estams, ap
sirūpinusiems išeivijoje pa
sirodžiusių svarbesnių leidi
nių bibliografija, bei apgailes
tauti, kad VLlKas taip ir ne
sureagavo į raginimus duoti 
leidinių lietuvių skyriaus re
prezentacijai.

J. Griniaus tvirtinimu, pa
grindine brošiūros gaišaties 
priežastimi tapo latvių atstovo 

(kuris buvo ir faktiniu jos 
leidėju) vėlavimas pristatyti 
tekstą. Lietuvišką tekstą re
daktorius iškraipė keliose vie- 
tose, nors J. Griniui sakė tik 
taisąs kalbą bei stilių. Įžan
goje teminėti latviai ir estai, o 
latvių dalyje (kuri buvo di
desnė nei lietuvių ir estų kar
tu sudėjus) buvo aprašyta jų 
knygos būklė nuo seniausių 
laikų-, baigiant sovietine Lat
vija. Vien šio laikmečio latvių 
knygai buvo skirta tiek vietos, 
kiek teko visam lietuvių sky
riui. Maža to, čia propaguoti ir 
sovietinės Latvijos knygos pa
siekimai, o tekstas apie sovie
tinės Lietuvos knygos būklę — 
iškraipytas. Leidėjų ryžtas 
platinti brošiūrą, akcentuo
jančią sovietinės Latvijos pa
siekimus Berlyno — komu
nistų apsupto miesto — pa
rodoje, nepaisant visų J. Gri
niaus prieštaravimų, atrodė 
keistas.

,A .

Galop J. Grinius, matyda
mas, kad visos jo pastangos 
tuščios, pasitraukė, teisin
damasis, kad tebuvo apsiėmęs 
pasirūpinti lietuviams teku
siais darbais Frankfurto mu
gėje. Jo žodžiais, knygos į Ber
lyną buvo išvežtos be jo žinios 
ir čia jomis rūpinosi, jau ir 
Frankfurte J. Griniui talki
ninkavęs, V. Banaitis, tačiau 
tai menkai teguodė už jas at
sakingu tebesijautusį ir vis 
dar bandžiusį protestuoti J. 
Grinių. Juo labiau, kad tarp 
išvežtųjų buvo ir jo paties bib
liotekos geriausios knygos, tad 
už savo neatlygintą darbą 
Frankfurte jis dar jautėsi ir 
apiplėštas bei kėlė klausimą, 
ar verta lietuviams dalyvauti 
tokiuose renginiuose, kur gerų 
tikslų siekiama blogomis prie
monėmis. Matyt, tokia patirtis 
kažkiek prisidėjo prie to, kad 
daugiau lietuviai išeiviai ne- 
bedalyvavo Frankfurto knygų 
mugėje. Bene jau kol kas ne: 
pavyko rasti tai paliudijančių 
duomenų (užtat latviai daf 
mažiausiai kartą buvo grįžę — 
1968 m.), tad iki 1990 m. lie
tuvišką knygą atstovavo 
sovietinės Lietuvos knygos 
SSRS stende.

Jau prieš keturis šimtme
čius Frankfurto knygų mugė 
buvo pavadinta akademija, 
vykstančia parodos : forma, į 
kurią susirenka ne tik leidėjai 
ar prekijai, bet ir poetai, 
mąstytojai, istorikai bei filoso
fai. Šiuo metu tai nepaprastai 
reikšmingas Vokietijos kultū
rinis įvykis. Į jį susirenka poli
tinės garsenybės, karališkų 
šeimų atstovai, kuriems irgi 
svarbu čia dalyvauti — juk į 
mugę suvažiuoja apie 8,000 
žurnalistų.

Nuo 1978 m. paroda yra ski
riama kokiai nors temai arba 
kuriai šaliai, vadinasi, šalis 
pakviečiama garbės svečio 
teisėmis ir jos knygai tenka 
išskirtinis dėmesys. Lietuvių 
leidėjai, kurie per nepriklau
somybės dešimtmetį pramynė 
takus į Frankfurto mugę, ne 
kartą užsimindavo kaip būtų 
nuostabu, kad Lietuva taptų 
tokiu svečiu, tačiau tai 
panašėjo į svajas nuskristi į 
Mėnulį — jau vien ko verti 
buvo gandai, kad toks malonu
mas kainuoja šešiaženkles su
mas.

Tačiau kalbėjo — ir prisi
kalbėjo: ūmai 2001 m., tarsi 
akmuo iš dangaus nukrito 
kvietimas Lietuvai būti 2002 
m. mugės garbės svečiu ir 
sukėlė sukrėtimą. Mat, kitos 
valstybės paprastai jį gaudavo 
prieš trejus metus, gi Lietu
vai, galima sakyti, teko krū
tine uždengti ambrazūrą po 
to, kai kvietimo atsisakė Tur
kija. Tiesa, kiek guodė mugės 
organizatorių žodžiai, kad, jei 
būtume turėję trejetą metų, 
porą tikrai būtų iššvaistę 
ginčams. Kad jie it į šulinį 
žiūrėjo, parodė kelių 2001 m. 
mėnesių patirtis, kai Lietu
voje buvo (ir iki šiol nebaigia
ma) ginčytis dėl vienų ar kitų, 
su 2002 m. muge susijusių, 
dalykų. Juo labiau, kad yra 
kam ginčytis — už pasiren
gimą atsakinga Kultūros minis
terija, yra sukurtas jį koordi
nuojantis, komitetas, veikia 
Lietuvos prisistatymo knygų 
mugėje biuras bei kitos, už 
konkrečius darbus atsakingos 
organizacijos. NukeHa j 2 ps]
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Lietuva pristatoma pasauliui
Didingas įvykis Loyola 

un-te

Sausio 24-tą dieną Čikagos 
Loyola universitete įvyko neei
linis, nevienareikšmis įvykis 
ne tik išeivijos ar Lietuvos lie
tuvių gyvenime. Įvyko kažkas 
didingo, vargu, ar prilygs
tančio visiems jau atliktiems, 
žinomiems darbams. Įvyko I 
Lietuvos Statuto, parašyto ir 
išleisto gyveniman 1529 me
tais, pristatymas. Ne šiaip sau 
pristatymas. Tai naujas leidi
mas, naujas vertimas į lietu
vių, anglų, lotynų kalbą. Tai 
naujas žingsnis į pasaulį, pri
statant Lietuvą. Ir šį didelį 
žingsnį žengė Amerikos lietu
viai filantropai Antanas ir 
Maria Rudžiai.

Trečios kartos Amerikos lie
tuvis Antanas Juozas Rudis 
gimė Čikagoje. Baigęs Illinois 
Technikos institutą ir įgijęs 
inžinieriaus specialybę, gabus 
pramonininkas, dirbęs plieno 
pramonėje, susikūręs savo 
plieno gaminių įmonę „Rocc- 
well Engineering Co,” galėjo 
gyventi, didinti turtą ir pa
laipsniui likti tik turtingu 
amerikiečiu lietuviškomis šak
nimis. Amerikoje gyvenan- 

°Ci6ttiš tautoms nutautėti yra 
pačios geriausios sąlygos ir 
pats lengviausias kelias. Bet 
Antanas Rudis, kartu su 
žmona Maria, visą gyvenimą 
išliko Amerikos lietuviu. Lie
tuvybės išlaikymu, lietuviš
kais reikalais jie rūpinasi visą 
savo aktyviyį gyvenimą, dirba 
įvairiose lietuvių organizaci
jose. Antanas Rudis — nuo 
1943 metų — ALTo centro val
dybos narys ir ALTo pirminin
ko pavaduotojas. Nuo 1955 
metų A. Rudis — Lietuvių 
prekybos rūmų pirmininkas, 
JAV LB tarybos narys, BALFo 
direktorius. Ne tik dalyvauja 
įvairiose lietuviškose organi
zacijose, bet finansiškai remia 
jas — Lietuvių senelių prie
glaudą, Šv. Kryžiaus ligonine. 
Jaunimo, Draugo ir marijonų 
namus. A. ir M. Rudžiai popu
liarūs ir amerikiečių tarpe — 
jie yra daugelio organizacijų 
nariai, pirmininkai. Dalyva
vimą amerikiečių organizaci
jose panaudoja lietuvybės, 
Lietuvos reikalams ginti.

Antano ir Maria Rudžių stipendininkės (iš kairės) Megan Shortridge, Magdalena Walczak ir grafas
Nikoląj Tolstoj sausio 24 d. Loyola universitete Čikagoje. Visos nuotraukos Ligijos Tautkuvienės.

Ligija Tautkuvienė

1953 m. liepos 27 d. JAV At
stovų rūmuose buvo įsteigtas 
komitetas Pabaltijo valstybių 
okupacijai tirti, pagadintas 
„Select Committee on Investi- 
gate Incorporation of the Bal
tic Statės into the USSR”. 
Šiame komitete dirbo septyni 
atstovai. Jo pirmininku buvo 
paskirtas Charles J. Kersten, 
ALTo kvietimu pasiūlęs įsteig
ti tokį komitetą. 1954 m. ko
mitetas buvo praplėstas iki 
devynių narių ir pavadintas 
„Committee on Communist 
Aggresion”, kurio pagrindinis 
uždavinys buvo tirti ne tik Pa
baltijo, bet ir kitus, tiesiogiai 
ar netiesiogiai komunistų kon
troliuojamus, kraštus. Vienu 
svarbiausiu politinio gyveni
mo įvykių, prie kurio labai 
prisidėjo kaip ALTo įgaliotinis 
ir specialus patarėjas A. Ru
dis, kartu su atstovu Ch. J. 
Kersten, — dalyvavimas 1954 
m. JAV delegacijos sudėtyje 
Jungtinėse Tautose. Delegaci
jos nariai oficialiai kvietė lais
vas tautas daryti žygius, kad 
būtų panaikinta Lietuvos oku
pacija. Tais pačiais metais A. 
Rudis Lietuvos reikalais lan
kėsi Vokietijoje pas užsienio 
reikalu ministrą.

Antros kartos Amerikos lie
tuvė Maria Juozaitytė Ru
dienė gimė Amerikoje. 1942 
metais ištekėjo už Antano 
Rudžio. Tolesnio bendro gyve
nimo veikla tampa neatsieja
ma vienam nuo kito. 1936 m. 
Maria baigia Čikagos DePaul 
universitetą. Pasineria į šei
mos verslą — nuo 1942 m. ad
ministruoja įkurtą įmonę. 
Dėsto gabesniųjų moksleivių 
mokykloje. Gabi, labai veikli 
ir energinga moteris aktyviai 
dalyvauja visuomeniniame gy
venime — išrenkama Čikagos 
Moterų klubo sekretore, pir
mininke, skautų tuntininke. 
Ji, kaip ir jos vyras Antanas, 
dalyvauja įvairiapusiškoje lie
tuviškoje veikloje — BLAFo 
direktorė, o nuo 1960 m. BAL
Fo centro valdybos pirmi
ninkė. Maria Rudienė suor
ganizavo Čikagos lituanistinės 
aukštesniosios mokyklos mo
tinų klubą, kartu su vyru fi
nansavo lietuviškų literatūros 
vodovėlių leidimą. Ji pasirū
pino, kad Jūratės ir Kastyčio 

fondas išleistų K. V. Banaičio 
parašytą to paties pavadinimo 
operą.

Maria ir Antano Rudžių ne
savanaudiška veikla Lietuvai 
seniai pastebėta ir įvertinta 
ne tik išeivijos lietuvių. Už šią 
labai katalikišką veiklą buvo 
apdonavoti šv. Tėvo žymeni
mis. Maria Rudienė — meda
liu „Pro Acclesia et Pontifice”, 
o Antanas Rudis — Švento 
Gregorijaus ordinu.

A. ir M. Rudžių nuopelnus 
lietuvybei išeivijoje, tiesiogiai 
Lietuvai, sunku būtų ir išvar
dinti. Nesuskaičiuojamų siun
tų organizavimas ir siuntimas 
per BALFą Vokietijos pabė
gėlių stovyklose esantiems lie
tuviams. Vėliau ta parama 
prasibrauna ir pro geležinę 
uždangą, patenka Sibiran nu
tremtiems tautiečiams. Re
miami ir Lietuvoje pasilikusie
ji. Kiekvienas laisvės prasi
veržimas, jei tik buvo reikalin
gas A. ir M. Rudžių paramos, 
jos susilaukdavo. Ir šiandien,
M. Rudienės pastangomis, per 
gerai sustyguotą BALFą į ne
turtingų, našlaičių, našlių 
namus Lietuvoje keliauja ne
nutrūkstamas srautas siunti
nių, nors kažkiek galinčių pa
remti, praskaidrinti žmonių 
gyvenimą. O kur dar parama 
Lietuvos bažnyčioms ir t.t.

Tuo pačiu metu, be huma
nitarinės pagalbos, A. ir M. 
Rudžiai domisi, rūpinasi Lie
tuvos įvaizdžio kūrimu, prista
tymu pasauliui. Taip pa
laipsniui išsikristalizuoja min
tis supažindinti, pristatyti la
bai svarbų, vertingą Lietuvos 
valstybės dokumentą — I Lie
tuvos Statutą. Kelionė į Lie
tuvą, susipažinimas su uni
versitetų mokymo programo
mis bei vadovėliais, kurių 
daugumą sudarė dar soviet
mečio propagandos pripildytos 
knygos, paskubino sumanytą 
planą. Pirmiausia A. ir M. 
Rudžių lėšomis išleidžiama 
lietuvių ir anglų kalba knyga 
Baltijos valstybių užgrobimo 
byla (2 K Vilnius, 1997 m.) 
apie Ch. J. Kersten komiteto 
veiklą. Kitam leidiniui — 
Statutui — tinkamai parengti 
sukviečiami aukščiausio lygio 
Lietuvos istorikai, kalbinin
kai, vertėjai, išmanantys ne tik

I Lietuvos Statuto pristatymo iškilmėse (iš kairės): grafas Nikoląj Tolstoj, Maria Rudienė, inž. Anta
nas Rudis, dr. Aldona Mogenytė-Walker, dr. Ronald E. Walker; II eil. — Mark Walker.

istorijos, teisės, bet ir kalbos 
mokslus. Jiems buvo statomi 
aukšti reikalavimai — 
verčiant į anglų ar lotynų kal
bas, versti tekstą atgal į lietu
vių kalbą ir sutikrinti atiti
kimą. Taip buvo siekiama 
absoliutaus tikslumo. Prie lei
dinio daug dirbo, vadovavo re
dakcinei kolegijai profesorius 
dr. Edvardas Gudavičius, taip 
pat profesorius dr. Alfredas 
Bumblauskas. Statutą iš
spausdino Stasio Kašausko 
leidykla „Artlora” Vilniuje. 
Knyga didelio formato su gra
žiais purpurinės spalvos prieš
lapiais, kas suteikia praban
gos, iškilmingumo įspūdį. Vi
sus kaštus, susijusius su kny
gos išleidimu, padengė A. ir
M. Rudžiai.

Bet nepakanka tik paleisti 
knygą pasaulin. I Lietuvos 
Statutas jau ne kartą buvo 
išverstas tiek šioje pusėje At
lanto, tiek Lietuvoje į lietuvių, 
anglų ar rusų kalbas. Pra
sidėjo naujas darbas — suras
ti tokį universitetą, per kurį 
būtų galima išgarsinti šį Sta
tutą, supažindinti plačiąją vi
suomenę su jo vieta pasaulio 
jurisprudencijos istorijoje. Me
cenatai Rudžiai pageidavo, 
kad universitetas būtų katali
kiškas, priklausytų jėzuitams. 
Pasirinktas Loyola universite
tas. Toliau visus reikalus pa
dėjo įsukti į įvykių ratą, geri 
šeimos bičiuliai, Loyola uni
versiteto profesoriai: dr. Aldo
na Mogenytė-Walker ir jos vy
ras, kaip ji pati juokauja, 
lietuvis jau 44 metai (tiek 
metų yra vedę) dr. Ronald 
Walker. Į bendras pastangas 
ir pasiūlymus, kaip geriau 
pristatyti Statutą, įsijungia ir 
universiteto vadovybė, kurią 
nesunkiai pavyksta įtikinti 
įjungti I Lietuvos Statutą į 
politinių mokslų ir istorijos fa
kultetų mokymo programą 
(Curiculum vitae).

Stipendijos

Paskatinti studentų susi
domėjimą šiuo neeiliniu doku
mentų rinkiniu, nagrinėti jį, 
ieškoti temų ir jas pateikti 
svarstymams, A. ir M. Rudžiai 
įsteigia dvi vardines stipendi
jas (kiekvieną po tris tūkstan
čius dolerių). Šios stipendijos 
taps tradicinėmis, kasmetinė
mis.

Paskelbus vardinės stipendi
jos konkursą, dalyvauti jame 
panoro šeši studentai. Autori
tetinga komisija, kurią suda
rė: prof. dr. Martynas Bunti- 
nas, prof. dr. Anthony Cardo- 
za, dr. Vytautas Dambrava — 

Lietuvos ambasadorius Ispa
nijoje, Michael Maguire — 
Chicago Tribūne vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojąs, 
prof. dr. Vincent Mahler, prof. 
dr. John P. Pelissero, prof. dr. 
Aldona Walker ir prof. dr. Ro
nald E. Walker. Iš dalyvavu
siųjų konkurse, stipendijas 
laimėjo: airė Megan Shortridge 
(darbo vadovas — asocijuotas 
prof. dr. John A. Williams) ir 
lenkaitė Magdalena Walczak 
(darbo vadovė prof. dr. Susan 
G. Mezey). M. Shortridge 
projektas „The First Lithua
nian Statute: An Egzamina- 
tion of Comparative Jurispru- 
dence”. Norėdama daugiau 
pažinti šalį, kurioje gimė šis 
unikalus dokumentas, mergi
na nuvyksta Lietuvon. M. 
Walczak projekto tema „The 
Constitutions of Lithuania 
and the United Statės”. Mag
dalena, gyvena JAV nuo 1992 
m., jau pramoko lietuviškai ir 
taip pat žada apsilankyti Lie
tuvoje. Galimybių būsimų 
metų stipendijoms laimėti dar 
yra — reikia tik pateikti pa
raišką, projekto temą, kuri 
būtų originali, lengvai 
apibrėžta ir garsintų Lietuvą 
pasauliui. Norintys dalyvauti 
konkurse, nebūtinai turi stu
dijuoti istorijos ar politinių 
mokslų fakultete. Platesnę in
formaciją gali suteikti prof. dr. 
Aldona Walker tel. (847) 920- 
1314. Susikalbėsite lietu
viškai! Būtų labai šaunu, jei 
atsirastų susidomėjusių tau
tiečių.

Grafas Nikolajus 
Tolstojus

Kai viskas po truputį pra
dėjo eiti į vėžes, reikėjo suras
ti tarp visame pasaulyje iš

Š.m. sausio 24 d. Loyola universitete įvykusiame I Lietuvos Statuto pristatymas ir Maria bei Antano 
Rudžių stipendijų įteikimas dviem studentėms, savo studįjinius darbus skyrusioms I Lietuvos Sta
tutui. Iškilmėse dalyvavę (iš kairės): inž. Eugenijus Bartkus, Lietuvos ambasadorius Ispanijoje dr. 
Vytautas A. Dambrava, dr. Kazys Ambrozaitis, Juozas Polikaitis.

siblaškiusių žmonių įdomų lie
tuvį ar kilusį iš Lietuvos, ga
lintį deramai, įdomiai prisi
dėti prie tokio svarbaus įvy
kio. Antanas Rudis, benar
šydamas po internetą, suran
da grafą Nikoląj Tolstoj, gyve
nantį Londone, Anglijoje. In
ternetas Tolstojus pristato, 
kaip „dvidešimt dvi kartas, ki
lusias iš Lietuvos”. Ilgi pokal
biai, pasitarimai, derinimai — 
kokiu laiku, rašytojas, istori
kas galės atvykti į iškilmes 
Čikagoje.

A. ir M. Rudžių ir
N. Tolstojaus šventė

Taip skelbė užrašai univer
siteto prieigose ar nuorodose, 
rodyklėmis parodantys kelią į 
Edward Crown centrą, kur 
sausio 24-osios popietę ir 
žengiamas žingsnis pasaulin 
— pristatomas I Lietuvos Sta
tutas. Salė talpina šeimi

I Lietuvos Statuto pristatymo iškilmėse Loyola un-te sausio 24 d.; 
pirmoje eil. iš kairės: ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys, 
dr. Linas Sidrys, Rima Sidrienė. L. Tautkuvienės nuotr.

ninkus ir žinomus lietuvių 
išeivijos veikėjus, svečius, stu
dentus. Viską sustyguoja ce
remonijos meistras dr. Ronald
E. Walker, pradėdamas šį 
neeilinį vakarą. Invokaciją pa
sako kun. Lawrence Reuter, 
SJ — universiteto viceprezi
dentas religiniams reikalams. 
Sveikinimus nuo universiteto 
vadovybės ir nuo savęs per
davė dr. Larry A. Braskamp 
viceprezidentas Mokslo reika
lams.

Prof. dr. Aldona M. Walker 
pristatė Antaną ir »Maria 
Rudžius. Tardama žodį, M. 
Rudienė dar kartą priminė si
tuaciją Lietuvos universite
tuose, priežastis, paskatinu
sias verti duris pasaulin su I 
Lietuvos Statutu.

Apie Lietuvos sąsajas su 
jėzuitais kalbėjo kun. Ray- 
mond C. Baumharten, S.J., 
Loyola universiteto preziden- 
tas-emeritus. Pasididžiuoda
mas primena, kad šiame uni
versitete 1990 m. pirmajam 
Lietuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui • buvo suteiktas 
Garbės daktaro vardas. Taip 
pat apie senojo Vilniaus uni
versiteto sąsajas su jėzuitais.

Grafą Nikolajų Tolstojų 
gražiai pristatė dr. David B. 
Slavsky, Meno ir mokslo kole
gijos dekanas, kurio žmona; 
priminė, lietuvių kilmės.

Nikoląj Tolstoj kalbėjo, kad 
jau 16 amžiuje rusai Tolstojai 
gyveno Lietuvoje, o daugumos 
jų šaknys — Kauno guberni
joje. Grafas, įdomiai papasa
kojo savo šeimos genealoginio 
medžio istoriją, apie tėvo, 
pabėgėlio nuo raudonosios re
voliucijos maro į Angliją prie
sakus — išsaugoti rusų kalbą 
šeimos palikuonims.

Nukelta j 2 psl.
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Pirmoji Lietuvos. Valstybės taryba, 1918 m. vasario 16 d. pasirašiusi Nepriklausomybės paskelbimo 
akta. Sėdi iš kairės: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, 
A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius; stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Mali
nauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. 
Šernas, Pr. Dovydaitis.

Pluoštelis atsiminimų apie
dr. Joną Basanavičių

Liet. Mokslo Draugijos 
rūmuose

Lenkų okupuotame Vilniuje 
nedaug buvo belikę lietuvių 
pdtHotų. Tų pasiryžėlių prie
šakyje buvo dr. J. Basana
vičius. Mes, vienintelės Vil
niuje lietuvių Vytauto Didžio
jo gimnazijos mokiniai, dr. J. 
Basanavičių pažinojome ir la
bai ‘ gerbėme. Kartais mus 
mokytojai nuvesdavo į Lietu
vių Mokslo draugiją. Tai buvo 
tikras lituanistikos lobynas: 
nesuskaitoma daugybė knygų, 
pageltusiais lapais rankraš
čių, laiškų, laikraščių kom
plektų, muziejinių retenybių 
ir kitokių įvairiausių rinkinių. 
Mūsų jauni protai neaprėp
davo, kiek ten sukrauta bran
gaus Lietuvai turto, tačiau tie 
apsilankymai į LM draugiją 
versdavo ne vieną susimąsty
ti. Ten, tuose knygų labirin
tuose, rasdavome dr. J. Basa
navičių, įtemptai dirbantį 
mokslinį ir tautinį darbą. Jis 
žinojo kiekvieną knygą, kiek
vieną rankraštį. Jis mums 
aiškindavo, rodydavo, pasako
davo. Jis kiekvienam, ieškan
čiam medžiagos apie Lietuvą, 
jos praeitį, padėdavo, patarda
vo, rasdavo tai, ko niekur ki
tur, jokioje bibliotekoje, nebū
davo galima rasti. Jis ten, LM 
draugijos patalpų viename 
kambaryje ir gyveno. Dr. J. 
Basanavičius buvo tartum gy
va enciklopedija, mokslo ir 
knygos simbolis. Tai mes jus- 
davome ir tai mums palikdavo 
gilų įspūdį. Grįždavome iš LM 
dr-jos susimąstę, mokslo mis
tikos gaubiami, su naujais pa
siryžimais mokytis, dirbti, 
siekti didelių ir kilnių tikslų.

Senoji Jievutė pasakoja 
apie dr. Basanavičių

Ar Basanavičius turėjo ir 
savo asmenišką gyvenimą, 
savo pomėgius, kitokius, negu 
knyga, tautinis ir visuomeni
nis darbas? Mums atrodė, kad 
ne. Praėjus keliolikai metų po 
dr. J. Basanavičiaus mirties, 
teko dirbti Lietuvos Mokslų 
akademijoje, įsikūrusioje LM 
dr-jos rūmuose. Pavasario 
saulutei švysterėjus, išeidavo 
iš savo kambarėlio į sodelį

Gražutė Sirutienė
pasišildyti senelė Jievutė — il
gametė dr. J. Basanavičiaus 
šeimininkė. Ji, dr. J. Basana
vičiui mirus, liko gyventi prie 
LM dr-jos iki pat gilios se
natvės, ir buvo gyvas šaltinis 
žinių apie kasdienį dr. J. Ba
sanavičiaus gyvenimą. Dažnai 
šnekindavome ją, apspitę, 
klausinėdavome apie daktarą, 
o ji mielai pasakodavo. Mi
nėdavo, kaip kartais sunku 
būdavę priprašyti daktarą, 
kad, palikęs minutėlei darbą, 
ateitų užkąsti, ar šiaip savimi 
pasirūpintų. Vis prie knygų, 
prie raštų. Jo ir paskutiniosios 
ligos priežastis buvusios kny
gos: esą ieškojęs kažkokios 
knygos, užsilipęs ant kopėtai- 
čių, paslydęs, parpuolęs ir 
susižeidęs.

Tačiau šis didis vyras nebu
vo atitrūkęs nuo kasdienio gy
venimo: jis jį stebėjo, džiau
gėsi juo ar liūdėjo; tik tai jo 
paties gyvenimas lyg ir buvo 
nesvarbu.

Basanavičiaus dovanotas 
kryželis

Atsimenu, buvo moksleivių 
vakaras, vaidinimas, dekla
macijos, koncertinė dalis. Pir
mose eilėse sėdėjo mokytojai, 
mokinių tėvai ir kiti vyresnie
ji. Jų tarpe sėdėjo ir dr. J. Ba
sanavičius, stebėdamas mažųjų 
pastangas. Maža mokinukė 
išėjo scenon skambinti piani
nu. Po programos dr. J. Basa
navičius pasišaukė mažąją 
pianistę, paglostė galvutę, pa
gyrė ir pasakė, kad nemanęs, 
jog jo krikštaduktė mokanti 
taip gražiai skambinti. Kitą 
dieną mergaitė gavo iš krikšto 
tėvo dovanų — gražią, grana
tais sagstytą, sagę. Mergaitė 
sagę ir auksinį kryželį, gautą 
prie krikšto nuo garbingojo 
kirkštatėvio, išlaikė, išsaugojo 
per karą, gaisrus ir bombar
davimus, pasiėmė su savimi 
bėgdama nuo raudonojo siau
bo ir šiandien, pasiekus lais
vąją šalį, brangina, kaip relik
viją.

Slapti atsilankymai 
Lietuvoje

Dr. J. Basanavičius buvo 
nuoširdžiai pamilęs Vilnių. 
Tiesa, jis nuvažiuodavo, kad ir 

retai (nes Vilniaus kraštas 
buvo lenkų okupuotas) į ne
priklausomąją Lietuvą, pa
sidžiaugdavo jos pažanga, 
klestėjimu, jaudindavosi, ma
tydamas savo viso gyvenimo 
siekius taip gražiai išsipil
džiusius. Graudindavosi, tau
tai reiškiant jam dėkingumą 
už viso jo gyvenimo pašven
timą Lietuvai. Ir vėl grįždavo į 
Vilnių, vėl dirbdavo, ir vėl 
lempelės spinksėjimas maža
me daktaro kambarėlyje liu
dydavo apie jo kruopštų dar
bą, iki išnaktų.

Viena Vasario 16 d. 
Vilniuje

Vieną brangią visiems lietu
viams dieną su pakilia nuotai
ka, šventiškai nusiteikę, rin
komės minėti devintąsias Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo metines. Deja, tai nebu
vo vieša, viso miesto šven
čiama, šventė. Neplevėsavo 
trispalvės. Teko džiaugtis 
bent tuo, kad buvo gautas iš 
vietinės lenkų valdžios leidi
mas tautinei šventei paminėti.

Dr. Jonui Basanavičiui paminklas Vilkaviškyje.

Rinkomės į iškilmių salę, 
sveikinome vienas kitą, lin
kėdami kuo greičiausiai su
laukti susijungimo sostinės su 
laisvąja Lietuva. Šios šventės 
metu neabejojome, kad susi
tiksime visus, kurių širdyse 
pirmosiose eilėse trūko žila
galvio senelio, mums visiems 
taip artimo, bet kartu ir nepa
siekiamai didingo asmens, 
trūko dr. J. Basanavičiaus. 
Žinojome, kad jis sunkiai ser
ga. Iškilmingas jninėjimas 
prasidėjo. Susikaupę ir ati
trūkę nuo kasdienybės, klau
sėmės paskaitininko žodžių. 
Tik štai pamatome scenoje 
mums gerai pažįstamą, bet 
nenumatytą iškilmių dalyvį, 
kuris drebančiu ir susijaudi
nusiu balsu pranešė susirin
kusiems, kad tik ką mirė dr.
J. Basanavičius. Spontaniškai 
visi sustojame, nulenkiame 
galvas, juntame, kad nete
kome kažko labai brangaus, 
kažko neatskiriamai mums vi- 
siems artimo — lyg tėvo, lyg 
globėjo. Jausmas greitesnis už 
mintį: mes jį pajutome staigiu 
dūriu, nesamprotaudami, ko
šią valandą Lietuva nustojo, 
kiek, tas vyras buvo visiems 
lietuviams brangus ir Lietuvai 
nusipelnęs. Pasijutome lyg 
našlaičiais tapę.

Liūdnos žinios šaukliai

Gedulo angelas ištiesė savo 
šydą ties džiugioms iškilmėms 
nusiteikusia minia. Buvo aiš
ku, kad vos prasidėjusios iš
kilmės jau baigtos, ir šventės 
pirmininko žodis tik patvirti
no tai, ką visi jutome ir žino
jome. Tylūs ir susikaupę 
skirstėmės namo. Teiravomės 
smulkmenų apie daktaro mir
tį, jo paskutiniąsias valandas. 
Jis dar tą rytą taip pat 
džiaugėsi didžiąja lietuvių 
švente. Jo prieteliai, jo arti
mieji bendradarbiai, prieš 
vykdami į iškilmes, nuėjo jo 
aplankyti, pasveikinti šios 
šventės proga ir palinkėti, kad 
visi jo gyvenimo siekiai virstų 
tikrove ir kuo greičiausiai visa 
Lietuvos šalelė su sostine Vil
niumi būtų laisva. Nuėjo pa
sveikinti ir palinkėti, deja, 
grįžo kaip liūdnos žinios 
šaukliai. Didžiojo lietuvio šir
dis nustojo plakusi. Jis, visą

Gedimino pilies bokštas Vilniuje.

amžių dirbęs savo tautai, 
iškeliavo amžinybėn Vasario 
Šešioliktąją, jo numylėtai tau
tai besidžiaugiant iškovota 
laisve.

Minios bazilikoje

Po kelių dienų Vilniaus di
dinga bazilika, taip retai gau
nama lietuvių pamaldoms, 
buvo užpildyta minių minio
mis, įvairių tautybių ir ti
kėjimų sostinės gyventojų, 
atėjusių pagerbti Lietuvos pa
triarcho. Nugalėję dideles sie
nos peržengimo kliūtis, atvyko 
laisvosios Lietuvos atstovai 
atiduoti paskutinės pagarbos 
Velioniui. Dr. J. Basanavi
čiaus karstas skendėjo gėlėse, 
vainikų vainikuose.

Senosios Vilniaus Rasų ka
pinės priglaudė Didžiojo Lie
tuvos kūrėjo palaikus, bet jo 
mintys, jo idealai, jo darbai 
gyvi ne tik šiandien, 75 me
tams praėjus nuo jo mirties, jie 
bus gyvi tol, kol pasaulyje 
plaks nors viena lietuviška 
širdis.

Šis Gr. Sirutienės straipsnis bu
vo išspausdintas Drauge 1952 m. 
vasario 16 d., bet jis ypač tinka 
šiandien. Šiuo metu autorė gyvena 
Santa Monica, CA.

Nijolė Jankutė

VILNIUI

Savas, svetimas mieste,
Mieste senų vadovėlių ir istorijos knygų,
Paminklų, bažnyčių, kavinių,
Ilgakojų merginų ir senų elgetėlių...
O vaikai ant riedučių Katedros aikštėj. 
Ir krepšinio lentas praaugę vaikinai. 
Senas, jaunėjantis mieste!

Nežinau, ar galiu prie tavęs prisiglausti, 
Ar pritikčiau kaip plyta nauja
Į trylikto šimtmečio sieną,
Nors televizijos bokštas ir visa,
Vakar kas buvo
Tebesminga į širdį...

Tai kažin ką dabar Gediminas
Savo miestui sakytų? 
Stulbintų jį, kaip mane, 
Vilniaus veido metamorfozė?

KANADOS LIETUVIS 
PASKIRTAS SVARBIOMS 

PAREIGOMS

Profesorius Jonas Vederas, 
generolo Povilo Plechavičiaus 
anūkas, baigęs chemijos moks
lus Stanford universitete ir 
Massachusetts Technologijos 
institute daktaro laipsniu, 
profesoriaująs Alberta univer
sitete Edmonton, Kanadoje, 
atradęs biocheminius kelius, 
kaip veikia cholestorolį že
minantys vaistai ir antibioti
kai, pirmas nustatęs gamtoje 
esančių nenuodingų peptidų 
veiksmingumą prieš žalingas 
bakterijas maiste, yra paskir
tas trejiems metams į Kana
dos gamtos mokslų ir inžine
rijos tyrimų tarybą (NSERC) 
— pagrindinę agentūrą, finan
siškai remiančią tyrimus.

Saulius Šimoliūnas

ČIKAGAI

Iš tikrųjų, platūs tavo pečiai, o veidas — ristiko!
Kas tikėjo, kad gyvensim kartu ten, kur augo
Tavo kartūs svogūnai, Chicagou...

Pririšai mane prie savęs eile metų.
Gimė čia ir paseno mano jaunystė,
Kai barškėjo kibirkštim apsipylę tramvajai,
Kai suko vaikai hula hoops.
Kai šokom Blue Tango per naktį,
O dieną, tarp įkaitusių fabriko sienų,
Farenheitas 100 laipsnių skaičiavo...

O Čikaga! Kartus esi tu svogūnas!
Pririši savo kvapu ir nebepaleidi.
Tavo vaikai kaip sutraiškytos mulberry uogos...

Bet kai iš prerijų atlekia vėjai
Ir dangų nušluoja — toks žydrumas, net skauda!
Ežeras kriokia kaip eržilas apsiputojęs.
Ant trumpai nukarpytų pievelių —žibuliukų kordebaletas,

O mėnuo atrieda — Potaivatomi apeigų būgnas,
Tada aš tau viską atleidžiu, Čikaga, —
Mane pakeri tavojo veido metamorfozė.
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Vilniuje, Rašytojų klube, į 
vieną būrį susirinkę, plunks
nos broliai — rašytojai ir 
žurnalistai — paminėjo bend
ro savo lopšio — Lietuvos ra
šytojų ir žurnalistų sąjungos 
80-ąsias metines. Mat ši kūry
binė organizacija buvo įkurta 
ir veiklą pradėjo 1922 m. sau
sio 31 d. tuometinėje laikino
joje sostinėje — Kaune.

Savo žodyje Rašytojų sąjun
gos valdybos narys Petras Dir
gėla priminė, kad tuomet buvo 
praėję vos treji metai nuo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo Vasario 16-sios aktu, 
dar nebuvo atsipeikėta nuo 
sostinės Vilniaus praradimo, 
dar nepatirtas uostamiesčio — 
Klaipėdos atsikariavimo 
džiaugsmas. Vakarų Europa 
taip pat buvo neatsipeikėjusi 
nuo ilgai besitęsusio Didžiojo 
karo, dar buvo neaišku, kurių 
valstybių sienos tikros, o ku
rių — ne. Tad šiandien dauge
liui kelia nuostabą, jog karo 
nuniokotoje, šimtmečiais sve
timųjų pavergėjų jungą vilku- 
sioje tuometinėje jaunojoje 
Lietuvoje — vienoje iš pirmų
jų Europos valstybių tuomet 
sugebėta įkurti rašytojų ir 
žurnalistų kūrybinę organiza- 
ciją. Rašytojo P. Dirgėlos nuo
mone, tam bene lemiamiau
sios įtakos turėjo aktyvia veik
la kunkuliuojantis mūsų Juo
zas Tumas-Vaižgantas.

Aplink šį dvasininką sukosi 
ne tiek kunigai ar teologai, 
kiek visuomenės veikėjai, me
nininkai, rašytojai, žurnalis
tai. Jis buvo lyg ir tuometinės 
Lietuvos Kultūros centras. 
Vaižgantas buvo ir šios naujo
sios kūrybinės sąjungos inicia
tyvinės grupės narys, kelis 
metus vadovavo šiai vienai 
pirmųjų naujojoje Lietuvos is
torijoje rašytojų ir žurnalistų 
organizacijai. Profesorė Aldo
na Vaitiekūnienė suskaičiavo: 
Vaižgantas buvo net 23 drau
gijų, sąjungų bei komitetų pir
mininkas, vicepirmininkas, iž
dininkas ar šiaip narys. P. 
Dirgėla suabejojo, kad vargu 
ar šiandieniniai mūsų rašyto- 
jai-aktyvistai V. Sventickas,
S. Geda, M. Martinaitis ir V. 
Daujotytė, drauge sudėjus, da
bar tiek visur suspėja.

P. Dirgėla kalbėjo ir apie 
tuomet įkurtos Rašytojų ir 
žurnalistų sąjungos tikslus. 
Rašytojas, anot iniciatyvinėje 
grupėje greta Vaižganto stovė
jusio A. Vienuolio-Žukausko, 
norėjo rašyti normalesnę lite
ratūrą, kūrybai siekė norma

Rašytojų sąjungos valdybos pirm. Valentinas Sventickas (kairėje) 
ir Lietuvos Žurnalistų sąjungos pirm. Rimgaudas Eilunavičius.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Išaugę iš vieno lopšio
Algimantas A. Naujokaitis

lesnių sąlygų. Iš tiesų, tauta, 
nekurianti profesionalios lite
ratūros, yra nebyli tauta, pa
sauliui ji būtų neįdomi ir ne
pažįstama. Ano meto vyriau
sybėms naujoji sąjunga tai ir 
įrodinėjo. Deja, pažymėjo P. 
Dirgėla, tą patį įrodinėti dar 
iš šiandien vėlgi turime mes, 
plunksnos darbininkai, meni
ninkai. Mūsų1 dabartiniuose 
įstatymuose rašytojai vis dar 
tebėra teisiškai neapibūdinta, 
socialiai neapibrėžta būtybė 
arba asmenybė.

Lietuvos Žurnalistų sąjun
gos valdybos vardu kalbėjęs, 
Damijonas Šniukas pažymėjo, 
kad naujosios sąjungos inicia
tyva pradžioje buvo gana ak
tyvi klubinė veikla, per metus 
vykdavo iki 20 susirinkimų. 
Buvo svarstomi lietuvių kal
bos gryninimo, literatūros mu
ziejaus steigimo klausimai, 
Vaižgantas skaitė paskaitą 
„Nepriklausomybė — tai-grį
žimas prie tautinių idealų”. 
Buvo aptartas keturvėjininkų 
judėjimas, Salio Šemerio kny
ga Granata krūtinėje. Žurna
listai nepritarė Antano Vire- 
liūno pasiūlymui iš lietuvių 
kalbos išmesti iki vieno visus 
tarptautinius žodžius. Buvo 
kalbama ir apie spaudos eti
ką. Pasak D. Šniuko, ir šian
dien tebeaktuali vieno tuome
tinio pasiūlymo frazė: „Jeigu 
spauda nevisuomet būna tau
tos kultūros veidrodis, tai vi
suomet ji rodo tikrąjį rašytojo 
ir laikraštininko veidą. Kiek
viena organizacija turi savo 
etikos kodeksą, tad jį privalo 
turėti ir žurnalistai”.

I tuometinę Lietuvos rašy
tojų ir žurnalistų sąjungą bu
vo susibūrę beveik vien rašy
tojai, kartu dirbę ir žurnalis
tinį darbą. Vėliau grynųjų 
žurnalistų vis daugėjo ir 1929 
m. ši sąjunga, vadovaujant 
Juozui Purickiuį, persivadino 
į Lietuvos žurnalistų sąjungą, 
o 1932 m. vasario 21 d. Kaune 
buvo įkurta atskira Lietuvių 
rašytojų draugija, kurios pir
masis vadovas buvo Ignas Šei
nius.

Sovietinė okupacija 1940 m. 
Žurnalistų sąjungą iš karto 
panaikino. Buvę jos pirminin
kai .1. Tamošaitis, V. Kemėžys, 
valdybos nariai — S. Aleksan- 
dravičius-Aleksynas, A. Dėde- 
lė, J. Levickas, P. Razma, I. 
Skrupskelis — žuvo Sibire, o 
Valentinui Gustainiui pavyko 
tremtyje išgyventi. Julijonas 
Būtėnas, nuleistas parašiutu 
Kazlų Rūdos miškuose, žuvo 

kaip rezistentas.
Okupacinė valdžia panaiki

no ir lietuvių rašytojų drau
giją. Veikalo Lietuvių egzodo 
literatūra 1945-1990 duomeni
mis per 70 procentų Lietuvos 
rašytojų, vengdami prievartos 
ir bolševikinio teroro, jau buvo 
pasitraukę į Vakarus. Nežiū
rint to, pasak P. Dirgėlos, oku
pantų karinės komandos sti
liumi buvo įsteigta tiesiai iš 
Maskvos valdoma sovietinė 
rašytojų organizacija.

Minėjime pasakytame žody
je P. Dirgėla pripažino, jog 
šiandieninės Lietuvos Rašyto
jų sąjungos įstatuose parašy
ta, kad tęsia tiek vaižgantinės 
Rašytojų žurnalistų sąjungos, 
tiek Lietuvių rašytojų draugi
jos, tiek ir atskiru pareiškimu 
įvertintos Sovietinės Rašytojų 
sąjungos' veiklą (ši sąjunga 
buvo kritiškai įvertinta 1990 
m. gruodžio 15 d. suvažiavi
me, o dar anksčiau — 1989 m. 
birželio 7 d. visuotiniame su
važiavime Rašytojų sąjunga 
išstojo iš maskviškės, visas 
vadinamųjų sovietinių respub
likų rašytojų organizacijas vie
nijusios ir jungusios organiza
cijos).

Tiek Lietuvos, tiek išeivijos 
rašytojams, kultūrininkams, 
pagaliau visuomenei, be abejo, 
svarbu įvertinti P. Dirgėlos iš
keltą klausimą, ar toks de
mokratijos požiūriu nesuderi
namų praeities organizacijų 
veiklos tęsimas pagrįstas isto
riškai ir morališkai? Tuų la
biau, kad anuometinės Lietu
vių rašytojų draugijos nario, 
egzode tebekuriančio rašytojo 
A. Šešplaukio-Tyruolio nuo
mone, išsakyta minėtame K. 
Bradūno ir R. Šilbajorio reda
guotame veikale Lietuvių eg
zodo literatūra 1945-1990, 
„buvę Lietuvių rašytojų drau
gijos (LRD) nariai, atsidūrę už 
Lietuvos ribų, planavo atkurti 
tą draugiją, kaip tėvynėje tu
rėtosios tęsinį, ypač dar ir dėl 
to, kad nebuvo žinoma, kaip 
veiks Lietuvoje likusių rašy
tojų dalis”. 1996 m. sausio 24- 
26 d. Tiubingene įvykusiame 
steigiamajame suvažiavime 
buvo įkurta Lietuvių rašytojų 
tremtinių draugija, kurios pir
mininku išrinktas Stasys 
Santvaras.

Štai ką apie rašytojų orga
nizacijų veiklos tęstinumą, 
Lietuvos rašytojų sąjungos is
torinę bei moralinę patirtį pa
sakė P. Dirgėla, išreikšdamas 
savo nuomonę ir supratimą:

— Lietuvos Rašytojų sąjun
gos (LRS) išstojimas iš SSRS 
rašytojų sąjungos 1989 m. bir
želio 7 dieną visuotiniame su
važiavime nebuvo konjunktū
rinis ar formalus atsivertimas. 
Supraskime, kad piktai nusi
teikusieji galėtų sakyti, jog ir 
Kovo 11-osios aktas buvo vie
naip ar kitaip „falšyvas”, nes 
žmonės Lietuvoje liko gyventi 
tie patys. Ir tai būtų absurdiš
ka šneka.

Nuo 1986 metų LRS rūmų 
visose kertėse šiušėdavo, šna
rėdavo, grūmėdavo rašytojai, 
žurnalistai, mokytojai, kalbi
ninkai, istorikai, filosofai, 
daug jų vėliau tapo Sąjūdžio 
politikais. Ateidavo ir rymoda
vo kavinėj prie stalelių Vytau
tas Landsbergis, apsiavęs di
deliais žieminiais batais. Sa

lėje griaudėdavo Vytautas 
Petkevičius. Iš ginčų gimdavo 
idėjos, racionalūs požiūriai į 
galimą įvykių raidą.

Romualdo Lukausko subur
ta, iniciatyvinė rašytojų grupė 
1989 m. vasario 23 d. įkūrė 
Lietuvių PEN centrą, ir šis tų 
pačių metų gegužės 11 d. 
kongrese Mastrichte buvo pri
imtas į Tarptautinį PEN klu
bą. Tai buvo pirmas Lietuvos 
rašytojų grupės, o ir apskritai 
pirmas sovietinėje Lietuvoje 
organizacinės' struktūros išsi
veržimas iš Maskvos .priežiū
ros zonos. Rašytojų sąjunga iš 
šios zonos išsiveržė mėnesiu 
vėliau gal tik todėl, kad di
delės organizacijos didesni ir 
organizaciniai vargai.

Laikotarpiais, kurių įtam
pos viršūnės buvo Kovo 11-oji 
ir Sausio 13-oji, rugpjūčio pu
čas, LRS valdyba taip koordi
navo savo darbą, kad beveik 
visi LRS nariai vienaip ar ki
taip veikė visuomenėje, stip
rindami pasitikėjimą kova dėl 
nepriklausomybės. Slaptu tuo
metinio LRS pirmininko Vy
tauto Martinkaus įsakymu, 
buvo paskirtas galimos pog
rindinės LRS vadovas, kuris 
naujos okupacijos atveju būtų 
telkęs rašytojus kultūrinei re
zistencijai. Tai buvo taškas, 
galutinis įrodymas, kad seno
sios rašytojų organizacijos, 
kuri kaip institucija padėjo so
vietiniam režimui skleisti jo 
ideologiją, nuo 1989 metų ne
bėra. O yra nauja rašytojų or
ganizacija, kuri kaip instituci
ja įtvirtina demokratiją ir gi
na tautinius interesus, o jos 
nariai veikia ir kuria laisva 
valia, pagal savo įsitikinimus 
ir sąžinę.

P. Dirgėla, toliau kalbėda
mas, pasakė, kad sovietinės 
praeities inercija pasireiškia 
taip pat individualiomis savi- 
vokomis.

— Blaiviai vertiname kūry
bą, — tęsė P. Dirgėla. — Vis
ką, kas gera mūsų literatūroje 
sukurta sovietiniu laikotar
piu, mes laikome tautos gy
vastingumo išraiška, o ne re
žimo, kaip dar pasakoma, 
„ypatingo dėmesio” kultūrai 
pasekme. Geriausi šio laiko
tarpio kūriniai buvo sukurti 
kenčiant nuo to „dėmesio”, 
slapstantis nuo jo, rizikuojant 
duonos kąsniu, neretai sveika
ta bei fizine laisve.

Kalbėdamas apie ankstes
nių mūsų rašytojų organiza
cijų įtaką P. Dirgėla tęsė:

— Mano galva, mes, rašyto
jai, istorįjos iššūkių vis iš
bandomi, natūraliai tęsiame 
prieškarinių vaižgantiškų 
sambūrių veiklą. Ir ją plėtoja- 
me. Sutarčių pagrindu bend
radarbiaujame su daugelio 
Europos šalių pagrindinėmis 
rašytojų organizacijomis. Nuo 
1992 m. esame Europos rašy
tojų organizacijų konfederaci
jos — Europos rašytojų kon
greso — nariai.

Ar pasiekiame kūrybinių 
aukštumų, kurių pasiekė mū
sų pirmtakai, steigę pirmąsias 
kūrybines organizacijas prieš 
80 ar 70 metų?

Į šį klausimą atsakyčiau 
taip pat, kaip 1932 metais at
siekė Antanas Vienuolis-Žu- 
kauskas beje, Salomėjos Nė
ries žodžiais: „Kam plėšti nuo 
medžių lapus, kuomet jie žy
di? Ateis ruduo — patys nu
kris”.

Baigdamas savo kalbą P. 
Dirgėla priminė, kad Vasario

I vieną būrį Rašytojų klube susirinkę rašytojai ir žurnalistai. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

mėnesį švęsime 1932 m. vasa
rio 21 d. Kaune įkurtos Lietu
vių rašytojų draugijos 70-me- 
tį. Gal tuomet bus proga pla
čiau pakalbėti apie LRS sąsa
jas su egzode veikiančia Lie
tuvių rašytojų draugija?

Rašytojų ir žurnalistų sąjun
gos įkūrimo 80-čio minėjime 
dalyvavęs ir kalbėjęs Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas pripažino, kad įstatymais 
reikėtų įteisinti rašytojams ir 
kitiems kūrėjams socialines 
garantijas.

Rašytojų sąjungos pirminin
kas Valentinas Sventickas 

Vieną kartą... Su poetu Bernardu Brazdžioniu tarp žydinčių magnolijų. Iš kairės: Kotryna Jankienė, 
Jurgis Nakus, B. Brazdžionis, Nijolė Dėdinienė. Jono Dėdino nuotrauka.

Jonas Dėdinas
Bernardui Brazdžioniui
95-ojo gimtadienio proga

Iš prisiminimų su Bernardu Brazdžioniu

PRIE ŽYDINČIOS MAGNOLIJOS

Įsiterpęs į magnolijos 
nulinkusias šakas žiedais iki žemės, ' 
jie išbers šviesą ant veido 
švelniau nei veidrodžių salė, 
kaip vitraže valdovas aureole 
nuostabių kibirkščių, dainuoja 
atgimimo himną kvapu 
želmenio, vašku ir medum.

PRANAŠO LŪPOMIS

Tavo žodis kaip žaibas beldėsi 
vilties į dangaus skliautus 
pranašo lūpomis tamsoj — 1
nevilties iškankintoj tautoj.
Tavo Šiaurės pašvaistė buvo šviesa 
poliarine tamsuma nykstančiai 
gintaro šaliai. Tu iškėlei žvaigždę 
virš Lietuvos nuo sutemų 
iki atgimimo, ir švieti ją iškėlęs 
sausio 13 didvyriams 
ant Antakalnio kapų atminimo.

pranešė, kad įsteigtas bendras 
kasmetinis J. Tumo-Vaižganto 
prizas už sėkmingą literatū
rinės ir žurnalistinės kūrybos 
derinimą. Pirmasis J. Tumo- 
Vaižganto prizas iškilmingai 
buvo įteiktas poetui ir žurna
listui Gintautui Iešmantui, už 
pogrindinę literatūrinę kūry
bą 1980 m. suimtam ir nuteis
tam 6 metus lagerių ir 5 me
tus tremties. 1988 m. grįžęs į 
Lietuvą G. Iešmantas buvo 
Lietuvos žinių redaktoriumi, 
išrinktas į pirmąjį parlamen
tą, yra Kovo 11-sios Akto sig
nataras. Išleido keliolika poe

zijos knygų. Savo kūryboje at
gaivino tradicines laisvės, au
kos, tiesos, kovos sąvokas, su
teikdamas joms moralinio ap
sisprendimo prasmę.

Minėjimo dalyviai poetui 
Bernardui Brazdžioniui pa
siuntė šiltą sveikinimą jo gi
mimo 95-ųjų metinių proga. 
Buvo taip pat į JAV pasiųstas 
sveikinimas išeivijoje veikian
čios Lietuvių žurnalistų orga
nizacijos pirmininkui Kęstu
čiui Miklui, šiemet minėsian
čiam tokią pat sukaktį kaip 
Vaižganto įkurta Rašytojų ir 
žurnalistų sąjunga.

KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS 

BOSTONE
Kviečiame į žemaičių krašto 

poeto, dramaturgo, operos lib- 
retisto ir solisto Stasio Sant
vara kultūrinį subatvakarį 
„Stasiui Santvarai — 100”, 
kuris įvyks š.m. kovo 16 d., 6 
vai. vakare, Bostono Lietuvių 
piliečių klubo 3-ojo aukšto 
salėje (368 W. Broadvvay, S. 
Boston, MA).

Vakaro metu galėsite iš
girsti R. Keturakio paskaitą, 
pasiklausyti S. Santvara eilių, 
kurias skaitys bostoniškiai: E. 
Girdauskienė, D. Senutienė ir
N. Lingertaitis bei pasižiūrėti 
A. Kulbio skaidrių.

Negalėdami į tėviškę patys 
sugrįžti, sugrįžo ir sugrįžta į 
ją savo darbais...

Subatgakario organizato
riai: ALTS Bostono skyrius 
ir Užjūrio Lietuva (http:// 
www.užjuriolietuva.net)

D.J.

ww.u%25c5%25bejuriolietuva.net
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Kryžių žemė — Lietuva
• Pernai Lietuvos ambasa

dorė prie UNESCO Ugnė 
Karvelis į Lietuvą atvežė ir 
kultūros ministrei Romai 
Dovydėnienei įteikė UNES
CO sertifikatą, liudijantį, 
kad Lietuvos kryždirbystė 
įrašyta į pasaulio žodinio 
ir nematerialaus žmonįjos 
paveldo šedevrą sąrašą. 
Plačiau apibūdinti šį aukš
tą mūsų kryždirbystės 
įvertinimą Draugo kores
pondentas Algimantas An
tanas Naujokaitis paprašė 
Lietuvos liaudies kultūros 
centro vyriausiąją specia
listę, humanitarinių moks
lų daktarę Alę Počiulpaitę.

— Ką Lietuvai ir jos 
kultūrai reiškia didelis 
mūsų kryždirbystės įverti
nimas?

— Šis įvertinimas tarsi pa
tvirtina tai, ką mes seniai ži
nome, primena ir tarsi pakar
toja tą įvertinimą, kurio su
laukė mūsų liaudies skulptūra 

kaip žinome, yra neatski
riama lietuviškųjų medinių 
kryžių ir koplytėlių dalis) pir
mosiose lietuvių parodose 
Paryžiuje, Moncoje ir kt. Lie
tuviškuosius kryžius bei kop- 
Į5Jrt61^ ‘— jų gausą, formų ir 
puošimo įvairovę bei meniš-

Vinco Svirskio sukurtas koplyt
stulpis Ibutonių k., Kėdainių 
rąj. A. Počiulpaitės nuotr.

Senosios žemaičių kapinės. Ramūno Virkučio nuotrauka.

kūmą — yra pastebėję ir 
žavėjęsi keliautojai, moksli
ninkai, laikę lietuvių tautos 
išskirtinumo ženklu. Galima 
paminėti bent jau V. Šu- 
kevičių, kuris XX a. pradžioje 
rašė, jog lietuvių etnografines 
ribas galima nustatyti pagal 
daugybę puoštinių kryžių.

Šis įvertinimas šiandien 
reiškia daug. Apskritai, 
UNESCO sprendimas suda
rinėti žmonijos žodinio ir ne
materialaus paveldo šedevrų 
sąrašą reiškia ypatingą dė
mesį tautų ir net genčių 
kultūros reiškiniams, kurie 
tebėra gyvi iki mūsų dienų, 
turi ypatingą vaidmenį senųjų 
tradicijų išlaikymui ir tęstinu
mui. Pasaulio vienodėjimo ap
linkybėse, masinės kultūros 
lauke liaudies kultūra, liau
dies menas yra labai svarbūs 
ne tik kaip savaiminė vertybė, 
bet ir kaip sąlyga išsaugoti 
tautų savitumą, raiškos indi
vidualumą. Tai labai aišku ne 
tik iš reikalavimų, keliamų 
kandidatui į šedevrus, bet ir iš 
tų 19 valstybių tautų kultūrų, 
tarp kurių atsidūrė Lietuvos 
kryždirbystė.

Galbūt ne visiems žinoma, 
kad iš pradžių buvo pristatyta 
daugiau kaip 60 objektų, iš 
kurių per kelias vertinimo pa
kopas šedevrais buvo paskelb
ta 19. Paprastai atrenkama iš 
pasiūlytų keleto vienos vals
tybės tradicinės liaudies kul
tūros reiškinių galimi kandi
datai ir jų pristatymui rengia
mos kandidatinės bylos. Lietu
va be kryždirbystės buvo pa
siūliusi Vilniaus verbas, kera
miką, Kūčių papročius, laido
tuvių apeigas su liaudišku gie
dojimu, sutartines. Iš šio są
rašo UNESCO pasirinko kryž- 
dirbystę. Kandidatinė byla bu
vo parengta mažiau kaip per 
pusmetį, papildžius Lietu
vos liaudies kultūros centro 
(LLKC) tautodailės poskyryje 
sukauptą medžiagą. Kandi
datinę bylą sudarė išsamus 
tekstas, pristatantis kryž- 
dirbystę, fotografijų albumas, 
videofilmas.

— Ar sena lietuvių kryž
dirbystės istorija? Kokią 
reikšmę joje skirtumėt gar
siajam liaudies skulptoriui 
Vincui Svirskiui?

— Kalbant apie kryždir
bystės istoriją, iškyla jos kil
mės klausimas, kuris iki šiol 
nėra galutinai išspręstas, nes 

tokiam sprendimui stokojama 
ir istorinių, ir archeologinių 
duomenų. Iki šiolei gyvuoja 
dvi priešingos teorijos. Viena 
teigia, kad kryždirbystė, t.y., 
akivaizdus medinio paminklo 
poreikis, atsirado pagonybės 
laikais, kaip nekrokulto ap
raiška, spėjama buvus netgi 
senųjų lietuvių dievybių at
vaizdų (tam tikrų stabų). Įsi
galėjus krikščionybei, tie stati
niai įgavę krikščioniškus pa
vidalus, o senųjų dievybių at
vaizdus pakeitę šventieji.

Kita teorija kryždirbystės 
pradžią ir jos raidą sieja su 
krikščionybės įvedimu bei 
įsitvirtinimu ne tik viešajame 
gyvenime, bet ir žmogaus 
pasaulėvaizdyje, dvasinėje bei 
kultūrinėje orientacijoje. Pa
goniškosios kultūros bei sim
bolikos atspindžių ieškoma 
kryžių ir koplytėlių puošybos 
sąrangoje, ornamento pavida
luose. Ir vienai, ir kitai teori
jai atstovauja žymūs moksli
ninkai. Man labiau pagrįsta 
atrodo antroji, krikščioniško
sios kryžių kilmės, teorija. 
Reikia tikėtis, kad, laikui bė
gant, atsiras daugiau duome
nų šiam svarbiausiam ir su
dėtingam klausimui išspręsti. 
Nesileidžiant į platesnius 
svarstymus, galima pasakyti 
tiek, kad XIX a. laikomas 
kryždirbystės klestėjimo am
žiumi, savotiška jo klasika. 
Čia matome išvystytas bran
džias architektūrines ir skulp
tūrines formas, su kryžiais su
sijusią liaudies papročių ir 
apeigų visumą, ryškius regio
ninius bruožus, daug talen
tingų kryždirbių ir skulptorių 
(gaila, laikas pašykštėjo jų 
vardų). Iš šio laikotarpio ir 
daugiausia pavyzdžių yra 
išlikę.

Vincas Svirskis, kurio bran
džiausias kūrybos laikotarpis 
ir buvo amžių sandūra, yra 
ypatinga asmenybė lietuvių 
kryždirbystėje. Tokį jį daro 
visų pirma galingas talentas. 
Paveldėtas tradicijas (pamink
lo sąrangą, architektūrinių, 
dekoratyvinių bei skulptūri
nių elementų santykį ir kt.) jis 
įkūnijo visiškai kitokį kry
žiaus pavidale, sukūręs neda
lomą skulptūrinio ir archi
tektūrinio prado meninę vie
novę. V. Svirskio paminklo 
kūrimo principais remiasi ir 
daugelis dabartinių meistrų.

— Kuo būdingi lietuviški,

Faustas Kirša

SMŪTKELIS

Šimtametis senis ant tėvelio dvaro 
Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro.

Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido,
Tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido.

Drožia, skiedros krenta, dievuliukas žiūri, — 
Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.

Jis pats savo širdį, kančią kryžiavoja: 
Dievui veria šoną ir subado kojas.

Ant galvos vainiką iš erškėčių pina, 
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.

Pasirėmęs ranką ant kaulėtų kelių 
Su kančia ir siela gimsta pats smūtkelis.

Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta: 
Dievas atsistoja iš po senio kalto.

Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato: — 
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą,

Kai smūtkeliui plėšė paskutinę skiedrą,
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo: ,

„Dieve, abejoju, ar tam stuobriui reiktų 
Mano pirštų darbo, kad stebuklas veiktų.

Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai.

Jei stebuklus rodai, aš tavęs maldauju:
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja".

O kai jis Dievulį nunešė šventovėn
Viso krašto žmonės grįžo į dorovę.

Ir patsai senelis už jaunystės vėjus 
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

l
kryžiai, koplytstulpiai, kop
lytėlės, mūsą dievdirbių 
kūriniai, kuo jie skiriasi 
nuo kitų katalikiškojo pa
saulio kraštų kryžių?

— Lietuvių kryžių, kaip jau 
minėta, labai daug ir jie be 
galo įvairūs, — niekaip neras
tum dviejų visiškai vienodų. 
Dėl to juos labai sunku skirs
tyti pagal kokį nors vieningą 
požymį. Šiaipjau kryžiaus var
du bendrąja prasme vadina
mi visi krikščioniškos temati
kos paminklai. Tikslinga juos 
išskirti į kryžius (kryžmiškus 
ir stoginius — stogastulpius) 
bei koplytėles (ant stulpo — 
koplytstulpius, prie medžio ir 
ant žemės). Kiekvienas etno
grafinis regionas turi savas 
ryškias ypatybes.

Vienakryžmiai kryžmiški 
kryžiai būdingi visiems regio
nams, tik skiriasi jų aukštis, 
kryžmos puošybos pobūdis ir 

Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ugnė Karvelis (kairėje) Lietu
vos kultūros ministrei Romai Dovydėnienei įteikia pažymėjimų, 
liudijantį, kad Lietuvos kryždirbystė yra įtraukta į tautosakinio 
ir nematerialaus žmonįjos paveldo šedevrų sąrašą.

Iš Lietuvos liaudies kūrybos centro leidinio Liaudies kultūra.

kt. Dvikryžmių kryžių irgi 
esama beveik visur. Jie statyti 
ypatingai svarbiomis intenci
jomis, ypač apsaugai nuo 
maro, karų, o tarpukaryje — 
prašant Vilniaus išvadavimo 
ir pan. Tai vadinamieji šv. 
Benedikto, maro kryžiai arba 
karavikai, tik jų puošyba, net
gi kryžmų konstrukcija, skir
tinga. Ypač tai akivaizdu paly
ginus dzūkų ir pietų žemaičių 
kryžius.

Įvairaus dydžio ir pavidalų 
koplytėlės ant žemės būdingos 
tik žemaičiams, kaip ir iš
plėtotų formų, kryžmiško pla
no koplystulpiai (šiaip jau kop
lytstulpių galima rasti vi
suose regionuose, tik kitur jų 
nėra tiek daug ir tokių skir
tingų formų). Stoginius kry
žius (arba stogastulpius), ypač 
keliaaukščius, gausiai orna
mentuotus, kaip išskirtinį

Tautodailininkas Jonas Bugailiškis savo dirbtuvėje Aušros *Vkrtų 
gatvėje, Vilniuje. Algimanto Žižiūno nuotrauka

turtą, turi aukštaičiai. Kop
lytėlių prie medžių rastume 
visuose regionuose, bet niekur 
jų nebuvo taip tiršta, kaip Su
valkijoje (gaila, kad senųjų 
išliko labai mažai).

Dabartiniuose kryžiuose, kop
lytėlėse regioniniai bruožai 
nėra tokie ryškūs, atsiranda 
nauji pavidalai arba senųjų 
interpretacijos, kurių ryšys su 
tradicinėmis nėra tiesioginis 
ir atviras. Visada egzistuoja 
tradicijų, kurių vienas svar
biausių bruožų yra regioniš- 
kumas, tąsos ir išlaikymo pro
blema. Kalbant apie lietuvių 
kryžius (kaip, beje, ir apie 
kiekvieną liaudies dailės sritį) 
turimas galvoje ne koks nors 
ypatingas ir vieningas mode
lis, o įvairovė, ryškus regio- 
niškumas ir praktiškai ne
aprėpiama variantų gausybė, 
kurioje susipina visuotinieji 
dalykai, regioninės bei ben
druomeninės ypatybės (kiek
vienas kaimas, kiekviena pa
rapija yra palikusi ir palieka 
savo vietinės kultūros ir pa
saulėjautos antspaudą) ir kū
rėjo talento prigimtis.

Vienas iš labai svarbių 
kryždirbystės gyvybingumo 
bruožų — sakralinio turinio 
paminklo vaidmuo bendruo
menės ir atskiro žmogaus 
gyvenime, nuolatinis vidinis ir 
apeiginis santykis su juo, besi
reiškiantis kryžių puošime, 
liaudiškame pamaldume, pa
pročiuose, kurie atskiruose re
gionuose turi ryškių skirtumų 
(kaip labiausiai krintančius į 
akis galima paminėti dzūkų 
ant kryžių kabinamas juostas, 
prijuostėles, žemaičių skulp
tūrėlių rengimą bei puošimą).

Tikrąją prasmę liaudiškam 
paminklui suteikia skulptū
ros, t.y., jame esantys Jėzaus, 
Švč. M. Marįjos, šventųjų at
vaizdai — ne atsitiktinai pa
rinkti, o atliepiantys jo inten
ciją, kartais net skatinantys 
žmogaus ar bendruomenės 
pasaulėvoką, papročius bei 

prašymus, apsaugos poreikį 
ir pan. Gaila, bet paprotinė, 
apeiginė, kryždirbystės pusė 
yra palyginus mažėt' ištirta, 
daug papročių jau šiiiiykę, 
sunkiai atsekami, nauji;

— Ką galėtumėte pasaky
ti apie mūsų tautos nepa
prastą reiškinį — Kryžių 
Kalną, kurį sovietmėčiu 
mėginta sunaikinti?

— Ne tik mėginta, bet Ir 
buvo sunaikintas Kryžių kal
nas, tiesiog sulygintas su že
me mažiausiai porą kartų, 
tačiau vėl tuojau pat apaugda
vo kryžiais kryželiais. Jis iš 
tiesų nepaprastas daugeriopa 
prasme, jį galima vertinti kaip 
religinės sąmonės ypatingą 
raišką, kaip spontanišką liau
dies kūrinį, kaip stebuklingą 
vietą, kurioje išklausyti ar tik 
išreiškiami maldavimai pažy
mimi kryžiumi, kaip savotišku 
votu ar auka. Kaip toks reli
ginės raiškos būdas svarbus 
lietuvio sąmonei, rodo ir dau
gelis kitų, žymiai mažesnių 
kryžių kalnelių, kur vežami ir 
nešami kryžiai, kryželiai.

Džiaugiantis tokiu išskirti
numu, jo nepaprastu gyvybin
gumu, šiandien truputį ir ne
ramu dėl to, kad jo lankymas, 
kryžių gabenimas ten netaptų 
mada, veiksmu be dvasinio tu
rinio. Tokių tendencijų užuo
mazgų jau galima pastebėti, 
tai būtų pražūtinga Kryžių 
Kalnui ne tik kaip didžiausiai, 
ypatingiausiai kryžių sankau
pai medžiagine prasme, (čia 
gal mažiausia pavojų). Tapi
mas turizmo objektu palaips
niui pagraužtų tikrąsias jo 
dvasingumo šaknis bei pras
mę.

— Čikagos apylinkėse 
esančioje mūsų tautiečių 
Marįjos ir Antano Rudžių 
sodyboje visų dėmesį at
kreipia lietuviškas koplyt
stulpis, kryžių pamatysime 
ir prie dažnos lietuviškos 
parapįjos bažnyčios.

(Nukelta į 2 psl.)
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Kęstutis Genys
LIETUVAI

Tavo, o aš savo, kelią pasišviesiu, 
Jei sekli upelė būsi, — išsitiesiu...
Jei pakilusi banga, — prie tavo kranto 
Prisiglausiu aš kaip Gralio švento------

Šauksiu nepakeldamas akių nuo veido, — 
Kaip šešėlis tavo, kaip sudužęs aidas, — 
Kaip maža smiltelė, prisiglaudusi prie kojų, — 
Būsiu tavo atvaizdo blankus pasikartojimas. 
1981

LIETUVAI

Aš stebiuosi tavim, tiek amžių tu 
Nealsuodama ir nekvėpuodama, 
O plauki panardinta po vandeniu, 
Savo nevilčiai nepasiduodama.

Tik vaikystėje vieną akimirksnį 
Aš regėjau tave, laisvą Lietuvą, 
Kai buvai atsikvėpti iškilusi, — 
O po to — panirai vėl į sietuvą.

Kaip tu, motin, tiek vargo iškentusi, 
Tiek tremčių ir nelaimių pakėlusi,
Savo dvasią išsaugojai šventąją, 
Kaip išsaugojai savo tikėjimą?!
1986

LIETUVA PRISIKĖLĖ

Ar žalia, geltona, ar balta,
Žiema ar pavasaris, šilta ar šalta, 
Palinkęs po kryžium, galva karūnuota 
Ėjau pergyvenimą — savo Golgotą.

Ėjau ir tikėjau — sulauksiu. — Sulaukiau — 
Regiu, kaip šviesėja dangus apsiniaukęs, — 
Sugrįžta į Lietuvą meilė ir Dievas — 
Laisva Lietuva! Lietuva prisikėlus!
1991

Sofija Šviesaitė
BALTIJOS KELIAS

Baltijos kely trys Sesės moja
Trispalvėm ir šaukia „Lietuva“! — 
Estija ir Latvija dainuoja, —
Šventa Laisve, amžiais būk gyva!

Broli, sese, duok rankas ir širdį, 
Susijunkim pynėje vienoj.
Tautos šauksmą miškai, upės girdi
Ir žvaigždė padangėj mėlynoj!

Štai trispalvės dega mūs delnuose, —
Ką gi jaučia sielos — išsakyk...
Kankiniai prabyla sutemose 
Tūkstančiais liepsnelių pirmąsyk!..

Kilimėliais plazdančios ugnelės, — 
Partizanų širdis aš girdžiu...
Naujais kryžiais ženklinąs jų eilės, 
Pakelėm ir pamiškėm gūdžiom...

Petys petį rėmė ištvermingai
Nemunėlio, Dauguvos krantuos —
Ir „Lietuva brangi“ iškilmingai 
Nuskambėjo šlaitais Lietuvos.

Visi paukščiai laime spinduliuoti 
Neša skambų Himną ant sparnų.
Viešpatie, Tau norim padėkoti, — 
Nusilenkt berželiais ateinu!..
1989

TU GYVA

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

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

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

Naujas iššūkis Amerikos 
lietuviams

Paul Goble

„Amerikos Balso” vyresnysis direktoriaus patarėjas

1991 m. gegužės mėnesį aš 
turėjau garbę pirmą kartą nu
vykti į Lietuvą, kaip vienas iš 
JAV senatorių grupės, besi
lankančios Baltijos valstybė
se. Paskutinę naktį Vilniuje 
mes pietavome su keliais pre
zidento Vytauto Landsbergio 
vyriausybės pareigūnais. Besi
baigiant pietums, man buvo 
suteikta proga pasakyti, ką 
jaučiau savo širdyje. Aš užsi
miniau, kad daugelis pobūvio 
dalyvių, be abejo, domisi, dėl 
ko aš, amerikietis, neturintis 
nei lašelio baltiško kraujo gys
lose, pasiryžau remti Baltijos 
kraštų siekius.

Atsakymas iš tikrųjų buvo 
paprastas: tais sunkiaisiais 
1990 ir 1991 m. mėnesiais, lie
tuviai, latviai ir estai buvo ta
rytum tikrieji amerikiečiai, o 
mes, kurie turėjome laimės 
gimti JAV-se, dažnai pamirš
davome, kas mes esame.

Tai dabar paminiu, norė
damas atkreipti dėmesį, kad 
Amerikos lietuviai dažnai at
siranda panašioje padėtyje ir 
turi būti tiek Lietuvoj, tiek ir 
savo naujosios tėvynės — JAV 
— idėjų bei idealų gynėjai. Il
gais, tamsiais sovietų okupaci
jos metais Amerikos lietu
viams teko pagrindinis vaid
muo išlaikyti gyvą viltį. Be 
Amerikos lietuvių veiklos ne
būtų šiame krašte įtvirtinta 
okupacijos nepripažinimo poli
tika, be daugelio Amerikos lie
tuvių sunkaus darbo praeityje 
ir dabartyje toji Amerikos po
litika nebūtų tapusi vilties 
švyturiu lietuviams Lietuvoje.

Nereikia stebėtis, jog, so
vietų okupacijai pasibaigus, 
daugelis Amerikos lietuvių 
tikėjo, kad jų darbas taip pat 
buvo baigtas. Juk tai, ką jie 
per daugiau kaip 50 metų atli
ko, reikalavo tiesiog heroiškų 
pastangų. Šalia to, dar buvo 
jaučiama skaudi nuomonė, 
kad lietuviai Lietuvoje jautėsi 
pakankamai stiprūs patys 
puoselėti savo tėvynės ateitį, o 
diasporos talka jiems nebuvo 
reikalinga ar pageidaujama.

Dėl tos priežasties daug 
Amerikos lietuvių aplamai at
sisakė visuomeninės veiklos 
arba ją sumažino. Tą galima 
pastebėti iš mažėjančio laik
raščių prenumeratorių skai
čiaus ir vis mažiau besijun
giančių į organizuotą visuo
meninę veiklą.

Praslinkus dešimtmečiui, 
tas pasitraukimas iš visuo
meninio gyvenimo pavojingai 
gausėja. Galima tvirtinti, kad 
Lietuva tikrai šįmet taps 
NATO nare, tai žingsnis, ku
ris, daugelio nuomone, paga
liau jai užtikrins nepriklau
somybę ir saugumą. Vilnius 
ateinančių kelių metų bėgyje 
greičiausiai bus pakviestas 

Lietuva, tu gyva ežerėliais ir gojais, 
Pražydėjus žibutės melsva akele.
Neveltui, motinėle, tiek amžių aukojais, — 
Laisvai plazdant sparnais, mes budėsim šalia. 
1991 m.

įsijungti ir į Europos Sąjungą. 
Tai dar vienas žingsnis, ve
dantis Lietuvą į europietiškąjį 
pasaulį, iš kurio ji jėga buvo 
sovietų išplėšta 1940 metais.

Be abejo, abu šie įvykiai bus 
verti džiaugsmo. Aš tikrai 
sveikinsiu jų išsipildymą. Bet 
jie Lietuvai neužtikrina „is
torijos pabaigą”. Dar Lietuvos, 
o juo labiau Amerikos lietu
vių, laukia rimti iššūkiai. Ir 
šios nepriklausomybės su
kakties proga mes turime 
žvelgti dviem kryptimis tuo 
pačiu metu: į praeitį ir ateitį. 
Aš noriu pasakyti jums nela
bai malonią žinią, kad di
džiausi iššūkiai gali iškilti 
kaip tik ateityje, todėl visi 
mes, kuriems rūpi Lietuva, 
galbūt turėsime pasidarbuoti 
sunkiau, negu bet kuomet 
praeityje.

Sovietinės praeities 
šešėlis

Sovietinė Baltijos šalių oku
pacija tebetiesia savo šešėlį 
ant politinių 'Maskvos išskai
čiavimų ir taip pat ant dauge
lio lietuvių įsitikinimų, todėl 
Amerikos lietuviams tenka 
ypatingas vaidmuo: tuos vi
sus šešėlius sunaikinti.

Daugelis Maskvoje tebetiki, 
kad Rusija turėtų vaidinti pa
grindinį vaidmenį Lietuvoje. 
Rusų pasisakymai pastarojo 
dešimtmečio laikotarpiu ver
čia manyti, jog nedaug kas 
Kremliuje arba Rusijos užsie
nio ministerijoje tiki, kad Lie
tuvai turėtų būti leidžiama 
daryti savus sprendimus. Per 
tą laiką Maskva panaudojo 
įvairias priemones — ekono
minius spaudimus, kai kurių 
Lietuvos elito asmenų korup
ciją, nuolatinius priekaištus 
dėl žmogaus teisių pažeidimų 
ir praeityje turėtų ryšių su na
ciais. Vis akivaizdesni ženklai 
rodo, kad prez. Valdimir Putin 
yra net griežčiau nusistatęs 
šiomis spaudimo priemonėmis 
kontroliuoti lietuvių elgesį, 
negu jo pirmtakas Boris Jel- 
cin.

Tačiau daug lietuvių Lietu
voje ir taip pat Amerikos lietu
vių save ramina inintimi, kad, 
nepaisant kokias priemones 
Maskva vartojo (ir tebevarto
ja), besistengdama sukliudyti 
Lietuvai tapti NATO ir Euro
pos Sąjungos nare, jai ši kam
panija visgi nepavyko. Todėl 
tuos spaudimus galima igno
ruoti. Tokios išvados yra nepa
teisinamos. Skaudus faktas 
yra tai, kad nei NATO, nei ES 
narystė nesustabdys Maskvos 
nuo šios taktikos panaudojimo 
ateityje. Nei viena čia minėtų 
institucįjų nėra tam sukurta 
ir nei viena negali tarnauti 
kaip stebuklinga apsauga nuo 
šių Rusijos veiksmų. Iš esmės 
kaip tik dėl to, kad narystė su

teiks Vilniui daugiau veiklos 
galimybių, bent kai kas Rusi
joje gali šias priemones pa
naudoti ir dažniau, ir veiks
mingiau.

Praeityje Amerikos lietuviai 
imdavosi iniciatyvos atkreipti 
pasaulio dėmesį į tokius veiks
mus. Nemanau, kad perdėsiu 
sakydamas: jeigu nebūtų bu
vusios lietuvių diasporos, so
vietų valdžia būtų daug ilgiau 
gyvavusi, negu gyvavo. Todėl 
dabar kaip tik svarbu, kad 
Amerikos lietuviai vėl imtųsi 
tvirtos akcijos užtikrinti, kad 
Lietuva nenukentėtų nuo to
kių Maskvos manipuliacijų. 
Dabar reikalinga ne vien pri
minti Vakarams, bet įtikinti 
kad žmonės Lietuvoje, kad jie 
taip pat suprastų, kokios gali 
būti tų manipuliacijų pasek
mės.

Ši antroji paskirtis yra juo 
svarbesnė, nes sovietų okupa
cijos šešėlis dar tebetemdo 
daugelio Lietuvoje gyvenan
čiųjų sąmonę. Prieš pusšimtį 
metų, knygoje The Captive 
Mind Czeslow Milosz apibū
dino komunistinės sistemos 
poveikį savo aukoms. Jis rašė 
apie „laimės piliulę”, kuri už
nuodydavo protus ir sužlug
dydavo laisvą valią daugeliui 
komunistiniame režime gyve
nančių. Žmonės, priversti tą 
piliulę nuryti, prarasdavo mo
ralės principus ir asmenišką 
atsakomybę, kuri yra visų mo
ralės veiksmų pagrindas. De
ja, tos piliulės įtaka žmonėms, 
kaip mes dabar jau labai gerai 
žinome, veikia dar ilgai po to, 
kai tankai ir visa komunistų 
partija išnyko.

Lietuva išliko, nes jos žmo
nės turėjo tikėjimą, turėjo ka
talikišką moralę, ir dėl to, kad 
užsienyje gyveno ypatingi jos 
rezervai — diaspora. Lietuvos 
išlikimas aiškiai įrodo, kad 
komunistinė „laimės piliulė” 
ne visuomet veikia ir jos po
veikis ne visuomet ilgai tęsia
si. Bet visgi daug lietuvių bu
vo ir tebėra stipriai tos pi
liulės paveikti. Tai parodo jų 
veiksmai, remiant buvusius 
komunistus, noras, kad kaž
kas kitas imtųsi atsakomybės 
dėl jų gerovės, pasyvumas, kai 
susiduriama su iššūkiais.

Amerikos lietuviai vaidino 
pagrindinį vaidmenį, kovoda
mi su tomis komunistinės pra
eities nuosėdomis. Jie (taip 
pat ir mes) gali vertai di
džiuotis vaidmeniu, kurį atli
ko čia ir pačioje Lietuvoje. Ga
li didžiuotis ypač įnašu, kurį 
Lietuvai atidavė čikagietis 
Valdas Adamkus, daug prisi
dėjęs ir dabar prisidedantis, 
kad Lietuva atsikratytų praei- 
ties.

Tačiau tie iššūkiai, su ku
riais jis susiduria, yra įtiki
nančios priežastys, dėl ko 
Amerikos lietuviai neturi nu
leisti rankų, turi būti pasi
ruošę liudyti ir lietuviams, ir 
amerikiečiams, kas jau pa
siekta jų valstybėje ir ką dar 
reikia ateityje pasiekti. Nie
kas kitas jums to nepadarys, 
tik jūs patys.

Paul Goble.

Geografijos sugrįžimas

1989-1991 m. įvykiai, ku
riuos mes visi su džiaugsmu 
išgyvenome ir kurių niekuo
met nepamiršime, visgi istori
jos proceso neužbaigė. Tačiau 
jie sugrąžino geografiją į tarp
tautinio politinio gyvenimo 
centrą. Praėjusiame šimtme
tyje vykusios ideologinės 
grumtynės buvo sumažinusios 
geografijos svarbą daugelio 
tarptautinės politikos formuo
tojų sąmonėje. Tiksliausiai šį 
supratimą išryškino preziden
tas Kennedy, kai savo inaugu
racijos kalboje pareiškė, kad 
amerikiečiai „eis visur ir 
mokės bet kokią kainą”. Po 
pernai metų rugsėjo 11-osios 
mes vėl pamatėme, jog galbūt 
teks eiti į nenumatytas vietas 
ir mokėti aukštą kainą, kad 
nugalėtume iššūkius, kurie 
prieš mus atsistoja.

Bet, nepaisant ypatingų 
Amerikos sugebėjimų panau
doti jėgą kone kitoje pasaulio 
pusėje, pastaruoju dešimtme
čiu daugumas diplomatų vėl 
pradėjo mąstyti geografinėmis 
sąvokomis, vertinant valsty
bes pagal sritis, kuriose jos 
randamos. Galbūt pats ryš
kiausias to įrodymas yra Rusi
jos pareiškimai apie „artimąjį 
užsienį”, kurio valstybės yra 
„naujai nepriklausomos”.

Visos valstybės turi kaimy
nus, bet tik Rusija turi „ar
timą užsienį”. Tai terminas, 
kuris nušviečia daugelio rusų 
pažiūras, kad sovietų sferoje 
buvusios šalys, įskaitant oku
puotas Baltįjos valstybes, yra 
arba ir toliau turėtų būti Rusi
jos įtakos sferos dalis. Vien 
nuomonė, kad valstybės, ku
rios jau nepriklausomai gyve
na dešimt metų — Lietuvos 
atveju, beveik šimtmetį — yra 
„naujai nepriklausomos”, yra 
ne tik įžeidžianti, bet ir pavo
jinga.

Amerikos lietuviai gali su
vaidinti vertingą vaidmenį, 
parodydami, kokie įžeidžian
tys ir pavojingi tie terminai 
yra dabartiniame pasaulyje, 
kuris mąsto vis labiau geogra
finėmis, arba geriau sakyti, 
geopolitinėmis sąvokomis. Ir 
jiems tai įmanoma padaryti, 
nes gali kalbėti ir kaip lietu
viai, ir kaip amerikiečiai.

Nepriklausomybės dar 
nepakanka

Vos už kelių metų Lietuva 
minės šimtąją savo modernios 
valstybės sukaktį. Iki to laiko 
Lietuvos vystymąsis gali pa

Vidos Kuprytės nuotrauka

sukti vienu iš trijų kelių: į 
modernią europietišką valsty
bę, į „artimo užsienio” šalį 
arba į aprėžtą ir izoliuotą vi
suomenę Europos pakraštyje. 
Visų pirma, jeigu Lietuva 
visiškai įsijungs į vakarie
tiškas institucijas ir vėl taps 
viena pagrindinių veikėjų Eu
ropoje, nugalėdama sovietų 
palikimą savo krašte, jeigu ji 
turės gerai organizuotą laisvo
sios rinkos ekonomiką ir de
mokratinę politinę sistemą, 
tuomet ji bus išpildžiusi pa
žadą, padarytą 1990 metais.

Bet antrasis ir trečiasis ke
lias nėra toks patrauklus. Jei 
Lietuva pasiliks dominuojama 
„artimo užsienio” sindromo, 
jei ji tikės, kad tebėra Rusijos 
sferos įtakoje ir jos žmonės 
neįstengs atsikratyti sovietų 
okupacijos šešėlių, tuomet lie
tuvių tauta bus neišpildžiusi 
savo pažado nepriklausomy
bei, nors būtų ir NATO, ir 
Europos Sąjungos nare.

Ir jeigu Lietuva taptų atsi
skyrusi bei izoliuota, jeigu joje 
klestėtų kraštutiniai svyravi
mai — į kairę ir į dešinę (tie 
reiškiniai juk gali turėti ir vi
daus, ir užsienio šaknis), tuo
met 1989 ir 1990 m. svąjonės 
išnyks, o Lietuvos galimybės 
pasidarys dar blankesnės.

Deja, kadangi Lietuva yra 
maža valstybė, ji ne visuomet 
turi visišką laisvę pasirinkti 
savo ateitį. Tačiau Lietuva tu
ri jėgą, kurios daug šalių sto
koja: tai didelė ir pasiaukojan
ti diaspora, galinti padėti savo 
tautai ne tik išlikti, bet ir tap
ti valstybe, kuria visi galėtų 
didžiuotis; valstybe, kuri ne 
vien nepriklausoma, bet tikrai 
nepriklausomybės verta; kuri 
yra ne tik Europos dalis, bet 
pripažįstama kaip viena Euro
pos vadovių — valstybė, kuri 
gali būti tikra JAV partnerė.

Aš tikiu, kad Amerikos lie
tuviai gali padaryti svarbų 
įnašą tokiai savo tautos atei
čiai. Bet turime nepamiršti, 
kad grėsmės Lietuvos ateičiai 
yra tikros. Amerikos lietuviai 
turi veikti, kaip veikė praei
tyje, kad užtikrintų Lietuvai 
sulaukti 100-ojo gimtadienio, 
ir kad tas gimtadienis būtų 
laimingas.

*
Paul Goble kalba, pasakyta 

ALTo ruoštoje Lietuvos Nepri
klausomybės šventėje 2002 m. 
vasario 10 d. Maria gimnazijos 
auditorijoje, Čikagoje.

‘Kalboje išreikštos mintys 
yra vien paties Paul Goble, ne
būtinai atitinkančios „Ameri
kos Balso” arba JAV vyriau
sybės nuomonę.
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Jono Griniaus asmuo ir 
palikimas
Vidmantas Valiušaitis

Kalba Kauno miesto rotušėje 2002 m. kovo 5 d. minint Jono 
Griniaus 100 metų gimimo sukaktį

Minime iškilaus lietuvių 
menotyrininko ir literatūros 
mokslininko, kritiko, drama
turgo, publicisto Jono Gri
niaus gimimo šimtmetį. Šis 
pirmosios nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje ir Prancūzi
joje išsiugdęs žmogus, Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
daktaras, 1944 m. pasitraukęs 
į Vakarus, ten ir miręs, paliko 
reikšmingą pėdsaką lietuvių 
kultūroje, ypač menotyros ir 
lietuvių literatūros tyrinėjimo 
srityje.

Patyręs politinio emigranto 
dalią, J. Grinius kūrybingiau
sius savo gyvenimo metus 
turėjo praleisti ne Lietuvoje, 
atplėštas nuo akademinio dar
bo ir lietuviškos kultūros 
šaltinių. Lietuvių kultūros is
torijoje jis išlieka pirmiausia 
kaip plačios erudicijos, vaka
rietiško mąstymo, krikščio
niškų pažiūrų meno ir lite
ratūros kritikas. J. Grinius 
buvo vienas pirmųjų šiam dar
bui profesionaliai pasirengu
sių specialistų Lietuvoje. Nors 
sovietinės okupacijos metais 
jis buvo atkakliai neigtas ir 
net niekintas, nepriklausomy
bę atgavusioje Lietuvoje jo vei
kalai ir po 50 metų susilaukia 
pakartotinų leidimų, o jo pa
likimas nagrinėjamas bei ver
tinamas.

♦ ♦ ♦
Jonas Grinius gimė 1902 m. 

vasario 21 d. (lotyniškuoju ka
lendoriumi kovo 5 d.) Šiaurės 
Lietuvoje, netoli Joniškio, ne
dideliame Giminėnų kaime, 
amatininko šeimoje. 1922 m. 
baigęs Šiaulių gimnaziją, o 
1926 m. — Lietuvos universi
tetą, toliau gilino prancūzų 
kalbos ir literatūros bei meno 
studijas Prancūzijoje, Pary
žiaus Sorbonos ir Grenoblio 
universitetuose. Paryžiuje su
sipažino su prancūziškai ra
šiusiu lietuvių poetu, buvusiu 
Lietuvos Respublikos pasiun
tiniu Prancūzijoje Oskaru Mi
lašium. Tos pažinties paveik
tas, savo disertacijos tyrinė
jimo tema pasirinko O. Mila
šiaus kūrybą. 1992 m. bir
želio 13 d. Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologuos filosofi
jos fakultete J. Grinius ap
gynė daktaro disertaciją „O. 
V. Milašius poetas”. Tai buvo 
pirmoji O. Milašiaus kūrybos 

studija lietuviškai.
Iki sovietų okupacijos 1940 

m. J. Grinius dirbo Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos filosofuos fakultete, ėjo do
cento ir privatdocento parei
gas, dėstė prancūzų kalbą ir 
literatūrą, meno istorįją, este
tiką. Šiuo laikotarpiu jis pa
pildė ir išleido savo disertaciją
O. V. Milašius poetas (1930), 
parengė pirmąją studiją apie 
Vinco Mykolaičio-Putino kūry
bą Putino lyrika (1932), pa
rašė didelę dalį dvitomės Vi
suotinės literatūros istorijos. 
(Šis veikalas sulaukė 4 leidi
mų prieškario Lietuvoje ir vėl 
buvo pakartotinai išleistas ne
priklausomybę atgavus 1991 
m. 40 tūkst. egz. tiražu) Be to, 
1938-aisiais išleido pirmąjį es
tetikos mokslo veikalą lietu
vių kalba Grožis ir menas, o 
tuojau po Vilniaus atgavimo 
— menotyros studįją Vilniaus 
meno paminklai (1940, pakar
totinai išleista 1992).

J. Grinius buvo aktyvus vi
suomenininkas, lietuviškosios 
spaudos bendradarbis ir jos 
organizatorius. Dar studijų 
metais redagavo Pavasarį, 
Ateitį, 1936 m. drauge su ben
draminčiais prisidėjo prie vie
no didžiausių ir įdomiausių 
lietuviškų dienraščių — XX 
amžius — įsteigimo. Jis dirbo 
laikraščio redakcijoje be atly
ginimo iki pat 1940-ųjų vasa
ros, kol bolševikai jį uždarė. 
Rašė Židinyje, Naujojoje Ro
muvoje, Athenaeum’e, Meno 
kultūroje, Lietuvos mokykloje 
ir kt. Už mokslinius darbus ir 
pedagoginę veiklą, J. Grinius 
fakulteto akademinės ben
druomenės buvo nominuotas 
profesoriaus titului, tačiau, 
tautininkų valdžiai įsikišus, ši 
nominacija jam buvo sulaiky
ta dėl politinių motyvų.

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą ir komunistinei val
džiai 1940 m. liepos mėnesį 
uždarius Teologijos filosofijos 
fakultetą, J. Grinius buvo at
leistas iš universiteto, ku
riame buvo dirbęs per 10 
metų. Kurį laiką buvo be dar
bo, vėliau gavo mokytojo vietą 
Telšių gimnazijoje. Ten jis te
išbuvo dvi savaites. Ką tik 
įsteigtas Statybos ir architek
tūros fakultetas, paskelbęs 
viešą konkursą meno istorijos 
dėstytojo vietai užimti, geres

nio dėstytojo už J. Grinių ne
rado. Kad ir apšauktas „kle
rikalu”, laimėjęs konkursą, jis 
grįžo į universitetą, tačiau 
pažemintomis pareigomis — 
sovietų administruojamame 
universitete dirbo vyresniuoju 
dėstytoju.

Bolševikams pasitraukus ir 
Lietuvą okupavus vokiečiams, 
J. Grinius atgavo docento var
dą ir dėstė Statybos ir archi
tektūros bei Filosofijos fa
kultetuose. 1941 m. gruodžio 
mėn., Statybos ir architek
tūros fakulteto pristatytas, J. 
Grinius buvo išrinktas Kau
no universiteto senato sek
retorium ir šias pareigas 
ėjo iki 1944 liepos mėn. Kai 
1943-iaisiais naciai sumanė 
steigti Lietuvoje SS diviziją, J. 
Grinius drauge su kitais uni
versiteto profesoriais, pasisa
kiusiais prieš vokiečių skelbtą 
studentų mobilizavimo įstaty
mą, buvo uždarytas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

1944-ųjų vasarą, sovietų ar
mijoms antrąkart užplūstant 
Lietuvą, J. Grinius su žmona 
Alina Miliušyte-Griniene pasi
traukė į Vokietiją. Septyne
rius metus blaškytas po įvai
rias DP stovyklas iš vieno Vo
kietijos kampo į kitą, vargano
mis karo pabėgėlių sąlygomis 
organizavo lietuvišką spaudą, 
kūrė lietuviškas gimnazijas, 
jose dėstė ir joms vadovavo. 
Dalyvavo ir politinėje lietuvių 
egzodo veikloje, buvo Darbo 
federacijos atstovas VLIKe.

1952-1955 m. J. Grinius dir
bo Laisvosios Europos univer
siteto Strasbūre (Prancūzijoje) 
lietuviško seminaro vedėju ir 
lietuvių studentų vadovu. Ši 
aukštoji mokykla buvo įkurta 
specialiai studentams iš pa
vergtų Rytų Europos kraštų. 
Sovietų Sąjungai spaudžiant 
ir Vakaruose įsigalint detanto 
bei koegzistencijos nuotai
koms, Laisvosios Europos uni
versitetas buvo politiniais mo
tyvais uždarytas. Šio universi
teto absolventas, Švedijoje gy
venantis socialinių mokslų 
daktaras Kajetonas Čegins
kas, savo prisiminimuose apie 
J. Grinių rašo, kad „gražaus 
užsibrėžto tikslo [Laisvosios 
Europos universitetas Stras
būre] iš esmės nepasiekė, ne
bent atvirkščiai: davė Mask
vai akstiną įsteigti vadina
mąjį] Lumumbos un[iversi- 
te]tą, kuris ir šiandien dar 
veikia”. (Tie žodžiai parašyti 
1981 m.)

Uždarius Laisvosios Euro
pos kolegiją, J. Grinius grįžo į 
Vokietiją ir apsigyveno Miun
chene. Kaip laisvas bendra
darbis, trejus metus (1955- 
1958) dirbo „Amerikos balso” 
žurnalistu, rašė straipsnius 
kultūros ir politinėmis temo
mis. Vėliau ėmėsi pedagoginio 
darbo Vasario 16-osios gim
nazijoje Huetenfelde: buvo jos 
direktorius (1958-1960), vė
liau dėstė lituanistikos daly
kus, prancūzų ir rusų kalbą. 
Pakviestas pagrindinei pas-

Jonas Grinius

kaitai į II Lietuvių kultūros 
kongresą Čikagoje 1962 m., J. 
Grinius su paskaitomis aplan
kė žymesnes lietuvių kolonijas 
JAV ir Kanadoje. Šiaurės 
Amerikoje praleidęs 4,5 mėne
sio, savo įspūdžius aprašė 
Londone 1963 m. išleistoje 
knygoje Mano viešnagė Ameri
koje.

1972 m. išėjęs į pensiją, at
sidėjo vien kūrybiniam dar
bui. Išleido savo didžiausią 
(per 900 p.) ’literatūrologijos 
veikalą Veidai ir problemos 
lietuvių literatūroje (I t. 1973, 
II t. 1977), spėjo papildyti es
tetikos veikalą Grožis ir me
nas, kuris buvo išleistas Ro
moje 1982 m., jau po auto
riaus mirties. Jo kūrybinis pa
likimas — keliolika atskirais 
leidiniais, nedideliu tiražu iš
leistų knygų, šimtai straips
nių, išbarstytų prieškarinės 
Lietuvos bei išeivijos periodi
kos puslapiuose.

J. Grinius yra parašęs ir 
dramos kūrinių. 1963 m. už 6 
veiksmų eiliuotą istorinę dra
mą Gulbės giesmė (apie Bar
borą Radvilaitę) jam buvo pa
skirta Lietuvių rašytojų drau
gijos premija. 1947 m. Aidų 
žurnale paskelbtas stipriau
sias J. Griniaus draminis vei
kalas Stella Maris (Jūrų 
žvaigždė). Atskira knyga iš
leista pokario rezistenciją 
vaizduojanti drama Žiurkių 
kamera (Brooklyn, 1954). Vi
sos J. Griniaus dramos buvo 
pastatytos ir daug kartų vai
dintos įvairių lietuvių išeivijos 
dramos vienetų. Pagrindiniai 
jo dramų herojai savo idealų 
dažniausiai siekia, kovodami 
su prievarta arba grasomi 
mirties. Toje kovoje jie stipry
bės semiasi iš meilės ir krikš
čionių religijos. Todėl tikėji
mas ir meilė J. Griniaus dra
mose kartais atrodo galinges
ni už mirtį.

Mirė Jonas Grinius 1980 m. 
lapkričio 10 d. Miunchene nuo 
širdies infarkto. Buvo palaido
tas Miuncheno Westfiedhof 
kapinėse. Paryžietis architek
tas ir skulptorius Antanas 
Mončys, pagerbdamas J. Gri
niaus simpatijas klasikinėms 
struktūroms bei krikščioniš
kosioms ir lietuviškosioms 
vertybėms, suprojektavo ba
rokinę koloną primenantį pa
minklą su Apvaizdos akimi ir 
lietuvišku rūpintojėliu. 1998 
m. J. Griniaus ir jo žmonos A. 
Miliušytės-Grinienės palaikai, 
taip pat originalus A. Mončio 
paminklas, Lietuvos Respubli

kos Vyriausybės ir Kauno 
miesto savivaldybės rūpesčiu 
perkelti į Kauno Petrašiūnų 
kapines.

* * *
Jono Griniaus gyvenimas — 

dramatiškas ir sudėtingas in
divido egzistencine prasme — 
yra labai dėkingas ir reljefin
gas jo biografui. Jis gyveno 
didelių socialinių permainų ir 
epochų kaitos laikais, kurie 
palieka neišvengiamą pėdsaką 
stiprių asmenybių biografijo
se. J. Grinius, be jokios abe
jonės, buvo stipri asmenybė, 
pajėgusi stoiškai — be skundų 
ir aimanų — priimti laiko iš
šūkius ir savo žmogiškąją bei 
socialinę dramą paversti pozi
tyvia kūrybine energija.

Du kartus jam teko trauktis 
iš Lietuvos karo pabėgėlių 
vilkstinėse: pirmąsyk — į Ry
tus, Pirmojo pasaulinio karo 
metais, gelbstintis nuo kaize
rio kariuomenės siautėjimo 
Šiaurės Lietuvoje 1914 m.; 
antrąsyk — į Vakarus, An
trojo pasaulinio karo metais, 
siekiant išsaugoti gyvastį 
bolševikų antplūdžio metu 
1944-aisiais. Jam teko matyti 
entuziastingą jaunos Lietuvos 
valstybės kūrimąsi pirmosios 
nepriklausomybės metais, pa
čiam aktyviai dalyvauti, ug
dant jos intelektualines pa
jėgas, ir kartu — savo akimis 
regėti tragišką šio istorinio 
tarpsnio pabaigą.

J. Griniaus gyvenime būta 
palaimingų, žmogiškojo kūry
biškumo galių atsiskleidimui 
palankių akimirkų, ir tamsių, 
beviltiškų, asmenybę žlugdan
čių, perspektyvą gyventi ati
mančių, periodų. Jo asme
nybės vertė tuo ir išryškėja, 
kad jis niekad nepalūžo ir ne
rezignavo, jam tekusius iš
bandymus priėmė ramiai, be 
maišto, be desperacijos, be 
protestų, motyvuojamas vien 
humanistinio imperatyvo: liu
dyti žmogiškumą net ir ne
žmoniškomis sąlygomis.

Štai vaizdelis, leidžiantis ge
riau suprasti tas sąlygas, ku
riomis buvo tikrinamas žmo
giškumo ir kūrybiško matmuo 
anos kartos žmonėms.

„Keturiolika km nuo Muen- 
cheno Ingolstadto linkui, drėg
noje pamiškėje stovi per šimtą 
medinių barakų. Pastatyti jie 
buvo dar Hitlerio laikais, aero
dromo darbininkams užsienie
čiams, todėl yra labai skurdūs 
tiek savo išvaizda, tiek savo 
vidaus įrengimais: sienos plo
nytės, koridoriai tamsūs, kam

bariai maži ir žemi, rūsių nė
ra, tad žmonės krauna var
gingą savo mantą palovėse, 
pastalėse, anė spintų, korido
riuose. Tik neseniai čion buvo 
atvestas vanduo. Pirmiau ir tą 
reikėjo semtis iš šulinio. 
Šviesa vakarais nuolatos gęs
ta, nes kuro neužtenka, ir 
žmonės jungiasi krosneles į 
šviesos tinklą, tad saugikliai 
neišlaiko. Kartais ištisas va
landas tenka sėdėti tamsoje. 
Tai Schleissheimo DP stovyk
la. Pirmiau ji priklausė IRO 
žiniai. Bet jau nuo 1951 gruo
džio 1 d. perėjo vokiečių glo- 
bon ir dabar vadinasi DP Re- 
gierungslager Shcleissheim b. 
Muenchen. Ši stovykla glau
džia po savo stogu per 5,000 
pabėgėlių, daugiausia rusų ir 
ukrainiečių. Bet joje yra ir 
kitų tautybių: apie 700 kal
mukų, po keletą šimtų lenkų, 
žydų, latvių. Lietuvių joje yra 
tik apie šimtas. Jie neturi sau 
atskiro barako, bet yra išmė
tyti visur.

Šitoje vargingoje stovykloje, 
gal vargingiausioje iš visų DP 
stovyklų, gyvena jau kuris lai
kas ir dr. Jonas Grinius, ku
riam šių metų vasario 21 d. 
sukako 50 metų. [...] Tokioje 
tad aplinkoje ir tokia labai 
neaiškios ateities nuotaika dr. 
J. Grinius švenčia prasmingą 
savo amžiaus sukaktį”.

Taip sukaktuviniame straips
nyje 1952 m. Aiduose liudijo 
Antanas Maceina, žinomas fi
losofas ir artimas J. Griniaus 
šeimos draugas.

J. Griniaus biografijoje yra 
ir daugiau mažai žinomų, bet 
labai įdomių ir mūsų kultūros 
istorijai reikšmingų puslapių. 
Pavyzdžiui, ligi šiol iš esmės 
dar neatskleista ir literatūros 
istorijoje neaprašyta drama
tiška meilės istorija — mei
lės, kuria poetės Salomėjos 
Nėries širdis degė Jonui Gri
niui. Dabar, paskelbus visus 
Salomėjos Nėries laiškus, die
noraščius, anksčiau neskelb
tus eilėraščius, sugretinus ei
lėraščių parašymo datas su 
dienoraščio užrašais, nesunku 
įsitikinti, kad 1927 m. pas
kelbtas pirmasis Salomėjos 
Nėries eilėraščių rinkinys 
Anksti rytą, su nedidelėmis iš
imtimis, ir dar antra tiek 
eilėraščių, nepatekusių į šį rin
kinį, — tai toli skridusios 
žiežirbos tos ryškios, neatsa
kytos meilės, kuria Jonui Gri
niui degė Salomėjos Nėries 
širdis. O šios dramos pa
sekmės — dveji metai pra
gaištingų kančių moters šir
džiai, „kuri nemylima mylėjo” 
(čia S. Nėries žodžiai iš jos 
dienoraščio), ir išganingos va
landos poetės sielai, virtusios 
pluoštu geros poezijos. Štai tik 
vienas Salomėjos Nėries poezi
jos gabaliukas, anų jausmų 
liudijimas.

J. Griniaus išvykimo Pran- 
cūzijon išvakarėse — 1926 lie
pos 31 — Salomėja Nėris veda 
rafinuotą paralelę tarp savo 
pačios dramos ir biblijinio 
siužeto, kur Galilėjos ir Pe
rėjos tetrarcho Erodo Antipo 
(4 pr. Kr. — 37 po Kr.) poduk
ra Salomėja, būdama dar mer
gaitė, buvo pakviesta šokti 
vienos šventės metu savo 
patėvio karaliaus Erodo An
tipo akivaizdoje. Sužavėtas 
mergaitės meniniu šokiu, ka
ralius pažadėjo apdovanoti ją 
tuo, ko tik ji paprašys. Moti
nos įkalbėta, karaliaus ir visų 
nustebimui ji pareikalavo gal

vos Jono Krikštytojo, kuris 
buvo laikomas kalėjime, nes 
buvo viešai įspėjęs karalių dėl 
jo nedoro gyvenimo — gyveno 
susidėjęs su savo brolio žmo
na. Salomėja vėliau gyvėno 
nelegalioje moterystėję ' su 
savo patėviu Erodu Antipu, už 
savo kerintį šokį iškilmių me
tu, pareikalavusi Jono Krikš
tytojo galvos:

Svaigina, kvepia jazminai-— 
Ar tu žinai, ar tu žinai —‘ 
Kad aš tave labiau už dangų 

ir pasaulį.
Myliu? —
Tu vienas mano dievas, ma

no saulė.

Viena man galvą degina 
idėja: 

Tu — Jonas — o aš — 
Salomėja —
O, tavo išdidžią galvą aš 

nukirsti įsakysiu.
Tada bučiuosiu ją ir balto

mis lelijoms apkaišysiu —

Baigdamas tepridursiu, kad 
Jonas Grinius buvo nuodug
naus literatūrinio, meninio bei 
filosofinio išsilavinimo žmo
gus, literatūroje reiškęsis kaip 
krikščionis humanistės);," jis 
rūpinosi tautos likimo' pro
blemomis, estetine jos kultū
ra, literatūros perspektyvo
mis, buvo kritiškas „menas 
menui” filosofinei pažiūrai, 
nors pats savo veltiniuose 
neišleido iš akių estetinių, {me
no kūrinio kriterįjų.

Visa savo kūrybine ir vi
suomenine veikla J. Grinius 
rūpestingai ir uoliai tarnavo 
visuomenei. Jis buvę* vienas iš 
tų žmonių, kurie turėjo ^pilie
tinės drąsos sakyti tai, ką 
mano — literatūros moksle ir 
kritikoje, menotyroje, politi
koje, visuomenės gyvenimu.

Dramatiška J. Griniaus pri
gimtis, atsiskleidusi ja. dra
minėje kūryboje, rašytojo .sie
loje palaikė nuolat gyvą 
konfliktą tarp idealiosios gy
venimo plotmės ir individo ri
botumo, tarp žmogaus prigim
tyje slypinčio principingumo ir 
čia pat besireiškiančio jo opor
tunizmo. Gyvenime visada 
daugiau žmonių, linkusių į 
oportunizmą. Bet gyvą ir'dina
mišką visuomenę išlaiko žmo
nės su principais. Toks integ
ralaus ir principingo žmogaus 
pavyzdys — kūryboje bei isto
rijoje — lieka ir menotyrinin
kas, rašytojas, universiteto 
profesorius Jonas Grinius.

DOVANOTI ČIKAGOJE 
SUKAUPTI LIETUVIŲ 
DAILININKŲ DARBAI

Nuo vasario vidurio kau
niečiai Paveikslų galerijoje 
gali susipažinti su užsienio 
lietuvių dailininkų kūriniais. 
Daugiau kaip 300 darbų eks
ponuojamų parodoje „Čikaga- 
Kaunas: Galerijos sugrįži
mas”, Kaunui padovanojo Či
kagos Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio dailės galerįja.

Į Nacionalinį M. K. Čiur
lionio dailės muziejų atkeliavę 
kūriniai sukurti lietuvių daili
ninkų iŠ Šveduos, Vokietįjos, 
Prancūzijos, Jungtinių Ameri
kos Valstijų, Kanados, Austra
lijos ir kitų pasaulio valstybių. 
Ši už Atlanto gyvenančių tau
tiečių dovana leis meno mylė
tojams susipažinti su užsienio 
lietuvių daile, atspindinčia 
tautos meno tradicijas bei pa
saulinės dailės kryptis. Elta

t
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Su Kristumi į Kalvarijos kalną
Valerija Vilčinskienė

ĮŽANGA

Priglauski, Viešpatie,
Po savo kryžium, —
Kančioj, nelaimėj — 
Dideli...
Su Tavimi
Gyventi pasiryžę,
Gyvenime, maldoj — 
Su Tavimi.

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

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

EINANT Į PIRMĄJĄ STOTĮ

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

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

PIRMOJI STOTIS .
Viešpats Jėzus 
nuteisiamas mirti

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

Ir mano kaltę
Savosios meilės 
Šventumu.
Padėki nešti
Ir pakelti, —
Kryželį savo
Su Tavim imu...

ANTROJI STOTIS
Viešpats Jėzus paima 
nešti kryžių

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

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

TREČIOJI STOTIS

Viešpats Jėzus parpuola 
po kryžiumi 

Veronika, nušluosčiusi Viešpačiui Jėzui veidą.

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

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

KETVIRTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus sutinka 
savo Motiną

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

Nuodėmės, kaltės 
Širdį išdraskė...
Eini ir tik jį
Tematai...

Kaip bepaguosti?
Žodį surasti?
Krinta į žemę
Kraujo lašai...

PENKTOJI STOTIS
Simonas Kirenietis padeda 
Viešpačiui Jėzui nešti kryžių

„...sustiprink
Silpną mano dvasią...”
Kad paneščiau
Kryžių už Tave,
Tavo kelią
Tėviškėn atrasčiau,
Eidama
Gyvenimo gatve...

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

ŠEŠTOJI STOTIS
Veronika nušluosto
Viešpačiui Jėzui veidą

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

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

SEPTINTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus parpuola 
antrą kartą

Atverdavai akis,
Rankas pagydei,
Dvasią apvalei
Nuo demonų kerų...
Kur jos?
Kodėl nelydi?
Nepakelia Tavęs, 
Pasruvusio krauju?

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

Dėl Tavo meilės,
Tavo atleidimo,
Kelelio grįžt
Į Tėviškės namus.
Skaudi mintis —
Golgotos kalno nujautimas... 
Tu — meile šviečiantis, 
Ramus...

AŠTUNTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus ramina 
verkiančias moteris

Pagailėjo Tavęs,
Pagailėjo
Moterų būrelis
Pakely...

Tik, deja,
Suprasti negalėjo, 
Kodėl sukruvintas
Kenti...

Nuplaukim širdimi
Kaltybę savo,

Paneškim skaudų 
Kryžių ant pečių.
Tavoji siela

Neužsitarnavo
Tiek paniekos,
Tiek ašarų, kančių...

DEVINTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus parpuola 
trečią kartą

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

Po Palaimos ranka, 
Po žiaurumo našta, 
Ar supras,
Ką padarė žmogus?!
O bedugnė juoda!
Liks taurė išgerta, 
Mestas burtas
Kraupus...

DEŠIMTOJI STOTIS
Viešpačiui Jėzui nuplėšia 
drabužius

Kaltes savąsias
Nuoginti išdrįsę,
Tavajam kūne 
Pavertėm kančia.
Atleiski, Viešpatie,
Gėdingą išdavystę, 
Malonės rūbą 
Siausdamas slapčia.

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

VIENUOLIKTOJI STOTIS
Viešpatį Jėzų kala prie 
kryžiaus

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

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

DVYLIKTOJI STOTIS
Viešpats Jėzus miršta 
ant kryžiaus

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

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

TRYLIKTOJI STOTIS
Viešpatį Jėzų nuima 
nuo kryžiaus

Atgyjame
Po Tavo Meile, 
Kančia, Palaima 
Dieviškos širdies.

Nukryžiuotasis.

Motinos skausmu
Širdin ateisi
Tu, nepažinęs
Žemiškos mirties.

Kada pakyla
Ostija šventoji,
Tavo dvasia
Širdy klaupiuos,

Su Tavimi,
O Viešpatie, aukojuos
Visuos
Gyvenimo keliuos...

KETURIOLIKTOJI STOTIS

Viešpatį Jėzų laidoja

Padėk, o Viešpatie,
Panešti kryžių
Savu gyvenimu
Trapiu.
Tave malda
Aukštybėn lydžiu
Ir apsiaustą paliest
Klaupiu...

Michelangelo Buonarroti. 1499Pieta.

Vėlaquez

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

PABAIGAI

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

Neleisk, maldaujame,
Paklysti
Skurdžiam tamsos 
Labirinte.
Atleisk
Kasdienę išdavystę,
Sužeidžiančią
Krauju Tave...
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Iš dulkių į amžiną laimę
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC

Kai kurie korintiečiai pra
dėjo skelbti, kad nesą miru
siųjų prisikėlimo. Šv. Povilas 
pirmajame laiške tuos netikė
lius labai peikia ir bara. Jeigu 
nėra mirusiųjų prisikėlimo, 
tai ir Kristus nebuvo prikel
tas. Tada tuščias mūsų skelbi
mas ir tuščias jūsų tikėjimas. 
Tuomet mes liekame melagin
gi Dievo liudytojai, nes liudi
jome Dievo akyse, kad Jis pri
kėlęs Kristų, kurio Jis nėra 
prikėlęs. Jeigu mirusieji nega
li būti prikelti, tai ir Kristus 
nebuvo prikeltas. Jeigu Kris
tus nebuvo prikeltas, tai ir jū
sų tikėjimas tuščias, jūs dar 
tebesate savo nuodėmėse. 
Taip pat ir užmigusieji Kris
tuje yra žuvę. Ir jei vien dėl 
šio gyvenimo dėjome savo vil
tis į Kristų, tai mes labiausiai 
apgailėtini iš visų žmonių (1 
Kor. 12-18). Šitaip yra suriš
tas mirusiųjų prisikėlimas su 
Kristaus prisikėlimu, apie ku
rį nėra jokios abejonės. Kris
taus pasirodymai, Jo bendra
vimas su apaštalais ir kiti gy
vybės ženklai labai aiškiai 
skelbia, Kristų po mirties 
esant gyvą.

Sargybiniai prie kapo, apim
ti išgąsčio, atbėgo į miestą ir 
pranešė aukštiesiems kuni
gams, kas buvo įvykę. Aukš
tieji kunigai, pasitarę su se
niūnais, papirko sargybinius 
ir pamokė sakyti, kad, jiems 
bemiegant, Kristaus mokiniai, 
atėję naktį, Jį išvogė. Sargybi
niai, paėmę pinigus, taip ir 
padarė, kaip buvo pamokyti. 
Čia irgi veikė velnias į se
niūnus ir aukštuosius kuni
gus, kuriems nerūpėjo jokia 
teisybė (Mt. 28, 11-15).

Kai Viešpats Jėzus mirė ant 
kryžiaus, šventyklos uždanga 
perplyšo pusiau, žemė sudre
bėjo ir uolos ėmė skeldėti. 
Šimtininkas Longinas ir kiti 

Romualdo Kisieliaus nuotrauka.

su juo kareiviai labai išsigan
do. Šimtininkas sakė: „Tikrai 
šitas buvo Dievo Sūnus”. 
Šventyklos uždangos perplyši- 
mas buvo ženklas, duotas 
aukštiesiems kunigams ir 
Rašto aiškintojams, kad Jėzus 
yra tasai, apie kurį pranašai 
skelbė, jog Jis yra Mesijas. 
Bet jie šio ženklo nepaisė. Jie 
vis tiek bandė nuslėpti Kris
taus iš numirusiųjų prisikėli
mą. „Atsivėrė kapų rūsiai, ir 
daug užmigusių šventųjų kū
nų prisikėlė iš numirusių. 
Išėję iš kapų po Jėzaus pri
sikėlimo, jie atėjo į šventąjį 
miestą ir daug kam pasirodė” 
(Mt. 27, 51-54).

Kristus, prisikėlęs iš numi
rusiųjų, apsireiškė ir aplankė 
daugybę savo artimųjų drau
gų: Lozorių, piemenis, kurie 
pirmieji aplankė gimusį Jėzu- 
liuką, ypač tuos, kurie dalino
si Juo kančiomis po kry
žium, ir daugelį kitų, kurie 
nėra aprašyti Evangelijose. 
Jis visų pirma aplankė savo 
Motiną Mariją, kuri žinojo, 
kad Jos Sūnus po tokių baisių 
kančių ir mirties bus gyvas ir 
gyvens danguje amžinai su 
dieviška garbe. Prisikėlęs iš 
numirusių, Jėzus aplankė — 
prikėlė iš numirusių — ir sa
vo globėją šv. Juozapą, kurį 
Jis žemėje vadino savo tėvu. 
Jeigu šventųjų kūnai prisi
kėlė iš numirusių, tai šv. Juo
zapas Dievo akyse yra daug 
vertesnis už visus šventuo
sius. Jis juk buvo artimiau
sias ir mieliausias Švč. Mer
gelei Marijai ir Jėzui. Jeigu 
pranašas Elijas, kaip Šv. Raš
te parašyta, buvo degančiu ve
žimu paimtas į dangų (4 Kr. 
2, 1-13), tai jau tikrai šv. Juo
zapas buvo Dievui artimesnis, 
turėjo būti prikeltas iš numi
rusių ir paimtas su kūnu į 
dangų. Kristus leido šv. Juo
zapui numirti, kad apsaugotų 

jį nuo savo kančios ir mirties 
regėjimo.

Prisikėlus Viešpačiui iš nu
mirusių, aukštieji kunigai, se
niūnai ir Rašto aiškintojai la
bai gerai žinojo, kas darosi Je
ruzalėje, bet jie nenorėjo nei 
apie iš kapų prisikėlusius kal
bėti, nei kitus įvykius priimti, 
kaip Jėzaus prisikėlimo ženk
lus. Jie labai pyko, kodėl 
apaštalai moko žmones ir 
skelbia mirusiųjų prisikėlimą 
Jėzaus pavyzdžiu. Į Jeruzalę 
suvažiavo daugybė žmonių su 
ligoniais, kuriuos apaštalai 
Jėzaus vardu stebuklingai gy
dė. Jeruzalėje susirinko tau
tos vadovai, seniūnai ir Rašto 
aiškintojai, taip pat vyriau
sias kunigas Anas Kajafas. 
Jie, pasistatę apaštalus prieš 
teismo tarybą, paklausė, ko
kia galia ir kieno vardu jie 
visa tai daro. Petras visų 
apaštalų vardu atsakė, kad 
visa tai vyksta Jėzaus Naza
riečio vardu, kurį jūs nukry- 
žiavot ir kurį Dievas prikėlė 
iš numirusių. „Jėzus yra ak
muo, kurį jūs statytojai at- 
metėte ir kuris tapo kertiniu 
akmeniu, ir nėra niekame ki
tame išgelbėjimo, nes neduota 
žmonėms po dangumi kito 
vardo, kuriuo galėtume būti 
išgelbėti” (Apt. 4, 11-12). Teis
mo taryba kelis kartus buvo 
uždariusi apaštalus kalėjime, 
bet jie, angelo išlaisvinti, ir 
vėl šventovėje skelbė apie 
Kristų ir Jo mokslą.

Vienas fariziejų, vardu Ga- 
malielis, perspėjo tarybą, kad 
žydų vadovybė, aukštieji ku
nigai, taryba netaptų Dievo 
priešininkais. Taryba paklau
sė jo patarimo, jie pasišaukę 
apaštalus, juos nuplakdino, 
uždraudė kalbėti Jėzaus var
du ir paleido. O tie ėjo iš tary
bos džiaugdamiesi, kad dėl 
Jėzaus vardo užsitarnavo pa
nieką. Jie nesiliovė kiekvieną 
dieną mokyti šventykloje bei 
namuose ir skelbti gerąją nau
jieną apie Jėzų — Mesiją” 
(Apt. 5, 40-42).

Izraelio tauta yra viena to
kia, kuri išsaugojo visam pa
sauliui žinią, kad yra tik vie
nas Dievas. Bet labai graudu, 
kad jos vadovybė tapo taip 
akla, jog nematė savo tautos 
žmoguje Dievybės ir, kovoda
ma bei persekiodama tikin
čiuosius, nematė, kad kovoja 
prieš patį Dievą. Gal ir čia vi
sa vyko su šėtono pagalba ir 
įtaigojimu. O Viešpats Jėzus 
turi dievišką kantrybę ir visai 
žmonijai tokią meilę, kad lyg 
Jis to nežinotų. Kas pas mus 
yra kerštas, pas Dievą, taigi 
Kristų, tik meilė. Po prisi
kėlimo iš numirusiųjų Jėzus 
daugiausia bendravo su savo 
apaštalais. Baigdamas gyveni
mą šiame pasaulyje, Jis apaš
talams paliko įsakymą tęsti Jo 
pradėtą išganymo darbą: 
„Man duota visa valdžia dan
guje ir žemėje. Tad eikite ir 
padarykite mano mokiniais 
visų tautų žmones, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sū
naus, ir Šventosios Dvasios, 
mokydami laikytis visko, ką 
tik esu jums sakęs. Ir štai aš 
esu su jumis per visas dienas 
iki pasaulio pabaigos” (Mt. 28, 
18-20). Šv. Morkaus Evangeli
joje yra parašyta: „Kas įtikės

Prisikėlimas. Hans Pleydenwurff (1420-1472)

Velykų prisikėlimas
Kun. Valdas Aušra

Jono 20: 15-16: „Jėzus at
sakė jai: ‘Moteriške, ko verki? 
Ko ieškai?’ Ji manydama, kad 
jis esąs sodininkas, sako jam: 
‘Pone, jei tu jį nunešei, pasa
kyk man, kur jį padėjai, tai aš 
jį atsiimsiu.’ Jėzus tarė jai: 
‘Marija!’ atsigręžusi, ji sakė 
jam hebraiškai: ‘Rabuni’ ”.

Viešpats Jėzus prisikėlė 
iš mirties kapo! Aleliuja!

Praėjus Paschos šventei, 
moterys susiruošė prie savo 
mokytojo kapo. Jis mirė prieš 
pat prasidedant Šabui, dienos 

ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, 
o kas netikės, bus pasmerk
tas” (Mk. 16,16).

Jei šiandieną pažvelgsime į 
visą žmoniją ir patyrinėsime, 
kas yra pakrikštytas ir kas 
nepakrikštytas, tai rasime, 
kad nekrikštytų yra milijoni
nė dauguma. Iš jų gal dar 
dauguma nėra girdėję apie 
Kristų. Dar Jo mokslas visam 
pasauliui nėra apreikštas. 
Paskutinę dieną jie galės 
Viešpačiui pasiteisinti, kad 
nieko negirdėjo apie Kristų, 
ir, jei gyveno pagal teisingu
mą, kaip jie tai suprato, pas
kutiniame teisme bus ištei
sinti ir išgelbėti amžinajam 
gyvenimui. Tie, kurie buvo 
pakrikštyti ir jau girdėję apie 
Kristaus mokslą, bet gyveno, 
tarsi Dievo visai nebūtų, jei 
Kristus buvo jiems priešas čia 
žemėje, tai jie bus psmerkti. 
Jie neįeis į Viešpaties dan
gaus karalystę.

Pradžioje Gavėnios, Pelenų 
dieną kunigas barstė tikintie
siems galvas pelenais ir sakė: 
.Atsimink, žmogau, kad esi 
dulkė ir į dulkę pavirsi!” Buvo 
taip mums priminta, kad esa
me paimti iš žemės ir grįšime 

pabaigoje, ir todėl jos ne
suspėjo paruošti jo kūno taip, 
kaip reikalavo to meto pa
pročiai. Penktadienio pava
kary Jėzaus Nazariečio kūnas 
buvo paskubomis nuimtas nuo 
kryžiaus, susuktas į drobules 
ir palaidotas vieno dosnaus 
žmogaus kapavietėje. Tačiau 
niekas jo kūno neištepė alie
jais ir neišbalzamavo.

Galima įsivaizduoti, jog tos 
moterys labai nekantravo, nes 
visi keturi Evangelijų tekstai 
užsimena, kad jos atėjo prie 
kapo nuo pat ankstyvo ryto, 

į žemę, kur pavirsime tik dul
kėmis. Šitaip Kristaus Baž
nyčia kviečia pažinti, kas be 
Kristaus esame. Kristus labai 
smerkė fariziejus, Rašto aiš
kintojus ir aukštuosius kuni
gus, kurie reikalavo iš žmonių 
ypatingos garbės. Tokių gar
bės ieškotojų sutinkame ir 
mūsų gyvenime, kurie būtų 
atėję, nežinia iš kokio pasau
lio, kai mes visi iš savęs esa
me tik dulkės.

O Velykos, kurių mes lau
kiame, jau kitą pasaulį atida
ro. Per Velykas mes minime, 
kaip šv. Augustinas sako, di
džiausią Dievo stebuklą. Jis 
Kristų prikėlė iš numirusių. 
Velykos yra Viešpaties Jėzaus 
iš numirusiųjų Prisikėlimo 
šventė, mūsų didžiausia ir 
linksmiausia šventė. Jei Kris
tus prisikėlė iš numirusiųjų, 
tai ir mes pakilsime iš dulkių. 
Jėzus, gyvasis Dievas ir Žmo
gus, prikels mus amžinam gy
venimui. Tai bus didžiausias 
išaukštinimas žmonių, kurie 
myli Dievą. „Ko akis neregėjo, 
ko ausis negirdėjo, ko žmogui 
į mintį neatėjo, tai paruošė 
Dievas tiems, kurie Jį myli” (1 
Kor. 2, 9-10).

dienai tik pradėjus brėkšti, 
kai dar net sargybiniai snau
dė. Tai akivaizdžiai parodo, 
kad tos moterys buvo atsida
vusios mokytojo iš Nazareto 
pasekėjos. Jos ne tik nepabėgo 
(kaip kiti artimiausi Jėzaus 
pasekėjai), kai jų mokytojas 
buvo suimtas ir kankinamas, 
bet ir iki galo rūpinosi juo — 
net ir mirusiu.

Atėjusios prie kapo, jos rado 
angą dengusį akmenį nuristą į 
šoną, o kapavietę tuščią. Kyla 
panika, artimiausieji draugai 
informuojami: „Jiems neužte
ko mokytojo nužudyti, jie net 
jo kūną pavogė!” Du artimiau
siųjų neišlaikė ir nubėgo prie 
kapo pasižiūrėti, ar tiesą ta 
moteriškė kalba. Kaip tai gali 
būti!? Tai tikrų tikriausia ne
sąmonė! Pribėgę prie kapo, jie 
įsitikino kalbėjusiosios tiesa. 
Nužudyto jų mokytojo kūną 
pavogė!

Kas gali dabar pasakyti, ką 
tie žmonės jautė tą akimirką, 
kai pamatė kapą esant tuščiu: 
neviltį, skausmą, pyktį, bai
mę? O gal viską vienu metu? 
Vilties nebėra! Ir jie sugrįžo 
namo.

Šv. Raštas mums skelbia, 
kad jie tuo metu dar nebuvo 
supratę, ką anksčiau kalbėjo 
jų mokytojas, kai skelbė, kad 
gali atstatyti per 3 dienas 
šventovę, kai sakė, kad turi 
būti pakylėtas ir t.t. (v. 9). Jie 
buvo liūdesio ir skausmo su
kaustyti. Ar buvo kokia pras
mė jų mokytojo mokyme? Be
lieka grįžti namo...

Tačiau Magdalena nerimau
ja ir, nevilties apimta, visus 
sutiktuosius vis klausinėja: 
„Ar ne jūs paėmėte mano 
Viešpatį?”

Skausmas ją yra taip apaki
nęs, kad ji aplir k save beveik 
nieko nemato. Ašaros ritasi 
jos skruostais: „Sakykite, ar 
nematėte, kur jie padėjo mano 
Viešpatį?” Ji kreipiasi į du, 
baltai apsirengusius, angelus, 
net neatpažindama, kad tai 
nėra žemiškos būtybės. Ji 
kreipiasi su šiuo klausimu ir į 
sodininką: Ar ne jūs paėmėte 
mano Viešpatį? Pasakykite, 
kur jį padėjote?”

„Marija!” — nuskambėjo pri
sikėlusio Viešpaties kreipinys. 
Ir nuo jos akių lyg šydas nu
krito: „Rabuni!”

Mūsų Viešpats Jėzus 
prisikėlė iš mirties kapo! 

Aleliuja!

Mes ne kartą jau esame 
girdėję šią istorija. Ją krikš
čionys jau tūkstančius metų iš 
kartos į kartą vienas kitam 
perduoda. Ši istorija ir šian
dien pasakojama milijonuose 
vietų — kaip tik dabar, šiuo 
metu. Taip visą Žemės rutulį 
yra apgaubęs Viešpaties Jė
zaus Kristaus prisikėlimo at
minimo ir liudijimo „debesis”.

Mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus prisikėlė iš mirties 

kapo! Aleliuja!

Jau daugelį amžių visa 
krikščionija liudija šį ste
buklą, o tačiau jo reikšmė 
kiekvieną kartą vis naujai ir 
naujai atrandama. Būtų nuos
tabu, kad ji būtų atrasta vieną 
kartą ir visiems laikams, kaip 
kad Viešpats Kristus numirė 
už mus, pasiaukąjo už mus, 
vieną kartą ir visiems lai
kams. Tačiau tokia jau mūsų, 
žmonių, prigimtis, kad turime 
patys viską patirti savo kailiu, 

kad turime viską patys iš
gyventi ir pąjusti.

Nepakanka, kad Jėzus pa
naikino mūsų nuodėmę; neuž
tenka, kad Jis pats, būdamas 
nekaltas, prisiėmė mūsų visų 
nuodėmes, ant kryžiaus nu
mirdamas už mus visus. Ne
užtenka žinoti, kad Jo mirtimi 
pasiekta pergalė prieš Mirtį ir 
pasaulio Nuodėmę buvo pa
tvirtinta prisikėlimo stebuklu.

Reikia dar tuo ir tikėti

Be tikėjimo mes esame kaip 
tie mokiniai: pasimetę, įpuolę 
į neviltį, kankinami baimės. 
Mes turime galią suprasti, 
kad esame nuodėmingi. Tai 
yra įskiepyta kiekvieno žmo
gaus supratime, tai skelbia ir 
Dievo teisėjas — Įstatymas 
(10 Dievo įsakymų).

Be tikėjimo mes esame, kaip 
Marija Magdalena — besi
blaškantys po kapines, po mi
rusiųjų pasaulį, ir ieškantys 
vakarykštės dienos. Be tikėji
mo mes neturime vizijos, ne
matome ateities, netgi nema
tome ir nesuprantame, kas iš 
tikrųjų dedasi aplinkui. Vakar 
patirtas skausmas mus akina 
ir traukia atgalios. Didžiojo 
Penktadienio patyrimas mus 
apvaldo, paverčia mus savo 
vergais ir užmeta skausmo 
šydą ant mūsų akių: Ar ne 
jūs paėmėte mano Viešpatį? 
Pasakykite, kur jį padėjote?”

O tuo tarpu Viešpats-stovi 
visai šalia mūsų ir mus stebi. 
Kartais Jį mes matome, kaip 
sodininką, kartais, kaip gat
vės elgetą, kaip kasdien 
nušniaukštame koridoriuje ar 
užpakalinėje gatvelėje sutin
kamą kaimyną,...

Mes, kaip akli, praeiname 
pro Jį, Jo net neatpažindami, 
kol Jis mus nepašaukia vardu: 
„Marija! — Žmogau, vaike, 
kaimyne, pone!”

Vienu ar kitu savo gyvenimo 
momentu mes visi išgirstame 
šį Viešpaties šaukimą. Nuo 
pat krikščionybės pradžios Ve
lykos buvo švenčiamos, pri
imant šventuoju krikštu į 
Kristaus šeimą naujuosius jos 
narius.

„Marija!” — nuskambėjo pri
sikėlusio Viešpaties kreipinys. 
Ir nuo jos akių lyg šydas nu
krito: „Rabuni!” Ji atpažino 
savo prisikėlusį mokytoją ir 
Viešpatį. Panašiai, kaip į Ma
ry ą, Viešpats Kristus kreipia
si ir į mus. Ar mes girdime šį 
kvietimą?Ar mes gebame atsa
kyti į jį, kaip ir Marija?

Ap. Paulius mums pataria 
(Kolosiečiams 3:1-4): „Jeigu 
esate su Kristumi prikelti, 
siekite to, kas aukštybėse, kur 
Kristus sėdi Dievo dešinėje. 
Rūpinkitės tuo, kas aukšty
bėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs 
juk esate mirę, ir jūsų gyveni
mas su Kristumi yra paslėp
tas Dieve. Kai apsireikš Kris
tus — mūsų gyvastis, tuomet 
su juo ir jūs pasirodysite 
šlovingi.”
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Išeivija ir kelias į tikrąjį 
išsilaisvinimą
Vytautas Antanas Dambrava

Šio pranešimo tema yra 
apie išsilaisvinimą, o ne apie 
laisvinimą. Žodžio „laisvini
mas” organiškai negaliu pa
kęsti ir b\jau. Aš dar vis atsi
menu, kaip sovietiniai tankai 
laisvino Lietuvą, išplėšdami 
krašto nepriklausomybę, dras
kydami lietuvių tautą, oku
puodami ir pavergdami mus. 
Man ir šiandien aidu atsilie
pia Justo Paleckio Kremliaus 
išprievartautų rinkimų šūkiai: 
„Nebereiks lietuviams važiuo
ti į visokias Amerikas ir Bra- 
zilįjas”...

Ir nevažiavo, važiavo kitur. 
Trėmė Sibiran dešimtis tūks
tančių lietuvių, trėmė mano 
šeimą, trėmė ministrą Urbšį 
to paties Justo Paleckio pa
rašu, nors jis galbūt to ir ne
norėjo. Ne be reikalo Mečys 
Gedvilas aimanavo, iš Mask
vos grįžusiam ir šiurpią tiesą 
sužinojusiam, Vincui Krėvei 
Mickevičiui: „Patekau tokion 
klampynėn, kad man belieka 
iš proto išeiti, nusišauti ar 
laukti, kol kitas mane nušaus. 
I įsakymų nevykdantį bolševi
ką žiūrima, kaip į išdaviką”... 
Tiek dėl ano mūsų laisvinimo. 
Užtruko pusę šimto metų, bet 
tas nelemtas laisvinimas pra
ėjo.

Dirbdamas Lotynų Ameri
koje, išgyvenau kitą laisvini
mo variantą. Buvau gyvu liu
dininku pastangų Katalikų 
Bažnyčią laisvinti nuo jos teo
loguos, kada kunigas klausy
tojams piršo ne Šventąjį Raš
tą, o Komunistų manifestą. 
Kardinolas Ratzinger šitaip 
apibūdino to laisvinimo turinį: 
„Pasaulis turįs būti aiškina
mas pagal klasių kovos sche
mą ir kad esą tegalima rinktis 
tik arba kapitalizmą, arba 
marksizmą. Jeigu kas mė
gintų šitokį krikščionybės aiš
kinimą neigti, tik pasirodytų 
stovįs turtuolių ar valdovų 
pusėje ir esąs vargstančiųjų ir 
prislėgtųjų priešas, o tuo pa
čiu ir Jėzaus priešas”...

Mes, lietuviai, būdami mark
sizmo sukrėsti tiek esme- 
niškai, tiek ypač tautiškai, 
nenorėjome tikėti, kad esama 
visos teologuos, kuri skelbiasi 
laisvinanti vargstančius ir 
prispaustuosius marksizmo 
persunkta krikščionybe.

Bet ir tas laisvinimas su
byrėjo, — ačiū Dievui.

Šiandien kalba eina apie 
mūsų pačių išsilaisvinimą, as
meninį ir lietuvių tautos išsi
laisvinimą.

Kodėl mums, išeiviams, turi 
rūpėti tokie dalykai, kaip ant
rasis tautos išsilaisvinimas? 
Ar neužteko pirmojo? Ko dar 
lietuviai nori? Apie kokį iš
silaisvinimą eina kalba? Ar 
turime teisės kalbėti ir, ko 
gero, reikalauti kažkokio tau
tos išsilaisvinimo, mes — išei
viai? Man labai patiko Los An
geles Lietuvių fronto bičiulių 
skyriaus pirmininkės advo
katės Žibutės Alex Brinkienės 
tvirtinimas, jog mes neturime, 
o privalome rūpintis Lietuvos 
reikalais. Tai mūsų teisė ir pa
reiga. Mums svarbu turėti 
tautiškai ir morališkai sveiką 
kriščionišką tautą, nesvarbu 

— patinka kam tas, ar ne. 
Mylėdami tautą, privalome 
dėl jos gerovės kovoti, nes ji 
yra vertybių nešėja ir kūrėja. 
Išeiviai nėra tautos atplaiša. 
Jie lygiai priklauso tautai, 
kaip ir tie, kurie gyvena jos 
krašte.

Bet apie kokį išsilaisvinimą 
mes kalbame?

Sugriuvus Sovietų Sąjungai, 
visas pasaulis suprato, kad so
vietinės sistemos pagrindu 
buvo melas, o prievarta — 
priemonė melui įpilietinti, 
kaip gyvenimo normai. Vie- 
šajame gyvenime visi vienas 
kitam melavo ir visi žinojo, 
kad meluoja. Tik maža dalis 
savo atsakomybe ir rizika me
lui priešinosi. Juk pavergtas 
lietuvis buvo verčiamas ne tik 
melą priimti, bet ir jį mylėti. 
Kas melu negyveno, melui 
priešinosi — ilgainiui atsidūrė 
tardymo kamerose, kalėji
muose, tremtyje arba beprot
namyje. Prisimenu Vievio gy
ventojų įsipareigojimą kaž
kokio jubiliejaus proga Stalino 
garbei pastatyti kiaulidę. Tik
riausiai tai buvo ne meilės 
giesmė jam, paprastas melas, 
o gal dar viena proga komu
nistų vadams Stalino garbei 
prisišveisti kiaulienos.

Visa tai, ačiū Dievui, pri
klauso praeičiai. Sovietų ka
riuomenė iš Lietuvos išvesta, 
sovietinį jungą tauta nusi
metė. Šiandien galime džiaug
tis esą lietuviais (bent vardu, 
jei ne darbais), galime di
džiuotis savo istorįja, kurią 
per pusę šimto metų okupan
tas klastojo, galime vėl pul
suoti Lietuvos didvyrių dva
sia, viešai garbinti Dievą, 
auklėti vaikus, laisvai keliauti 
po pasaulį. Lietuva išsilais
vino ir iš tautos budelių, pra
dedant Stalinu, baigiant sa
vais išdavikais, tarnavusiais 
okupantui ir sovietinusiais 
Lietuvą. Mes esame pasaulio 
pripažinta laisva, nepriklauso
ma valstybė kelyje į Europos 
ir Šiaurės Atlanto sąjungas.

Ne visai. Išsilaisvinę nuo 
nuožmaus priešo, mes dar 
neišsilaisvinome iš savo nege
rovių, o jos tautą yra apniku
sios spiečiais. Buvę prievartos 
vergais, mes melo neatsi
kratėme. Buvę korupcijos ir 
kyšių vergais — mes tokiais 
vergais ir toliau likome. Tautą 
kamuoja reketas, politikų ne
sąžiningumas, pašaipa, net 
panieka religijai ir moralei. 
Šmeižtų bangos nesiliauja — 
tai to paties melo įvairūs pavi
dalai, kurie dar vis neleidžia 
geros valios piliečiams (o jų 
yra dauguma) naudotis sun
kiai atgautos laisvės palaima. 
Nusivylę žmonės jau nustojo 
kalbėti apie teisingumą — jo 
vis nesulaukia. Ekonomikoje 
ir politikoje įsitvirtinusiems 
priešams nepriklausomybė ko 
gero yra kliūtis jų savanau
diškiems tikslams įgyvendinti. 
Melo nuodai paliečia, o galbūt 
ir paveikia, didelę dalį gerava
lių tautiečių, esančių apati
joje, laukiančių ir nesulau
kiančių valdžioje ir spaudoje, 
ir iš viso viešąjame gyveni
me, padorumo, sąžiningumo, 
krikščioniškos pagarbos žmo

gui, tiesos ir teisingumo. Per 
vienuolika metų Lietuvą valdė 
ir kairieji, ir dešinieji, bet ir 
jie sovietinių žaizdų neišgydė, 
sovietinių ydų neišgujo. Visi 
ligšioliniai rinkimai rodyte 
rodė, jog visuomenė pasiū
lytais kandidatais nusivylė ir 
kiekvienuose rinkimuose juos 
radikaliai keitė, kad vėl nusi
viltų. Balsavimo metu dažnai 
buvo girdima, kad piliečiai 
renkasi „mažesnį blogį”, taigi 
iš balsavimo nieko gero nė 
nesitikėjo. Apie pusė rinkėjų 
paskutiniuose rinkimuose ne
dalyvavo. Ar toji apatįja ne
sakė, kad rinkimai dar vis nie
ko neišsprendžia? Peršasi 
išvada, kad visame šiame poli
tiniame, socialiniame procese 
lietuviškoji visuomenė dar ne
buvo suradusi žmonių, kurie 
jai tinkamai atstovautų.

Atrodo, kad per visą tą at
kurtos nepriklausomybės lai
ką Lietuvos valstybės vairas, 
tiesa, su išimtimis, nebuvo pa
tikėtas žmonėms, kurie savo 
asmenybe, pavyzdžiu, atlik
tais darbais ir aukos dvasia 
būtų įrodę, kad privačiame ir 
viešąjame gyvenime ryžtasi 
vadovautis krikščioniška mo
rale, kilniu patriotizmu, arti
mo meile ir nesužalotos de
mokratijos principais. Išeivija 
neatsistebėdama klausia: kaip 
čia yra, kad, iš komunistų jun
go ryžtingai išsilaisvinusi, 
tauta tebegyvena sovietiniu 
melo, apgaulės kombinacijų, 
šmeižto palikimu, kad visose 
viešojo gyvenimo srityse lietu
viška tešla vis dar užrau
giama senu sovietiniu raugu, 
kad tie, kurie sovietijoje buvo 
„viskas” ir dabar nori būti, jei 
ne „viskuo”, tai bent valstybės 
gyvenimą dominuojančiu „šiuo 
tuo”. Man rodosi, kad tie, ku
rie tarnavo sovietiniam engė
jui, savo darbą jau baigė ir 
savo lošimą pralošė. Jų parei
ga užleisti vadovaujančias vie
tas švarioms rankoms, jų rolė 
jau suvaidinta. Bet yra faktas, 
kad daugelis sovietijos vete
ranų laikosi įsitvirtinę nepri
klausomos valstybės valdžioje, 
nesistengdami — net nesuvok
dami reikalo — kovoti už tai, 
kas teisinga, kilnu ir dora, o 
valdo ir veikia oportunisti- 
niais motyvais ir būsimą prezi
dento, o vėliau ir Seimo, rin
kimų sezoną vėl daro labai 
problematišką. Nuo bolševiki
nio melo pavargusi tauta žo
džiais ir valia reikalauja „At
verti duris teisingumui”. Tas 
durų teisingumui atvėrimas 
kaip tik ir būtų tikrasis iš
silaisvinimas. Jis yra būtinas, 
ilgiau neatidedamas.

Išeivįja negali užmiršti, kad 
tautinis broliškumas kiek
vieną įpareigoja būti savo bro
lių sąžine. Patriotizmas be 
tautos meilės yra tuščia de
klamacija. Išeivija neturi tei
sės užmerkti akių prieš tam
siuosius tikrovės aspektus. 
Todėl filosofas Juozas Girnius 
ir kalba apie tautinę iš
tikimybę:

„Reikia ir mums išbusti iš 
visų iliuzijų, šviesių ir tamsių 
ir atsigręžti į save pačius — į 
savo sąžines. Ateitį kuria ne 
laukimas, o veikimas. Nieka

da padėtis nėra taip užtik
rintai viltinga, kad nebūtų 
kuo rūpintis. Lygiai niekuo
met padėtis nėra tokia bevil
tiška, kad tektų jau kovos at
sisakyti. Reikia kovoti už 
ateitį, o ne pasyviai jos laukti.

Reikia mums gilesnio opti
mizmo tikėti savo idealu. Mes 
turime būti sukrečiami nepa
guodžiamo skausmo dėl to, ką 
regime tikrovėje, ir su visu op
timizmu turime ryžtis tam, 
kam mus įpareigoja tautinė 
ištikimybė”.

Atsparusis realizmas yra ne 
rezignacija, o rezistencija, ne 
pasidavimas, o pasipriešini
mas. Mes gi esame lietuviškos 
rezistencijos vaikai ir anūkai. 
Rezistencįjos, bandytos skaus
me, plukdytos ašarose, degin
tos ugnyje ir mirkytos krau- 
juje. Pats kovojimas yra sa
vyje laimėjimas. Kas iš tiesų 
yra prasminga, yra prasminga 
visam laikui.

Suprantu, kad visa tai, į ką 
apeliuojame rezistencinio ti
kėjimo vardu, materialistinio 
nusistatymo žmogui iš tikro 
tėra tuščias svaičiojimas, čia 
vyksta dvasių išsiskyrimas: 
vieni savo žmogiškąją vertę 
regi ištikimybėje idealui, antri 
teieško savo naudos, nieku 
kitu nesirūpindami. Pagal 
Girnių, „tik tas gali tautinę 
ištikimybę suvokti ištikimybe 
sau pačiam, kam tauta yra 
brangi savyje pačioje, o ne dėl 
vienokios ar kitokios naudos. 
Be asmeninio idealizmo ne
įmanoma tautinė ištikimybė”. 
Todėl šiandien viltis yra tuo
se, kurių idealizmas išsiskleis 
ir tautiniu idealizmu, tai yra 
rezistenciniu tikėjimu antruo
ju tautos išsilaisvinimu, o 
drauge ir savo tautos šviesia, 
dora ateitimi. Šisai mūsų 
troškimas yra galimas ir pri
valus įgyvendinti. Idealizmas 
yra ne tikrovės jausmo stokoji
mas, o valia viešpatauti tikro
vei. Ją kuriant tokią, kad ji 
liudytų žmogaus didybę, o ne 
menkystę. Gyvai dvasiai įžieb
ti nėra recepto, bet, kur dva
sia gyva — pati randa spren
dimus. Ras sprendimus ir tau
ta, išeivijos talkinama. Gyvų 
žmonių reikia. Išeivijoje ir tė
vynėje vieną dieną Dovydas 
nugalės Galuotą. Šiandien 
mums reikia dvasių išjudini
mo ir sąžinių išbudimo... Tau
tos noras išsilaisvinti iš klaidų 
ir nuodėmių, apsivalyti nuo 
nusikaltimų ir visokio purvo 
yra teisingas, ir mūsų kova 
yra bendra.

Tikėkime ta mažuma, kuri 
drįsta tikėti ir gyventi žmo
giškosios didybės idealu. Tikiu 
į antrąjį ir tikrąjį mūsų brolių 
išsilaisvinimą iš tautą apniku
sių ydų ir bėdų, savo tautos is
torijos garbei ir krikščioniškos 
Lietuvos didybei.

Ne už jūrų marių būsimieji 
Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimai. Į juos reikia 
žiūrėti visu rimtumu. Demo
kratija be partijų laikytis ne
gali, bet ligi šiol partijos savo 
egzamino neišlaikė. Ką be
rinktume, ieškokime dorų, są
žiningų, pasišventusių tau
tiečių atsakingiausiems vals
tybės postams ir tų, kurie 
savo žodžiais ir darbais įrodė 
meilę Lietuvai, kurie yra 
ištikimi teisingumui, krikščio
niškai moralei ir vertai imasi 
atsakomybės už sąžiningą vie
šųjų reikalų įgyvendinimą. Ei
sime su tais, kurie rauna ne
švarumais persunktą praeitį 
su visomis šaknimis.

Kazio Ambrozaičio nuotrauka.

Prisimintas menotyrininkas, 
jo darbai

Kauno miesto rotušėje kovo 
5 d. paminėta menotyrininko 
ir literatūros kritiko, drama
turgo ir publicisto, mokslinin
ko ir pedagogo, Vytauto Di
džiojo universiteto profeso
riaus ir senato sekretoriaus, 
dr. Jono Griniaus (1902-1980) 
100-ųjų gimimo metinių su
kaktis.

Prieš tai aplankę ir pagerbę 
Jono Griniaus kapą Petra
šiūnų kapinėse, gausiai susi
rinkę minėjimo dalyviai Jė
zuitų bažnyčioje dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias aukojo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, giedojo — 
Kauno berniukų ir jaunuolių 
choras „Varpelis”, vadovauja
mas Ksavero Plančiūno.

Iškilmingo minėjimo Kauno 
rotušėje programą pradėjo 
operos solistas Kęstutis Mar
čiulionis, atlikęs Giovanni Pai- 
siello „Nei cor piu non mi sen- 
to”, akompanuojant pianistui 
Rimvydui Kruopiui.

Miesto ceremonijų meisteris 
Kęstutis Ignatavičius pasvei
kino gausiai susirinkusius į 
senąją rotušę Kauno akade
minės visuomenės, kultūros, 
mokslo, dvasininkįjos atsto
vus, Kauno miesto tarybos na
rius, visus atvykusius pami
nėti Jono Griniaus šimtąsias 
gimimo metines. Vakaro ve
dėjas pažymėjo, kad Vytauto 
Didžiojo universiteto profeso
rius dr. Jonas Grinius, kaip 
meno ir literatūros kritikas, 
publicistas ir dramaturgas, 
kaip pedagogas ir visuomenės

Toks tebūnie matas, pa
gal kurį lietuvis darytų savo 
sprendimus. Lietuva, ačiū 
Dievui, dar turi daug gerų 
žmonių. Jiems priklauso mūsų 
parama ir pagarba. Ir mūsų 
balsai.

Kalba, pasakyta 2002.1.26 
Los Angeles, Lietuvių fronto 
bičiulių metiniame politinių 
studįjų savaitgalyje.

Vidmantas Valiušaitis
veikėjas, paliko ryškų pėdsaką 
lietuvių kultūroje. K. Ignata
vičius perskaitė renginio pro
ga gautų sveikinimo telegra
mų.

„Labai ačiū už kvietimą da
lyvauti dr. Jono Griniaus 
šimtmečio minėjime. Džiau
giuosi, kad Vytauto Didžiojo 
universitetas ir buvusioji lai
kinoji sostinė Kaunas nepa
miršo šio Lietuvos mokslui, 
švietimui ir apskritai kultūrai 
didžiai nusipelniusio vyro. Bū
damas ištikimas savo, kaip 
žmogaus ir lietuvio, princi
pams, dr. Jonas Grinius, atsi
liepdamas į mūsų tautą ir 
valstybę užgriuvusias nelai
mes, prisiėmė ir rezistencinius 
įsipareigojimus, stoti į kovą 
už lietuvių tautos laisvę ir val
stybinę nepriklausomybę”, — 
pažymėjo publicistas ir visuo
menės veikėjas Juozas Kojelis 
iš Kalifornijos.

„Mes, Vokietįjos ateitinin
kai, džiaugiamės, kad dr. Jono 
Griniaus sukaktis minima 
Kaune. Jis buvo mums mielas 
ir artimas žmogus. Mes, Vo
kietijos ateitininkai, taip pat 
ruošiame minėjimą ateinantį 
sekmadienį, kovo 10 d. Gal ir 
kituose kraštuose panašus mi
nėjimas bus surengtas? Su 
geriausiais linkėjimais”, — 
Marytė Dambriūnaitė-Šmi- 
tienė.

Kauno miesto tarybos sekre
torius Gediminas Jankus pa
brėžė, kad Jono Griniaus dar
bai turi didelės išliekamosios 
vertės. Jis prisiminė savo li
tuanistikos studijas universi
tete vadinamaisiais „tarybi
niais metais”, kai apie J. Gri
niaus knygą Grožis ir menas 
sužinojo iš savo dėstytojų; juos 
minėjo su pagarba ir dėkin
gumu. „Tai buvo postūmis do
mėtis tais darbais, apie ku
riuos anais laikais buvo nuty
lima”, — sakė G. Jankus. Jis 
pažymėjo ir kitą J. Griniaus 
veikalą — O. Milašius poetas, 
— palikusį jam ryškų įspūdį 
dar studijų metais. Oskaro 
Milašiaus asmenybė ir jo 

kūryba, pasak kalbėtojo, čia 
atskleista to meto Europos 
kultūros ir filosofinės minties 
kontekste. „Tai nesenstančios 
vertės darbas, iš kurio dar ir 
šiandien galima daug pasimo
kyti”, — sakė G. Jankus, 
pabrėžęs ypač humanistines 
J. Griniaus nuostatas ir ak
tyvią pilietinę pozicįją.

Vytauto Didžiojo universite
to rektorius Vytautas Kamins
kas kalbėjo apie Joną Grinių, 
kaip universiteto studentą, ir 
vėliau — kaip jo dėstytoją, 
profesorių, senato sekretorių. 
J. Grinius buvo vienas pir
mųjų Teologįjos filosofuos fa
kulteto Filosofuos skyriaus ab
solventų. Universitetą baigė 
1926 metais. Po to studijas 
gilino Prancūzijoje. Paryžiaus 
ir Grenoblio universitetuose. 
Domėjosi meno istorįja, pran
cūzų kalba, literatūra. 1929 
m. už darbą „Oskaras Mila
šius poetas” jam buvo suteik
tas daktaro mokslo laipsnis. 
Teologijos filosofijos fakulteto 
Filosofijos skyriuje 1927-1940 
metais, pasak prof. V. Ka
minsko, buvo apgintos 5 dak
taro disertacijos. Ir viena 
pirmųjų buvo Jono Griniaus, 
beje, vienintelė iš penkių — 
literatūros srityje.

Apgynęs daktaro disertacįją, 
J. Grinius dirbo universitete 
iki pat pirmosios sovietų oku
pacijos. 1940 m. liepos 16 d. 
Teologijos filosofijos fakultetas 
okupacinės valdžios buvo už
darytas, o dr. J. Grinius — at
leistas iš pareigų viena diena 
anksčiau. Truputį vėliau jis 
atgavo darbą universitete — 
Statybos fakultete. Kadangi 
ten buvo rengiami ir architek
tai, reikėjo meno istorijos, es
tetikos žinovo.

Prof. V. Kaminskas plačiau 
prisiminė vokiečių okupacijos 
metus, kurie buvo gana sun
kus laikotarpis tiek J. Griniui 
asmeniškai, tiek ir visam uni
versitetui. 1941 m. rudenį J. 
Grinius buvo išrinktas senato 
sekretorium.

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikai — 30 metų

Ona Voverienė
Gražiai paminėjo Kauno ir 

Vilniaus tikinčiųjų bendruo
menė Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos 30-ties metų 
jubiliejų.

1972 m. kovo mėn. Lietuvoje 
pasirodė pirmasis pogrindinis 
žurnalo Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika (LKB kroni
ka) numeris. Iki pat Lietuvos 
Atgimimo slapta leista, dau
ginta ir platinta Kronika tapo 
vienu patikimiausių sovietinio 
periodo istorijos liudininkų, 
sauganti tautos kovos dėl ti
kėjimo, teisingumo, doros ir 
tautiškumo atmintį ir Baž
nyčios bei tikinčiųjų teisių, jų 
pažeidinėjimo, jų persekiojimo 
ir kalinimo Sibiro gulaguose 
faktus.

Istorikas A. Liekis savo kny
gos Nenugalėtoji Lietuva pra
tarmėje rašė: „Tauta yra verta 
tiek, kiek ji gerbia ir atmena 
savo kovotojus ir kankinius 
(Liekis A. Nenugalėtoji Lietu
va, T.I. — V., 1993. —P.3).

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika mums svarbi ne tik 
kaip istorijos šaltinis, bet ir 
tuo, kad iš jos yra ko pasimo
kyti..., kad sovietinė praeitis 
nesugrįžtų ir tos kartos kovo
tojų ir kankinių patyrimas ne
pasikartotų... mūsų permai
ningame gyvenime.

Pamiršta istorįja kartojasi, 
tik dar baisesnėmis formomis.

Nuslopinus ginkluotą tautos 
pasipriešinimą Lietuvoje, oku
pacinis režimas savo pagrin
dinį dėmesį sukoncentravo ko
vai su Bažnyčia. Ateizmas 
buvo paskelbtas oficialiai dva
sine okupantų politika. Komu
nistinei neapykantos ir melo 
ideologijai nėra nieko baisiau 
už krikščioniškąjį tikėjimą, 
skelbiantį meilę Dievui, arti
mui ir teisingumą. Komunis
tai niekada ir nežinojo kito 
sprendimo — tik surasti ir su
naikinti priešą!

Jau 1941 m. buvo suimti ir 
žiauriai kankinami Kauno Šv. 
Trejybės bažnyčios kunigas 
Pranas Petraitis, jo brolis 
Eržvilko klebonas Antanas 
Petraitis, vikaras progimnazi
jos kapelionas kun. Severinas 
Buteikis.

Broliai Petraičiai buvo nu
teisti sušaudyti Červenėje (jie 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidimo 30 metų sukakties šventėje.
Algimanto Žižiūno nuotrauka

tik per stebuklą liko gyvi), S. 
Buteikis Kaimo kalėjime buvo 
kankinamas įkaitintu lygintu
vu, veržiamas geležiniais lan
kais, žiauriai kankinamas 
adatomis. Komunistų neapy
kanta tuo ir buvo baisi, kad ji 
žmones pavertė žvėrimis, sa
distais. Iš kalėjimo S. Buteikis 
buvo išvaduotas Birželio su
kilėlių, tačiau kankinimų pa
laužta sveikata — po pus
mečio mirė.

Per pirmąją rusų okupaciją 
buvo suimti ir žiauriai nukan
kinti 25 kunigai. Sovietų armi
jai traukiantis iš Lietuvos, 
buvo nukankita 16 kunigų.

1944 m. sovietų kariuome
nei vėl okupuojant Lietuvą, 
kone trečdalis Lietuvos ku
nigų pasitraukė į Vakarus, ne
mažai likusių Lietuvoje, „vyk
dydami savo, kaip kunigų ir 
humanistų, pareigas, padėda
vo rezistentams, rūpindavosi 
pogrindine spauda, partizanų 
šelpimu” (Liekis A. Ten pat, p. 
24). Tuo apkaltinti buvo Tel
šių vyskupas Vincentas Bori- 
sevičius — buvo sušaudytas 
1947 m. lapkričio 20 d., Vil
niaus arkivyskupas Mečis
lovas Reinys, nukankintas 
Vladimiro kalėjime, arkivys
kupas Teofilis Matulionis ir 
vyskupas Pranciškus Rama
nauskas daug metų kalinti so
vietiniuose gulaguose. Sovie
tinės okupacįjos metais buvo 
represuota per 300 kunigų ir 
vyskupų — beveik kas antras 
likęs po karo Lietuvoje.

Chruščiovo reformų metais 
Bažnyčią pradėta pulti „civili
zuotomis priemonėmis” — 
šantažavimu, diskreditavimu, 
panaudojant prieš ją žinia- 
sklaidą, stiprinant antireligi
nę kovą. Iš Vilniaus ir iš Pa
nevėžio vyskupijų buvo iš
tremti į atokesnes vietas vys
kupai Vincas Sladkevičius, 
uždaryta Klaipėdos bažnyčia, 
jos kunigai nuteisti už „nusi
kaltimus” sovietų valdžiai — 
ligonių lankymą, vaikų mo
kymą. Nuteista 4 metams ka
lėjimo vienuolė Irena Milpo- 
vitaitė už vaikų ruošimą pir
majai komunijai.

Iki pat 1964 m. daugelis ku
nigų ir eilinių tikinčiųjų nuo
lankiai sutikdavo okupacinio 
režimo savivalę, o nuo tų metų 

— kiekviena valdžios netei
sybė tapdavo žinoma. Iš ka
lėjimų pradėjo grįžti kunigai, 
atsirado ir jaunų drąsių ku
nigų, pasiruošusių ginti tikė
jimą ir tėvynę bet kokios au
kos, net ir savo gyvybės, kai
na. Pradėti rašyti pavieniai ir 
grupiniai pareiškimai į Lietu
vos ir net Sovietų Sąjungos 
aukščiausius partinius ir val
dymo centrus.

1969 m. keletas Vilkaviškio 
kunigų pasiuntė laišką SSRS 
Ministrų tarybai dėl sunkios 
Kauno kunigų seminarijos 
būklės, kurioje ji atsidūrė dėl 
vietinės valdžios savivalės. Už 
tokį „akiplėšiškumą” tų laiškų 
autoriams kun. Juozui Zdebs- 
kiui ir kun. Sigitui Tamke- 
vičiui buvo uždrausta kuni
gauti, jie beveik metus dirbo 
darbininkais melioracijoje. 
Kunigas Lionginas Junevi
čius, pabandęs užstoti nubaus
tuosius, buvo paimtas tarnau
ti į sovietinę kariuomenę.

1972 m. vasario 7 d. buvo 
išsiųstas memorandumas JT 
generaliniam sekretoriui ir 
SSRS CK su 17,000 tikinčiųjų 
parašų. Jame buvo rašoma 
apie Bažnyčios ir tikinčiųjų 
teisių pažeidinėjimus bei per
sekiojimus Lietuvoje.

1972 m. kovo pirmoje pusėje 
pasirodė kun. Sigito Tamke- 
vičiaus sudarytos ir redaguo
tos Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos pirmasis nu
meris. Pravieniškių lageryje 
tuo metu kalėjusio kun. Jono 
Zdebskio atminimui jame bu
vo parašyta data: kovo 19 d. 
Neišliko to pirmojo numerio, 
išleisto Simne, kur kunigavo 
Sigitas Tamkevičius. Jis buvo 
išspausdintas rašomąja maši
nėle ir saugumo konfiskuotas 
per kratas.

Jau šiandien žinoma, kad 
žurnalą leisti buvo sumanyta 
slaptuose kunigų susirinki
muose. Jo iniciatoriai buvo ku
nigai jėzuitai Sigitas Tamke
vičius ir Jonas Boruta. Žur
nalo leidyba buvo derinama su 
vyskupais Vincentu Sladke
vičium bei Julijonu Stepona
vičiumi.

LKB kronika skelbė sovietų 
valdžios nusikaltimus prieš 
Bažnyčią ir tikinčiųjų teises, 
pačių okupantų įtvirtintas jų 

konstitucijoje. Buvo rašoma 
apie kunigų ir vienuolių perse
kiojimus, jų atleidinėjimus iš 
darbo, bylų jiems sudarinė- 
jimą, jų kalinimą, buvo rea
guojama į kiekvieną stambes
nį tikinčiųjų teisių pažeidimą, 
prievartinės rusifikacįjos fak
tus, žadinamas tautinis sąmo
ningumas.

Išleidus 7 LKB kronikos nu
merius prasidėjo areštai. 1972 
m. birželio 23 d. KGB kratos 
metu pas Jadvygą Stanelytę 
rado pirmąjį Kronikos numerį. 
Ji buvo suimta. 1973 m. lap
kričio 20 d. atlikta daugybė 
kratų ne tik Vilniuje ir Kaune, 
bet ir kituose Lietuvos mies
tuose. Buvo suimtas talentin
gas ir bebaimis Kronikos 
daugintojas Petras Plumpa. 
KGB triumfavo, kad Kro
nika sunaikinta. Bet gruodžio 
12 d. pasirodė jos 8-asis nu
meris (Liekis A. Ten pat, p. 
105).

Nepaisant represįjų ir nuo
latinio pavojaus būti suim
tiems, Kronikos leidėjai įsi
gudrino perrašyti jos tekstus į 
mikrofilmus ir juos pudrinėse 
arba dantų pastos tūbelėse 
persiųsti į Vakarus. Kronikos 
keliai į Vakarus ėjo per Mask
vos disidentus Sergejų Kova
liovą ir Andrejų Sacharovą, 
vėliau per atvykstančius į Lie
tuvą ar Rusiją svečius iš Va
karų. . i-.v,
Amerikos lietuvių bendruo
menė vertė Kroniką į anglų ir 
kitas kalbas ir išsiuntinėjo 
laisvojo pasaulio vyriausy
bėms, parlamentams ir tarp
tautinėms organizacįjoms. 
Siekiant išsaugoti LKB kro
niką istorįjai buvo išleistos ke
lios jos apžvalgos: „The Vio- 
lations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 
(1974 m. apžvalga), išleista 
JAV 1975; analogiška 1976 m. 
apžvalga, išleista 1977 ir 
1983-1986 m. apžvalga, išleis
ta 1988.

Taip pasaulis sužinojo apie 
Baltįjos šalių prievartinę so
vietinę okupacįją 1940 metais, 
žmogaus teisių pažeidimus dėl 
valstybinio apsisprendimo, 
apie Lietuvos studentuos kovą 
prieš nutautinimą, bažnyčios, 
tikėjimo ir sąžinės laisvės pa
žeidimus, atliekamas kratas, 
suėmimus, teismus, jų nuos
prendžius, pateikti 114 kali
nių, nuteistų už jų įsitiki
nimus, sąrašai. Dauguma jų 
buvo nuteisti 25 metams.

Panašius žmogaus teisių 
pažeidimus pateikė ir kitos 
dvi LKB kronikos apžvalgos.

Per pirmąjį Kronikos leidy
bos dešimtmetį buvo suimta ir 
nuteista už jos leidybą, daugi
nimą ir platinimą 14 žmonių. 
Tai Petras Plumpa-Pliuras, 
nuteistas 8 m. laisvės atėmi
mo (griežto režimo); Juozas 
Gražys — 3 m. bendro režimo; 
Virgilįjus Jaugelis — 2 m. 
bendro režimo; Jonas Stašaitis
— metams bendro režimo; Po
vilas Petronis — 4 m. griežto 
režimo; Nijolė Sadūnaitė — 6 
m. (3 griežto režimo ir 3 m. 
tremties); Sergejus Kovaliovas
— 10 m. (7 m. griežto režimo 
ir 3 m. tremties; Vladas Lapie- 
nis — 5 m. (3 m. griežto 
režimo ir 2 m. tremties); Jonas 
Kastytis Matulionis, išbuvęs 
KGB izoliatoriuje 9 m. ir 2> 
m. nuteistas lygtinai; Ona 
Pranskūnaitė nuteista 2 m. 
bendro režimo; Ona Vitkaus
kaitė — 1,5 metų bendro

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai Nijolė Sadūnaitė, Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, mons. Alfonsas Svarinskas ir kiti LKBK 30 metų sukakties paminėjimo daly
viai Kaune š.m. kovo 21 d. Algimanto Žižiūno nuotrauka

režimo; Genė Navickaitė — 2 
m. bendro režimo; Povilas Bu
zas — 1,5 m. bendro režimo; 
Anastazas Janulis nuteistas 3 
m. griežto režimo (Liekis A. 
Ten pat. T. 2, p. 391-392).

Į nuteistųjų ir įkalintųjų 
vietą stojo kiti ir LKB kronika 
gyvavo.

1981 m. lapkričio 25 d. buvo 
nužudytas vienas aktyviausių 
LKB kronikos korespondentų 
Adutiškio klebonas, Lietu
viškosios Helsinkio grupės na
rys, kun. Bronius Laurina
vičius. (Ten pat, p. 384). 1986 
m. vasario 5 d. tokio pat liki
mo sulaukė Rudaminos para
pijos klebonas, vienas Ti
kinčiųjų teisėms ginti kata
likų komiteto steigėjų kun. 
Juozas Zdebskis.

1982 m. sausio 26 d. buvo 
suimtas, jau trečią kartą, kun. 
Alfonsas Svarinskas, bebaimis 
ir ryžtingas LKB kronikos pla
tintojas, Tikinčiųjų teisių gy
nimo katalikų komiteto narys.

Jausdamas, kad ir jam gre
sia suėmimas, kun. Sigitas 
Tamkevičius 1982 m. vasario 
6 d. parašė savo dvasinį testa
mentą: „Vis dažniau girdžiu 
grasinimus, kad būsiu suim
tas. Tikiu, kad saugumo grasi
nimai gali tapti tikrove. Ma
čiau melą, smurtą ir mora
linį supuvimą, todėl negalėjau 
likti abejingas. Noras matyti 
tautiečius laimingus čia ir ten, 
amžinybėje, verčia mane kovo
ti prieš visą tą blogį, kuris 
slėgė mano tėvynę ir Baž
nyčią. Tiktai kovai skyriau 
vaisingiausius savo gyvenimo 
metus... Ramia širdimi einu į 
kalėjimą, kuris tebūnie mano 
veiklos vainikas. Nelaisvės 
metus skiriu kaip atgailą už 
savo klaidas ir už Bažnyčios 
bei Tėvynės ateitį. Visa, ką 
kentėsiu, skiriu už mylimus 
tautiečius, kad jie išliktų 
ištikimi Dievui ir Tėvynei, kad 
nė vienas nenueitų Judo ke
liu... Išauginkite vaikus, nenu
silenkiančius prieš melą ir 
prievartą. Tegul jie sukurs 
protingą ir sveikesnę visuo
menę už tų, kurioje jiems ten
ka gyventi.

Tikiu, kad mūsų -darbą ir 
kovą tęs kiti, tik galbūt dar 
uoliau ir vaisingiau, negu tai 
pavyko man ir mano drau
gams. Jeigu kas nors sakys, 
kad su galva sienos nepra- 
mušite, netikėkite šiuo pesi
mizmu. Melo ir prievartos sie
na supuvusi, o Kristaus pa
galba visa įmanoma nugalėti.

Jeigu kada nors mane iš
girstumėte priešingai kalbant, 
netikėkite, ten kalbėčiau ne 
aš, bet vargšas saugumo su
laužytas žmogus” (Tamke-

MŪSŲ JAUNYSTĖ

Jaunystė mūsų nuplaukė su sieliais 
Ir liko Šiaurėje sušalusi ledu. 
Jaunystė mūsų nukankintos lėlės 
Po taigą klaidžioja benamės, be vardų.

Jaunystė mūsų po žeme užgriuvo 
Juoda anglim urvuos ties Vorkuta.
Jaunystė mūsų bunkeryje žuvo 
Su sprogusia prie veido granata.

Jaunystę mūsų gervės apraudojo 
Sutrikusia virš stepės grandine, 
Kada jinai besparnė ir bekojė 
Iškosėjo plaučius Kazachstane.

Jaunystė mūsų rytmetį sukniubo 
Ant kryžkelės po pilku smūtkeliu, 
Ir peršautą jaunystės šviesų rūbą 
Dar saugo motinos su krikšto rūbeliu.

Ir vėl atsiliepė pražuvusi jaunystė 
Į šauksmą Sausio tryliktos nakties, — 
Kartu ištverti su Tauta ar kristi 
Vardan laisvos tėvynės ateities.

Jaunystė mūsų nuplaukė pavėjui, 
Nesilenkė šėtoniškoms audroms, 
Savu krauju palaisčius žemę, sėjo 
Ji laisvės grūdą ateities kartoms.

vičius S. Manasis „Credo” // 
LKB kronika, —
58-60 Cit. pagal Liekį A. Ten 
pat, p. 59-60).

Tai buvo dvasios milžinų ir 
didvyrių, pasiruošusių už idė
ją aukoti viską, įskaitant ir 
gyvenimą, vardan jos gyvybės, 
kelias.

Tais pačiais metais LKB 
kronikos dešimtmečiui Vil
niaus krašto skulptorius Jakš
tas iš ąžuolo išdrožė didžiulį 
paminklą, vaizdavusį knygą 
— Kroniką, iš kurios kyla 
erškėčiai — tautos kančia, 
aukščiau širdis — gal Vieš
paties, o gal lietuvių, mylinčių 
Dievą * ir Tėvynę, o iš šonų 
maldai sudėtos rankos (Liekis 
A. Ten pat, p. III).

Kunigas Sigitas Tamke
vičius buvo suimtas 1983 m. 
gegužės 6 d. kun. Alfonso Sva
rinsko teisme. Pasitvirtino jo 
nuojautos.

Teisme kun. Sigitas Tamke
vičius buvo kaltinamas antiso- 
vietine, antivisuomenine veik
la, ligonių lankymu ligoninė
se, tikybos pagrindų mokymu, 
raginimu nepaklusti sovieti
niams įstatymams, kalėdinių 
eglučių organizavimu ir pan. 
Už šiuos „nusikaltimus” kun. 
S. Tamkevičius buvo nuteistas 
6 metus griežto režimo lagerio 
ir 4 metams tremties.

Vy tautas Cinauskas

Po S. Tamkevičiaus teismo 
1987. t. 8, p. > LKB kroniką perėmė redaguo

ti kun. Jonas Boruta. Paskuti
nis Kronikos numeris išėjo 
1988 m. lapkritį. Ji savo vaid
menį Tautos ir Lietuvos baž
nyčios istorijoje atliko.

KGB tarnyboms taip ir ne
pavyko išsiaiškinti, kas Kro
niką redagavo. Po Mordovijos 
ir Uralo lagerių, tremties 
Tomsko srityje kun. Sigitas 
Tamkevičius į Lietuvą grįžo 
1988 m. lapkritį.

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus pa
sveikinęs Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos leidėjus ir 
platintojus su 30-ties metų ju
biliejumi, aukštai įvertino jos 
istorinį vaidmenį, pažymėjęs, 
Jog šis katalikų kovos už sa
vo teises metraštis, stiprin
damas žmonių dvasią bei pa
sauliui atskleisdamas žmo
gaus tikėjimo teisės pažei
dimus, prisidėjo prie totalita
rinės sistemos žlugimo”.

Kauno arkivyskupuos mu
ziejuje veikia paroda, kurioje 
pasakojama apie Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos lei
dybą, platinimo būdus, ben
dradarbius.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika jau tolsta į istoriją, 
bet istorįja — gyvenimo moky
toja, pavyzdys ir pamokymas 
dabarčiai, įspėjimas ateičiai.
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Labiausiai kenčiu nuo įsakmiu balsų
Į gegužės 11 d. Jaunimo 

centre įvyksiančią Poezijos 
dieną, JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos kvie
timu, atvyks poetas iš Lietu
vos, daugelio literatūrinių pre
mijų laureatas Sigitas Geda. 
Prieš kelionę poetą kalbino, 
paprašė atsakyti į keletą klau
simų Draugo korespondentas 
Algimantas Antanas Naujo
kaitis.

— Ši Jūsų kelionė į 
užatlantinę, pas mūsų tau
tiečius — ne pirmoji. Bene 
pirmą sykį ten lankėtės, kai 
Sąjūdis, Atgimimas jau 
gražiai skleidė sparnus. 
Koks buvo Jūsų pirmasis 
įspūdis apie ten gyvenan
čius lietuvius?

— Tikra tiesa, pirmą sykį 
buvau 1988-aisiais rugsėjo 
mėnesį. Kai Sąjūdis skleidė 
sparnus? Ar labai gražiai? Ta
da dar buvo sunkoka pasaky
ti. Tik iš antro sykio Maskvo
je gavome vizas. Už tai gera, 
nors ir pavėluota proga pa
dėkoti prezidentui (tada dar 
ne...) Valdui Adamkui. Kelis 
kartus, regis, būsim pažadinę 
jį vidur nakties ar labai anks
tyvą rytą. Tik jo ryšių, pa
žinčių, bičiulių dėka „Maskva 
išjudėjo”. Bjaurių trukdžių pa
tyrėme ir New Yorke, vos nu
sileidus lėktuvui. Dabar man 
daug kas aiškiau, — negalėjo 
taip būti, kad niekas ne
kaišiotų kojų, nekištų pagalių 
į ratus... New York labai lijo, 
persėdome į Čikagą, kol at- 
skridom, buvo beveik gili nak
tis. Gyvenau pas Stasę ir Bro
nių Vaškelius. Labai greit 
„aklimatizavausi”. Paskui va
žiavome į Tabor Farm... Be
galė įspūdžių, pažinčių, pa
tirčių, kurios man brangios. 
Po Santaros-Šviesos suvažia
vimo dar daug kur buvau, 
aplankiau daugelį lietuvių tel
kinių. Grįžau vos ne į pirmąjį 
Sąjūdžio suvažiavimą. Lietu
voje tada viskas keitėsi beveik 
valandomis.

Dabar gal jau ir galėčiau 
prasitarti, kad po įvykių Vil
niuje (rugsėjo 29 d., kai sovie
tinė milicija ir perrengti ka
reiviai sumušė Laisvės lygos 
žmones) turėjau pasiūlymų 
pasilikti Amerikoje. Dabar 
kartais pajuokauju: „Per tiek 
laiko būčiau prigijęs... Ne
reikėtų nė kviesti!” Gal visi 
žmonės kartais taip elgiasi, 
žvilgčioja atgal, ar teisingai 
gyveno. Šį epizodą pasakoju 
tik šiaip, be jokių su
reikšminimų. Būna taip, kaip 
būna, o ne taip, kaip „galėjo 
būti”. Daug kas galėjo.

Juoba, kad Čikagoje gyveno 
mano tėvo pusbrolis, nebūčiau 
užėmęs svetimo „ploto”.

— Kaip vertinate mūsų 
egzodo poeziją? Ar būtų 
tiek parašęs, sukūręs B. 
Brazdžionis, H. Radauskas, 
A. Nyka-Niliūnas, K. Bra- 
dūnas, A. Mackus, J. Mekas 
ir kiti mūsų poetai, jei, tar
kim, 1944 metais nebūtų 
pasitraukę iš Lietuvos?

— Reikia kokios nors piktos 
valios žmogaus tam, kad nu
rašytum lietuvių egzodo poe
ziją, o plačiau — kūrybą, kul
tūrą, visą egzodą, visą išeiviją. 
Nepriklausau prie šventva
gių. Tuomet sakiau ir dabar 
pakartoju: esam viena tauta. 
Jau penkeri metai iš eilės Lie

tuvoje vadovauju tokiam ko
mitetui, kuris dar pavadina
mas kartais „Nacionalinių 
premijų komisįja”, iš penkioli
kos žmonių. Jeigu kas paklau
sia: „O kodėl nubalsavote už 
tą ir tą?”, atsakau:

— Lietuva dabar yra visame 
pasaulyje.

Ir pagal nuostatus, ir pagal 
sveiką protą vertiname visus 
mūsų piliečius. Nesvarbu, kur 
jie triūsia — triušių, kengūrų 
ar kanadinių upėtakių žemė
se...

Antroji Jūsų klausimo dalis 
su tuo nelemtuoju jeigu”... 
Man atrodo, visus tuos žmo
nes būtų sulaužiusi totalita
rinė sistema. Tie, kurie „ar
šesni”, būtų atsidūrę prie Lap
tevų jūros. Už kiekvieno pečių 
— savas likimas. To paties bu
vau nuolat, beveik kasdien 
klausiamas ir minėtąjį rudenį, 
atsakydavau a. a. Antano 
Miškinio žodžiais. Tie žodžiai 
buvo ne keli, todėl priva
lau pakartoti neiškreipdamas.

Apie 1965-75-uosius, kai iš 
Amerikos jau atvažiuodavo 
vienas kitas kultūrininkas, 
tiesiog gatvėje A. M. buvo už
kluptas vienos moters su mik
rofonu (mes tokių dar netu
rėjome):

— Ką jūs manote apie išei
vijos kultūrininkus?

Antanas Miškinis ėmė ir iš
pyškino:

— Jūs dirbkite savo darbą 
ten, o mes dirbsime čia. Ilgai
niui viskas sueis į vieną mai
šą...

Tai gal ir liaudiškai, praš- 
čiokiškai pasakyta, dalykas 
sudėtingesnis, subtilesnis, bet 
ir už šitą „patarlių kalbą” ve
lionis turėjo aiškintis KGB...

— O ką jūs norėjote tuo pa
sakyti?

Ir mes, ir išeivįja per dau
gelį metų išmokome ieškoti 
poteksčių, kartais visai nerei
kalingų. Didelė mūsų bėda 
tebelieka baimė bei įtarumas, 
kritikos stoka.

Jeigu esame krikščionys, tai 
nederėtų ir daryti stabų. Sta
bų, stabukų, gyvų ir mirusių 
išties turime per daug. Lietu
va dabar savotiškai išgyvena 
deheroizacįjos bumą, ir, mano 
asmeniška galva, tai nėra la
bai blogai. Anksčiau ar vėliau 
taip atsitikti turėjo. Nesam 
šventieji, bent jau neturėtu
me taip greitai juos gaminti.

Man patinka išeivija, o ir 
patys amerikiečiai su humoro 
jausmu, pragmatiški, aiškaus 
ir sveiko proto žmonės.

— Kada, kokiu laikotar
piu pąjutote esąs poetas? 
Kada ir koks išleistas pir
masis Jūsų poezijos rinki
nys?

— Nagi, nagi... Prasideda... 
Gal ir buvau pasijutęs kokioje 
trečioje klasėje, tada dar kla
sės „skyriais” buvo vadina
mos. Ne labai mėgstu šitą 
žodį, nesitituluoju, nebent iš 
bėdos. A. a. Henrikas Nagys 
kartą jau Lietuvoje, Justi
niškėse, Vilniaus priemiestyje, 
kur aš gyvenu, papasakojo, 
kaip jį griebė pasienio polici
ninkas, kertant JAV ir Kana
dos sieną... Labai seniai... 
Paklaustas, kas iš profesijos, 
Henrikas (tikriausiai oriai) 
pasakė „Poetas!” ir įsiutino po
licininką. Maždaug:

Poetas Sigitas Geda.

— Kas per paukštis! Pama
nykite!

Minėtose Justiniškėse vieną 
žiemą mane išmoningai apgy
nė senutė rusė, kai kaimynai 
ėmė priekaištauti, neva čia 
apsigyvenęs kažkoks „pove- 
tas”.

— Jis tvarkingas žmo
gus! Ne joks ten povetas!

Esu tvarkingas žmogus, visą 
gyvenimą pats užsidirbdavau 
duoną, mokėdavau mokesčius, 
nevalkatavau ir neprašiau iš
maldos ar pašalpos, netgi 
tada, kai sovietų valdžia ir ko
legos rašytojai ištrenkė mane 
iš darbo 1975... Su „vilko bilie
tu”. Dėl to, regis, ir pasidariau 
šiokiu tokiu „kovotoju”. Gavau 
ordinų, netgi brolių latvių, 
vadinasi „Trijų žvaigždžių”, 
labai gražus, mėlynas, su bal
tais apvadais.

Iš visų knygų, regis, dau
giausia naudos, kad gerai ren
ka... dulkes.

— Dabar Jūs — vienas 
produktyviausių ir popu
liariausių Lietuvos poetų, 
leidyklos viena po kitos lei
džia Jūsų poezijos, eseisti
kos knygas. Bene daugiau
siai negu kitų mūsų poetų 
Jūsų knygas leidžia užsie
nio šalių leidyklos. Paga
liau vaisingas bendradar
biavimas su mūsų talentin
guoju kompozitorium Bro
nium Kutavičium, libretai 
jo operoms, oratorijoms. Iš 
kur tokia dosni Mūzų ma
lonė Jums?

— O! čia tai jau legendos! 
Nereikia griauti legendų, ypač 
jeigu jos tokios gražios. Man 
čia juodas vargas. Jeigu žmo
nės mato, kad „pieno ir me
daus upės srūva pro mano na
mus”, kaip galiu ginčytis?

Kada nors anūkai ar pro
anūkiai perskaitys ir nusi
stebės: „Na ir žaltys buvo 
mūsų senelis! O mes nieko 
nežinojome!” Man patinka, kai 
žmonės mane truputėlį pagi
ria, — tarsi kokias prailgintas 
kojas, t. y. olandiškus kojūkus 
man dovanoja. Dabar tai jau 
eisiu, tai jau vaikščiosiu! Aukš
čiau nei Gedimino pilies 
griuvėsiai ant kalno...

— Plačiai nuskambėjo 
Jūsų išversta Francois Vil- 
lono Rinktinė poezija. Iš- 
vertėte ir daug kitų pasau
lio poetų. Ką galite pasaky
ti apie poezijos vertimo 
meną?

Per daug išverčiau. Nuo 

Psalmių, Giesmių giesmės iki 
J. Brodskio. Kol kiti dėjosi di
deliais poetais, tai ėmiau ir 
„apgavau juos”. Maniau sau 
pats, girkitės, girkitės! Juok
sis tas, kas paskutinis!

Dabar jau kaip tam zuikiui, 
kuris juokėsi: ėmiau pats 
juoktis, ir lūpa plyšo!

Kaune mirė toks mažas, 
tamsaus gymio žmogus — Ed
vardas Viskanta, išgyveno arti 
100 metų. Kalnus išvertęs, 
nuo Tolstojaus iki Bocaccio... 
Tai jis ir sakydavo: „versti 
reikia tos pačios genialumo sa
vybės”. Aš pats visą gyvenimą 
graužiausi per mažai tos sa
vybės turėjęs.

— Vaisingai dirbote ir te
bedirbate net ir išeivijoje 
žinomame kultūriniame sa
vaitraštyje Šiaurės Atėnai. 
Neseniai daugelį nustebi
note, sutikęs perimti dar ir 
dienraščio Lietuvos aidas 
vyr. redaktoriaus pavaduo
tojo pareigas. Kuo tai pa
aiškinti?

— Čia ir taip viskas aišku, 
matyt, kaip ant delno... Šiau

Dail. Prano Domšaičio portretas.

rės Atėnus prenumeruoja gal 
dešimt išeivių. Lietuvos aidas
— su paantrašte „valstybės 
laikraštis, leidžiamas nuo 
1917”... Mes labai norėjome 
savo valstybės, bet pasirūpinti 
jos laikraščiais — tai jau nė- 
ė! Jeigu honoraro-šnipštas... Iš 
prigimties visi lietuviai ver
žiasi vadovauti... Aš irgi jie 
pėsčias”.

— Ne tik Draugo skaity
tojams, bet ir Poezijos die
nos dalyviams būtų įdomu 
sužinoti apie Jūsų šeimą. 
Berods, visi šeimos nariai
— plunksnos žmonės?

— Mūsų giminėje visad taip 
buvę. Arba visokie raštinin
kai, teismų sekretoriai... Buvę 
dar ir kariškių, bet, žinot, lie
tuvių kario kraujas nuteka į 
svečias šalis... Lieka tie, kurie 
turi rašymo ligą... Kaži kaip 
tą „identifikaciją” suvokiau. 
Jeigu gerai supranti, tai ir ne
pavojinga, padeda išvengti 
raštų manijos. Nenorėčiau, 
kad mano vaikai ten lįstų, bet, 
žiūrėk, kuris suka suka ratu 
ir jau lenda į tą rašybos kilpą. 
Matyt, tokia dalia, genofon- 
das.

Šiaip — normalūs žmonės, 
vaikai, — jeigu kuri moteriš
kė sako, kad tas ar anas ma
no, tai man smagu girdėti! 
Manau, kad ir vaikams smagu 
turėti šaunų tėvą. Aš pats ki
lęs iš didelės pokario laikų 
šeimos (po karo visame pasau
lyje daugiau vaikų dirbdavo), 
myliu vaikus, savus ir sveti
mus.

Geriausiai jaučiuosi ten, kur 
yra senelių, vaikų, jaunimo. 
Dar kokia nors katė, paukš
čiukas, šuniukas... Blogiausiai 
jaučiuosi, kai kas nors kalba 
labai įsakmiu, kietu balsu, su 
tokia „plienine gaidele” balse, 
intonacijoje.

Net policijoj tatai mane pa
pjauna.
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Rašytoją 
JURGĮ JANKŲ

Vardinių proga ir šiais 
metais švenčianti 

garbingą 
96 metų 

sukaktį širdingai sveikina 
Ir linki dar daug 
kūrybinių metų

Lietuvių rašytojų draugija

Prano Domšaičio 
galerijoje

Pereitų metų vasarą Klai
pėdoje atidarytoje Prano 
Domšaičio tapybos galerijoje 
netrūksta lankytojų. Pasauli
nio lygio meno kolekcija trau
kia žmones iš viso pasaulio. 
Pamario saulės nutviekstame 
name, Liepų gatvėje, P. Dom
šaičio paveikslai užima daugy
bę salių per du pastato 
aukštus. Prieš susipažįstant 
su dailės kūriniais, ekspozici
joje gražiai pateikta dailinin
ko gyvenimo istorija, jo darbų 
įsigijimo ir dovanojimo Lietu
vai dokumentacija. Vienoje 
salių guli atsiliepimų knyga, 
kuri patraukė mano dėmesį, 
kovo 11 d. išvakarėse besi
lankant dailininko — klajūno 
pastogėje — tikėkimės, kad 
jau paskutinėje.

Vartant atsiliepimų knygą, 
matyti, kad galeriją lanko jau
ni ir seni, lietuviai ir svečiai iš 
užsienio. Atsiliepimuose — 
daug gera linkinčių ir, apie vo
kiečių bei lietuvių meną kal
bančių, įrašų vokiečių kalba. 
Yra japoniškų įrašų, kuriuos 
paliko lankytojai iš Osakos. 
Daug susižavėjusių rusų. O 
štai kaip šį meną mato lietu
viai, palikę knygoje savo min
tis:

„Klaipėdos miestui yra di
delė garbė, kad čia buvo įkur
ta pasaulinio garso dailininko 
Prano Domšaičio galerija. [...] 
Išeiname su pakilia nuotaika”. 
(Gražina ir Danutė)

„Čia buvo Veiviržėnų mo
kyklos literatų būrelis. Šian
dien aš labai daug sužinojau 
apie Praną Domšaitį ir 

Dail. Prano Domšaičio kūrinys.

mačiau be galo gražius pa
veikslus”. (Audra Pocevičiūtė)

„Ilgus metus mums neteko 
matyti jo puikių drobių, at
liktų talentinga 20 amžiaus 
tapybos kalba [...] Prano 
Domšaičio dvasinės energijos 
lankas sušildo ir mūsų širdis 
savo šviesa ir talentu”. (Val
das Gurskis).

„Būkite laimingi, galėdami 
dovanoti. Geri darbai tesu
grįžta pasidauginę”. (Be pa
rašo)

„Na, Pranai, neblogai pa
dirbėjai! Čiabuviai kaip rei
kiant atrodo”. (Varpo vid. m- 
la).

„Ir ilgesys, ir tyla, ir šventas 
susikaupimas. Šių paveikslų 
pasaulyje norisi būti — šviesa 
apsigyvena širdyje [...] Dėkui, 
dėkui!” (Eva Labutytė)

„Ačiū visiems, kad šis turtas 
pasiekė mane, mano draugus, 
vaikus. Dėkoju jums ir bū
simų anūkų vardu”. (Algiman
tas, Vilnius)

Tai tik maža dalelė dėkin
gumo žodžių, kuriuos palieka 
galerijos lankytojai.

P. Domšaičio paveikslų 
šviesa jau daigina naujus dai
gus. Prie galerįjos vyksta edu
kaciniai užsiėmimai visiems 
pageidaujantiems. Šių užsie
ninių temos: „Po Europos ir 
Afrikos dangumi”, „Gėlės pa
gal Domšaitį”, „Ekspedicija P. 
Domšaičio keliais”.

Taip P. Domšaitis, išeivijos 
pastangų ir Lietuvių fondo 
dėka po mirties sugrįžęs į savo 
gimtąsias vietas, pradėjo nau
ją gyvenimą.

Gražina Mareckaitė
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Mokslininkų derlius
Algimantas A. Naujokaitis

Kaip ir kiekvienais, taip ir 
šiais metais įvertinti Lietuvos 
mokslininkų darbai, o patys 
geriausieji pažymėti Vyriausy
bės įsteigtomis valstybinėmis 
mokslo premijomis (42,000 
Lt.).

— Mokslo premija — tai 
pats aukščiausias mokslininko 
įvertinimas, — Lietuvos 
Mokslų akademijos salėje, 
pradėdamas šių premijų įtei
kimo iškilmes, kalbėjo Mokslo 
tarybos pirmininkas prof. Kęs
tutis Makariūnas.

Jis pažymėjo, kad Mokslo 
premijų komitetas, aptaręs 
įvairių mokslo ir mokymo 
įstaigų pateiktus gausius 
mokslinius darbus, šiemet at
rinko ir premijavo 12 geriau
sių humanitarinių bei sociali
nių, biomedicinos, fizikos ir 
technologijos mokslo darbų, 
prie kurių dirbo ir tapo pre
mijų laureatais 30 įvairių Lie
tuvos institutų bei universi
tetų mokslininkų.

a, Humanitarų indėlis

Humanitarinių ir socialinių 
mokslų srityje premija už 
stambų, bemaž 1,000 puslapių 
leidinio Lietuvių patarlės ir 
priežodžiai I tomą paskirta 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto moksliniam 
darbuotojui, žymiam smulkio
siom,,, tautosakos tyrinėtojui 
prąf. Kaziui Grigui ir jo ben
dradarbėms - tautosakinin- 
kėms Lilijai Kudirkienei, Ra
sai Kašėtienei ir Daliai Zai- 
kauskienei.

Apibūdindamas šį tautosaki

Tautosakininkai, Mokslo premiją gavę už veikalą Lietuvių patarlės ir priežodžiai (iš kairės): Rasa 
Kašėtienė, Kazys Grigas, Lilija Stanislova Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė.

Premiją už naujus augalu tyrimus gavę biologai (iš kairės): dr. Romualdas Laurinavičius, dr. Jūratė 
A. Darginavičienė, dr. Leonidą Novickienė, akademikas Alfonsas Merkys.

ninkų darbą Mokslų akademi
jos Humanitarinių ir Sociali
nių mokslų sekcijos pirminin
kas prof. Domas Kaunas pažy
mėjo, kad šiuo 2000 m. išleis
tu tomu pradėta leisti patarlių 
ir priežodžių akademinio leidi
nio serija, specialistams ir vi
suomenei pristatanti svarbią 
mūsų tautos paveldo rūšį. Pa
tarlės ir priežodžiai sudaro lie
tuvių kalbos duomenų klodą, 
savo šaknimis siekiantį tautos 
kultūros ištakas ir neprara
dusį gyvybingumo iki šiol. Tai 
lietuvių tautos mąstymo, gal
vosenos, moralinių ir estetinių 
nuostatų raiškos forma, tradi
cinių kalbos vaizdingumo prie
monių šaltinis, atspindintis il
gaamžę liaudies patirtį, bui
ties ir kultūros detales, šneka
mosios kalbos turtingumą ir 
grožį.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institute sukurtame 
fonde yra daugiau kaip 
200,000 patarlių ir priežodžių, 
kitokių įrašų. Jie suklasifikuo
ti pagal atitinkamą sistemą ir 
yra premijuoto leidinio Lietu
vių patarlės ir priežodžiai ir 
kitų būsimų jo tomų pamatas.

Pasak literatūros tyrinėtojo 
dr. prof. Vytauto Kubiliaus, į 
premijuotą pirmąjį tomą pate
kę 33,602 patarlių ir priežo
džių, jie susisteminti ir su visa 
papildoma informacija apra
šyti 3,272 tipologiniuose 
straipsniuose. Kiekvienas ap
rašas susideda iš atskiros pa
tarlės variantų visumos ir ko
mentarų. Be kita ko, atkrei
piamas dėmesys į kai kurių 
patarlių įvaizdžių ryšį su ori-

2001 m. Mokslo premijos laureatai. Antrosios eilės viduryje: švietimo ir mokslo ministras dr. Algir
das Monkevičius, Mokslo tarybos pirm. Kęstutis Makariūnas, akademikas Eduardas Vilkas.

ginaliosios grožinės literatū
ros motyvais. Nurodyti visų 
patarlių ir priežodžių pirmi
niai šaltiniai, žymima geogra
finė priklausomybė, užrašymo 
datos.

Prof. K. Grigas man sakė, 
kad premįjuotame tome yra 
nemažai išeivijoje užrašytų 
patarlių ir priežodžių. Jie iš
girsti daugiausiai iš pirmųjų 
lietuvių emigrantų lūpų, tarp 
jų ir iš JAV gyvenusios poeto 
Juliaus Janonio motinos. Ypač 
daug patarlių ir priežodžių su
rinkta iš Jono Balio leidinių ir 
archyvų. Beje, K. Grigas pri
minė, kad Literatūros ir tau
tosakos institutas tęsia dar 
nepriklausomoje Lietuvoje J. 
Balio pradėtą leisti seriją Tau
tosakos darbai.

Mokslo premija už pernai iš
leistą veikalą Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės miestų 
antspaudai įteikta Lietuvos 
istorijos instituto moksliniam 

bendradarbiui dr. Edmundui 
Antanui Rimšai. Šis veikalas 
— tai 20 metų trukusių 
kruopščių tyrimų rezultatas, 
pagrįstas gausiais Lietuvos ir 
užsienio archyvų šaltiniais, iš 
kurių tik nedidelė dalis istori
kams buvo žinoma, paaiškino 
Istorijos instituto tarybos pir
mininkas dr. V. Kazakevičius.

Premijuotoje knygoje pirmą 
kartą Lietuvos istoriografijoje 
aptariama Lietuvos DK savi
valdžių miestų antspaudų kil
mė ir raida, išsamiai nagri
nėjami teisiniai antspaudų 
naudojimo ypatumai, aiškina
ma miesto antspaudo ir herbo 
samprata. Daug dėmesio ski
riama visai netyrinėtų spaudų 
gamybai, meistrams, spaudų 
ir antspaudų sudėtinėms da
lims, dydžiams, formai, simbo
likai, rašybai. Tyrinėtos taip 
pat antspaudų medžiagos, jų 
spalvų reikšmė, antspaudavi
mo būdai. Visa tai pateikiama 
plačiame Vidurio Europos bei 
kitų lotynų kultūros kraštų 
miestų visumoje. Premijuota
me darbe pirmą kartą mūsų 
istoriografijoje aiškiai sugru
puoti iki šiol tyrinėtojams ma
žai žinomi miestų magistratų 
pareigūnai — Šuolininkai (tei
sėjai), vaitai ir kiti tarnautojai 
leidžia visai kitaip pažvelgti į 
savivaldybių vidinę organiza
ciją bei veiklą administravi
mo, teismų ir kitose LDK 
miestų veiklos srityse.

Premijuotoje monografijoje 
skelbiamas miestų antspaudų 
sąvadas, kiekvieno miesto 
trumpa savivaldos istorijos 
apybraiža. 18 a. pabaigos ir 19 
a. pradžios autoriaus E. A. 
Rimšos pateikta medžiaga 
svarbi dar ir tuo, kad ji aki
vaizdžiai parodo pirmuosius 
Lietuvos rusifikavimo žings
nius, vietos tradicijų naikini
mą. Užsienio skaitytojai su 
veikalo pagrindiniais teigi
niais gali susipažinti iš išsa
mių santraukų vokiečių ir len
kų kalbomis.

Įteikus veikalo autoriui E. 
A. Rimšai mokslo premiją, iš
kilmių vadovas prof. K. Maka- 
riūnas paskelbė, kad šiam lau
reatui prezidentas Valdas 
Adamkus atsiuntė sveikinimą, 
nes premija pažymėtas veika
las Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės miestų antspaudai 
susijęs su valstybės simbolika. 
„Garbingiausio įvertinimo su
silaukusi monografija Lietu
vos Didžiosios kunigaikštystės 
miestų antspaudai pelnytai 
laikoma fundamentaliu euro
pinio lygio veikalu, liudijančiu 
Jūsų mokslinę kompetenciją ir 

kantrybę, atidumą ir dėmesį 
istorinę bei meninę vertę tu
rinčiai archyvų medžiagai, — 
sakoma prezidento sveikinime 
mokslo ir premijos laureatui 
dr. E. A. Rimšai. — Jūsų pro
fesinių bei asmeninių savybių 
dėka ir Lietuvos heraldikos 
komisijos darbas pakilo į 
aukštesnį lygmenį ir esmingai 
prisidėjo prie heraldikos 
mokslo sistemos atsiradimo, 
plėtros bei praktinio įgyven
dinimo Lietuvoje. Tai — ne 
vien gražūs ir prasmingi Jūsų 
asmeninės biografijos frag
mentai, bet ir neatskiriama 
mūsų tautos ir valstybės isto
rijos mokslo dalis.

Dėkoju jums už ilgametį 
sąžiningą triūsą gimtosios 
kultūros ir mokslo labui. Prisi
dedu prie visų gražių žodžių, 
skiriamų Jums garbingos pre
mijos laimėjimo proga ir lin
kiu kuo geriausios mokslinės, 
kūrybinės bei asmeninės klo
ties”, — baigė sveikinimą V. 
Adamkus.

Mokslo premija įteikta taip 
pat dr. Algimantui Miškiniui 
už jo darbą Lietuvos urbanisti
kos istorijos ir paveldo tyri
mai. šį darbą Mokslo premijų 
komitetui pristatė Architek
tūros ir statybos institutas.

Pasak minėto instituto tary
bos pirmininko dr. V. Stanke
vičiaus, šiame darbe nustaty
tos Lietuvos teritorijoje 1940 
m. buvęs miestų ir miestelių 
skaičius. Visi jie dr. A. Miški
nio buvo ištyrinėti, sudarytas 
62 vertingiausiųjų miestų ir 
miestelių sąrašas. Jiems su
teiktas vietinės reikšmės ur-

Mokslo premijų laureatus pagerbė pilna Mokslų akademijos salė publikos.
Visos nuotraukos Algimanto Žižiūno.

Žemės ūkio mokslininkai — 2001 m. Mokslo premijos 
agronomai (iš kairės) Algirdas Sliesoravičius, Izolda 
kienė, Henrikas Černiauskas.

dojimo trukmės, atnaujinimo 
principus. Remdamasis atlik
tais tyrimais ir daugiamečiu 
patyrimu, I. Z. Kamaitis sukū
rė teorinius pagrindus pastatų 
ir inžinerįjos statinių būklei 
vertinti, priemones jų ilgaam
žiškumui užtikrinti. Darbo 
originalumą rodo naujų poli
merinių medžiagų bei techno
logijų panaudojimas įvairiuose 
statiniuose ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų.

O kaip šiais ištobulintais 
technikos laikais išsaugoti ir 
tinkamai naudoti ežerų, kitų 
telkinių vandenį? Šias 
mas savo darbe Lietuvos "van
dens hidrologijos tyrimai sėk
mingai išnagrinėjo kelių tarp
tautinių hidrologijos progra
mų ir projektų dalyvis prof. 
Kęstutis Kilkus, taip pat pel
nęs 2001 metų mokslo premi
ją. Savo darbe jis visapusiškai 
įvertino ežerų vaidmenį, van
dens apytakos cikle, atskleidė 
hidraulinių apkrovų savaimi
nio reguliavimo mechanizmus. 
Šie ir kiti tyrimai sudarė gali
mybes kiekybiškai įvertinti 
ežerų ir požemių vandenių 
(šaltinių) sąveiką. Baseininiu 
principu K. Kilkus susistemi
no visus Lietuvos paviršinio 
vandens išteklius, nagrinėjo 
jų apsaugos ir taupaus naudo
jimo problemas.

Mokslo premija paskirta Vil
niaus Biotechnologijos institu- 

njaus Arkikatedros, Šv. Onos to specialistams Sauliui Kli- 
bažnyčids, Kauno IX forto, til- mašauskui ir Virginijui Siks
tų per didžiąsias Lietuvos niui už darbų ciklus, tiriąpt 

molekules, kuriose užkoduota 
mūsų genų informacija. ’ 

Nukelta į 3 psl.
, ■■' -'-"-i

banistikos paminklų statusas. 
Nustatytos ir kartografinėje 
medžiagoje pažymėtos miestų 
ir miestelių teritorijos ribos, 
vertingi ir saugotini objektai. 
Dr. A. Miškinis, remdamasis 
ne tik Lietuvos, bet ir Lenki
jos, Vokietijos, Rusijos archy
vais, parašė išsamias 130-ties 
miestų ir miestelių raidos stu
dijas.

Premijuotas darbas turi 
praktinę reikšmę, nes jame 
parengtos priemonės ir jų įgy
vendinimo mechanizmas mies
tų ir miestelių architektūros 
VertybėmS' iŠšaūgot i.

Fizikų ir technologų 
pasiekimai

Geras ir reikšmingas pas
tarųjų metų Lietuvos fizikų 
bei technologų mokslinės veik
los derlius. Pasak Mokslų aka
demijos Technologijos mokslų 
sekcijos pirmininko dr. E. Za- 
vadsko, daugelis šių darbų 
pasižymi originalumu ir nau
joviškumu.

Premija įteikta Vilniaus Ge
dimino technikos universiteto 
Tiltų ir specialių konstrukcijų 
katedros profesoriui Ipolitui 
Zenonui Kamaičiui už pastatų 
ir inžinerinių statinių būklės 
tyrimus, jų atnaujinimą ir il
gaamžiškumo padidinimą. 
Profesorius atliko daugelio 
unikalią ir didelės reikšmės 
pastatų bei statinių — Vil- 

upes, taip pat kitų konstrukci
jų gedimų bei avarijų analizę, 
sudarė jų susidėvėjimo, nau*
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ANTANAS PAŠKUS

Tikrovė ir jos atspindžiai
Tiesa, Gėris, Grožis... Ir tie Trys yra Viena. Nei vienas jų negali būti be kito. Jie vienas 

kitą patvirtina. Ne tai, kad jie vienas kitą papildytų. Papildo jie vienas kitą tik mūsų, 
žmonių, ribotu požiūriu, nes mes negalime tikrovės visos iš karto apimti. Ją suvokiame, 
vertiname ir ja žavimės dalimis. O iš tikro... yra viena Tikrovė, kuri yra Tiesa (Tikrovė, 
suvokiama intelektu), ir Gėris (Tikrovė, vertinama valios), ir Grožis (Tikrovė, žaviu 
dėsningumu kelianti pasigėrėjimo jausmą).
Tai pamatinė tiesa. Todėl ją skelbiame pirma ir dedame pamatan. Visa kita išplaukia iš 
jos. Nuostabiai čia tinka didžiausio šių laikų mokslininko Alberto Einšteino įžvalga:

Gražiausias ir giliausias jutimas, kurį galime patirti — tai mistinės tikrovės pajauti
mas... Jis yra visų tikrų mokslų sėjėjas (...) Žinoti, kad (...) tikrai egzistuoja kaip giliau
sias intelektas ir labiausiai spinduliuojantis grožis (...) Šis žinojimas, šis jutimas yra tik
ro religingumo centras.

Iš trijų Tikrovės aspektų Einšteinas atpažino du: Tiesą (giliausią intelektą) ir Grožį 
(spinduliuojantį grožį). Neatpažino Gėrio. Ta stoka neigiamai paveikė jį, nes nepažino 
visata ir žmonėmis besirūpinančio Dievo, kurį laikė šaltu, atokiu ir tolimu.

* * *

Mokslas, literatūra, menas... Tai žmonių surinkti ir teberenkami tiesos, gėrio ir grožio 
lobiai, perkošti per patirties, vaizduotės ir kūrybos prizmę. O žmogiškoje patirtyje ir vyz
dyje yra ir nedarnos: vyksta kova tarp gėrio ir blogio, tarp tiesos ir netiesos, ir blaškomi 
visokie jausmai. Visa tai palieka savo pėdsakus moksluose, mene ir literatūroje. Stovime 
prieš iššūkį ieškoti ir rasti tai, kas tikra, kas mus supažindina su tikrove, kas palaip
sniui praturtina mus tapti tiesą, grožį ir gėrį atspindinčiais liudininkais.

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Žvaigždėtas dangus. Tikrovės neišsemiamą gelmę, erdvę ir jos beribį paslaptingumą 
simbolizuoja jaunų žvaigždžių grupuotės šalia apšviestų erdvės dulkių ir dujų laukų 
(1 psl. —- M8, 3 psl. — M16).

Šio laikmečio veido portretas. Antanas Paškus (1 psl.) ryškina mūsų technologinio 
amžiaus veido bruožus. Anot jo tas veidas atsuktas vien į medžiaginį pasaulį, o 
užsimerkęs dvasinei, antgamtinei tikrovei.

Šiuolaikiniai įvaizdžiai (3 psl.): Poezijoje — vaizduojami kontrastu (J. Aisčio ir E. 
Mieželaičio eilėraščiai; pastaba: nebūtinai „aprobuojama,” kuo iliustruojama); dailėje — 
Ben Shahn „Mandolina su molekulėmis”.

Menininku pasisakymai (2 psl.): Jų mąstymai parodo, kad savo dvasingumu jie daug 
kuo skiriasi nuo šių laikų aplinkos žmonių.

. .... Religijos mokslu žurnalas Soter, Lietuvoje ėjęs 1924-1940 m., atkurtas 1999 m., pri
pažintas prestižiniu mokslo žurnalu (4 psl..).

Netolimoje ateityje. Apie kūrybingumą, kūrybinį procesą...

Kiekvieno žmogaus, taigi ir 
krikščionio, gyvenimo linija 
tiesiasi per keletą svarbiausių 
taškų: kultūrą, religiją, požiū
rį į save bei kitus. Žmogus 
keičia kultūrinę aplinką ir yra 
jos keičiamas. Jis kuria moks
lą, meną ir literatūrą. Jis sta
to šventyklas savo Dievui ar 
dievams. Jis save teigia ben
draudamas su savimi ir kitais. 
Tuos pačius uždavinius atlie
ka ir krikščionis. Ir jis kuria 
kultūrą, meną ir mokslą. Ir jis 
lenkia kelius prieš amžinąjį 
Kūrėją. Ir jis atpažįsta savo ir 
kitų vertę. Žodžiu, krikščionis 
keičia pasaulį ir pasaulis 
keičia jį. Štai čia ir kyla klau
simas, kaip laiko dvasia vei
kia krikščionį ir apskritai re
ligiją? Kodėl, pvz., ateizmo 
banga taip plačiai išsiliejo po 
Vakarų pasaulį? Į šiuos klau
simus tegalės būti rastas at
sakymas tik atidžiau pasi
žiūrėjus į mūsų epochos veidą.

Šiandien darosi visiškai aiš
ku, kad viešasis gyvenimas 
pasikliauna ateizmu. Dievas li
ko išstumtas iš viešojo pokalbio.

Dievas 
technologinėj e 
visuomenėje

Nors moderni pasauliškumo 
forma pirmiausia išniro poli
tiniame gyvenime, tačiau, pa
sak Craig’o Gay’aus1, prakti
nio ateizmo įtaigumas ir net 
patrauklumas dabartinėje kul
tūroje daug paeina iš mokslo 
ir technologijos poveikio žmo
gaus vaizduotei. Aiškumo dė
lei reikėtų pabrėžti, kad čia 
kalbama ne apie teorinį bet 
praktinį ateizmą; ne apie filo
sofinius argumentus, neigian
čius Dievo egzistenciją, bet 
apie gyvenimą tarsi Dievo vi
sai nebūtų, gyvenimą, ku
riame žmogaus mintys retai 
bekrypsta į Kūrėją.

Teorinių dalelių fizikas Ste- 
phen Barr pabrėžia, kad nėra 
prieštaravimo tarp tikėjimo ir 
mokslo, bet mokslininkų, nu
sistačiusių prieš tikėjimą ne
trūksta. „Tikėjimas žmogiško 
proto galiomis pagimdė moks
lą ir liko jo veiklos motyvų 
jėga. Bet šis tikėjimas gali 
būti pagrįstas tik transcen
dentiniu požiūriu į žmogų tai
gi ir galutinai į religiją. Anks
tyvajai moderniai erai šis fak
tas dingo iš akių iš dalies dėl 
to, kad Bažnyčios bandymas 
nuslopinti klaidą buvo supras
tas kaip bandymas nuslopinti 
žmogų ir jo intelektą. Taigi 
daugelis ėmė mokslinę dvasią 
apibūdinti kaip priešpriešą 
tikėjimui. Tačiau šis kai kurių 
mokslininkų priešiškumas re
ligijai iš tikrųjų yra susijęs su 
vidiniu prieštaravimu, dabar 
išeinančiu į paviršių”2.

Išeina į paviršių ir kitų prie
laidų abejotinumas, kaip antai 
determinizmas, laikų pradžia, 
žmogiškos psichikos prigim
tis... Šie klausimai turi didelę

Antanas Paškus — kunigas, psi
chologuos daktaras, knygų autorius, 
profesoriavęs Cannon kolegijoje 
(Erie, Pa.), St. John (New York) ir Ot- 
tawa (Kanada) universitetuose, per 
riodiškai atvyksta į Lietuvą dėstyti. 
Šis straipsnis yra iš ką tik Lietuvoje 
išspausdintos knygos Žvilgsnis į pa
saulėžiūrinę aplinką, šventovę, save 
(Lietuvos katechetikos centro leidyk
la, Kaunas, 2002).

teologinę svarbą, nes jie susi
liečia su krikščioniškomis dog
momis. Betgi fizinį determi
nizmą kvantų mechanika su
triuškino praeito šimtmečio 
trečiame dešimtmetyje. Ir 
Barr’o nuomone, jo šmėkla 
greičiausiai niekad nebegrįš. 
O visatos amžinumo klausimu 
šitaip samprotaujama. Kadan
gi visatos idėja be pradžios 
laike neatrodo, kad derintųsi 
su antruoju termodinamikos 
dėsniu, spėjama, kad kosmolo
ginė teorija šio šimtmečio pa
baigoje neteiks pirmenybės 
visatos amžinumui. O šio am
žiaus grumtynės nevyks 
tarp mokslo ir religijos, bet 
pačiame moksle ir tai dėl jo 
sielos. Skelbdama tiesą apie 
žmogų religija bus rasta ne
sant proto priešu, ji niekad 
tokia ir nebuvo, bet galbūt jo 
paskutinė gynėja.

Mokslas ir technologija kaip 
tokie nepadarė žmonių ateis
tais. Greičiau prielaidos, ku
riomis mokslas (teorinis ir tai-

šenybę pasaulio interpretaci
joje. Kadaise Martin Heideg- 
ger įžvalgiai pastebėjo, kad 
technologija tapo moderniojo 
amžiaus metafizika (būties 
teorįja).

Sakoma, kad mokslas ir 
technologija gerokai, o gal ir iš 
esmės, sustiprino praktinio 
ateizmo patikimumą moder
nioje visuomenėje ir kultūroje 
(Craig Gay). Palengvino rū
pinimąsi kasdieniniais reika
lais ir net pragyventi visą 
gyvenimą rimčiau nepagalvo
jus apie Dievą. Iš tiesų moksli
niu ir technologiniu požiūriu, 
Dievo egzistencija darosi gana 
nereikšminga. Jam likusi gy
venti tik toji erdvė, kurios 
mokslas dar negali pasiekti. 
Bet ateityje ir ši erdvė prak
tiškai išnyksianti. Tada nelik
sią vietos „spragų Dievui”. 
Laimei, Apreiškimo Dievas 
nėra „spragų Dievas”.

Su „spragų Dievu” ar be 
„spragų Dįevo” mokslas ir 
technologija yra žmogaus pro
to stebuklas, be kurio daugelis 
iš mūsų šiandien neegzis
tuotų. Deja, naudojantis tech
nologija gyvenimo kokybei pa
kelti, praktiškai leista ištuš
tinti mūsų kultūros turinį ir 
išmintį. Pasak visuomenės 
kritiko Neil’o Postman’o, pro
blema yra ne ta, kad mes per
leidome tam tikrus visuome
ninio gyvenimo sektorius tech
nologijos logikai, bet kad vis 
labiau ir labiau visa kas laiko
mą kultūra mūsų visuome
nėje, yra sprendžiama tik 
■technine logika. Postman to
kią būklę vadina „techno- 
poliu”.

Jo žodžiais: „Technopolis yra 
kultūros būklė. Jis taip pat 
yra ir dvasinė būsena. Ji ran
dasi sudievinant technologiją. 
Vadinasi, kultūra ieško savo 
įteisinimo technologijoje, ran
da pasitenkinimą technologi
joje ir imasi sau direktyvas iš 
technologijos. Visa tai reika
lauja naujos visuomeninės

mokslinis pažinimo būdas yra 
pranašesnis už visus kitus pa
žinimo būdus (pvz., filosofinį). 
Be to, šis savitas „kognityvu
sis stilius” nėra išskirtinai 
būdingas tik mokslininkams 
ir inžinieriams, bet iki tam tik
ro laipsnio jis nuspalvina nu-, 
ostatas ir visų tų, kurie nau
doja technologįjos gaminius.

Nuklydęs į kraštutinumus 
technologinis pragmatizmas ir 
mokslinis skepticizmas davė 
pradžią vadinamąjam „scien- 
tizmui”. Tai toks požiūris, ku
ris niekuo netiki, kas nėra 
gamtamoksliškai įrodyta, ir 
priešingai, atsisako abejoti bet 
kuo, kas tik turi gamta
mokslio ir technologijos 'im- 
primatur’. Šitokia nuostata 
rodo, kad scientizmas nedvi
prasmiškai teigia pozityvią 
mokslo ir technologijos vertę. 
Jo požiūriu, mokslo ir techno
logįjos raida pačia aptartimi 
yra gėris. Toks įsitikinimas 
kliudo į mokslą ir technolo
giją pažvelgti etikęą.^yį^soje. , 
Bet labiausiai jis kratosi gali
mybės, kad antgamtinė tik
rovė prasiskverbų į gamtinę 
ar dvasia paliestų medžiagą. 
Net jei mokslas ir neneigia 
Dievo egzistencijos, jb,dk$fee ji 
privalo likti nematoma if ne
reikšminga. Apskritai techno
loginė terpė nėra svetinga 
Dievui.

Jacųues Ellul jautė, kad pa
grindinė moderniojo pasaulio 
intelektualinė tragedija glūdi 
technologijos obsejoje, kuri 
visiškai išblėsino mūsų gebėji
mą pamąstyti apie tai, ką da
rome su technologįja ir kodėl. 
Technologinis protas neklau
sia ‘kodėl’, bet ‘kaip’. Homo fa- 
ber, koks yra dabarties žmo
gus, nemąsto, bet planuoja, 
stato, gamina. Technologinei 
žmonįjai svarbu ne kaip ji 
galėtų įsiderinti į nustatytą 
gamtos sąrangą, bet kaip 
gamtos jėgos galėtų būti pri
verstos tarnauti žmogaus in
teresams. Techninė galvosena

komasis) remiasi, nuteikia 
žmogų taip, kad jis vargu ar 
kada bepagalvoja apie die
viškąją tikrovę. Mokslas, sa
kytume, aprūpino mus tarsi, 
kokiu radaro tinklu, kurio 
gundymas kreipti dėmesį tik į 
materialinius šio pasaulio bū
tinumus atrodo prasmingąs, 
protingas ir atsakomingas. 
Mokslas mums garantuoja, 
kad realūs gyvenimo tikslai 
gamtos neperžengia, bet tūno 
pačioje gamtoje įstrigę taip, 
kad būtų moksliškai atrasti.

Savo ruožtu technologija 
duoda pasitikėjimą moder
niųjų aspiracijų pasauliškam 
prometėjiškumui. Išties tech
nologija įgalina žmogų valdyti 
gamtos pasaulį ir net įnešti 
matomų pakaitų į žmogaus 
prigimtį. Nūdien net vaizduo
jamas! galint nukreipti indi
vidus ir visuomenę mūsų 
pačių pasirinktų tikslų link. 
Mokslo ir technologijos laimė
jimai yra tokie įspūdingi, kad 
jie (mokslas ir technologija) šaulio. O po metodologiniu skep- 
įgavo tikrą intelektualinę vir- ticizmu slepiasi prielaida, kad
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Krikščionio įsitikinimu, kūrinija 

slepia Kūrėjo pėdsakus.
Vadinasi, kūrinijos tyrinėjimu 

pagarbinamas Dievas.

Užtat pirminis mokslo akstinas 
ir atėjo iš krikščioniško įsitikinimo.

Antanas Paškus

■ V* j > ■ *
sąrangos ir neišvengiamai ve
da į greitą išnykimą daugel to, 
kas susijęs su tradiciniais 
tikėjimais .

Sociologas Peter Berger aiš
kina, kad technologinė visuo
menė yra linkusi puoselėti to
kį kognityvųjį (pažinimo) sti
lių, kuris kartu yra labai prag
matiškas ir iki gelmių skep
tiškas. Pragmatiškas galvose
nos stilius yra pasisavintas iš 
mokslo ir technologijos daly
kiško priėjimo prie gamtos pa-

yra anteleologinė. Ji nesidomi 
ir iš tikrųjų nepajėgia įvertinti 
minties apie galutinį priežas
tingumą ar galutinį tikslą. 
Tiek, kiek vertybės rodo galu
tinių tikslų 
šalinamos iš 
arenos.

Modernioji
tik puoselėja techninę galvo
seną (įrankinį protą), bet taip 
pat ji skatina ir antropocent
rizmą, požiūrį, pagal kurį 
žmogus yra visatos centras ir 
tikslas, o pasaulis aiškinamas 

Nukelta į 3 psl.

link, jos yra 
viešojo pokalbio

technologįja ne
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MENININKŲ DARBAI LIUDIJA 
KURIANČIĄ LIETUVĄ

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS
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Kūrybingųjų rankose tautos
Kūryba yra lemiamai svarbi kultūrai. Kūrybingi asmenys lemia visuomenės, tautos ir 
net visos žmonijos kultūros lygį. Kuo kūrybingesni asmenys vienoje ar kitoje kultūros 
antyje, tuo aukščiau kyla tos srities lygis — mene, literatūroje, moksle. Kultūrai su- 
suklestėti reikia gerų sąlygų, bet jų nepakanka: būtinai reikalingi darbui pasišventę 
kūrybingi žmonės. Istorijoje pastebime tautose vykstančius ciklus: kultūra gimsta, vys
tosi, klesti, deja, paprastai, pasiekusi aukštumą, ima menkėti, išsenka, sunyksta.
Šio kultūros leidinio puslapiuose naudinga pasvarstyti apie kūrybą. Tai vienas svarbiau- 
šių šio leidinio uždavinių. Vienas klausimų būtų apie kūrybingumą, kaip asmens savy
bę, apie kūrybingumo sąlygas, ypatumus. Ar ta savybė įgimta, prigimtinė, ar ji įgijama, 
ar galima išvystyti? Kas ir koks yra kūrybinis procesas? Ar jis vienodas visiems ar skir
tingas: mokslo išradimams — vienoks; menui išreikšti — kitoks. Kokį vaidmenį šiame 
procese atlieka vaizduotė? Jausmai? Protas? Motyvai?
Meno, literatūros vaisiais naudotis, juos vertinti, jais gėrėtis yra skiriami šie Draugo 
puslapiai. Tų sričių vertintojai, kritikai, ne tik supažindina su naujais darbais, bet pade
da mums juos vertinti ir įvertinti. Vedame pokalbį ir su pačiais autoriais. Pateikiame 
naudingų žinių ir iš įvairių mokslo sričių, kad bent kiek praplėstume akiratį.

ajJS'J * * *
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O šio šeštadienio puslapiuose džiaugiamės mūsų tautos rinktinių menininkų įvertinimu 
Vilniuje. Įsidėmėtini yra ta proga jų pasakyti žodžiai. Šie autoriai gaiviai praturtina 
mūsų tautos dvasią. Tuose pačiuose puslapiuose užsimename ir apie mūsų tautos rink
tinius mokslininkus, kurie neseniai viešėjo Jungtinėje Amerikos Valstijose norėdami 
užmegzti glaudingesnius ryšius su šios šalies mokslininkais. Tikimės, kad jų pasitarimai 
buvo sėkmingi.

>»• Kęstutis A. Trimakas

kultūra
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Šio priedo puslapiuose...

Lietuvos sostinės vaizdas (1 psl.). Vienas pagrindinių mokslo centrų, — Vilniaus Uni
versitetas. Katedra — dvasingumo širdis. Prezidento ir seimo rūmai — krašto tvarkos 
centrai.

Lietuvos menininku įvertinimas.
Išrinkti ir pagerbti už tautos dvasios praturtinimą (1 psl.).

Už Lietuvos ribų. Nepamirštamas įnašas tų, kurie dirbo ir tebedirba už tėvynės ribų: 
visuomeniniame gyvenime, veikloje (2 psl.) ir dailėje (3 psl.). 1

Mūsų tautos poetai kažką byloja kitataučiams (žr. Leidiniai, 4 psl.).

Motinos diena. Motinoms pinama dėkingų poetų daina (3 psl.). Įrodymas, kad jos 
įkvepia savo vaikus kurti. Daugelis kaijerai atsidavusių moterų pasigenda vaikų ir moti
nystės (žr. Švystelėjimai, 4 psl.).

Tokia diena Lietuvoje būna 
tik viena metuose — iš prezi
dento rankų gavę aukščiausią 
kultūros ir meno srities apdo
vanojimą — valstybinės (na
cionalinės) premijos žymenis, 
geriausius kūrinius sukūrę 
rašytojai, dailininkai, kompo
zitoriai, filmininkai, aktoriai 
susirinkę į Prezidentūrą taria 
viešą žodį, išsako savo mintis 
apie meninę kūrybą ir save. 
Tos laureatų kalbos paprastai 
yra ne tik aukštos intelektua
linės kultūros, bet, pasak pre
zidento Valdo Adamkaus, daž
nai duoda atramą mūsų gyve
nimui šiandien ir ateityje.

Šiemet kultūros ir meno pre
mijų laureatų būrelis, mano 
galva, ypatingesnis, kitoks 
negu anksčiau. Net trys iš de
vynių laureatų didesnę dalį 
savo kūrybinio gyvenimo pra
leidžia ne Lietuvoje, o užsienio 
šalyse. Dailininkas Stasys Ei- 
drigevičius seniai gyvena Var
šuvoje, solistė Violeta Urma- 
navičiūtė-Urinana — Vokieti
joje. Jei bene jauniausias šių 
metų laureatas Šarūnas Bar
tas būtų gyvenęs ir kūręs vien 
Lietuvoje, vargu ar būtų į pa
saulį išleidęs tiek gerų, talen
tingai sukurtų filmų. Ir pas
kutinį premijuotą savo filmą 
„Laisvė” jis kūrė net Afrikos 
žemyne.

— Meno kalba geriausiai 
išreiškia konkretaus laiko ne
rimą, jo skaudulius, jo lūkes
čius. Šia kalba geriausiai 
išsakoma ir tautinės bendruo
menės dvasinė patirtis, jos vil
tys ir neviltys. Šia kalba mūsų 
tauta kaip lygi ir garbinga 
kalbasi ir susikalba su kitomis 
tautomis. Jūsų kūryba yra ir 
liks patikimais Lietuvos atpa
žinimo ženklais — tiek pasau
liui, tiek lietuviams, — įteik
damas apdovanojimus kalbėjo 
prezidentas V. Adamkus. Jis 
pridūrė, kad menininkų dar
bai šiandien brandina ir liudi
ja kuriančią Lietuvą. Tik tokia 
Lietuva dabarties pasaulyje 
turi ateitį.

Tai, ką sakė Prezidentas, at
sispindėjo ir laureatų kalbose.

Kaip ir dera, pirmasis prabi
lęs Kultūros ir meno premijų 
komiteto pirmininkas poetas 
Sigitas Geda pradėjo vieno 
garsaus poeto eilutėmis, iš
sakytomis iš atminties:
Taip ir vėl pradėsime čia amžiną 
Pokalbį apie Michelangelo...

— Ką gi reikštų visos mūsų 
kalbos apie kultūrą ir meną 
šiame iš pažiūros labai jau 
nerišliame pasaulyje? — 
klausė S. Geda ir pats atsakė:

— Tikriausiai tik viena, kad 
ir mes, kaip žmonės, esame 
truputėlį nerišlūs, bet man gi
liai užstrigusi viena šviesios 
atminties profesoriaus Vytau
to Kavolio mintis: teisybės, o 
tuo pačiu ir tiesos, daugiau 
esama fragmentuose, t.y., 
žmonės teisingesni tada, kai 
kalba truputėlį užsikirsdami, 
o ne žerte žeria neva išminties 
perlus.

Kai kas tokiais atvejais ima 
ir pagalvoja: va, ir vėl tie visi 
kultūrininkai, menininkai žai
džia savuosius žaidimus! Net
gi tada, kai kur nors krenta 
bombos ant galvų, skęsta lai
vai arba paprasčiausiai — kai 
kas neturi duonos... Bėda ta, 
kad šitaip surėdytas pasaulis. 
Yra dangus, yra žemė, yra 
šaknys, yra viršūnės. Yra dar
bo, vargo, karo ir mirties pa
saulis, yra grožio ir negrožio 
pasaulis, yra žmogus, kuris 
kuria, — vos ne rimas, vos ne 
tautologija čia man išėjo! Ku
ris kuria arba kurie kuria, ku
rie turi kūrybos kibirkštį. Visi 
ją turi, bet kai kuriems tai yra 
duona kasdieninė. Džiaugtis 
reikia tada, kad matai žmogų, 
einantį savojo pašaukimo ke
liu. Tie, kurie čia apdovanoja
mi garbinga nacionaline pre
mija, mūsų galvomis, t.y., 
sprendimo galią turinčio ko
miteto galvomis, didžiąją (kas 
didesnę, ilgesnę, kas trumpes
nę) gyvenimo dalį ėjo kūrybos 
keliu.

Mūzos joms ir jiems buvo 
palankios, jie arba jos mokėjo 
jas prakalbinti meno kalba, 
literatūroje, muzikoje, daina
vime, kine, teatre...

Galbūt vieną kartą reikia 
garsiai, visiems girdint bei 
matant, viešai pasakyti, kad 
premįjų komitete balsuojama 
slapta ir nesusitarus. Agituo
jama, nagrinėjama, „pešioja- 

Kultūros ir meno premijos laureatai nusifotografavo su prezidentu Valdu Adamkum. Iš kairės: kom
pozitorius Feliksas Bajoras, rašytojas ir dailininkas Leonardas Gutauskas, kino režisierius Šarūnas 
Bartas, skulptorius Leonardas Vytautas Strioga, dailininkas Stasys Eidrigevičius, prezidentas Val
das Adamkus, poetas Justinas Marcinkevičius, dirigentas Donatas Katkus, Kultūros ir meno pre
mijų komiteto pirmininkas Sigitas Geda. Algimanto Žižiūno nuotr.

ma ir apipešiojama”, tiesa, be
veik viešai... Viešai dėl to, kad 
ten, kur sprendžia penkiolika 
įgaliotų žmonių, sunku išlaikyti 
kokias nors dideles’ paslaptis. 
Juoba, kuo didesnis slaptu
mas vaidinamas, tuo žmonių 
žingeidumas didesnis. Visos 
paslaptys anksčiau ar vėliau 
tampa pagarsintomis, at
skleistomis, todėl ranką prie 
širdies pridėjęs sakau: Mūsų 
darbe labai didelių paslapčių 
nebuvo!

Jūs visi gerai žinote, kad pa
saulyje buvo, yra ir bus dar di
desnių, gal netgi garbingesnių 
premįjų. Aš pats, gavęs vieną 
nedidelę premįjytę, andai pri
sipažinau ir dabar neatsižadu 
vieno netikėtai išsprūdusio sa
kinio: didžiausios premijos yra 
tos, kurios gaunamos namie, 
tarp savų ir iš saviškių.

Tikriausiai tai liudįja seną 
kaip pasaulis tiesą: meninin
kas trokšta dirbti savo žemei 
ir savo tautai, savo medžiui ir 
savai žvaigždei viršum savo 
namų. Jūs visi esate normalūs 
ir dideli, žmogaus didumą liu
dija ne kokios anomalijos, o 
būtent proporcingumas. Turė
tume džiaugtis kasmet atras
dami būtent tai. Jūsų dimen
sijos, lietuviškai būtų papil- 
dos, leidžia mums suvokti 
savąją esmę. Ko gi daugiau 
norėt? — užbaigė savo kalbą 
S. Geda.

Nors ir gyvendamas svetur, 
Lenkijoje, lietuvišką esmę 
savo piešiniuose išsako daili
ninkas Stasys Eidrigevičius. 
Tautiniai bruožai atsispindi ir 
premijuotuose jo piešiniuose. 
Pagal savo piešinius, vaizdinį 
aiškinimą S. Eidrigevičius 
kartu su šiuolaikiniu, bene lie
tuviškiausių vilniečiu kompo
zitoriumi Bronium Kutavi
čium sukūrė vokalinį ciklą.

— Gyvendamas ir kurdamas 
svetur, mintyse kalbuosi su 
Lietuva, visada atsimenu sa

vąjį Lepšių kaimą, tarsi ma
tau mamą, tėvą, vedantį į 
vežimą kinkomą arklį. O kai 
parvažiuoju į Lietuvą, aplan
kau vaikystės vietas, žmo
nėms žiūriu tiesiai į akis, — 
kalbėjo S. Eidrigevičius.

Iš prezidento priėmęs lau
reato žymenis už romanus Vil
ko dantų karoliai, Laiškai iš 
Viešvilės, Šešėliai ir eilėraščių 
knygą Popierinė dėžutė prabi
lo rašytojas ir dailininkas Leo
nardas Gutauskas:

— Jei nebūtume mes prieš 
40 metų iš visų pakampių 
suvažiavę į Vilnių ar Kauną, c 
likę savo kampuose, gal ir šių 
metų premįjų nebūtų. Kadaise 
į menų sostinę Paryžių sulėkė 
iš Gudijos, Ispanijos, Brazili
jos ir sukūrė naują meną 
Mark Chagall, Modigliani, 
LifŠic, Picasso, — samprotavo
L. Gutauskas. Prabėga laikas, 
ir matau, kad mes pamažu vėl 
skirstomės kas sa->, grįžtame 
prie savo ištakų, apmąstymų 
lyg tos tyliai, negirdimai 
skraidančios į savo lizdus 
kandys, nuo sparnelių barsty- 
damos aukso spalvos dulkeles. 
Taip menininkas kruopelė po 
kruopelės renka savo talento 
kibirkštis, apgaubia meniniu 
rūbu.

L. Gutausko nuomone, vie
numoje prabėgusio gyvenimo 
apmąstymuose, susikaupime 
gimsta gražiausios knygos, 
giliausi paveikslai. O kompozi
torius Feliksas Bąjoras išsakė, 
kad gerus, talentingus kūri
nius menininkas gali sukurti 
tik savo fanatišku darbu. Tai 
liudįja ir šio kompozitoriaus 
talentingai sukurtas muziki
nis kūrinys kameriniam or
kestrui „Saulės takas” premija 
pažymėtas „Koncertas smui
kui ir simfoniniam orkestrui”.

— Aš nežinau, kas man 
svarbiau — ar menas gyventi, 
ar kapoti medį, tik pasakysiu, 
kad abiem atvejais nenoriu 

meluoti. Viliuosi, kad dar ne
praradau geriausių jausmų 
Aukščiausiojo tvariniams ir 
savo kūryba tai noriu įrodyti 
kitiems ir... sau, — trumpame 
žodyje savo, kaip menininko, 
credo išsakė kaunietis skulp
torius Leonardas Vytautas 
Strioga, kultūros ir meno pre- 
mįją gavęs už medžio skulp
tūros „Gyvenimo paliestas”, 
„Moteris-paukštė”, „Oželio ga
nymas mėnesienoje”, „Tėviškės 

Nukelta į 2 psl.
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PENKTASIS POEZIJOS 
VAKARAS ČIKAGOJE

VIOLETA DRUPATIĖ-COLE

Poezija veda žmoniją į nežinomąjį tolimo dangaus 
pasaulį, kur nurimsta visi sielvartai ir kančios — H. Heine

Tikrovės, net
T

blogio H
Q 1
■g f <

Žiniasklaidos informacija, rodos, tiksliausia (bent kai kada). Ji pateikia reportažus 
— faktus ir viską... Neseniai viename amerikiečių akademiniame žurnale buvo teigia
ma, kad poezija pasako daugiau tiesos apie tikrovę negu žiniasklaidos reportažai. Buvo 
pateiktas pavyzdys: anglų poeto Gerard Manley Hopkins The Wreck of the Deutschland, 
poema apie šiurpią laivo tragediją, keleivių žūtį, bet ir apie kai kurių žmonių nuostabią 
drąsą ir didvyriškumą. Tik tokioje poemoje galima visa tai pavaizduoti. Tikrai, poezija 
gali perduoti gilesnę tiesą — pačių žmonių patirtį, lydimą jausmų ir vaizdų. Ir ta tiesa 
išlieka. Dingsta visi „reportažai”, o vis dar skaitome įvairių tautų epus, kuriais atku
riame žmonių išgyvenimus. Jie tampa ir mūsų išgyvenimu, net po daugel metų.

* * *

Poezija yra viena iš meno sričių. Kaipo menas, ja siekiama parodyti tikrovę, ... na, 
bent tikrovės atplaišas. O kiekviena tikrovės atplaiša gali turėti ar net būti pilna blo
gio... Kad ir žmonių gyvenimas. Kiek jame skausmo ir tragedijos. Prisimename ką tik 
Čikagoje įvykusį Penktąjį poezijos vakarą. Apie skausmą, liūdesį, netektį, praradimus 
byloja Vitalijos Bogutaitės, Eglės Juodvalkės, Liūnės Sutemos lyrika. Julija Švabaitė 
vaikšto po Vilnių ir vis randa gatvėje klaidžiojančių apleistų vaikų. Ir klausia: „Kur šią 
naktį nakvosi?”. O Sigitas Geda prisipažino, kad kartais rašo, nes pyktis verčia jį... Ir 
pyktis, ir liūdesys, ir susirūpinimas dėl tikrovėje esamo blogio... Argi menas neturi at
skleisti grožį? Kur Grožis?

Rūpesčiu pasigendama gėrio. Liūdesiu pasigendama gėrio. Pykčiu pasigendama 
gėrio. Pa-čiame žmoguje yra gėrio pąjutimas, kuriuo reaguojama į tikrovės atlaužą, kuri 
užkrėsta blogiu. Tai — protestas prieš blogį. Žmoguje... ir jo poezijoje vis suskamba gėrio 
gaida. Tikrovę vaizduojant... Blogio akivaizdoje protestuojant...

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...

Penktasis poezįjos vakaras Čikagoje, šeštadienį, 2002 m. gegužės 11 d. Svečias iš Lie
tuvos, laureatas Sigitas Geda ir keturios poetės iš JAV: Vitalija Bogutaitė, Eglė Juod- 
valkė, Liūnė Sutema ir Julija Švabaitė (1 psl.; viršuj vakaro poezijos programos viršelis 
— dail. Ados Sutku>vienės).

Avangardo meistro Jono Meko naujas filmas: „Kai aš taip stumiuosi toliau, ret
karčiais grožio akimirkos krito per mano akis” (2 psl.).

Laureato Sigito Gedos naujoji poezija: „Ir aš vaikštau čionai...” (3 psl.)

Rašytojo Vytauto Bubnio naujas romanas Balandžio plastėjime — apie karą vals
tybėje ir širdyje (žr. Leidiniai, 4 psl.).

Vyresnioji karta bręsta ne automatiškai, bet ryšiais su kitais, sugyvendami santuo
koje, kaupdami išmintį, dvasingumą ir kt. (žr. Švystelėjimai, 4 psl.)

2002-ųjų gegužės ll-osios 
šeštadienį, Motinos dienos iš
vakarėse, nuo pat ryto Čika
gos priemiesčiuose lijo lietus, 
o vakare miestą užgriuvo 
ištisa liūtis. Tačiau renginį or
ganizavusių JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
bos narių džiaugsmui dargana 
pasirodė bejėgė prieš poeziją. Į 
Penktąją poezijos dieną prisi
rinko pilnutėlė Jaunimo Čent- 
ro kavinė!

JAV LB Kultūros Tarybos 
pirmininkė Marija Remienė 
pradėjo vakarą išvesdama pa- 
ralėlę tarp Motinos dienos, pa
vasario ir poezijos. Kas gi juos 
vienija? — Gimimas. Motina 
gimdo kūdikį, su pavasariu at
gimsta gamta, o poezįja atgai
vina sielą. Neparašysi eilių 
šalta širdimi. Turi ištirpti šir
dies ledai, kad ji taptų atvira 
poetiniam žodžiui, — tiek juos 
sakant, tiek ir jų klausantis.

Penktąjame poezįjos vakare 
dalyvavo keturios išeivijoje ge
rai žinomos poetės ir svečias 
iš tėvynės, Lietuvos Rašytojų 
sąjungos premijos laureatas 
Sigitas Geda.

Pirmoji vakaro viešnia — 
penkių eilėraščių rinkinių au
torė VITALIJA BOGUTAITĖ 
pradėjo poezijos dienas eilė
raščiu „Rytietiška džiaugsmo 
detalė”. Vyraujanti poetės ei
lėraščių tema — žmogaus ir 
lyg smiltelės iš rankų byran
čio laiko priešpastatymas, 
skausmas dėl žmonių susve
timėjimo šaltame technikos 
amžiuje. Net ir pirmojo eilė
raščio pavadinime švystelėjęs 
žodis „džiaugsmas” kontekste 
tenuskamba pašaipiai: „nie
kas nemato džiaugsmo...” To
liau eilėraštis Silvijai: „išro
viau žiedus su šaknim, dau
giau nejaus...”, „išroviau lietų 
su šaknim, sausrai paruošiau 
save...” ...Ir pluoštelis eilėraš
čių iš 2000-aisiais išleistos 
knygos Apmąstymai, arba po
kalbis su savimi (beje, knygą 
buvo galima įsigyti poezįjos 
vakaro metu). Visur jaučia
mas gilus pesimizmas. Toks 
įspūdis, kad skausmas ir pasi
metimas gyvenimo vingiuose 
yra visų poetės eilėraščių mot- 
to:

Kai po žiemos, po gruodo, 
kalasi pirmas daigas,...

many užsidega tokia keista 
nostalgijos ugnis, 

toks skausmas, 
egzistenciškai kankinantis 

iki pat gyvybės pamatų.

Antroji vakaro viešnia — 
EGLĖ JUODVALKĖ, kurios 
poezijos rinkinys tapo pirmąja 
mano Čikagoje įsigyta knyga. 
Nuo tada ir seku poetės kū
rybinį kelią. Jau išleisti trys 
poezijos rinkiniai, o 2000-ais 
Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla atspausdino autobio
grafinę E. Juodvalkės knygą 
Cukraus kalnas. Poetė pasi
žymi lakia vaizduote ir įtai
gumu perteikiant savąjį žodį, 
ką ji padaro tiek rašydama, 

tiek ir skaitydama eiles. Eglė 
visada ryški ir įdomi, drąsiai 
išsakanti savo jausmus, kuom 
ir patraukia, nes visi jos iš
gyvenimai randa atgarsį, ma
nau, kiekvieno iš mūsų šir
dyje. Jei Vitalija Bogutaitė, ro
dos, visa gūžiasi nuo gyveni
mo smūgių ir pasineria į 
skausmą užsidarydama savyje:

Užsidariau savo erdvėj ir 
dūstu.

Aplink žaliuoja laukai. Pas 
mane — dykuma...,

tai Eglę Juodvalkę išbandy
mai vien subrandina. Pirma
sis vakare skaitytas eilėraštis:

Laikyti save ant delno —
Boružę plazdančiais spar

nais ir degančia širdimi.

Na, o paskutinis tam vaka
rui parinktas eilėraštis — 
prieš dvejus metus parašytas 
mamos atminimui. Eilės kupi
nos begalinio švelnumo ir skli
dinos meilės:

Mama, motule, mamulyte,... 
...Pavargau klajodama,
Be Tavęs ilgu ir liūdna... 
...Tau būsiu gera, tik 
manęs neapleisk, tik su

grįžk, mamulėle,
Man sunku be tavęs...
Klausantis šio eilėraščio, tur 

būt, ne vienam nuriedėjo aša
ra... Ramus, aiškus, gerai įval
dytas Eglės balsas, įdomūs 
eilėraščiai. Net rinkdama šu
kes jos herojė tikisi sugrįžti:

...Praeitis sudužo ant plakto 
molio grindų...

...Ji tikisi spindinčiom akim 
sugrįžti į namus...

Penktajame poezįjos vakare savo kūrybą skaičiusieji: Vitalija Bogutaitė, Liūnė Sutema, Julija 
Švabaitė, svečias iš Lietuvos, laureatas Sigitas Geda ir Eglė Juodvalkė, ir poezijos deklamuotoja 
aktorė Zita Daknienė. Jono Kuprio nuotrauka

Poetai rašo savo širdies 
krauju, kitaip tai ne poezija, o 
vienu gražių žodžių skambe
sys. Vidinė vakaro įtampa su 
kiekvienu eilėraščiu palaips
niui kyla ir pasiekia kulmina
ciją, kai prie mikrofono pasiro
do šešių poezijos rinkinių au
torė, viena ryškiausių lietuvių 
išeivijos poečių — LIŪNĖ SU
TEMA. Daug vandens nu
tekėjo nuo 1955-ųjų, kai buvo 

atspausdintas pirmasis poetės 
rinkinys „Tebūnie tartum pa
sakoje”. Poezija brandi ir ku
pina gilių išgyvenimų bei filos
ofinių pamąstymų, joje gausu 
simbolių ir netikėčiausių me
taforų:

Žemės dievai paliko mus 
visus —

ir tuos, kurie jais tikėjo, 
ir anuos, kurie kalbėjo 
juos esančius tik svajonėje...

Tvirtas, kiek rūstus poetės 
balsas akcentuoja kiekvieną 
žodį. L. Sutema neduoda atsa
kymų. Ji klausia, verčia mąs
tyti ir jausti:

...Migla aptraukiau akis, 
kad nematyčiau liūdnų veidų, 
neskaityčiau liūdnų eilėraš

čių.
Perkūnu užtrenkiau ausis, 

kad negirdėčiau...
...Matau migla aptrauktom 

akim,
Girdžiu perkūno užtrenktom 

ausim...
...Ar man ramu, nežinau,

Ar gyvenu, nežinau.
Kiekvienas poetas — tai sa

vitas ir nepakartojamas pa
saulis. Ketvirtoji vakaro vieš
nia JULIJA ŠVABAITĖ vėlgi 
kitokia. Poetės eilės tai nuo
seklūs pasakojimai, gimę iš 
kasdienybės bei prisiminimų. 
Juose nerasi nei rafinuotumo, 
nei mistikos. Eilės, kaip, beje, 
ir pačios poetės balsas, tylios, 
švelnios ir raminančios. Visa
da giedra ir rami ji kiekvienu 
savo eilėraščiu išlieka išti
kima pasirinktai misijai, kad 
žemėje neliktų abejingumo 
skausmui, kentėjimams ir 
praradimams. Jau prieš dau

gelį metų Julijos Švabaitės 
kūryboje išryškėjo amžina gė
la ir nostalgija savo vaikystės 
ir jaunystės pasauliui. Gegu
žės 11-ąją skaitytas „Motinos 
žiedo” ciklas — taipogi duoklė 
praeičiai:

...Kaip save nuvalyti, iš
prausti,

Kad neliktų jokios dėmės sie
loje, pernykščių ar 

daugelio metų...
... Žiba žiedas dabar ant 

mano piršto.
Skauda skauda man jį, kaip 

ir visą gyvenimą...
Kas ji mūvės po manęs...

Vakaro svečią iš tėvynės, 
poetą Sigitą Gedą pristatė 
literatūrologas ALGIRDAS 
TITUS ANTANAITIS. Šįkart 
jam duotą laiką paskaitinin
kas išnaudojo vien vardinda
mas poeto nuveiktus darbus 
bei nuopelnus. Nenuostabu, — 
juk išleista net dešimt eilė
raščių knygų vaikams, penkio
lika rimtosios poezijos rinki
nių, parašyti scenarijai popu
liariems kino filmams „Velnio 
nuotaka”, ir „Komunarų gat
vė”, žodžiai miuziklams „Pa
skutinės pagonių apeigos” 
(muz. Kutavičiaus), „Meilė ir 
mirtis Veronoje” (muz. An
tanėlio), daugybė recenzijų, 
dvidešimt penkiomis knygo
mis išleisti vertimai, o ir pa
ties poeto eilėraščių knygos 
išverstos į vokiečių, anglų, 
švedų, norvegų bei rusų kal
bas. Nepriklausomybės atkū
rimo dienomis poeto prakalbos 
skambėjo ne vien Vingio par
ke, bet su jomis S. Geda ap
važiavo ir visą Lietuvą. Poetas 
yra pelnęs dvi valstybines, 
Jotvingių, Poezijos pavasario, 
Baltijos ansamblėjos ir kitas 
literatūrines premijas.

Po Antanaičio įvado vieną 
svečio eilėraščių labai švel
niai, lyriškai ir profesionaliai 
perskaitė šiuo metu gyvenanti 
Čikagoje aktorė iš Lietuvos 
ZITA DAKNIENĖ.

Ir pagaliau prie mikrofono 
— SIGITAS GEDA. Jo šiame 
vakare skaityta poezija gero
kai skiriasi nuo iki tol skam

bėjusių poečių eilių, ji daugiau 
tiesmukiška ir šiurkšti. Taik
lūs ir negailestingi epitetai 
kai kur užrašyti „tarptautine 
kalba”, suprantama gal ir ne 
visiems išeivijos lietuviams. 
Tarp eilučių prasiveržia nepa
kantumas kasdienei neteisy
bei, o viena knyga, poeto žo
džiais tariant, tiesiog visa

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVIŠKOS KNYGOS 
RENGIASI KELIONĖN

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

1

Brangios ir dėmesio vertos 
knygos

Mes, žmonės, keičiamės žiniomis, mintimis, patirtimi. Ne tik žodžiu, bet ir raštu, ir 
visokiais kitais, vis naujai išrandamais būdais: radijo bangomis, televizija, internetu. 
Knyga, tokia patogi, vis vien neišeina iš apyvartos.

Taip, tos knygos. Mūsų tautos taip labai brangintos. Dėl to jos buvo taip griežtai 
draudžiamos visokių pavergėjų, nes jos skaitomos atvėrė mūsų tautiečių akis ir širdis 
tautinėms ir dvasinėms vertybėms.

Lietuviškos knygos. Iš Tilžės neštos ant knygnešių nugarų, plukdytos per Nemuną, 
slėptos palėpėje, skaitytos prie sukamo ratelio. Už kurias ne vienas buvo ištremtas į Si
birą, bet ir iš Sibiro giliausi atodūsiai ir maldos grįždavo į tėvų žemę...

Ir štai dabar, atgavus nepriklausomybę, kai nebėra jokių sienų, knygų pilna visur. 
Knygynų lentynos kone lūžta nuo sukrautų knygų. Knygomis dalinasi tautos. Vilniuje 
įvyko jau trečioji tarptautinė knygų mugė, kurioje buvo daugiau knygų leidėjų iš 
užsienio, negu iš Lietuvos. Joje skaitytojai daugiau domėjosi užsienio autoriais, negu au
toriais iš Lietuvos. Bet ir lietuviams atsirado puiki proga: Lietuva pakviesta kaip 
išskirtinė viešnia su knygomis į Frankfurtą. Kyla rūpestis. Ką gali nuvežti, kuo 
užsieniečius, ypač vokiečius, sudominti? Yra išversta į kitas kalbas: Sigito Gedos poezija, 
neseniai Vyt. Bakaičio — lietuvių poezijos rinkinys anglų kalba (žr. Draugo kultūrinis 
priedas, 2002 05 11). Norima išversti ir rašytojo Vytauto Bubnio naują romaną, kuris 
vaizduoja kitataučio prisikėlimą iš dvasinės krizės (žr. 2002 05 18). Bet dar tiek nedaug.

* * *

Knygos yra žmonių kultūros apraiška. Ne pigaus turinio, bet turtingos dvasia. Kodėl 
Sibiro tremtyje parašyta maldaknygė milijoniniu tiražu pasklido po platųjį pasaulį? Iš 
visų lietuvių autorių labiausiai paplitusi kitomis kalbomis. Todėl, kad jos autorė Adelė 
Dirsytė už ją užmokėjo kančia ir net savo gyvybe. Bet ji paplito ir dėl to, kad užsienyje 
buvo tokių, kurie vertino ir net brangino tą nepalaužiamo tikėjimo bei dvasios pergalės 
liudijimą prieš smurtą. Nors tokios knygos yra retenybė, bet jos iliustruoja vieną dėsnį: 
verta priimti iš kitų tautų ir pasiūlyti kitoms tautoms tik pakankamai bendražmogiškų 
ir dvasinių vertybių turinčias knygas, kurios skaitytojams už dėmesį atsilygina 
žmogiškumu. Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Bibliotekos knygų lentynų vaizdas (1 psl.) Daug, daug amžių žmonių idėjų ir patir
ties sukrauti lobynai.

Trečioji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje užsienio šalių leidyklų daugiau 
negu Lietuvos. Bet šį rudenį Lietuvos knygos bus viešnios Frankfurte (1 psl.)

Lietuvių muzika nenori atsilikti nuo knygų ir stengiasi užkariauti užsienio auditorijas 
ir sales (2 psl.)

Australijos, Brazilijos, Kanados, JAV, Lenkijos, Rusijos ir kitų kraštų lietuvių sukur
tas menas lankosi Vilniuje (3 psl.)

Keturias vasario mėnesio 
dienas Vilniaus parodų cent
ras, įsikūręs Vingio parko 
pakraštyje, buvo pilnas kny
gų, jų leidėjų, rašytojų ir skai
tytojų. Čia kunkuliuote kun
kuliavo jau trečioji tarptau
tinė Vilniaus knygų mugė. 
Savo knygas pristatė daugiau 
kaip 80 įdomiausių Lietuvos 
leidyklų. Savo išleistas knygas 
net iš Paprūsės, iš Klaipėdos 
krašto atgabeno maža, bet 
įdomi leidykla „Prūsija”. Ji 
leidžia ne tik Mažosios Lietu
vos autorių knygas, bet ir 
pažintinę literatūrą apie šio 
krašto patriarcho, žymaus 
anuometinio leidėjo, aušrinin
ko Martyno Jankaus aplinką, 
vienas iš leidinių — stambus 
enciklopedinis žinynas Šilutės 
kraštas.

Pirmą kartą Vilniaus knygų 
mugėje užsienio šalių leidyklų 
bei kitų dalyvių buvo pris
kaičiuota netg: daugiau negu 
mūsiškių.

— Tai rodo, jog per tuos tre
jus pastaruosius metus Vil
niaus knygų mugė tapo pa
traukliu, plataus masto kultū
riniu renginiu, gerai žinomu ir 
populiariu ne tik Lietuvoje, ki
tose Baltijos šalyse, bet ir Eu
ropoje, — pripažino kultūros 
ministrės pavaduotoja J. Mar
čiulionytė.

Savo stendus Vilniaus kny
gų mugėje turėjo Prancūzija, 
Vokietija, Lenkija. Kaip gar
bingas svečias su savo ekspo
zicija dalyvavo ir pasaulyje 
didžiausia, garsiausia Frank
furto knygų mugė ir jos vado
vas Lorenzo A. Rudolf. Mat, 
Lietuva ateinantį rudenį pa
kviesta šioje knygų mugėje 
dalyvauti ne bet kaip, bet kaip 
svečias, kuriam suteikiamas 
didžiausias dėmesys. Apžiūrė
damas mūsų leidyklų stendus, 
pasikalbėjęs su leidėjais, paju
tau, kad šią Vilniaus knygų 
mugę jie laiko savo veiklos 
apžiūra, repeticija prieš artė
jančią didžiąją Frankfurto 
mugę, kuri vyks šių metų spa
lio 9-14 dienomis. Tai parodė 
ir gausesni, negu anksčiau, 
mūsų leidėjų, rašytojų, vertė
jų, kitų kultūrininkų susitiki
mai, bendravimai su čia atvy
kusiais kitų Europos šalių ko
legomis.

Knygų mugė — tai ne 
automobilių turgus

Dar mugės išvakarėse Vil
niaus Rotušėje Vokietijos kul
tūrai Vilniuje atstovaujantis 
Goethe institutas kartu su 
Lietuvos kultūros ministerija, 
Leidėjų susivienijimu, knygų 
mugės organizatoriais suren
gė tarptautinį simpoziumą 
apie knygų mugių reikšmę 
Europoje. Daugelio šalių švie
suoliai simpoziume apžvelgė 
ne tik lietuvių, bet ir latvių, 
estų, kitų „mažų” literatūrų 
galimybes įsitvirtinti Europos 
kultūrų aplinkoje. Simpo
ziume pabrėžta, kad knygų 
mugės iš esmės skiriasi nuo 

kitų komercinių, pavyzdžiui, 
automobilių mugių. Knygų 
mugėse skaičiuojami ne vien 
pinigai, leidyklų prekybiniai 
sandėriai, bet ir dešimtme
čiais trukusio Europos suskal
dymo, susiformavusio mąsty
mo, paremto „Rytų” ir „Vaka
rų” kategorijomis, pakeitimas, 
tų Berlyno sienų griovimas 
žmonių sąmonėje, kultūrinių 
ryšių, literatūros, knygų prie
monėmis.

Šioje Vilniaus knygų mugėje 
tų priemonių, pasireiškusių 
nuoširdžiais ryšiais, bendravi
mais su kitų Europos šalių li
teratūromis, rašytojais, leidė
jais, dailininkais pastebėjau 
gerokai daugiau negu anks
tesnėse mugėse. Ne tik nuo
širdus žodinis, bet ir dvasinis 
dialogas tarp lietuviškos pub
likos ir vokiečių rašytojos Ulla 
Lachauer užsimezgė prista
tant jos naują į lietuvių kalbą 
išverstą ir „Baltų lankų” lei
dyklos išleistą knygą Rojaus 
kelias. Autorė papasakojo kaip 
ji, nuvykusi į Vokietijos anks
čiau valdytą Klaipėdos kraštą, 
statyti filmo, sutiko vokiečių 
kalbos dar nepamiršuią sen
buvę, paprastą lietuviško kai
mo moterį Lėnę Grigolaitytę, 
nejuntančią pagiežos ir keršto 
anksčiau šį kraštą pavergu
siems vokiečiams. Grįžusi, U. 
Lachauer parašė knygą apie 
šį „mažą” žmogų su didele šir
dimi, ilgai nenešiojančią 
skriaudų ir nuoskaudų.

Mugėje buvo mūsų rašytojų 
ir skaitytojų susitikimas su 
Flandrijos rašytojais, su lite
ratūrinę „Nike” premiją nese
niai laimėjusiu lenkų rašytoju 
Jerzy Pilch, kurio premijuotą 
knygą Stiprusis angelas prieš 
pat mugę lietuvių kalba 
išleido leidykla „Strofa”. Užsi
mezgė dialogas tarp šios kny
gos autoriaus ir jauno lietuvių 
prozininko Mariaus Ivaškevi
čiaus, kurio ne viena knyga 
išversta į lenkų kalbą ir pa
mėgta ne vieno šios kaimy
ninės šalies skaitytojo.

Čekų rašytojo Michal Viewe- 
ghu romano Mergaičių 
auklėjimas Čekijoje išleidimo 
Vilniuje proga mugės konfe
rencijų salėje vėlgi užsimezgė 
pokalbis „Milano Kunderos 
šešėlyje”. Kartu su čekų 
rašytoju diskutavo vilnietis 
poetas A. Grybauskas, vertėja 
A. Bartkutė, leidėja L. Vara
navičienė, kiti kultūrininkai.

Iš užsienio šalių Vilniaus 
mugėje Prancūzija buvo pir
moji savo gausiu knygų ir da
lyvių skaičiumi. Jį papildė 
prancūzų literatūra jau kelinti 
metai prekiaujantis J. Masiu
lio knygynas, kurio skyriai yra 
Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje. 
Tai tas pat J. Masiulio knygy
nas, kuris garsėjo nepriklau
somoje Lietuvoje, prieš karą. 
Knygyno šeimininkas nuo 
bolševikų teroro pabėgo į Va
karus, atsidūrė Prancūzijoje. 
Po nepriklausomybės atkūri
mo iš Paryžiaus į Lietuvą 
grįžusi Masiulio anūkė Karoli

na atgavo senelio nuosavybę, 
tuose pat J. Masiulio namuose 
ne tik atkūrė, bet ir kituose 
miestuose išplėtė senelio kny
gynus, kurie dabar sėkmin
gai prekiauja prancūziškomis 
knygomis.

Mugėje aktyviai pasireiškė 
ir Vilniuje veikiantis Prancū
zų kultūros centras, mugės 
lankytojus pakvietęs į šios 
šalies literatūrologo B. Abra- 
ham paskaitą apie Victor 
Hugo kūrybą. Su prelegentu 
ne vienas mugės lankytojas 
galėjo bendrauti prancūzų kal
ba. Prancūzų kultūros centras 
jau seniai rengia prancūzų 
kalbos kursus, o mugėje kas
dien veikė šios kalbos pa
mokėlės, rašymo pratybos.

Prie knygų prekybos ben
drovės „Humanitas” stendų 
pamatęs ne knygas perkančių, 
o kažką rašančių moterų ir 
vyrų būrį, išgirdau šios ben
drovės darbuotojos paaiškini
mą, kad čia pat, mugėje, lan
kytojai atlieka anglų kalbos 
pratybas. Mat ši bendrovė 
„Humanitas”, glaudžiai ben
dradarbiaudama su Oxford 
university Press, kitomis Di
džiosios Britanijos ir JAV lei
dyklomis, prekiauja angliška 
literatūra. Ypač perkama 
gramatika The Good Gram- 
mar Book, skirta pradedantie
siems. Bendrovė „Humanitas” 
tikisi, kad ši gramatika arti
miausiu metu Lietuvoje taps 
viena iš geriausių ir perka- 
miausių šios srities knygų.

Lietuvos skaitytojams 
įdomesni užsienio 

rašytojai

Kol vaikščiojau nuo vieno 
prie kito Europos šalių stendo, 
minios žmonių būriavosi prie 
Lietuvos leidyklų įvairiais lei
diniais nuklotų stalų ir smar
kiai juos pirko. Mat mugėje 

knygos pigesnės, be antkainio, 
nes pardavinėjamos pačių lei
dėjų arba net jas parašiusių 
rašytojų.

Kai pasibaigus mugei pa
klausiau svarbiausio organiza
toriaus — Knygų leidėjų susi
vienijimo darbuotojų, kurias 
knygas mugės lankytojai la
biausiai pirko, vadybininkė 
Brigita Česnavičienė, paminė-
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jusi, kad mugę aplankė re
kordinis žmonių skaičius —r 
42,000, pranešė, jog nepaisant 
aukštos kainos — 95 litų, per- 
kamiausias buvo Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos instituto 
išleistos Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos tik ką pasirodęs 
I tomas. Per 4 mugės dienas jo 
parduota net 800 egzemplio
rių. Antroje vietoje — jau ne 
lietuvių autorių, bet ameri
kietės J. K. Rowling į lietuvių 
kalbą išversti trys tomai apie 
amerikiečių ir viso pasaulio 
vaikų numylėtinį Harį Poterį. 
Šias knygas išvertusios ir į 
Lietuvą paleidusios leidyklos 
„Alma Littera” administratorė 
K. Solovjovaitė sakė, kad dvi 
pirmąsias J. K. Rowling kny
gas, lietuviškai pavadintai 
Haris Poteris ir išminties ak
muo bei Haris Poteris ir pas
lapčių kambarys, taip greitai 
išperka, kad per porą metų 
leidyklai prisiėjo išleisti net 
penkias, o trečiąją dalį — Ha
ris Poteris ir Azkabano kam
barys — tris laidas. Iš viso 
išleista ir beveik išpirkta net 
65,000 „Poterio” egzempliorių. 
Tokio didelio tiražo, ko gero, 
dar nesusilaukė nė viena 
mūsų leidyklų knyga. Na, o 
kai sužinojau, jog pagal perka
mumą sekančią vietą užėmė 
šiuolaikinio brazilų rašytojo P. 
Coelh „Vagos” leidyklos išleis
ta knyga Demonas ir panelė 
Prym, kad ypač gerai pirko 
Rašytojų sąjungos leidyklos 
išleistą ir V. Tauragienės į lie
tuvių kalbą išverstą ameri
kiečių rašytojo William Faulk- 
ner romaną Šventovė, sumi
šau: kas bus su mūsų lite
ratūra, su lietuviškomis kny
gomis Frankfurto mugėje, jei 
ten pirkėjai puls prie kitų 
šalių ir žemynų literatūros, o 
lietuviška knyga liks be dė
mesio?

Laimė, mane apramino ne 
bendras vaizdas, o atskirų lei
dyklų pateikti duomenys. Pa
sirodo, kad mugėje daug ką 
sudomino ir paskatino nusi
pirkti „Baltų lankų” leidyklos 
meniniai išleistą mūsų poeto, 
dramaturgo ir publicisto S. 
Pamiškio esė knygą Nuogi 
drabužiai. Leidėjų nuomone, 
tai drąsus autoriaus bandy
mas peržengti prietarus, savo 
paties baimes ir kompleksus. 
Pagaliau tai mėginimas prisi
jaukinti, susigrąžinti visa, ką 
vadinome prigimtimi, instink
tais, siela. Iš tiesų, ši S. Pa
miškio knyga iki skausmo tik
ra.

Nukelta j 2 psl.
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Ne žmogus technikai, 
bet technika žmogui

Žmogus išrado ratą, bet ir pats gali atsirasti rate. Ratai jį veža, suka mašinas, bet 
žmogus gali patekti po ratais... ar visą gyvenimą suktis aplinkui ratu.

Šiuolaikinės žmonijos stebėtojai ne be reikalo teigia, kad technikos srityje „pažan
gios” tautos yra linkusios jai pačiai pasijungti, kai visas dėmesys - produktų gamybai, o 
visas atpildas - beatodairiškas gaminių naudojimas savo patogumui. Tada žmonės tam
pa didelės socialinės sistemos mažais sraigteliais. Kai dvasia ignoruojama, žmonių oru
mas žiauriai nukenčia: didžiausia žala jiems patiems (prisimintinas prof. Antano Paš- 
kaus straipsnis „Šio amžiaus veidas” Draugo kultūriniame priede, 2002 05 04, 1 psl.).

* * *

Ne technika, bet žmogus yra stebuklas - sugebantis gamtos jėgas sumaniai pajungti 
savo ir kitų gerovei. Bet jis išmintingas tik tada, kai pats lieka virš mašinos, o ne po ja.

Akademikas Kazimieras Ragulskis yra vienas sumaniausių ir išmintingiausių Lietu
vos mokslininkų. Jis įkūnija tą žmogaus stebuklingumo tiesą. Jis visų pirma yra asme
nybė - besirūpinąs pačios Lietuvos gerove, visokeriopa jos pažanga, ypač tautai tarnau
jančios jaunosios mokslininkų kartos tobulėjimu.

Kęstutis A. Trimakas

*1* *4- *1* <1* *1* *1* -1* *4* *1*•J* *4* -J* •Į* -J* -’i* -Į- *T*

Šio priedo puslapiuose...
Atvaizde: technikas elektros srovę gaminančios elektromagnetinės jėgainės rate (1 psl.).

Prašome susipažinti su pasaulinio masto Lietuvos mokslininku akademiku Kazimie
ru Ragulskiu, jo išradimais, jo mokykla ir jo rūpesčiais Lietuvos pažanga (1 ir 2 psl.).

Pabaltijo archeologu rūpesčiai ir atradimai (2 psl.), Eglės Juodvalkės poezija (3 
psl.), grafiko Vytauto Igno kūryba (3 psl.), V. Kisarausko ansambliažai (4 psl.), iš
spausdinta Gintauto Iešmanto poema apie Romą Kalantą (4 psl.).

Dinaminės sistemos yra ak
tyvios. Tai sistemos, į kurias 
iš išorės ateina energijos srau
tas ir jų viduje vyksta energi
jos disipacija bei transforma
vimas. Dinaminių sistemų 
svarbiausia savybė yra savior- 
ganizacija — tai yra organi
zuotų struktūrų, judesio tra
jektorijų ir dėsnių susidary
mas. Saviorganizacija yra ben
dra savybė fizinėms, chemi
nėms biologinėms ir net visuo
menės socialinėms sistemoms.

Chemijos mokslas tapo fun
damentalus XX a. pradžioje 
kartu su kvantinės mechani
kos dėsnių atskleidimu. Per 
cheminius procesus, kurių 
metu chaosas virsta organi
zuota tvarkinga struktūra, 
yra sukuriamos naujos me
džiagos. Atskleisti cheminių 
procesų metu vykstą labai 
trumpalaikiai spartūs kohe- 
rentiniai banginiai procesai. 
Susidaro realios galimybės 
kurti naujas medžiagas su iš 
anksto numatytomis savy
bėmis, tam reikalui panaudo
jant tų bangų paketų fazių 
valdymą.

Biologiniai procesai yra bio
cheminių osciliatorių-vibrato- 
rių funkcionavimo rezultatas. 
Sąveikaujančių osciliatorių 
kai kurie režimai yra mirtis. 
Tai įvyksta šuoliais pereinant 
nuo tvarkingos organizuotos 
struktūros į chaosą, naujų 
dažnių susidarymą, modulia
ciją. Pavyzdžiui, smegenų neu
ronų biocheminiai ir elektri
niai procesai normaliai yra 
sinchronizuoti, o ligos atveju 
įvyksta desinchronizacija, 
chaosas.

Fizinių, cheminių ir biologi
nių sistemų įvairovė yra ne
paprastai didelė. Tačiau 
vykstą organizuotų tvarkingų 
struktūrų susidarymo proce
sai artimi toms sistemoms, ne
priklausomai nuo jų prigim
ties. Nors atskirų sistemų 
elementai yra labai sudėtin
gos vidinės struktūros, tačiau 
dažnai saviorganizacija vyks
ta makrostruktūriniu lygiu 
ir tai nagrinėti galima apsiri
bojant nedideliu laisvės laips
nių skaičiumi.

Beveik prieš tris dešimt
mečius mokslininkas Haken 
saviorganizacijos procesus pa
vadino sinergetika, tai yra 
bendru veikimu. Jau dabar si
nergetika, chaoso teorija lei
džia paaiškinti daug sudėtin
gų reiškinių, prognozuoti tech
nikos ir net gamtos avarijas. 
Čia dinaminių sistemų tyri
nėtojams yra plačios perspek
tyvos.

Dinaminėse sistemose susi
duriama su virpesiais ir ban
gomis. Virpesių reiškiniai ir jų 
tyrimo metodai yra vieni iš 
bendriausių ir svarbiausių.

Virpesių ir bangų procesai 
yra apibūdinami daugeliu cha
rakteristikų ir kriterijų, kurie 
plačiai nagrinėjami determi
nuotų, atsitiktinių ir chaoti- 
nių procesų teorijoje, sistemų 
atpažinime, diagnostikoje, op
timizavime.

DINAMINES SISTEMOS

AKAI). KAZIMIERAS RAGULSKIS

Virpančios dinaminės siste
mos turi įdomias savybes, 
kaip rezonansas, fazių per
stūmimas, procesų sustiprini
mas, susilpninimas ir trans
formacijas. Svarbūs todėl ne
tiesiniai reiškiniai, kaip dau
giareikšmiai režimai, chaosas, 
įvairūs saviorganizacijos efek
tai. Tie efektai konkrečių tipų 
sistemose sukuria įvairias, tie
siog paradoksalias savybes. 
Tų efektų ir savybių atskleidi
mas yra svarbios mokslo ir 
praktikos problemos.

Ištisos šiuolaikinės techni
kos sritys yra pagrįstos vir
pančių procesų panaudojimu. 
Ir tai vis plinta. Techniniai 
įrengimai ir technologiniai 
procesai, kurių veikimas pa
grįstas virpesiais, daro revo
liucinius šuolius.

Mechaninės sistemos, susi
jusios su virpesiais, sparčiai 
vystosi, kuriamos naujo tipo 
sistemos. Intensyviai plečiasi 
mechaninių sistemų gabaritai 
į mažąją ir didžiąją puses. 
Žmonijos sąlygų pagerinimui 
žemėje ir įsisavinant kosmosą 
teks į didžiąją pusę kurti sis
temas, matuojamas šimtais 

Šis akad. K. Ragulskio 
pranešimas buvo 
skaitytas 
jo gyvenimo 
75-ųjų metų 
jubiliejinėje konferencijoje.

metų, kilometrais. Taipogi sis
temos sparčiai vystosi į ma
žąją ir didžiąją pusę pagal 
greičius, smarkiai didėja tiks
lumas, reguliuojant judesių 
trajektorijas ir dėsnius, pozi- 
cionuojant sistemas erdvėje. 
Pastaruoju metu prasidėjo 
nepaprastas protrūkis mik- 
romechanikoje. Kūrimo stadi
joje mikromašinos ir mikroro- 
botai, kurie sudaromi iš 
mechaninių blokų su elektro
nikos įtaisais. Sujungus to
kius blokus į kompleksus, bus 
galima sukurti įvairiausias 
mikromašinas ir mikrorobo- 
tus, kurių gabaritai matuoja
mi mikronų dešimtosiomis, 
šimtosiomis dalimis, net iki 
molekulių dydžio. Pasaulio ek
spertai mano, kad per arti
miausius tris dešimtmečius 

mikromechanika bus vedanti 
kryptis. XXI amžiuje tos siste
mos užims svarbiausius vaid
menis gamybinėje ir negamy
binėse sferose, medicinoje. 
Siekiant spartinti mikro ir su- 
permakro sistemų raidą, teks 
atlikti daug fundamentinių ir 
taikomųjų tyrimų įvairių sri
čių specialistams.

Lietuva taps svarbiu jungia
muoju tiltu aukšto mokslinio 
imlumo technologijų ir techni
kos kūrimo grandinėje. Ji su
sideda iš 4 dalių: fundamenti
niai mokslai, technikos moks- 
lai-inžinerinė veikla — gamy
ba. Didžiausias efektas yra 
gaunamas tuo atveju, kai visų 
grandies elementų pirminės 
kryptys sutampa ir dirba su
tartinai siekdamos bendro 
tikslo.

Į kokias pirmines kryptis 
reikia orientuotis? Tenka at
sižvelgti į gamybos technologi
jas. Jos skirstomos į tris gru
pes: pirma grupė — tai aukšto 
mokslinio imlumo technolo
gijos. Čia priskiriamos aero- 
kosminė, kompiuterinė, me
dicininė, sudėtinga cheminė, 
komunikacijų, farmakologijos, 

mokslinių priemonių pramo
nė.

Antra grupė — vidutinio 
mokslinio imlumo technologi
jos. Tai laivų statyba, 
antžeminis transportas, poli
merų, stiklo, akmens, spal
votųjų metalų ir lydinių pra
monė.

Trečia grupė — žemo moks
linio imlumo technologijos. 
Tai naftos perdirbimo, juodo
sios metalurgijos, lengvoji, 
medžio apdorojimo, popieriaus 
pramonė.

Šiuo metu pasaulio vadovės 
yra ne tos šalys, kurios eks
ploatuoja didelius gamtos tur
tų resursus ar kurios gamina 
daug žemės ūkio ir pramonės 
produkcijos su importinėmis 
technologijomis, o tos šalys, 
kurios yra mokslinės tech

ninės pažangos skatintojos — 
kuria aukštos kokybės, moks
lui imlias, konkurencingas 
prekes, originalias technologi
jas. Šiuo metu aukšto moksli
nio imlumo technologijose 
(aišku ir gamyboje) moksliniai 
tyrimai užima apie 50 proc., 
o prieš pusšimtį metų sudarė 
net mažiau negu negu 10 proc. 
Juk seniau vyko tik pramo
ninė, o vėliau mokslinė- 
techninė revoliucįja atskirais 
retais šuoliais, o dabar moks
linė-techninė revoliucija vyks
ta labai spračiai, nuolatos, 
galima sakyti pagal geometri
nę progresiją.

Siekiant orientuotis į aukšto 
mokslinio imlumo technologi
jas, reikia ruošti atitinkamus 
aukštos kvalifikacijos specia
listus. Tam turi pasitarnauti 
matematinis modeliavimas, 
paremtas didžiule informaci
jos priemonių pažanga. Svar
bu, kad visi specialistai su 
aukštuoju išsilavinimu būtų 
įvaldę matematinį modėlia- 
vimą. Tikslinga aukštosiose 
mokyklose sukurti matemati
nio modeliavimo centrus, ku
rie taptų pagrindine baze 

t tff, AIII 

❖
„Lietuva taps svarbiu 
jungiamuoju tiltu 
aukšto mokslinio imlumo 
technologijų ir technikos 
kūrimo grandinėje”.

Kazimieras Ragulskis

vystant mokslą bei mokymo 
procesą visose srityse. Reikia 
smarkiai plėsti fundamentinį 
mokslą, matematinio modelia
vimo, kompiuterizacijos ir in
formatikos specialistų ruoši
mą, mažinti neperspektyvių 
specialistų ruošimo skaičių.

Lietuvoje reikia orientuotis 
tik į nedaugelio fundamenti
nių mokslo krypčių plėtrą, nes 
net ir šiandien didžiulė Rusija 
mano, kad visame fundamen
tinių mokslų spektre neįma
noma veikla.

Švietimo srityje vidurinėse 
mokyklose reikia stiprinti fun
damentinių mokslo pagrindų 
įsisavinimą. Kas iš to, kad 
JAV yra labai stiprių viduri
nių ir aukštųjų mokyklų,

Nukelta į 3 psl.
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Liucia di Lammermoor operos pagrindiniai solistai —Irena Zalenkauskaitė (Liučija) ir Audrius Rubeiius 
(Edgardo). Jono Kupriaus nuotrauka

Daina - žmogaus gyvenimo palydovė
Atėjusį į pasaulį kūdikį pasitinka motinos lopšinė, o gyvenimo gale išeinantį, 

pražilusį ar nepražilusį, išlydi į kapus artimųjų verksmai ir raudos. Nuo gimimo iki mir
ties - o kiek dainų ir giesmių, balsų ir triukšmo, harmonijos ir disonansų girdi jis! Pie
menėlių vargdienėlių, vargšų elgetų prie bažnyčios durų, ir giesmių šventovėje, ir subat- 
vakarių polkų, ir vestuvių valsų...

Kokie garsai, garsų garsai ir garseliai skamba aplinkui! Visokių balsų stygų, gamtos 
ir žmogaus instrumentų... Ir piemenėlio birbynė, ir lietaus barbenimas į langą, ir varpe
lių skambėjimas, lapų šlamėjimas, ir vėjo judinamų pušų šakų ošimas, ir jūros bangų 
šniokštimas, lakštučių vakarinė giesmė ir laukų vieversio ryto čirvirvenimas. Kaupiasi 
tie garsai į žmogaus širdį ir pasigirsta jie vėl jo gyvenimo vilčių ir ilgesio sapnuose. Gar
sai užburbantys ir užkerėjantys, į paslaptį vedantys, tylią naktį raminantys ar audrą vi
duje sukeliantys.

Ir pats žmogus nebeiškenčia. Ir jis dainuoja. Savo širdies skausmą ar džiaugsmą 
išreiškia. Ir nebesitenkina savo paties balsu - vienu vieno. Uždainuoja dviese, keliese, 
šimtai - kartu, sutartine. Padeda kanklės, arfos, smuikas, ragas, trimitai, būgnai. Var
gonai beldžiasi į dangaus skliautus. Širdimi besiklausančiam net dykuma šaukia, o au
dra tyli... Ir erdvė skamba, ir rasos lašas varpo skambesiu virpa...

Daina ir muzika - savo guodžiančia, gydančia balzamo galia, stiprinančia, 
įkvepiančia ar įsiutinančia. Filosofas Gabriel Marcei, pasiklausęs Bacho koncerto, pri
pažino, kad „yra garbė būti žmogumi”. Paul Claudel, Kalėdų naktį Notre Dame kated
roje besiklausydamas kalėdinių giesmių ir vargonų skambesio, įtikėjo Kristų. Albertas 
Schweitzer pirmą savo gyvenimo dalį skyrė teologijai ir muzikai, o antrąją - kaip gydyto
jas, nešė medicininę pagalbą tropikinės Afrikos džiunglių gyventojams, bet ir ten jam 
ausyse skambėjo jį patį gydančios muzikos garsai.

Ne be reikalo atsiranda tų, kurie nori, tikisi, trokšta, kad jų gyvenimas taptų Dai
niaus kuriama daina... ir paskutinę gyvenimo akimirką jiems net pro Dies irae graudu
lingą raudą pasigirsta juos, kaip Dostojevskį, pasitinkančios nežemiškos muzikos melo
dijos... * * *

Žmonių gyvenimas... susipynę konfliktai ir neišvengiamas likimas, kompozitorių at
pasakojami daugiabalsėmis chorų dainomis ir jautriomis arijomis, tampa amžiais 
išliekančiomis operomis. O kai tas dainas atlieka rinktiniai chorai, o arijas - talentingi 
solistai, klausytojams tos operos tampa jautriu ir jaudinančiu išgyvenimu. Muzikos puo
ta. Tokia puota skonėjomės ir gėrėjomės šiais metais, gegužės 12 dieną, Čikagoje, kai bu
vome įtraukti į Gaetano Donizetti operą Lucia di Lammermoor. Lietuvių operai esame 
labai dėkingi už šią mūsų visuomenei iškeltą muzikos puotą.

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Vaizdai iš Čikagoje pastatytos operos Liucia di Lammermoor, 2002.05.12. Pagrindi
niai solistai — Irena Zalenkauskaitė (Liučija) ir Audrius Rubežius (Edgardo) (1 psl.); II 
veiksmo scena (1 psl.). Fotomontažas (2 psl.). Fotomenininko Jono Kuprio nuotraukos. 
Operos profesionalaus vertinimo tebelaukiame.

Kompoz. Stasio Šimkaus, Mažosios Lietuvos himno melodijos autoriaus, 115 m. su
kaktis.

Julijos Švabaitės naujų eilėraščių puokšė (3 psl.), Jolitos Kavaliūnaitės humoreska 
(3 psl.), akademinio Lietuvių kalbos žodyno užbaigtuvės (4 psl.)

Scena iš operos „Liucia di Lammermoor”. Priekyje (iš 
kairės): lordas Enrico Ashton (Arūnas Malikėnas), Edgardo 
(Audrius Rubežius), Liučija (Irena Zelenkauskaitė, sėdi),

jos palydovė Alisa (Genovaitė Bigenytė), kapelionas Rai
mondo (Liudas Norvaišas, už stalo) ir jaunikis lordas Artū
ro Bucklaw (Jonas Valuckas). Jono Kuprio nuotrauka

Klaipėdos kraštui tapus 
Lietuvos valstybės dalimi, iš 
karto susirūpinta šio krašto 
lietuvių profesionaliosios mu
zikinės kultūros plėtote. Pro
fesionalaus lietuviško koncer
tinio gyvenimo era Klaipėdoje 
prasidėjo 1923 m. choro diri
gentui ir kompozitoriui Sta
siui Šimkui ,čią įkūrus konser
vatoriją. Kupinas trykštančios 
energijos, pildąs sumanymų ir 
planų, jau įgijęs muzikinio 
darbo organizatoriaus patir
ties JAV, studijavęs Varšuvos, 
Peterburgo, „ Leipcigo, Berly
no konservatorijose, S. Šim
kus, 1922 m, atvykęs į Klai
pėdą, su užsidegimu ėmėsi 
darbo. Konservatorijos steigi
mo idėjai pritarė žinomas 
Klaipėdos muzikos veikėjas, 
vargonininką?, vokiečių chorų 
dirigentas Ąįąxanderis Joho- 
was, o materialiai rėmė cent
rinės Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto valdžią, miesto visuo
menė, vėliau — „Aukuro” 
draugija. Iš krašto Direktori
jos išsinuomavus pastatą Pa
langos (dabar — S. Šimkaus) 
gatvėje Nr. 33, supirkus muzi
kos instrumentus, pastačius 
vargonus, 1923 m. rugsėjo 30 
d. buvo atidaryti fortepijono, 
styginių instrumentų, daina
vimo ir muzikos teorijos sky
riai. :q

Pirmaisiais mokslo metais, 
dar privačioje muzikos mokyk
loje, mokėsi 114 moksleivių. 
Mokyklos tikslas buvo, „pa
gelbėti Klaipėdos ir Vakarų 
Lietuvos jaunimui įsigyti mu
zikos mokslo, paruošti menui 
vis naujų darbininkų ir ap
skritai kelti muzikos supra
timą”.

Puoselėdamas lietuviško 
simfoninio orkestro viziją, S. 
Šimkus padėjo daug pastangų, 
kad konservatorijoje būtų

Klaipėdos krašto 
lietuvių profesionaliojo 

muzikinio gyvenimo 
pradininkas — 

kompozitorius Stasys 
Šimkus

(115-osioms gimimo 
metinėms)

Daiva Kšanienė

atidarytos pučiamųjų instru
mentų ir orkestro klasės. 1924 
m. sausio 18 d. S. Šimkus rašė 
Lietuvos Prezidentui: „Man 
norėtųsi šiemet Nepriklauso
mybės dienoj surengti lietu
viškos muzikos simfoninį kon
certą. Mes jau turime didelių 
veikalų, bet, deja, iki šiol nei 
karto neišpildyta: Čiurlionio 
simfoninė poema „Jūra”, Čiur
lionio kantata „De profundis”, 
Karlovičiaus „Lietuvos rapso
dija”, Sasnausko kantata 
„Vyrai” ir kt. Nepriklausomoj 
Lietuvoj dar nebuvo groti, 
nors Valstybė užlaiko or
kestrą, chorą ir solistus. Ug
dant muziką apskritai reikėtų 
ypatingos domės ir globos lie
tuvių muzikai skirti. Pas mus 
tai nedaroma. Laikas pradėti. 
Dideli simfonijos koncertai be 
piniginės paramos iš šalies ne
gali įvykti: daug žmonių, daug 
repeticijų, daug išlaidų”. (Raš
tas Lietuvos Seimo Preziden
tui. 1924 m. sausio 18. LLMA, 
f. 161, ap. 1, b. 2).

Gavus valstybinę paramą 
(70.000 litų), 1924 m. rudenį 
atidaroma orkestro klasė. 
Nors ir neturėdama visų 
aukštosios mokyklos teisių, 
įstaiga „davė tokių vaisių, ku
rie tą Klaipėdos konservatori
jos vardą pateisino”. Taip rašė 
„Muzikos barų” žurnalas 1938 
metais.

Paskelbus pirmąjį priėmimą 
į Klaipėdos muzikos mokyklos 
orkestro skyrių iš įvairiausių 
krašto ir Žemaitijos vietovių 
ėmė plūsti muzikos mokslo iš

troškęs jaunimas. Aišku, mo
kykla visų norinčių negalėjo 
priimti. Atranka buvo didelė. 
Iš 350 padavusių pareiškimus, 
egzaminus buvo leista laikyti 
150, o priimti tik 66 ir 6 kan
didatai. Tarp laimingųjų buvo 
A. Grudzinskas, F. Svirskis, 
A. Ilčiukas, J. Motiekaitis, V. 
Arnastauskas, M. Buivydas ir 
kt., vėliau tapę puikiais specia
listais, daug nuveikę Lietuvos 
muzikinės kultūros labui.

S. Šimkus parengė kon
servatorijos statutą ir studi
jų programas, atitinkančias 
aukštosios muzikos mokyklos 
reikalavimus.

1925 m. sausio 1 d. Klaipė
dos konservatorija (Memeler 
Konservatorium fur Musik) 
tapo valstybine Lietuvos stu
dijų institucija. Jos statute 
buvo įrašyta: „mokiniai bus 
vedami tokių programų, kad 
užbaigę mokyklą galėtų būti, 
sulig savo gabumų operos ir 
koncertų solistais, dalyviai or
kestre, kapelmeisteriai, kom
pozitoriai, chorų dirigentai, 
muzikos mokytojai, vargoni
ninkai (...) Kiekvieną skyrių 
veda mokytojai, baigę aukš
tesnį muzikos mokslą, žymūs 
menininkai, prityrę pedago
gai”. (Klaipėdos muzikos mo
kykla. 1925. LLMA f. 161, 
ap. 1, b.6).

S. Šimkus reikliai ir kruopš
čiai rinko bei formavo peda
gogų kolektyvą. Ieškodamas 
mokytojų, lankėsi užsienyje, 
rašė kviečiančius laiškus. Į 
kvietimą atsiliepė Varšuvos 

konservatorijos profesorius I. 
Giedaugas-Prielgauskas. 1924 
m. S. Šimkus nuvyko į Prahą, 
iš kur parsivežė pagrindinę 
dėstytojų grupę — šios konser
vatorijos absolventų instru
mentinį ansamblį — Čekų 
nonetą, kurie mielai sutiko 
dirbti kuriamoje Klaipėdos 
konservatorijoje, ugdyti būsi
mus Lietuvos instrumenti- 
ninkus. Ansamblį sudarė pui
kūs jauni muzikai: smuikinin
kas E. Leichneris, altininkas 
V. Kolenaty-Kamilovas, vio
lončelininkas J. Fesenmeye- 
ris, kontrabosininkas L. Rau- 
tenkranzas, klarnetininkas J. 
Brychta, valtornininkas E. 
Kauckys, obojininkas A. Stou- 
pa, fagotininkas L. Putna ir 
fleitininkas A. Bursikas. Be 
užsieniečių, mokykloje dirbo ir 
nemaža gabių lietuvių peda
gogų. Tai — kompozitorius, 
muzikos teoretikas J. Žilevi
čius, I. Prielgauskas ir kt.

S. Šimkui buvo labai svarbu, 
kad mokytojai patys, aktyviai 
reikštųsi koncertinėje veikloje. 
Kiekvienas pedagogas turėjo 
pasirašyti darbo sutartį, ku
rioje, greta kitų, buvo ir toks 
punktas, pagal kurį mokytojai 
pasižadėdavo be atskiro ątly- 
ginimo dalyvauti mokyklos or
kestro ir kamerinės muzikos 
koncertuose nemažiau kaip du 
kartus per mėnesį. Beje, kon
certuoti pedagogams tekdavo 
dažniau, net kas savaitę. Če
kų nonetas šį įsipareigojimą 
mielai vykdė. Devyni sve
timšaliai muzikai, dirbdami 
pedagoginį darbą (po 20 vai. 
per savaitę), ugdydami jaunus 
lietuvių atlikėjus, kartu inten
syviai koncertavo, kurdami 
muzikinę miesto atmosferą, 
formuodami Klaipėdoje aukš
tosios, rimtosios muzikos 

Nukelta į 2 psl.
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-Trėmimai — tautos skaudi patirtis

KANČIOS TIKĖJIMAS IR 
PRASMĖ

BRONIUS KETURAKIS

Kaip skaudžiai liūdna, kad vis dažniau Tėvynė mums tampa 
etnografine abstrakcija. Kaip skaudžiai liūdna, kad Tėvynė vis 
dažniau yra toli.

Arti — sau — vis dažniau esame mes patys. Kiekvienas at
skirai. Jau užmiršome, kad be Tėvynės būsime vien praeitis, 
toji praeities dalis, kuri greitai tampa išnykimu.

O Tėvynė neturi praeities. Tėvynė visados yra šiandiena. 
Todėl ji tokia gyva — kaip siekiamybė, idealas, viltis, kasdie
nybė. Ir kaip supratimas.

Kas atsitiko, kad ėmėme suprasti vien save, o ne dabartį, ku
rioje gyvena Tėvynė? Kas atsitiko, kad žodis ir veiksmas tapo 
priešiški? Kas vis dėlto tragiško įvyko, kad mūsų žodį apleidžia 
visagalybė aprėpti ir atskleisti esmes, prisiliesti prie paslap
ties, tapti tos paslapties dalimi ir liudyti mūsų nelaikinumą?

Tačiau yra dar viena, jau likiminė, Tėvynės skirties dalis —

Tėvynė negailestingiausiai patikrina giluminį ryšį tarp 
tikėjimo — Tėvyne, žmogiškumu, dieviškumu — didingumo ir 
nužmogėjimo prapulties.

Gaila, kad to mes arba nežinome, arba nesuprantame, arba 
tą vieną svarbiausių tiesų suvokiame pavėluotai, jau ne
turėdami laiko nei jėgų ką nors giliau suprasti ir pakeisti.

Praeitame šimtmetyje, kupiname tragizmo, kančių ir kraujo, 
toji tiesa buvo primenama ne kartą. Mums, lietuviams, ji 
skambėjo Sibiro pragaruos ištremtų lietuvaičių maldaknygėje, 
A. Miškinio ir K. Inčiūros psalmėse, paminkluose išnykusiems 
kaimams, upeliams, ežerams.

Ir paminkluose istoriniam laikui, kuris buvo mums skirtas, 
bet totalitarinės prievartos sunaikintas ir tapęs niūriu, nuolat 
įspėjančiu šešėliu, gulančiu ant dar vaikiško XXI amžiaus veido.

Robertas Keturakis — poetas, išleidęs keliolika poezijos, apybraižų ir esė 
knygų; buvęs Nemuno, Santaros, Kauno žinių redaktorius.

Maža mūsų tauta, įsprausta tarp didžiųjų, apsiginti negalinti, lengvai okupuojama, ali
nama, teriojama. Besipriešinanti tautos dalis neretai kišama į kalėjimus ar net 
ištremiama: daugiausia — į rytus, kur tuščios platybės tolimame Sibire; tik retu atveju 
—į vakarus: ten vietos nėra, nebent laikinai — mirčiai skirtose stovyklose.
Tie ištrėmimai — skaudi tautos patirtis, palietusi ir išvežtuosius, ir artimuosius, visą 
tautą. Daug negrįžusių, be jokio išlikusio ženklo, nebent neryški kapų vieta. Bet yra ir 
ištvėrusių, sugrįžusių. Dažnai — palaužti kūnu, bet nepalaužti dvasia. Išlikusieji 
dažnai jaučia, kad išliko dėl kažkokio tikslo — kažką įvykdyti, atlikti — kad ir liudyti 
ąpie tą ištrėmimo skaudžią patirtį, atsilyginti gėriu už išlaisvinimą iš patirto blogio.

* * *
Tremia nekaltus tie, kurie turi smurto jėgą, bet neturi sąžinės. Būtina tokius patraukti 

į žmoniškumo teismą, bet paprastai, nustoję valdžios, tokie dingsta, o jų kolaborantai 
nusiplauna rankas — tarsi niekas nei nebuvo kaltas, gal tik paskleidžiamas melas, kad 
ištremtieji patys kažkaip buvo viso to „nusipelnę”. Tremtį pakėlusiems, gyviems 
išlikusiems, nebelieka nieko kito, kaip tik liudyti apie patirtą žmogaus žmogui neteisybę 
ir dar uoliau kurti bei stiprinti savo krašto ir tautos gerovę— ne tiek materialinę, kiek 
dvasinę, saugoj ant tautą, kad taip nebeatsitiktų. Blogį patyrę, bet jį pergalėję, yra tin
kamiausi kurti Gėrio karalystę.
Koks absurdas, kad pačioje Lietuvoje yra daug tokių, kurie ignoruoja ar net dengia 
trėmimų faktą, ir kad yra net tų, kurie nusikalsdami teisingumui, piktnaudodami galią, 
į visokius pašalius „tremia” nei valdžios, nei teisingumo neapsaugojamus tautiečius!

* * *

Gyvai prisimindami tautiečių patirtus ištrėmimus, pirma pagerbiame tuos, kurie 
negrįžo: jų palaikai — svetimoj žemėj. Aukščiausiasis tesuteikia jiems užsitarnautą 
amžiną poilsį. Paskui — žvelgiame į tuos, kurie išliko ir mielai klausomės jų gyvo liudiji
mo. Juk ta jų patirtis taip ryškiai įsirėžusi į tautos sąmonę ir taip giliai išreiškiama 
įvairiose meno formose. Jie mums byloja ne vien apie patirtą blogį; ne — daug daugiau 
— apie juose išryškėjusį gėrį. Jie gali mus praturtinti kaip tik tuo skausme ugdytu 
gėriu.

Kęstutis A. Trimakas

ALYS SRUOGA (1896-1947), 
dramaturgas, poetas, prozi
ninkas, nacių kalintas Stut
thofo koncentracijos stovykloje 
1943-1945 m. Parašė nelais
vėj memuarinį kūrinį Dievų 
miškas. Mirė 1947 metais.

„...Aš esu įkaitas už mūsų 
tautą, ir šios aukos suvoki
mas palengvina man gyve
nimą. Tai didelė garbė būti 
auka už tautą.” (Stutthbf, 1945)

KUN. KAZIMIERAS VAIČIO
NIS (gim. 1921), sovietmetyje 
diegė katalikišką, lietuvišką 
dvasią jaunime, už tai 1951- 
1953 m. kalintas Sibire. Ne
leista jam grįžti į Lietuvą. Tik 
po 20 metų paskirtas į lietu
višką parapiją Ceikiniuose.

Tardytojai klausė, kuo jis jau
čiasi nusikaltęs tarybų val
džiai. Atsakė: „Per mažai ko
vojau prieš bolševikus.”

STASĖ DZENUŠKAITĖ (gim. 
1924 m.), nors stipriai ver
čiama, atsisakė kolaboruoti su 
komunistine valdžia, suimta, 
1950-1953 m. kalinta sunkių 
darbų stovykloje Mordovijoje. 
Ten gimė jos tremties poezija. 
Atgavusi laisvę studijomis įgi
jo pedagogikos doktoratą. Pa
ruošė tikybos programas Lie
tuvos mokykloms.
„Viską pakelti padėjo tikėji
mas ir malda, meilė Lietuvai... 
čia pat esančio Kristaus globa”

ALEKSANDRAS KANTVI
LAS (1920-1997), buvęs Lietu
vos karininkas, turėjęs gabu
mų dailei, nacių kalintas Stut
thofo koncentracijos stovykloje 
1943-1945 m. Laisvėje veiklus 
Australijos lietuvių visuome
nėje. Parašė Prisiminimus 
1990 m. Mirė 1997 metais.
„Aš nekeikiu tų laikų. Daug 
skausmo patyriau, tačiau dar 
daugiau išmokau... suprasti 
skausmą... iškęsti jį, taip pat 
atleisti.”

Šio priedo puslapiuose...

Iš Sibiro nebegrįžusiųjų kapų kampelio vaizdas (1 psl.).

Iš tremties grįžę — Balys Sruoga, kun. Kazimieras Vaičionis, Stasė Dzenuškaitė, Alek
sandras Kantvilas (atstovaujantys daugelį kitų) — dalinasi savo patirtimi ir kančioj ug
dytu gėriu (1 psl.).

Aleksandro Kantvilo prisiminimai iš Stutthofo koncentracijos stovyklos (1-3 psl.).

Skulptorės Elenos Gaputytės troškimas išsipildo — pasaulio šviesą išvysta lietuvių 
tremtinių išgyvenimai, iliustruoti atleidimą išreiškiančia jos kūryba (2 psl.)

Stasės Dzenuškaitės poezija, pilna tėvynės ilgesio, stiprinta iš Anapus (3 psl.).

Tremtinių dukra Birutė Marcinkevičiūtė savo kūryba išreiškia gyvenimo trapumą 
(4 psl.)

Poetas Bronius Keturakis — apie tremties kančios prasmę (1 psl.) ir lietuviškojo Jere- 
mįjo (kun. Kazimiero Vaičionio) raudų reikšmę (4 psl.).

Aplink Tremtinio savaitraštį susibūrusieji liudija dabarties Lietuvai apie tautos 
skaudžią patirtį (žr. Švystelėjimai, 4 psl.).

ŽMONIŲ IŠVEŽIMAI Į SIBIRĄ

Kun. Kazimieras Vaičionis 
iš Lietuvos Jeremiados

Mūsų Tėvynės liūdesio tyruos 
lyg ta našlė be namų 
sėdi ir tyli, žvelgia tolybėn. 
šluostos akis nuometu.

Skausmo gadynių senąją lyrą 
iš Jeremijo raudų
skambinai tyliai... Pirštai sustirę 
ieško graudingų gaidų...

— Mano geriausi ir mylimiausi 
vargsta rytuos, vakaruos...
Mano jauniausi, patys drąsiausi, 
jau nužudyti, kapuos...

Verkit, takeliai, girios, kalneliai, 
verkit, apžėlę laukai!
Verkit, sodeliai, vargšų nameliai, 
miestai, miesteliai, kaimai!..

Žiauriai apvylę, priešai supylė 
gyvajai tautai kapus, 
tankų grandinėm jie apipynė 
laisvojo miesto kelius...

Traukiniai lekia... Namų netekę, 
verkia vagonuos vaikai:
juos užrakino... Skausmas užkimo... 
— Laisve, kur Tu palikai!

Iš Aleksandro Kantvilo • 
Prisiminim ų

Naciai-vokiečiai, nustūmę sovietų armiją į Rytus ir oku
pavę Lietuvą 1941 metais, suėmė būrį žymių lietuvių in
teligentų, juos kalino Stutthofo koncentracijos stovyk
loje, kaip įkaitus, kad palaužtų lietuvių tautos 
pasipriešinimą jiems. Tarp jų buvo kalinimas ir buvęs 
Lietuvos karininkas Aleksandras Kantvilas. Šios iš
traukos ir piešiniai yra iš jo parašytų Prisiminimų 

(1943-1945).

„Kodėl taip niekinamas buvo žmogus ir taip kankinamas? Gal 
tam, kad jį nubaustų, o gal tam, kad tame paniekinime ir 
kančioje jis sutvirtėtų, taptų kilnesnis. Aš manau, niekas, kas 
kentėjo ir buvo niekinamas, negalėtų kitų kankinti ir niekinti. 
Dabar aš suprantu, kad mylėti savo priešą ir jam atleisti (gal 
labiau atleisti) yra daug daugiau, negu keršyti ir neapkęsti. Da
bar jau suprantu ano didžiojo Vyro — Kristaus žodžius ir dar
bus.” Aleksandras Kantvilas

Mūsų Stutthofo nelaisvę yra 
aprašę prof. Sruoga ir prof. 
Yla. Vienas — poetas, genia
lus rašytojas, peržvelgė įvy
kius savo literato dramaturgo 
akimis, visų tų įvykių visu
moje, perspektyvoje, nesileis- 
damas į detales, smulkmenas, 
beveik nenagrinėdamas pas
kirų žmonių charakterių ir da
lyvavimo toje dramoje. Kun.

Yla žvelgė į lagerį iš krikš
čioniškos filosofijos taško, na
grinėdamas sąlygas, sistemą. 
Jis jau palietė ir žmones, bet 
tik jų dalį ir gal daugiau iš ge
rosios pusės. Jie abudu buvo 
rašytojai.

Aš, žvelgdamas į tą sąrašą 
buvusių kalinių, prisiminiau 
juos kaip žmones, kaip man

Nukelta į 2 psl.
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KULTŪRA KAIP SAVTKURA
MARCELIJUS MARTINAITIS

Taurus, vaiskus — iš praeities gelmių
Paslaptingas gintaras... Nenuostabu, kad pajūrio žmonės senovėje iš jo darė ne tik pa
puošalus, bet ir amuletus. Jiems anuomet nei į galvą nebuvo atėjusi mintis, kad tą gin
tarą jiems dovanojo ne Jūra, o medžiai, — tų pušų, kurios dabar pajūryje ošė, prosenelių 
prosenelių ašaros virto gintaro gabalėliais. Ir kad ten, kur dabar šniokštė skiauterėtos 
bangos, anuomet ant smėlynų augo kažkokie pušynai, o čia, kur dabar stiebėsi pušys, 
virš gelmių bangavo jūra. O neramios visatos kaita! Ir ką susimąstyti gali laikydamas 
gintarėlį ant savo delno — to nuostabaus liudytojo, iš amžių glūdumos bangų išskalauto 
ant smėlėto kranto? Ir kas aš, dabar pajūry jį atradęs?
Ir retkarčiais koks nors gintarinis gudruolis dar kokį nors vabzdį pas save buvo prisivi
liojęs. Nesigaili vabzdelis dabar savo tokio likimo —juk kas būtų belikę iš jo, jei nebūtų 
jis patekęs į draugužio gintarinį glėbį?
Gintaras — gilios senovės liudytojas. Paslaptingas. Iš jūrų gelmės, ir savyje lyg jūros 
pagavęs. Brangus. Kažkaip taurus... Ne vien papuošalas, bet ir taurumo įkvėpėjas.

Prie Baltijos — nebe gintaras, o mazutas...

Baltijos pakrantėj ir krašte, kuris Lietuva vadinas, tebeieškoma gintaro, bet randama 
kažkokių kitokių gabalų... Ne gintaro, o mazuto. Šiandieninėj Lietuvoj, valdžios ir tautos 
sudarytose sąlygose ir jų padariniuose ieškoma vaiskaus gintaro... ir beveik visiškai ne
randama. O apsčiai randama kažko kito — tamsaus, murzino ir murzinančio mazuto. 
Apima nusivylimas. Nustojama kantrybės. Ir norisi atsistoti prie Baltijos pajūrio ir 
šaukti tai jūrai, kodėl ji nebe gintarą, o mazutą išplauna į krantą. Bet matai, kad mazu
tas nebe iš jūros, o pačiame krašte — iš tautos... Tad padėtimi nusivylusieji vis stipriau 
šaukia atsisukę į kraštą ir į tautą — kaip čia šiuose puslapiuose aprašyto Lietuvos 
Kultūros kongreso dalyviai, kad krašte reikia ne mazuto, o gintaro kultūros.

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Gintaro amuletas (5000 metų prieš Kristų. Iš Kazimiero Mizgirio gintaro muziejaus; 
1 psl.)

Poetas Marcelijus Martinaitis: „Kultūra yra vienas svarbiausių žmogaus savikūros 
veiksnių... Pagaliau legalizuokime savo kultūrą” (1 psl.)

Lietuvos Kultūros kongresas ryžtasi kurti ne tik kultūrą, bet ir geresnes sąlygas 
kultūrai (2-4 psl.)

Lucia di Lammermoor operos Čikagoje pastatymo įvertinimas (2 psl.)

Rašytojo Vytauto Jakševičiaus-Alanto 100 metų sukaktyje atgimsta jo jaunystė, 
atrasta dienoraščių puslapiuose (2-4 psl.)

Gintaro krašto poezija — Julija Švabaitė, Judita Vaičiūnaitė, Janina Degutytė (3 psl.)

Gintaro paslaptis Kazimiero Mizgirio galerijoje (3 psl.)

Kartais įsivaizduoju, jog po 
šimto metų kažkur Europoje 
užtinku vieną iš šiandien la
biausiai skaitomų Lietuvos 
dienraščių ir imu jį sklaidyti, 
norėdamas sužinoti, kas buvo 
ši tauta prie Baltijos jūros, 
kaip ir kodėl ji išnyko. Ten 
rašoma, jog katastrofiškai ma
žėja gimstamumas. Nuspren
džiu, jog čia tikriausiai kaltas 
susilpnėjęs vyriškumas, nes 
gimstamumo lygio, matyt, šio
je šalyje jau nepajėgė pakelti 
gundantys nuogų moterų at
vaizdai, dažnai pateikiami per 
tuometinio laikraščio visą pus
lapį.

Bet gali būti dar ir kita tau
tinės potencijos praradimo prie
žastis. Tos priežasties bandau 
ieškoti kultūroje, nes žinau, 
jog tai yra vienas svarbiausių 
ir autentiškiausių tautos pa
sisakymų istorijoje. Tai kaip ji 
pasisako? Štai vartau užtiktą 
laikraštį ir labai nustembu, 
jog ši tauta jau 21 amžiaus 
pradžioje neturėjo savo lite
ratūros, nes nerandu nė vie
nos poeto ar prozininko pa
vardės. Vadinasi, jog ši tauta 
savo literatūros jau nekūrė, o 
naudojosi vien kriminalinio 
bei erotinio pobūdžio verti
mais, žmogžudysčių, plėšimų, 
gatroliuojančių gėjų bei les- 
biečių gyvenimo aprašymais. 
Nustatau dar vieną dalyką — 
nebuvo arba jau sunyko teat
ras, nėra savų muzikos kūrėjų 
bei atlikėjų. Acha, štai keliose 
vietose kartojamas pasaky
mas, jog ši šalis „eina į Eu
ropą”. Vadinasi, jau tikrai 
išėjo, ir šis laikraštis tai pa
tvirtina: yra paminėti dar lie
tuviški teatrai ir atlikėjai, ku
rie palikę Lietuvą jau klai
džioja po Europą ir kitas šalis, 
net Japoniją. Bet čia, kaip ga
lima spręsti pagal šį laikraštį, 
Lietuvoje jie jau nieko nepada
ro, o jeigu padaro, tai tik blo
gai, labai dėl to pačiais pik
čiausiais žodžiais yra konevei
kiami. Vadinasi, jie jau są
moningai kenkia savo kraš
tui. Tiesiog niekur ir nieko 
gero nepasakoma apie savus, 
kol jie dar tebėra Lietuvoje. 
Užtinku dar ir sportininkų lie
tuviškomis pavardėmis, kurie, 
kaip ten rašoma su pasi
didžiavimu, garsina kitų šalių 
komandas, tačiau žiauriai pra- 
kišinėja, kai žaidžia namuose. 
Matyt, taip pat tyčia. Tikriau
siai šiame krašte jau nėra kas 
veikti ir, matyt, geriausia yra 
iš tikrųjų išeiti į tą Europą, 
pardavus jai net savo žemę. 
Beje, tuose laikraščiuose kaž
koks Martinaitis, kuris taip 
panašus į mane, rašo apie se
ną kultūrą, kada lietuviai dar 
nėjo j Europą, o tik pas mer
gas į gretimą kaimą, kur gerai 
pasimušdavo, šiame laikraš
tyje dar randu parašyta, kad 
Lietuvos bernai jau eina į Eu
ropą ir ten užmušinėja mergas 
ir kitų šalių bernus.

Tokia galėtų būti vienos vi
suotinai diegiamos lietuviškos 
utopijos baigtis, pastoviai ir 
įkyriai raginant visus „eiti į 

Europą”. Žinoma, tas ėjimas 
suvokiamas tiek konkrečiai, 
buitiškai, tiek simboliškai, nes 
daiktą, veiksmą, siekį reikia 
kaip nors pavadinti. Tačiau 
kitas klausimas, ko ten eina
ma ir su kokiu turiniu? Ar pa
kankamos ir tvirtos mūsų 
kultūrinės ir kūrybinės nuos
tatos? Ar einame į ten kad tik
tai eitume? Tuo tarpu seki
name savo kūrybines potenci
jas, laikydami jas antraeiliu 
dalyku ar net kliuviniu, ypač 
kai reikia skaičiuoti pinigus, 
dalį jų atidėti mokslui, švie
timui ir kultūrai.

O kai kultūrai, menui, kū
rybai, paveldo išsaugojimui 
reikia skirti pinigų, tada su
renkami Lietuvos elgetos ir 
šaukiama, kad nuskriausime 
juos ir tik juos. Tuo metu mili
jonai litų kur nors metami 
kaip į balą ambicingiems pro
jektams įgyvendinti, o tie įta
kingi užtarėjai visai užmiršta 
tuos paliegėlius.

Kažkodėl ne tiltų statyba, 
ne didžiulės valdymo išlaidos, 
o kultūros rėmimas masinėje 
sąmonėje vis labiau siejamas 

su nuskurdimu ar net kenki
mu Lietuvai, jai grindžiant ke
lius į Europą, kuriais turės į 
ten išeiti tie tūkstančiai uba
gų, bedarbių, paliegusių meno 
kūrėjų.

Į ten mums kelius jau skina 
skustagalviai nusikaltėliai, 
prekeiviai žmonėmis ir są
vadautojai, žudikai ir bankų 
plėšikai, pirmieji apgyvendi
nantys Ispanijos, Vokietijos, 
Skandinavijos, Amerikos ir 
kitų kraštų kalėjimus. O tai 
yra išeiviai iš mūsų kultūros, 
kuri, matyt, jau nesugeba ug
dyti žmogaus orumo, tautinio 
savigarbos jausmo ir atsako
mybės. Statistika pasibaisė
tina. Kiek dabar yra pasa
kančių, kad nenori tos Lietu
vos.

Geografiškai ir kultūriškai 
esame europiečiai ir turime 
būti su Europa, niekur neiš
eidami ir neišėję. Kartais ling
vistika, nuolat į galvas kalami 
žodžiai psichologizuoja tam 
tikrus veiksmus ar ketinimus. 
Kaip neseniai sovietmečiu ge
rai į galvas buvo įkalta ideolo
gizuota formulė apie ėjimą „į 

šviesią ateitį”. I vieną pusę ne
pasisekė, tai visi raginami eiti 
į kitą. Eiti — tai išeiti iš istori
nio laiko, iš dabarties, palikti 
tą vietą, kurioje negerai, ne
įmanoma ar nėra čia dėl ko 
būti, ką veikti, kam ir kur dėti 
pastangas. Taip stiprinamas 
neveikimo sindromas savo 
namuose, savame krašte, nėra 
per daug dėl ko sukti sau gal
vos, nes ten savaime visko ra
sime. Vyresnieji galbūt dar 
prisimena labai garsintą filmą 
Kubanės kazokai, kur stalai 
lūžta nūo skanėstų, o kazokai 
nesitveria linksmybėmis, su
laukę pažadėtos „šviesios atei
ties”.

Čia taip išsiplėčiau dėl to, 
jog ta įkyrėjusia formule yra 
pridengiamas mūsų negalėji
mas, nenoras ar nesugebėji
mas savo namuose visais at
žvilgiais tapti visaverčiais eu
ropiečiais. Pagaliau, taip 
mums yra sakoma Vakaruose. 
Tuo tarpu mūsų krašte atsi
randa tokios tuštumos, skylės, 
plyšiai, kurių neturime kuo 
užpildyti, nežinome kaip ir 
kuo traukti į ten įsmukusius

Marcelijus 

Martinaitis — 
daugelio 
poezijos knygų 

autorius.
Čia spausdinama 

jo kalba, 

pasakyta

Lietuvos
Kultūros kongreso 
konferencijoje 
Vilniuje, 2002 03 23.

žmones.
Asmens laisvės ir nepriklau

somybės, autentiško gyvenimo 
zona turėtų būti kultūra, 
kūryba, nes tik tai laisvino 
žmones net pačiais nelaisviau- 
siais laikais. Drąsiai tvirtinu, 
jog žmogus, kokiu nors būdu 
atsietas nuo kultūros, pavers
tas tik rinkos žaislu, negali 
būti vidujai laisvas, nes at
sidūręs toje padėtyje jis jau 
turi nusipirkti gyvenimą, ir jis 
kartais jaučiasi parduotas. 
Nekuriant ar beveik neku- 
riant naujų veiklos barų, o tik 
privatizuojant ir parduodant, 
kitų šalių prekeiviams ne tie 
supuvę vamzdžiai ar agrega
tai rūpi, o žmonės, kuriuos ir 
superka, privatizuodami jų 
kišenes. Štai ir dėl to praran
damas žmogaus orumas, nes 
įsigalint naujiems rinkos mons
trams, jis pasijunta bejėgis 
juos paveikti, juo labiau, kad 
ir valstybė įsipainiojusi savo 
pačios įstatymuose jo negali 
apginti. Todėl ir smunka pa
sididžiavimas savo valstybe ir 
jos kultūra, nes negirdėt, kad 
mūsų šalis kitur ką nors stam

baus privatizuotų ar inves
tuotų, ką jau daro latviai ar 
estai. Tik mūsų banditai Eu
ropos keliuose ir miestuose 
„privatizuoja” žmonių automo
bilius ir pinigus...

Paprastai brandi visuomenė 
komunikuoja per kultūrą, o ją 
Lietuvoje akivaizdžiai yra iš
stūmusi politika ir politikai, pra
dėję mokyti, visokiais klau
simais patąrinėti, net kaip 
valgyti su lazdelėmis, grupuo
ti žmones pagal nusistatymus, 
interesus, o dažnai ir diletan
tišką supratimą. Tokiu būdu 
diegiamos tam tikros elgsenos 
ne vien politikoje, bet ir kul
tūroje, skoniai. Ekranuose ir 
laikraščiuose metai po metų 
vis iš tų pačių pasukų mu
šamas sviestas.

Vis dar nesant visuomenėje 
vidinės kultūrinės komunika- 
cijos, joje atsiranda keistos 
priešpriešos, žmonės skirsto
mi į jaunus ir senus, į sveikus 
ir neįgaliuosius, savus ir sveti
mus, turtingus ir skurdžius, į 
padorius ir nusikaltėlius, į po
litikus ir šiaip kažkokius žmo
nes, kurie kartais susirenka 
kur nors patriukšmauti. Taip 
iš visuomenės sąmonės iš
stumiami iškiliausi Lietuvos 
kultūros ir meno žmonės, va
dinamose reitingų lentelėse 
jau nepamatysime nė vieno 
žinomesnio kūrėjo pavardės, 
nebent kokią nors komercinių 
pramogų „žvaigždę”. Niekas 
neverčia taip „reitinguoti”, ta
čiau patys žmonės jau nežino, 
ką reikėtų paminėti.

Kultūra vis dažniau suvo
kiama kaip pramoga, komerci
ja, biznis, įsigali ir yra priei
nami patys lengviausi, neretai 
absoliučiai tušti žanrai. La
biausiai neramina tai, kad 
jaunimas yra atiduotas šioms 
komercinėms pramogų struk
tūroms, kurios jį liumpenizuo
ja, erotizuoja ir narkotizuoja. 
O juk pati laisviausia prekyba 
narkotikais vyksta kaip tik 
ten, kur buriasi jaunimas ir 
kur tik imituojama, jog ten 
mėginama ką nors daryti. O 
kad gali būti kitaip, parodė 
įspūdingas Vasario 16-sios 
renginys Arkikatedros aikš
tėje. Ir vis dėlto reikia klausti, 
ar neprarandamas jaunimas 
savai kultūrai?

Kultūra nėra ir negali būti 
pramoga ar tik pramoga, nors 
pramoginiai elementai jai yra 
būdingi. Yra subanalėjusi pati 
kultūros samprata, kada tam
pa nepastebimi aukštesnieji 
jos veikmės lygmenys. Kul
tūra dar yra ir kūryba, vienas 
svarbiausių žmogaus savikū
ros veiksnių. Kultūros dalyvis 
nėra tik pasyvus jos vartoto
jas, o jos atkūrėjas ir tęsėjas. 
Kurti, atkurti dar yra gyvas, 
nenuslopintas ir neišsekęs 
Lietuvos žmonių poreikis, rei
kalingas tiek moralinio, tiek 
organizacinio, tiek finansinio 
palaikymo. O ta giliausia, vi
dinė žmogaus savikūra nieko 
nekainuoja, tik ji neturi būti 
užgniaužiama, užgožiama

Nukelta į 4 psl.
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Tas, kuris išlaisvina būtybes...
Galvodamas apie meną, apie kūrybinį procesą, prie medžio skulptūros stabtelėjęs ne
tikėtai, bet neatsitiktinai sutikau tos skulptūros autorių — liaudies meistą. Ipolitą 
Užkurnį. Užkalbinau. Išsivystė pokalbis. Jis man savais žodžiais pasakė apie savo darbą 
— taip, kaip jis išgyvena. Tai buvo kaip tik tai, ko ieškojau. Mielai leidžiu jam kalbėti. Ir 
tik vienu žodžiu ar trumpa fraze pažymėsiu, ką jis aptaria.

Kol dar kalba vos pradėjo megztis, išsiaiškinome, kad ši galvos skulptūra yra jo 
„kolegos”, irgi liaudies meistro, portretas ir kad jis pirma turėjo „pajusti širdimi”, kad 
galėtų jį pavaizduoti su šypsena, apsuptą jo kūrybos simboliais: muzikantą su armonika 
(grožio garsų skleidėją) ir žmogų, laikantį gyvatę (blogio tramdytoją), bei gaidį, lekiantį 
nuo gyvatės.

Paklausus, kur jis mokėsi meno, Ipolitas rimtai atsakė: „Esu baigęs mokslus pas poną 
Dievą” (įgimtas talentas, iš tikro — Dievo dovana). Ipolitas — darbininkas, bet laisvu lai
ku — kirviu ir kaltu tašo medį: „Kad galėčiau — nesiskirčiau su kaltu niekuomet ir 
išlaisvinčiau šimtus į medį įaugusių būtybių. Man rodos, kad aš visą laiką norėjau gy
venti, o dabar — tik pradedu, ir kūryba yra mano visas gyvenimas” (tai menininko 
pašaukimas). „Aš iš karto pajuntu, kada man geriausia dirbti, — kai man širdį sukirbi- 
na, lyg sakyte kas sako... Tada gerai išeina... (iš pasąmonės atėjęs įkvėpimas). „Noriu — 
mano senis rugius sėja, noriu — pjauna, noriu — armonika groja, kaip man patinka” 
(vaizduotė). „Kūrinys tik vieną kartą gimsta sąmonėje, ir jei iš karto jį dirbsi, gausi tokį, 
koki norį. Jis eina tiesiog iš dūšios, tas kūrinys... Kai jis užgimsta, tai labai paveikia, la
bai norisi dirbti” (tai iš pasąmonės atėjęs įkvėpimas skatina kurti).

O tada Ipolitas „išdavė” savo didžiąją paslaptį: „O ar žinai, kodėl aš myliu medį? Iš 
mažens esu papratęs gyvent su medžiais. Ir padargai, ir stalas, ir lopšys, kuriame buvau 
užlinguotas, ir namas, kuris pirmas išgirdo mane verkiant, viskas iš medžio. Ir šilumą 
krosnyje degdamas skleidė medis. Kai jau kerta kas žaliąjį, ir man tenka gabalas, 
išskaptuoju kokį senį, ir, rodos, medis vėl gyvena”.

Ipolitui taip kalbant, pasijutau ir aš gyvas, kaip medis, — ir labai artimas jam pačiam. 
Dar valandėlę pakalbėję atsisveikinome. Bet nebeišsiskyrėme. Jaučiausi nepaprastai 
praturtintas. Lyg jis pats — o gal Tas, kuris jį pamokė išlaisvinti būtybes iš medžio, — 
mums taip kalbant, išdrožė ir mano portretą.

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Liaudies meistro Ipolito Užkurnio iš medžio išdrožtas liaudies meistro Stanislovo 
Riaubos portretas (1 psl.). Poezijos pavasario dienos Lietuvoje, kurių metu laureatu 
buvo paskelbtas poetas Kazys Bradūnas (1 psl.). Laureato Kazio Bradūno Poezijos 
dienose skaityti eilėraščiai (2 psl.). Pokalbis su premiją laimėjusia dailininke Ada Sut
kuviene (3 psl.). Žaltvykslės grupė Čikagos scenoje pastatė įsimintiną Trijų mylimu 
spektaklį (3 psl.).

Kaip ir kasmet, taip ir šį 
pavasarį po visą Lietuvą su 
savo eilėraščiais pasklido bū
riai poetų ne tik iš savo gimto
jo krašto, bet ir atvykę iš Lat
vijos, Čekijos, Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Slovėni
jos, Suomijos, Islandijos ir 
kitų užsienio šalių. Neeiliniu 
įvykiu tapo ir iš Dublino at
skridęs airių poetas, Nobelio 
premijos laureatas Seamus 
Heaney, sutikęs Vilniuje tik 
ką išleistą, dar „šiltą” savo 
dvikalbę eilėraščių rinktinę 
Kasunti plunksna (The Dig- 
ging Quill). Savais, lyg^ Lietu
vos poetų šeimos nariais, o ne 
svetimtaučiais, ne „ameriko
nais” buvo laikomi ir sutikti iš 
JAV, Australijos, iš Lenkijos 
lietuviškų žemių atvykusios 
poetės ir poetai — Vitalija Bo- 
gutaitė, Eglė Juodvalkė, Aldo
na Veščiūnaitė, Sigitas Birge- 
lis. O ką jau bekalbėti apie 
seniai, nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo tik
ru vilniečiu tapusį Kazį Bra- 
dūną!

Ne tik Vilnius ir Kaunas, 
bet ir Alytus, Trakai, Biršto
nas, Biržų, Rokiškio, Radvi
liškio, Tauragės, kiti rajonai, 
miestai ir miesteliai — tai vis 
Poezijos dienų dalyvių — poe
tų maršrutai. Grįžusi iš Aukš
taitijos, Palatvės rajonų, Lie
tuvos ir jos žmonių, ypač jau
nimo nuolat pasiilgstanti poe
tė A. Veščiūnaitė, atskridusi 
iš tolimojo Sydney, džiaugėsi, 
kad žmonės gausiai rinkosi į 
poezijos vakarus, įdėmiai 
klausėsi eilių, reiškė pagarbą 
ir susidomėjimą poezijos kūrė
jams, kiek įmanydami ska
niau ir dosniau juos vaišin
dami, įteikdami savo darže
liuose išaugintų pavasarinių 
gėlių puokštes. Antai, Vilka
viškio rajone, Vasario 16-sios 
Nepriklausomybės Akto signa
taro Jono Vailokaičio buvu
sioje sodyboje, dabar vadina
mame Paežerių dvare, šio 
Suvalkijos kampelio žmonės 
atvykusius poetus pakvietė į 
koncertą, jachta nuplukdė iki 
pat Vilkaviškio. O ten kau
niečiui poetui Viktorui Ru- 
džianskui vicemeras A. Grei
mas įteikė jų pačių įsteigtą 
Salomėjos Neries atminimo 
premiją. Netoli Trakų esan
čiame Zabarijos kaime iš už
sienio atvykusiems, o taip pat 
išeivijos poetams buvo sureng
ti ne tik lietuviškų dešrų pie
tūs, bet ir meno akcija Energi
ja, kurioje didelė grupė sos
tinės dailininkų rodė skulptū
ras, instaliacijas, konstruktus, 
kitus savo meno darbus. Pilna 
įspūdžių grįžusi iš Zabarijos, 
Eglė Juodvalkė sėdo ir parašė 
rašytojų savaitraštyje Litera
tūra ir menas tuoj pat iš
spausdintą reportažą eilėmis.

Poetai nepamiršo ir savo 
tautiečių, gyvenančių Punsko 
ir Seinų krašte. Ten net porą 

dienų pabuvojo, savo naujus 
eilėraščius skaitė jauni, bet 
jau pagarsėję poetai Benedik
tas Januševičius, Kęstutis Na
vakas, Alvydas Šlapikas. Kar
tu su jais nuvažiavo su sa
vo nuostabiai skambančiomis 
dainomis ir solistė Sigutė Tri
makaitė, net giedojusi Seinų 
bažnyčioje. Svečiai ne tik skai
tė savo eiles, bet ir pabuvojo 
šio lietuviško krašto tautiečių 
kultūrinėse įstaigose, kartu su 
jais aplankė senąsias jotvin
gių, galindų ir prūsų žemes, 
kur vietovardžiai dar mena 
kadaise ten gyvennsių baltų 
laikus.

Beje, Poezijos pavasaris 
neišsiteko jo renginių iš anks
to sukaltuose rėmuose, bet 
išsiveržė iš jų, poezija tarsi 
apkrėtė, apglėbė net tolimiau
sius Lietuvos kampelius. An
tai, tomis dienomis Obelių 
miestelyje čionykščio dailinin
ko, prieš kelis metus čia su
rengusio New Yorke gyvenan
čio kino menininko ir poeto 
Jono Meko bendrą projektą, 
Rimvydo Pupelio iniciatyva 
buvo suorganizuotas savas, 
obelietiškas Poezijos pavasa
ris. Jame su muzikiniais in
tarpais, performensais, paro
da Ale Fluxus savo eiles tar
miškai skaitė ne tik Obelių 
poetai Valdas Kišūnas, Aud
rius Urbonas, Antanas Žilins
kas, bet ir čion atkeliavę Pa
nevėžio, Utenos poetai, net 
Vilniaus poezijos „grantas” 
Antanas A. Jonynas bei jo ko
lega Ričardas Šileika. Net 
nuostabu, kad šį savarankiš
ką, oficialiose Vilniaus progra
mose nenumatytą Obelių Poe
zijos pavasarį kuo tik ga
lėdami parėmė ne tik Obelių 
seniūnija, bet ir Rokiškio rajo
no savivaldybės kultūros tary
ba, kelios komercinės įmonės, 
o taip pat Obelių parapijos 
klebonas Juozapas Kuodis, 
net Seimo narys Jonas Ka- 
renka.

Poetai visur ne tik skaitė 
savo kūrybą, bet kartu su lite
ratūros kritikais (tarp jų buvo 
ir iš Baton Rouge, LA, atvykęs 
Kęstutis Keblys) Vilniuje, Lie
tuvos pramonininkų konfede
racijos salėje, surengė konfe
renciją Poetas — intelektualas 
ar barbaras? Kone tris valan
das Lietuvos ir užsienio poetai 
bei kritikai diskutavo šia 
tema, stengdamiesi į ją pa
žvelgti ne tik poetiniu, bet ir 
filosofiniu, istoriniu, socialiniu 
požiūriu. Poetas Aidas Marčė
nas, kritikas Valentinas Sven- 
tickas, kiti konferencijos daly
viai iš esmės sutiko su Eglės 
Juodvalkės nuomone, kad poe
tas yra žmogus, kūryboje per
teikiantis savo patirtį ir savo 
būdo bruožus. Poezijos kokybė 
nepriklauso nuo to, kurion pu
sėn — intelektualumo ar 
barbarizmo — poetas labiau 
linksta. Gali būti ir gerų poetų 
barbarų, o blogų — intelek
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tualų, ir atvirkščiai. Pasak E. 
Juodvalkės, poezija yra ne
aprėpiamas ir neapčiuopia
mas dalykas.

Vis dėlto Poezijos pavasario 
viršūnė pagal seną tradiciją 
vyko Kaune, mūsų literatūros 
ąžuolo Maironio namuose- 
muziejuje. Čia kasmet paskel
biamas iškiliausias metų poe
tas — Poezijos pavasario lau
reatas, vyksta didelis poezijos 
vakaras. Muziejaus sodelyje 
susirinkusi minia laukė, kam 
atiteks šiemetinis poezijos vai
nikas. Nuvilnijo plojimų ban
ga, kai Kauno savivaldybės, 
jos Kultūros ir švietimo komi
teto, Rašytojų sąjungos Kauno 
skyriaus vadovai paskelbė, jog 
šiemetiniu, jau 38-uoju Poezi
jos pavasario laureatu tapo 
poetas Kazys Bradūnas už 
Aidų leidyklos išleistą jo poe

Poezijos pavasario baigiamajame vakare Vilniaus universiteto K. 
Serbievijaus kieme. Priekyje — literatūros tyrinėtoja prof. Vikto
rija Daujotytė-Pakerienė ir jos vyras — Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto rektorius prof. Antanas Pakerys.

Algimanto Žižiūno nuotrauka

zijos dvitomį Sutelktinė. Pagal 
tradiciją naujasis, bet, mano 
galva, seniai to vertas,.laurea
tas tarė žodį. Štai ką ph’š'ąkė 
Kazys Bradūnas:

Mieli kauniečiai ir svečiai, 
poezijos Bičiuliai! Šiandien aš 
čia jūsų tarpe jaučiuosi kaip 
namie. Dar geriau — kaip 
savo jaunystėje, kada Kaune 
buvo išleistos pirmosios mapo 
poezijos knygos. O dabar Kau
nui tariu ačiū už šį apvainika
vimą. Ačiū daugeliui žrribMllg 
kurių visokeriopu rūpesčiu "ir 
darbu tai daroma poezijos la
bui jau metų metais. Čia pa
brėžtinai reikia suminėti Lie
tuvos rašytojų sąjungos, ypač 
jos Kauno skyriaus ir miesto 
savivaldybės bei kitų įvairios 
veiklos apsijungimų dėmesį 
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