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GROŽIS, JO SPINDĖJIMAS IR 
BJAURUMAS MENE

JONAS GRINIUS

Vilniaus miesto plėtros dvi pusės
Vilnius. Restauruotas. Išdažytas. Išpuoštas. Plečiasi į šonus. Stiebiasi į viršų. Istoriniai 
paminklai. Meno, kultūros, švietimo, pramonės, prekybos, komunikacijos centrai. Koks 
judėjimas dieną! Koks apšvietimas naktį! O dar — ką tik dabar birželio 19 d., Vilniaus 
miesto taryba patvirtino plėtros planą, pagal kurį dešimt metų Vilnius bus formuojamas 
į europinės reikšmės centrą. Aišku: ne tik savai tautai, bet ir užsieniečiams. Juk Vilnius 
turi būti Lietuvos pasididžiavimas.
O Vilnius — kontrastų miestas. Šalia nudažyto ir apšviesto Vilniaus yra ir pritemdyta, 
ir tamsi Vilniaus pusė, kur nėra jokio pasididžiavimo. Poetė Julija Švabaitė pažvelgė 
ten, kur Vilniaus grąžintojai nenorėtų, kad kas nors pažvelgtų. Pamačiusi benamius 
gatvės vaikus, susirūpinusi, atjaučiančiai ji paklausė: „Kur šią naktį nakvosi?” Atsaky
mo lyg nebuvo, bet jis yra: „O kurgi? Juk Vilniuje...” Ir tokie keisti reiškiniai vaikų sce
noje Vilniuje (žr. šio Draugo kultūrinio priedo 2 psl. skyrių Vilniaus mergelė), šio vai
kams skirto spektaklio „kūrėjai” patys geriau kirviu tekapoja akmenis Vilniaus naujų 
kelių statybai, o ne mažamečiams vaikams scenoje rodo moters „idealą” — Vilniaus 
mergelę, kirviu kapojant (kad ir lėlių) galvas ir myluojant nukirstą galvą, kai tuo pačiu 
metu žiniasklaidos „specialistas” pilna gerkle vaikams skelbia, kas dedasi pasaulyje: 
„žudymas, žudymas, žudymas, žudymas!..” Argi taip miesto plėtrai ruošiami būsimieji 
Vilniaus gyventojai, būsimieji Lietuvos piliečiai? To dar maža. Pora dienų po Vilniaus 
miesto plėtros planų paskelbimo (birželio 21) Vilniaus širdyje, Rotušės aikštėje, miestas 
leido Omnitel, mobilių telefonų prekybos institucijai, didžiuliame ekrane už dyką viešai 
rodyti Vampyrus, smurto, sekso ir žudynių filmą, turbūt irgi Vilniaus jaunų piliečių 
„kultūrinei plėtrai” — tarsi jie ir taip dar neturėjo progos su visu tuo anksčiau susi
pažinti Lietuvos televizijos ekrane.

* * *

Ne be reikalo Lietuvos Kultūros kongresas, žinodamas apie tokių „kultūros” reiškinių 
nesibaigiančias virtines bei jų skaudžias pasekmes, paskelbė susirūpinimo ir atsako
mybės deklaraciją: „...mūsų visuomenės demoralizacija ypač šiurpi, o jos padariniai ka
tastrofiški (...) Mes turime pasiryžti paskutiniam veiksmui, kuris dar liko, pradėti doro
vini persilaužimą” (plačiau žr. Draugo kultūrinį priedą, 2002 06 22, 1-4 psl.). Mes, 
išeivijoje, priklausome vienai ir tai pačiai tautai. Ir mums priklauso tas pats rūpestis ir 
ta pati atsakomybė. Reikia į dvasinę kultūrą pažvelgti iš daugelio pusių. Ši kartą — pro
ga apsvarstyti grožio ir bjaurumo vietą mene (žr. šio priedo 1 psl.). O taip pat — proga 
susipažinti su drąsia teatrologe, viena iš nedaugelio Lietuvoje, kuri anksčiau negu 
Kultūros kongresas jau skelbė tiesų žodį: gėrį vadino gėriu, o purvą — purvu (žr. 2 psl., 
Su šermukšnio rykšte...)

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...
Žvilgsnis į besiplečiančio Vilniaus miesto centrą (1 psl.)

Grožio ir bjaurumo atvaizdavimo reikšmė mene (1 ir 3 psl.)

Gražina Mareckaitė — tiesi ir drąsi teatrologe bei dramaturge Lietuvos prieblandoje 
(2 psl.), bet scenoje pastebi Vilniaus kasdienybės įdomų sapną (2 psl.).

Vilnių žadina nauji Varpai (2 psl.), o skaudžias dienas primena Lietuvos Radijo ir 
televizijos muziejus (4 psl.).

Vilnių aplankiusio Alfonso Tyruolio eiliuoti prisiminimai (3 psl.).

Violeta Kelertienė apibūdina Julijos Švabaitės poezijos balsą kaip „užuojautą ki
tam” (4 psl.).

Dail. Stasio Eidrigevičiaus kūriniai verčia susimąstyti (3 psl.).

Vilnius fotografijose: senasis — albume (4 psl.), šiuolaikinis — Albino Slavinsko 
parodoje (3 psl.).

Grožis mene

Ar menas, ypač dailusis me
nas, tik gali duoti grožio, o 
galbūt ir turi? Kitaip sakant, 
ar dailiajam menui grožio 
įspūdžio sužadinimas žmoguje 
yra atsitiktinis dalykas, kaip 
pramonės dirbiniams, ar jis 
yra esminis?

Pirmiausia mes susitinkame 
su populiariausia klasikinės 
krypties pažiūrų grupe, pasak 
kurios menas esąs svarbiau
sias grožio šaltinis, nes meno 
tikslas — kurti grožį. Kadangi 
visų grožio rūšių maloniausia 
žmogui yra gražybė, idealusis 
grožis, todėl jis ir iškeliamas 
esminiu arba artimiausiu me
no tikslu.

Toksai Aristotelio ir šv. 
Tomo sekėjas A. Farges sako: 
„Menas vadinasi dailusis me
nas dėl to, kad jo vienatinis 
objektas — sužadinti nesuin
teresuoto grožio emociją, ne
žiūrint nei žiūrovo, nei daili
ninko naudos”. A. Jakštas, at
siremdamas A. Farges ir ki
tais jam artimais mintytojais, 
sako: „Menas yra žmogiškoji 
grožio kūryba” (Meno kūrybos 
problemos, 63 psl.) Kitoj vietoj 
tas pats A. Jakštas sako: 
„Meno tikslas — kurti nauji 
grožio kūriniai” (32 psl.).

Panašiai kaip A. Jakštas 
kalba jėzuitas G. Šortais: 
„Aukščiausias meno kūrinio 
tikslas — idealo realizavimas” 
(Traite de Philosophie, 394 
psl.). O idealas yra „kuria
mosios vaizduotės sudarytas 
tobulos gražybės tipas” (295 
psl.). Taigi, pasak G. Šortais, 
menas bus tada dailiuoju, kai 
jis įkūnys tą idealų tipinį 
grožį, kurio siekia dauguma 
antikinių ir naujų laikų kla
sikų. Bet ar iš tikro visi dailio
jo meno kūriniai turi duoti 
gražybės įspūdį, tą olimpiš
kai skaidrų gryną estetinį 
džiaugsmą? Ar teisingai galvo
ja tie, kurie šito iš meno reika
lauja?

Ir iš tikro, jei sutiktume, 
kad menas yra tik gražybės 
kūryba, tada net tragedijos ir 
komedijos pasaulinių šedevrų 
nebegalėtume laikyti dailiojo 
meno kūriniais. Prie tokių 
prasilenkimų su meno tikrove 
prieitume todėl, kad tragedija 
ir komedija remiasi respekty- 
viai tragizmu ir komizmu, 
kurių prigimty glūdi dishar
monijos principas. Tiek kome
dijos šedevro sukeliamas ko
mizmo jausmas, tiek trage
dijos — tragizmo, yra mišrūs 
jausmai, kitos kategorijos ne
gu gražybė. Kitos kategorijos 
negu gražybė yra ir kilnybė, 
kurią prancūzai vadina le sub- 
lime, o vokiečiai — das Erha- 
bene. O kilnybę, kad ir rečiau, 
bet taip pat sutinkame mene 
(pvz., ties didžiulės gotikinės 
katedros šedevru). Taigi, kaip 
netinka mišriųjų estetinių 
jausmų suplakti su grynuoju, 
kuriuo yra gražybė, taip pat 
nedera, kad dėl gražybės būtų 
išbraukti iš dailiojo meno pa
saulio visi tie kūriniai, kurie 

turi giliai estetiškai žmogiškos 
prasmės, bet nutolsta nuo gry
nojo olimpinio grožio emocijos. 
Gražybės pirmiausia siekia 
tik kai kurie, kūriniai, ypač 
klasikinės krypties meninin
kų, toliau ar arčiau susijusių 
su graikų grožio koncepcijo
mis, bet yra daug kitų este
tiškai vertingų dalykų, kurie 
siekia kitų žmogui brangių 
tikslų, suderintų su nesuinte
resuotu estetiniu malonumu.

Matydami, kad vien gražy
be, estetiškumu ir net techni
niu veiklumu negalima išaiš
kinti meno kūrinio esmės, kai 
kurie estetikai metasi į kitą 
kraštutinumą, mėgina sukriti
kuoti grožio reikalavimus me
ne ir juos pakeisti visai kuo 
kitu. Tokią anestetinę srovę, 
meno esmės ieškant, sudaro 
daugiausia vokiečių mokykla: 
K. Fiedleris, Dessoiras, R. Ha- 
mannas, W. Worringeris ir 
Utitzas; jie specialiam meno 
kūrinio prigimties tyrinėjimui 
yra sukūrę net atskirą este
tikos šaką, kurią jie vadina 
Allgemeine Kunstwissensch.aft.

Vienas iš tos mokyklos ša
lininkų — W. Worringeris — 
štai kaip maždaug kritikuoja 
tą estetiką, kuri iš meno kū
rinio reikalauja gražybės arba 
tik grožio apskritai. Worringe- 
ris mano, kad iš kiekvieno 
kūrinio mes neturime teisės 
reikalauti gražybės arba este- 
tiškumo, nes mūsų, europie
čių, skonis nėra viso pasaulio 
skonis, ir europiečių menas 

Jonas Grinius
(1902-1980) — 
literatūrologas, kritikas, 
dramaturgas, publicistas.

Šiais metais sukanka
100 metų nuo jo gimimo.
Ši sukaktis tinkamai paminėta 
išleidžiant naują jo meno 
estetikos veikalo „Grožis ir menas” 
laidą. Čia spausdinamos 
ištraukos — iš to veikalo.

nėra pavyzdys visam pasau
liui. Mūsų estetika esanti tik 
susisteminta psichinių reak
cijų į klasikinį graikų meną 
visuma. Mat graikai, kurdami 
meną, siekė tam tikros for
mos, kuri mūsų sąmonėj su
žadina tam tikrą reakciją, 
kuri duoda tobuliausį estetinį 
pasitenkinimą. Bet jei graikų 
menas ir dėl jo įtakos išaugęs 
porenesansinis ir naujasis kla
sikinis menas siekia grynojo 
grožio, t.y tokio gryno, sveiko 
giedro pasitenkinimo, kur 
nėra jokio nemalonaus jaus
mo, tai dar nereiškia, kad visų 
laikų ir visų tautų menas to 
būtinai turi siekti. Todėl labai 
dažnai atsitinka, kad remda
miesi klasikinio meno estetika 
mes esame šališki ir nemo

kame įvertinti kitų kraštų, pa
vyzdžiui, negrų ar japonų 
meno. Dėl tos pat klasikinės 
estetikos mes pasmerkiu tokio 
Debussy ar Igorio Stravinskio 
muzikos netobulus akordus 
tik todėl, kad jie visai nepa
našūs į mums įprasto Bacho 
akordus ir harmoniją.

Estetika, kuri laiko vienin
teliu meno tikslu gražybę ir 
kuri remiasi vien klasikinio 
idealo interpretavimu, nega
linti išaiškinti net bizantinio 
ar gotikinio meno. Mat gotiki
nis menas siekęs visai kitokių 
tikslų, o ne grožio. Taigi no
rint suprasti gotikinio ir kiek
vieno kito stiliaus psichologiją 
ir estetiką, reikia viską imti 
plačiau; reikia gilintis į spe
cialius meno kūrinio tikslus, į 
jo materįją, į jo techniką.

Išdėstęs W. Worringerio 
mintis, E. de Bruyne priduria, 
jog negalima tenkintis graikų 
įtakoj esančia estetika ir to
dėl, kad mes gerai nežinome, 
ar graikai tesiekė tik vien es
tetinio pasitenkinimo. O gal 
jiems grožis buvęs tik prie
monė siekti kitų, religinių, 
tautinių, valstybinių, morali
nių tikslų.

Grožio spindėjimas 
mene

Nors technikos tobulumas 
yra pirmoji sąlyga meno gro
žiui, bet viena technika meno 
kūriniui sielos nesuteiks. Kaip 

švariausiai ir tvarkingiausiai 
išpuoštas kūnas be sielos bus 
lavonas, taip ir tobuliausiai 
techniškai atliktas meno kū
rinys be savo vidinio spin
dėjimo bus meniškas erzacas, 
tik su tuo skirtumu, kad šis 
pastarasis galės lengviau ap
gauti žiūrovą, nes apskritai 
menininko technika daugiau 
reiškia negu tvarka ir švara. 
Kad atsirastų gyvas meno 
kūrinys, neužtenka mokėti vi
sas taisykles ir pagal jas su
gebėti pritaikyti visas prie
mones, reikia dar pajėgti ku
riamajam dalykui įkvėpti gy
vos dvasios. Daug yra žmonių, 
gerai valdančių meno tech
niką, bet ne visi jų yra tikri 
dideli menininkai, nes ne visi 
savy turi tiek dvasinės jėgos ir 

gyvybės, kad su techninių 
priemonių pagalba galėtų jos 
dalelę — arba, tiksliau, 
atošvaistę — perkelti į meno 
kūrinį.

Tasai grožis — tai greičiau 
išvidinis žmogiškos idėjos 
spindėjimas, kuris menininko 
dvasinės asmenybės yra per
teikiamas kūriniui drauge su 
technika, nors tai nėra pati 
techniką. Tą logiškai nenusa
komą, bet realų aspektą, kurį 
čia stengiamės bent kaip ap
tarti, philosophia perennis at
stovai kartais tiesiog ir vadina 
grožio spindėjimu (splendor 
pulchri, resplendissement du 
beau). Jis gali reikštis tiek 
spalvomis, tiek garsais, tiek 
ritmu, tiek judesiais. Tasai 
sąvokomis nenusakomas spin
dėjimas, ta išvidinė šviesa yra 
nujaučiama kaip paslaptis, 
mūsų intuicijos tiesiog pergy
venama lyg siela. „Tai žmo
gaus arba Dievo minties at
spindys daiktuose, tai ypač gi
lus spindėjimas sielos, kuri 
persišviečia, sielos, kuri yra 
gyvulinės jėgos ir gyvybės 
principas arba dvasinės gy
vybės, skausmo ir aistros prin
cipas. Yra dar aukštesnis 
spindėjimas, Dievo malonės 
šviesa, kurios graikai nepaži
no”, — sako J. Maritainas (Art 
et Scholastiąue, 46 psl.). Nors 
konkrečiai ir įvairiai gali pasi
reikšti tas spindėjimas, tačiau 
tai yra iš esmės dvasinio prin
cipo pasireiškimas kūriny. Ka
dangi apskritai dvasinius da

lykus sunku apibrėžti logiš
kai, tai nelengva nusakyti ir 
tasai dvasios atsispindėjimas 
kūriny. Ir juo jis yra gilesnis 
ir prasmingesnis, tuo jis ar
čiau artėja prie paslapties. 
Bet kad ir koks paslaptingas 
tas spindėjimas būtų, jis vis 
dėlto reiškiasi per formą. 
Todėl J. Maritainis ir sako: 
„Apibrėžti grožį formos spin
dėjimu kartu reiškia jį api
brėžti kaip paslapties spin
dėjimą” (45 psl.).

Kadangi tas paslaptingas 
spindėjimas yra dvasinio prin
cipo atošvaistė per formą ne
gyvoj medžiagoj, todėl supran
tama, kad žiūrovo intuicija, 
kuri taip pat yra dvasinio 
principo pasireiškimas,

Nukelta į 3 psl.
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KULTŪROS REIKŠMĖ 
RELIGIJAI
ANTANAS MACEINA

Sąlyčiai istorijos kelyje...
Lietuvoje išspausdintas filosofo Antano Maceinos diplominis darbas Religijos reikšmė 
kultūrai (šiame Draugo priede spausdiname santrauką) sudaro progą atkreipti dėmesį į 
tas žmogaus gyvenimo esmines sritis bei jų tarpusavę sąsają. Maceina pasirinko filosofi
jos kelią, nors pripažino, kad yra ir kitas, būtent, istorijos kelias. Šiuo pastaruoju keliu 
ėjęs žymus istorikas Arnold Toynbee pasiekė pagrindinai tokias pat išvadas, kaip ir Ma
ceina, būtent, kad kultūra yra reikalinga religijai klestėti, o kultūrai religija yra itin 
svarbi: didžiosios religijos, tokia kaip krikščionybė, kultūrą ištobulina ir atbaigia (žr. jo 
A Study of History, Oxford, 1972).
Šiuo metu negalime nuodugniau svarstyti kultūros ir religijos sąlyčių istoriniame kelyje. 
Pasitenkinsime keliais pavyzdžiais — pačiomis viršūnėmis, kurios vienos nė negali 
stovėti be jas remiančių kalnų. Pastebėsime, kad jose kultūra su religija tampriai siejasi: 
kultūra yra atrama religijai (krikščionybei), o krikščionybė kultūrą nuostabiai atbaigia.
Pirma, iš dailės srities. Priešais mus — Michelangelo Siksto koplyčios freskų vaizdas; 
ant lubų — Senojo Testamento epizodai: nuo pasaulio ir žmonių sutvėrimo iki Kristaus 
išpranašauto Galutinio Teismo (koplyčios priekinėje sienoje). Tai religinių tiesų įkvėpto 
meno genijaus darbo vaisius, kuriame ryškus renesanso, klasikinio atgimimo stilius, 
technika ir net įvaizdžiai: šalia Dievo išrinktų pranašų nutapytos ir antikinių laikų Si
bilės, žmogiška intuicine nuojauta suvokiančios dievišką Antgamtę.
Žengus trejetą šimtmečių atgal, užtinkame kitą gigantiško dieviško pasaulėvaizdžio pa
minklą: „Tai Divina Commedia {Dieviškoji Komedija), kurioje Dante Alighieri nuostabiu 
epu pavaizduoja žmogaus gyvenimo ir eskatologinio likimo trigubą tikrovę (skaistyklą, 
pragarą ir dangų). Ir šiam religinės tikrovės įkvėptam autoriui nėra svetima klasika: jį 
veda Virgilijus ir Beatričė.
Besidairydami tų pačių šimtmečių keliuose, užtinkame į viršūnes iškilusias asmenybes. 
Tai Kristaus-Idealo galia iškeltieji: Pranciškus Asyžietis (13 amž.), Kotryna Sienietė 
(14 amž.), Ignacas Lojolą (16 amž.); (ne tik tam laikmečiui, bet ir tai dvasiai artimas 
jiems yra ir mūsų karalaitis Kazimieras). Ir jiems charakteringi jų laikmečio kultūros 
bruožai. Kristaus idealo vedini, kas teigiama, išryškino, kas keistina, pakeitė, o 
trūkumus užpildė naujom dvasios kultūros vertybėm.
Kaip tapyboje Michelangelo, kaip literatūroje Dante, taip — ir ypač žmonių bendruo
menėje Pranciškus, Kotryna, Ignacas yra iškilūs pavyzdžiai, kurie parodo, kad jų laikų 
kultūra buvo atrama juose subujojusiai religijai, o pati religija ištobulino ir atbaigė jų 
pasirinktos srities kultūrą. Dar daugiau: tai, ką Michelangelo atvaizdavo freskose Siks
to koplyčioje, o Dante — Dieviškoje Komedijoje, tai savyje galutinai įgyvendino puerillo 
Francesco, mistiškojo Dialogo autorė ir naująjį Valdovą suradęs sužeistasis riteris Inigo 
de Loyola.

Kęstutis A. Trimakas

Šio priedo puslapiuose...

Michelangelo Siksto koplyčios freskų vaizdas (1 psl.) iliustruoja tai, apie ką filosofuoja 
Antanas Maceina teigdamas, kad kultūra yra atrama religijai (1 psl.) ir kad religija 
kultūrą tobulina ir atbaigia (žr. Draugo kultūriniame priede kitą šeštadienį).

Lietuviai inžinieriai ir architektai stato ir puošia (2 psl.).

Poetės Liūnės Sutemos Graffiti (3 psl.).

Poeto Bernardo Brazdžionio grįžimą Lietuvon minintis albumas (4 psl.).

Dr. Alfonso Šešplaukio-Tyruolio palikimas išeivijai (4 psl.).

Metafizinį kultūrai ir re
ligijai pagrindą padeda žmo
gaus kilimas sutartiniu Die
vo ir gamtos veikimu.

Žmogus yra nuostabi būtybė 
ne tik savo sudėtimi ar buvi
mu, bet taip pat ir savo atsira
dimu. Žmogiškasis individas 
atsiranda sutartinu Dievo ir 
gamtos veikimu. Gamta paren
gia medžiagą, tuo tarpu Die
vas pats betarpiškai sutveria 
lytį — dvasinę sielą. Iš subs- 
tancialaus šitų dviejų pradų 
susijungimo ir kyla žmogiška
sis individas (...).

Visas gamtos procesas prieš 
žmogų kaip tik ir ėjo ta link
me, kad prirengtų pasaulyje 
tinkamą fizinę atramą ir tin
kamas sąlygas žmogaus atsi
radimui bei gyvenimui.

Šitas sutartinis Dievo ir 
gamtos veikimas įspaudžia 
ryškią žymę visam žmogaus 
gyvenimui. Būdamas savo pri
gimties gelmėm susirišęs taip 
su Dievu, taip su pasauliu, jis 
ir sąmoningam savo veikime 
apreiškia tam tikrą savo nu
sistatymą tiek Dievo, tiek pa
saulio atžvilgiu.

Nagrinėdami, kokiu būdu 
šitas dvejopas nusistatymas 
išeina aikštėn, nesunkiai ga
lėsime pastebėti, kad žmo
gaus nusistatymas Dievo at
žvilgiu apsireiškia religija, o 
to pačio žmogaus nusistaty
mas pasaulio atžvilgiu apsi
reiškia kultūra.

Kame glūdi vienokio ar kito
kio nusistatymo, o tuo pačiu 
religijos ir kultūros, esmė, 
panagrinėsiiųe toliau. Šiuo 
tarpu mums yra svarbu tik 
konstatuoti, kad šitas dvejo
pas žmogaus linkimas, šitas 
ontologiškas ryšys su Dievu ir 
su gamta padeda metafizinį 
pagrindą tiek religijai, tiek 
kultūrai. Dėl jo tik vienas 
žmogus yra ir privalo būti kar
tu ir religingas, ir kultūringas.

Kultūra yra sąmoningas 
apipavidalinamas ir žmo
gaus veikimas prigimtąjį 
objektą.

Nagrinėdami ne žodį, bet 
patį juo reiškiamą dalyką, 
visų pirma kultūros sąvokoj 
randame žmogų. Juk žmogus, 
o ne kas kita, yra kultūros vei
kėjas. Jis ją kuria, jis ja nau
dojasi ir jąją stumia priekin. 
Be žmogaus nėra įmanoma 
jokia kultūra. Žmogus tuo 
būdu darosi esminis kultūros 
dalykas. Bet kultūros sąvokoj 
yra ir tai, ką žmogus veikia, iš 
ko jis tą kultūrą kuria, būtent 
— pasaulis. Pasaulis yra ma
terialinė kultūros priežastis. 
Pasaulio daiktai tam tikru 
būdu žmogaus paveikti ir pa
keisti kaip tik ir sudaro kul
tūrinius objektus. Šitas veiki
mas yra sąmoningas ir tikslin
gas. Kitaip sakant, jis yra va
dovaujamas idėjos. Juk tik pa
gal idėjas žmogus keičia pri
gimtuosius daiktus ir keičia 
dėl to, kad jie šitų jo turimų 
idėjų neatitinka. Dėl šito keiti
mo pagal idėjas daiktai įgau
na naujo pavidalo, naujos for
mos, yra naujai pertvarkomi

Baigdamas filosofijos ir pedagogikos studijas Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune 1932 metais, Antanas Maceina parašė diplo
mini darbą Religijos reikšmė kultūrai. Įvade jis teigė, kad pasi
rinko tą temą dėl jos didelio tuolaikinio aktualumo. Ta studija, ta
pusi pamatu vienai iš jo pagrindinių mokslo temų ir gyvenimo 
rūpesčių, ką tik išspausdinta pirmą kartą po 70 metų, kaipo Soter 
žurnalo priedas, pavadintas Religija ir kultūra. Dėl temos šiuo
laikinio aktualumo pateikiame studijos santrauką dvejose dalyse: 
šį kartą — Kultūros reikšmė religijai; kitą kartą — Religijos 
reikšmė kultūrai. Tezės ir ištraukų tekstai yra paties autoriaus.

ir perorganizuojami. Žodžiu 
tariant, prigimtieji objektai 
kultūriniu veikimu yra api
pavidalinami.

Vadinasi, benagrinėdami kul
tūros sąvoką, suradome joje 
šiuos pradus: 1) sąmoningą 
žmogaus veikimą, 2) prigim
tąjį objektą ir 3) apipavidali
nimą. Surišę juos priežastin- 
gai vieną su kitu, galėsime 
padaryti išvadą, kad kultūra 
yra sąmoningas apipavidali
namasis žmogaus veikimas 
prigimtąjį objektą.

Kultūrinis veikimas eina tri
mis sritimis: teorine, praktine 
ir estetine, atitikdamas proto, 
valios ir jausmo santykiavimą 
su prigimtaisiais objektais. 
Dėl to yra gaunamos trys pa
grindinės kultūros, kaip ir 
kultūrinio veikimo sritys, bū
tent: teorinė, praktinė ir este
tinė. Visose šitose srityse yra 
pasiekiami tam tikri laimėji
mai tiek subjektyviniu atžvil
giu, tiek objektyviniu. Kai pro
tas santykiuoja su prigimtai
siais objektais, tai subjekty
viai kyla pažinimas. Valios 
santykiavimu atsiranda tam 
tikras dorinis nusistatymas. 
Jausmo santykiavimas pagim
do estetinį nusiteikimą.

Beveikdamas kultūriniu bū
du, žmogus pasiekia didesnių 
ar mažesnių ir išviršinių lai
mėjimų, arba kultūrinių išda
vų. Kultūrinis veikimas yra 
aktyvinė kultūros pusė, tuo 
tarpu kultūrinė išdava sudaro 
jau objektyvinę tos pačios 
kultūros pusę. Kultūrinis vei
kimas yra priežastis, kultū
rinė išdava josios pasėka. Su
prantama, kad šitų išdavų 
arba pasėkų pasiskirstymas 
bus toks pat, koks yra ir kul
tūrinio veikimo pasiskirsty
mas. Kultūrinis veikimas eina 
trimis sritimis: teorine, prak
tine ir estetine. Todėl ir kultū
rinės išdavos taip pat susi
skirstys į tris rūšis: į teorinio, 
praktinio ir estetinio veikimo 
išdavas. Kai proto santykiavi
mu su prigimtaisiais objektais 
subjektyviai gautas pažinimas 
yra objektyvuojamas ir suor
ganizuojamas į vieną visumą, 
gaunama Žinija. Pažinimas iš
šifruoja ir atstato idealinius 
tipus, kurie paskui realizuoja
mi žmoguje dorinėmis prie
monėmis, o materialiniuose 
daiktuose estetinėmis. Pasiek
ti išviršiniai laimėjimai arba 
apipavidalinti objektai pagal 
šituos idealinius tipus sudaro 
dar dvi kultūrinių išdavų 
rūšis: dorą ir meną. Dora to
dėl yra pasėka valios pastan
gomis realizuojamo idealinio 
tipo žmoguje. Tuo tarpu me
nas yra pasėka kūrybiniais 
žmogaus sugebėjimais reali

zuojamo idealinio tipo mate
rialinėj tikrovėj.

Taigi Žinija, dora ir menas 
yra tos trys kultūros lytys, ku
rios objektyvuotos atbaigia 
kultūrinį veikimą. Jos yra or
ganiškai viena su kita surištos 
ir kuria tuo būdu vieną objek
tyvuotos kultūros visumą, ku
rią galima visai teisėtai pava
dinti civilizacijos vardu.

Religija yra realus, lais
vas ir sąmoningas žmogaus 
santykiavimas su Dievu, 
kaip su pirmuoju savo prin
cipu ir galutiniu tikslu.

Tardami žodį „religija”, mes 
visuomet pirmoj eilėj jo turi- 
nyj įžiūrime Dievą. Nesvarbu, 
kad šitas Dievo supratimas 
gali būti nevienodas, kartais 
tiesiog net prieštaraujantis. 
Vis dėlto jis visuomet lieka 
kaip esminis religijos turinio 
elementas. Kai tik iš religijos 
esti pašalinama Dievo sąvoka, 
ir pati religija darosi mums 
visiškai nesuprantama. Todėl

Kultūra 
tobulina 
prigimtį, 
o patobulintoji 
prigimtis 
savo ruožtu 
sudaro 
tinkamesnes 
sąlygas 
klestėti kultūrai; 
religija daro 
teigiamos įtakos 
kultūrai, 
o ši savo ruožtu 
duoda galimybės 
našesniam 
religijos veikimui.

— Antanas Maceina

Dievas yra esminis religijos 
dalykas, be kurio įvairios reli
gijos apraiškos neturėtų jokios 
prasmės ir jokio pagrindo.

Bet iš kitos pusės religijoj 
mes randame ir žmogų. Juk 
tie visi daiktai, veiksmai ar 
žodžiai, kuriuos vadiname sa
kraliniais, vartojami žmogaus 
ir žmogui. Be santykių su Die
vu jie, žinoma, neturės religi
nio charakterio. Šitas charak
teris, tiesa jiems ateina Dievo 
veikimu, bet tik per žmogaus 
tarpininkavimą. Tą rodo visų 
laikų ir visų tautų religijos. 
Žmogus jose visados yra tarpi
ninkas tarp Dievo ir pasaulio, 
tarp tos tikrovės, kuri yra 
aukščiau jo, ir tos tikrovės, 
kuri yra žemiau jo; tarp pri

gimties ir antprigimties. Reli
gijos, kaip ją supranta visi 
žmonės, nesudaro nei vienas 
Dievas, nei vienas žmogus, bet 
tik tam tikras žmogaus, o per 
jį ir viso pasaulio santykiavi
mas su Dievu. Todėl Šv. To
mas Akvinietis yra teisingai 
pasakęs, kad „religio proprie 
important ordinem ad Deum”. 
Vadinasi, religija savaime, iš 
savo esmės palenkia žmogų 
Dievui, kaip pirmutiniam jojo 
principui ir paskutiniam tiks
lui. Šitam palenkime arba, ge
riau sakant, sąmoningai ir 
laisvam pačio žmogaus nusi
lenkimo Dievui, pripažįstant jį 
savo atsiradimo bei buvimo 
priežastimi ir galutiniu tikslu, 
reikia ieškoti religijos esmės. 
Tiesa, religija turi ir daugiau 
elementų, bet šitas nusilenki
mas yra pagrindas, ant kurio 
rymo visa kita. Jo nesant, ir 
religija darosi absoliučiai ne
galima. Todėl religiją galima 
bus taip apibrėžti: religija yra 
realus, laisvas ir sąmoningas 
žmogaus santykiavimas su 
Dievu, kaip su pirmuoju savo 
principu ir galutiniu tikslu.

Žmogus per religinį veiksmą 
santykiuoja su Dievu visas, 
vadinasi, visomis savo galio
mis — net fizine savo prigim
timi. Todėl religijoj galima 
rasti visus tris momentus, ku

riuos radome ir kultūroj, bū
tent: teorinį, praktinį ir este
tinį. Kitaip nė būti negali. Juk 
jeigu žmogus pripažįsta Die
vą, kaip Vyriausią tiek savo 
atsiradimo, tiek buvimo prie
žastį, tad ir turi su juo santy
kiuoti visomis savo galiomis. 
Iš kitos pusės žmogiškasis in
dividas yra nepadalinamas. 
Todėl jei jis santykiuoja, tai 
santykiuoja visas. Čia daly
vauja ir protas, ir valia, ir 
jausmai (...) Iš proto santykia
vimo visų pirma kyla šioks 
toks, tegul ir nelabai tobulas, 
Dievo pažinimas, kaip būtina 
supozicija tolimesniems santy
kiams. Pasitikėjimas religijoj 
dėl absoliutinio Dievo
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Hieronyniuii Boach. Kristaus kančia. 1485-1490 m. Centre — Kristaus aukos simbolis — pelikanas savo krauju atgaivina jauniklius.

RELIGIJOS REIKŠMĖ 
KULTŪRAI
ANTANAS MACEINA

Kristus 1-21 amž. kultūros istorijoje 
šalia Antano Maceinos filosofinių samprotavimų Religijos reikšmė kultūrai (žr. šiame 
puslapyje), pateikiame žymaus prof. Jaroslavo Pelikano kultūros istorijos apžvalgą, pa
rodančią, kad, nors žmonės visais laikais Jėzų Kristų laikė idealu, pagal laiko skirtingą 
dvasią į Jį žvelgė vis kitaip (žr. Jesus Through the Centuries. His Place in the History of 
Culture, Yale University, 1985).
Rabbi, Mokytojas (1 amž.) Jėzaus viešojo gyvenimo metu žydų tautoje bene plačiausiai 
Jėzus buvo laikomas Rabbi, Mokytoju. Sis pagarbus titulas kartu su kitais vardais buvo 
perduotas pirmiesiems sekėjams gyvo žodžio tradicija ir įrašytas į evangelijas.
Istorijos Ašis (1-2 amž.). Daug pirmųjų krikščionių buvo paveikti Kristaus istorinės 
reikšmės: atėjęs lyg prieš pasaulio pabaigą ar nepaprastą jo kaitą. Dėmesys apokalipsei 
ir pranašystėms apie Jį.

Pagonių Šviesa (2-3 amž.). Plintant tikėjimui į Kristų tarp pagonių, pildėsi Simeono pra
našystė. Sokrato ir Virgilijaus žodžiuose pastebėtas lyg Jėzaus pramatymas, — taip 
aiškino apologetai graikų-lotynų pasauliui.
Karalių Karalius (3-4 amž.). Ciesoriaus Konstantino atsivertimu Kristaus Karaliaus au
toritetas pripažintas viešajame gyvenime, net dedamas į valdžios pamatus.
Dievo Žodis (Togos) (3-4 amž.). Dieviškasis Kristus — visatos Prasmė; aiškinamas pagal 
sukrikščionintą Platono filosofiją.
Žmogaus Sūnus (5 amž.). Jėzaus, kaip žmogaus reikšmė, — kaip žmogiškojo gyvenimo 
pažadėtas apreiškimas, pagal krikščioniškąją psichologiją ir antropologiją (ypač Augusti
no idėjose).
Tikrasis Atvaizdas (8-9 amž.). Kristus kaip tuometinio naujojo meno ir architektūros 
įkvėpėjas Bizantijos kultūroje. Ikonų menas, kuriam teikiama metafizinė prasmė.

Nukryžiuotasis Kristus (10-11 amž.), „kaip Dievo jėga ir išmintis”, pasireiškė 
Viduramžių literatūroje ir mene: Jėzaus išganomojo veiksmo metaforos.

Pasaulį valdantis Vienuolis (11-12 amž.). Benediktinų įtaka: meilė Kristui, pasi
reiškianti pasaulio atsižadėjimu.
Sielos Sužadėtinis (ypač 12-13 amž.). Mistiškai arti sielos esančios Kristaus įvaizdis, ale
goriškai aiškinant Giesmių giesmę.
Dieviškasis ir žmogiškasis Pavyzdys (13-14 amž.). Pranciškui Asyžiečiui tapus panašiam 
į Kristų, Kristus tapo Pavyzdžiu keisti visuomenę ir institucinę Bažnyčią.
Visuotinis (Renesanso) Žmogus (15-16 amž.). Jėzus kaip Atgimimo (Renesanso) įvaizdis, 
ryškinamas ir platinamas Erazmo ir kitų humanistų kaip šventoji filologija ir Kristaus 
filosofija.
Amžinybės Veidrodis (16 amž.). Reformacijos iššaukti Kristaus įvaizdžiai: 1) Tiesos Veid
rodis, atrastas Evangelijoje, prieinamas vertimuose sava kalba; 2) Grožio Veidrodis — 
Ispanijos katalikų Reformacijos literatūroje ir mene; 3) Gėrio Veidrodis — Kalvino ir 
kitų reformatorių tradicinės krikščionybės politikoje.
Taikos Princas (16-17 amž.). Skilusios krikščionijos sukelti religiniai karai, kryžiaus ka
rai, o kartu ir reakcija — krikščioniškasis pasifizmas, pagal Kristaus, Taikos Princo, 
dvasią.
Sveiko proto Mokytojas (18 amž.). Apšvietos amžiuje filosofija ir tyrimais ieškant istori
nio Jėzaus, pripažįstant Jį žmogiškos išminties ir moralės Mokytoju.
Dvasios Poetas (19 amž.). Reaguojant prieš ortodoksinį griežtumą ir racionalistinį bana
lumą, atsiranda idealizmas filosofijoje ir romantizmas mene bei literatūroje, kur ir Jė
zui randamas atitinkamas įvaizdis — Emersono posakiu, „Šventosios Dvasios Dainius”.

Išlaisvintojas (19-20 amž.). Pasiremiant Jėzaus pranašiška opozicija prieš ekonominę ir 
visuomeninę priespaudą, susiformuoja Jo kaip Išlaisvintojo įvaizdis.

4 Nukelta į 2 psl.

Idėja kultūrai yrą for
malinė ir egzempliarinė 
priežastis. Todėl josios pa
žinimo tobulumas yra tie
siog proporcingas kultūros 
pažangai.

Sakydami, kad „kultūrinis 
veiksmas yra sąmoninga žmo
gaus veikmė kokiam nors pri
gimtajam objektui tikslu api
pavidalinti jį lytimi atitin
kančia aukštesnei idėjai”, tu
rime čia kreipti ypatingo dė
mesio į du dalyku: į apipavi
dalinimą ir idėją. Šitie du ele
mentai yra būtinos ir esminės 
kultūrinio veikimo žymės. 
Kad kuris nors veikimas būtų 
kultūrinis veiksmas, neužten
ka nei vieno apipavidalinimo, 
nei vienos idėjos, bet reikia 
aukšto jų abiejų bendradar
biavimo. Kai bebras stato savo 
namelius ar bitė dirba medui 
korius, jie apipavidalina pri
gimtąją ir net netvarkingą me
džiagą. Vis dėlto šitų sutvė
rimėlių veikimo nelaikome 
kultūriniu, nes jie dirba vado
vaujami ne proto, bet instink
to, vadinasi, jiems trūksta 
idėjos ir kaip motyvo jų darbui 
ir kaip ezempliarinės priežas
ties, pagal kurią jie apipavi
dalinimo prigimtąjį objektą. Iš 
kitos pusės, kai žmogus įlipa 
medin, raško vaisius ir juos 
valgo, jis taip pat dar nedirba 
kultūrinio darbo, nes šitam jo 
veikime nėra apipavidalini
mo.

Kai kalbama apie žmogaus 
veiksmus, kurie paprastai esti 
laisvi ir sąmoningi, vadinasi, 
lydimi tam tikros idėjos, tai 
jiems kultūrinį pobūdį sutei
kia apipavidalinimas. Kur nė
ra apipavidalinimo, ten nėra 
nė kultūriškumo. Kai žmo
gus, šalčio spiriamas, suradęs 
šiaudų krūvelę, apsikrauna 
jais, tuo būdu apsaugodamas 
savo kūną, šitas jo veikimas 
dar neturi kultūriškumo po
būdžio. Bet jeigu žmogus ši
tuos šiaudus kuriuo nors būdu 
sutvarkytų, pasigamindamas 
vienokius ar kitokius drabu
žius, tada jo darbas taptų kul
tūriniu, nes prigimtasis objek
tas (šiaudai) jau būtų apipa
vidalintas aukštesne lytimi.

Kalbant apie apipavidalini
mą, niekados nereikia iš akių 
paleisti idėjos. Tik ji viena 
duoda apipavidalinimui kryptį 
ir apreiškia jo sąmoningumą, 
be kurio kultūrinis veikimas 
taip pat būtų negalimas. Tik ji 
turi galybės sąmoningomis 
žmogaus pastangomis veikia
mą prigimties objektą perkeis
ti pagal aukštesnę lytį ir tuo 
būdu pakelti jį į tobulesnį bui
ties laipsnį. Tik ji prigimtąjį 
krutėjimą padaro kultūriniu 
veikimu. Idėja kultūriniame 
veikime yra formalinė ir eg
zempliarinė priežastis, pagal 
kurią daiktas lyg ir atbaigia
mas kurti ir kuri šitą veikimą 
taip išskiria iš kitų.

Prigimtojo daikto apipa
vidalinimas, jo suformavi
mas pagal idėją bus tuo ge
resnis, kuo aiškesnė bus 
pati idėja.

Čia spausdiname Antano Maceinos diplominio darbo antrosios te
mos Regijos reikšmė kultūrai santrauką. Pirmoji tema Kultūros 
reikšmė religija buvo spausdinta Draugo kultūriniame priede
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Visų pirma idėjos skaidru
mas kultūrinį veikimą subjek- 
tyviniu atžvilgiu padaro uoles
nį, nes aiškiau suvoktoji idėja 
veržiasi būti realizuojama, kas 
pastūmi žmogų į veikimą (...)

Objektyviniu atžvilgiu idė
jos skaidrumas duoda kultū
riniam veikimui didesnio sėk
mingumo, nes žmogus tuomet 
geriau suvokia, kokių priemo
nių reikia imtis siekiamajam 
tikslui realizuoti. Žinoma, tas 
dar nesako, kad idėjos aišku
mas pats vienas yra pakanka
mas laidas kultūrinio veikimo 
sėkmingumui. Tam reikia dar 
įvairių ir kitų sąlygų. Bet pir
moji ir svarbiausioji yra — 
kiek galima geresnis idėjos pa
žinimas.

Kultūra todėl tiek gali pa
sistūmėti į priekį, kiek bus pa
sistūmėta jai vadovaujančių 
idėjų pažinimo. Bet iš kitos 
pusės šitas kultūros kilimas 
savo ruožtu padeda žmogui 
taip pat ir idėjas aiškiau su
vokti. Tai atsitinka tokiu bū
du. Idėjos iššifruojamos iš 
mus supančios aplinkos. Pagal 
šitas idėjas paskui integraci
jos būdu susidaroma daugiau 
ar mažiau tobuli idealai, prie 
kurių daiktai artinami ir tuo 
būdu gaunami kultūros lai
mėjimai savo ruožtu kiekvie
ną kartą duoda žmogui geres
nių priemonių tobuliau pa
žinti jį supančią aplinką, o 
tobulesnis aplinkos pažinimas 
leidžia tobuliau iššifruoti idė
ją, tobuliau integruoti idea
lus ir tobuliau apipavidalinti 
daiktus. Vadinasi, tobulesnis 
idėjos pažinimas patobulina kul
tūrą, o šitos patobulintos kul
tūros priemonės padeda savo 
ruožtu tobuliau pažint idėją.

Istorinis kultūrinės pažan
gos vyksmas, nors ir sunkiai, 
vis dėl to pamažu eina nuo to 
menkiausio idėjos suvokimo 
prie tobulo daiktų pirmavaiz
džių pažinimo (...) Neveltui 
tad istorija kai kieno yra va
dinama aštuntąja pasaulio 
kūrybos diena, kada žmogus 
visu skaidrumu apreiškia savo 
panašumą į Dievą, kaip Kū
rėją.

Idėjos pažinimo kliūtys

Tobulas idėjos pažinimas 
prigimtojoj tvarkoj prigim
tomis žmogaus pastango
mis dėl visur viešpataujan
čio blogio nėra galimas. Nė
ra galima todėl susidaryti 
integracijos būdu nė tobuli 
daiktų idealai.

Norint žinoti, ar galimas yra 
tobulas idealo pažinimas pri
gimtomis žmogaus pajėgomis, 
reikia visų pirma išaiškinti, ar 
galima tobulai iš daiktų iššif
ruoti idėją, nes be tobulo 
idėjos pažinimo abstrakcijos 
būdu nėra galimas nė tobulas 
idealo atstatymas integracijos 
būdu. Kas gi yra idėja? Idėja 

yra ne kas kita kaip nume- 
džiaginta daikto lygtis. Tuo 
tarpu, kaip bendroji metafizi
ka įrodo, lytis yra ne tik vie
nybės, gražumo, tikslingumo, 
bet ir suvokiamumo pradas. 
Vadinasi, daiktas yra tiek su
vokiamas, kiek suvokiama jo 
lytis, nes tik ji viena ir tegali 
būti suvokiama. Bet kadangi 
žmogaus pažinimas gali įvykti 
tik per pojūčių tarpininkavi
mą, kurie pasigauna išviršinių 
daikto apraiškų, todėl ir lytis 
gali būti suvokiama tik tiek, 
kiek ji įstengs prasiveržti pro 
medžiagą, kiek ji suspindės 
pro pojūčiams prieinamas daik
to ypatybes, žodžiu, kiek tobu
lai ji medžiagoje įsigalės ir ją 
apvaldys.

Taigi dabar ir kyla pats 
svarbiausias klausimas: ar pri
gimtoj tikrovėj daikto lytis to
bulai apvaldo medžiagą, ar 
ne? Jau minėjome, kad lytis 
taip pat yra vienybės, tikslin
gumo ir gražumo pradas. Va
dinasi, nuo josios įsigalėjimo 
medžiagoj pareina, kiek daik
tas yra vieningas, tikslingas ir 
gražus. Iš kitos pusės, jeigu 
pasaulyj niekur nematome nei 
tobulos vienybės,' nei tobulo 
tikslingumo, nei tobulo gražu
mo, nes šalia šitų gėrybių vi
sur yra didesnis ar mažesnis 
kiekis išsiskaidymo, chaotiš
kumo ir bjaurumo, tai iš to te
galima padaryti išvadą, kad 

lytis vis dėlto tobulai medžia
gos neapvpldo. Kitaip pasaulyj 
nebūtų nei išsiskaidymo, nei 
chaoso, nei bjaurumo. O šitų 
dalykų paneigti nieku būdu 
negalima. Jie perdaug yra vi
sų jaučiami ir suprantami, ne 
kartą niekais pavertę net ir 
stropiausias žmonijos pastan
gas. Jie kaip tik ir kyla iš ly
ties negalės apvaldyti medžia
gą. O jeigu taip, jeigu lytis ne
gali tobulai įsigalėti medžia
goj, tada ji negali būti nė tobu
lai suvokiama, nes tobulas 
josios suvokimas reikalauja, 
kaip būtinos sąlygos, tobulo 
įsigalėjimo. Vadinasi, prigim
tosios mūsų tikrovės daiktai 
yra tam tikra savo dalimi ira
cionalūs ir todėl nesuvokiami. 
Tuo anaiptol netvirtinama, 
kad jų visiškai negalima pa

žinti. Tai atsitiktų tada, kai 
lytis visiškai negalėtų apval
dyti medžiagos, kąst feikštų 
daikto nebuvimą. Tuo tarpu 
lytis vis dėl to medžiagą ap
valdo, tik netobulai. Todėl ir 
lyties suvokimas yra galimas, 
bet netobulas.

Jeigu dabar idėja yra ne kas 
kita, kaip numedžiaginta ly
tis, tad negalėjimas tobulai 
suvokti lytieg tuo pačiu pada
ro negalimą nė tobulą idėjos 
pažinimą (...) Bet kiekviename 
daikte, kaip sudėtame iš dvie
jų esminių pradų — iš lyties ir 
medžiagos, privalu, kad lytis 
tobulai įsigalėtų medžiagoj ir 
ją apvaldytų, kaip apspren
džiamasis medžiagos pradas. 
Todėl lyties negalė tobulai ap
spręsti medžiagą yra privalo
mo daiktui tobulumo stoka. O 
tai ir yra ne kas kita, kaip blo
gis tikriausia to žodžio pras
me. Iš to matyt, kad blogis yra 
lyties negalė tobulai apvaldyti 
medžiagą. Surasti šitos nega
lės atsiradimo priežastį reikš
tų išspręsti blogio kilmės pro
blemą. Bet mūsų tikslui tai 

-nėra reikalinga. Mums užten
ka tos išvados, kad negalė
jimas tobulai pažinti kultūri
nių idealų yra blogio viešpata
vimo pasėka. Šitoji lyties ne
galė tobulai apvaldyti medžia
gą, šitasai daiktus palietęs 
blogis yra objektyvinė tobulam 
idealo pažinimui kliūtis. Jo
sios pagrindas yra pačiuose 
daiktuose.

Iš kitos pusės blogis yra pa
lietęs ir žmonių pažinimo ga
lią, susilpnindamas josios aš-

Kultūra dėl to 
negali realizuoti 
visoj pilnumoj 
žmogaus idealo, 
kad neįstengia 
pergalėti blogio...
Dievas turi 
galybės nugalėti 
visas tas kliūtis, 
kurių nepergali kultūra.

— Antanas Maceina 

trumą bei tvirtumą. Nereikia 
nė įrodinėti, kad iš tikrųjų 
žmogus dažnai nesugeba tobu
lai atskirti tiesos nuo klaidos. 
O tai pareina nuo to, kad pro
tas neįstengia pakankamai 
aštriai įžiūrėti esmines daikto 
ypatybes ir jas tarp savęs pa
lyginti. Be to, nevienas taip 
pat neįstengia pakilti ligi to
bulesnio tiesos pažinimo, kas 
reiškia pažįstamosios galios 
tvirtumo stoką. Šitas proto 
silpnumas yra subjektyvinė 
kliūtis tobulam idealo paži
nimui. Praktikoj ši kliūtis 
dažnai esti vyriausia daugelio 
nepasisekimų priežastis. To
dėl tylomis pro ją praeiti ne
galima.

Visa tai rodo, kad jau teo
rinė kultūros sritis prieina 

Nukelta į 2 psl.
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Šio priedo puslapiuose...

Tautos poetas Bernardas Brazdžionis, nors iškeliavęs Anapus, mūsų kelionėj „per 
marias nemarias” tebelydi mus (2 psl.).
Estįja, Latvija, Lietuva — trys tautos, trys valstybės, skirtinga praeitis, panašus liki 
mas (vaizdai ir tekstas — 1 psl.).
Baltų studijų mokslinė konferencija — ten, kur randama bendra kalba (1 psl.). 
Lietuvių kilmės poetas Oskaras Milašius, rašęs prancūzų kalba, svarstęs ir apie Lie
tuvą, prisimenamas Lietuvoje 125 metų sukakties proga (3 psl.).
Jono Meko poezija, susisiejanti su jo filmais (4 psl.).
Mons. Kazimieras Vasiliauskas: kodėl tiek daug taip ryškiai jį prisimena? (4 psl.). 
Knygos apie gero medžio gerus vaisius (4 psl.).
Ateityje: Už sunaikintą prūsų tautą prabyla Juozo Tysliavos poema ir Telesforo 
Valiaus grafika.

Estija, Latvija, Lietuva...
Gilioje senovėje, genčių ir tautų kilnojimosi laikotarpyje trys būsimos negausios tau

tos atsirado Baltijos jūros rytiniame pakraštyje ir pamažu susiformavo į tris tampresnes 
tautas. Pagaliau įkūrė savas valstybes: lietuviai — žiloje senovėje, latviai ir estai — 
vėliau, tik po Pirmojo pasaulinio karo, kada ir lietuviai atgavo savo nepriklausomybę. 
Praeitis — skirtinga. Tik ne per seniausiai politinė padėtis supanašėjo. Ir panašus liki
mas vis dažniau ištinka visas tris. Prieš Antrąjį pasaulinį karą tarp jų buvo pasiekta 
tam tikra darna užsienio politikoje. O neseniai, subyrėjus Sovietų Sąjungai, atgavusios 
nepriklausomybę visos trys beldžiasi į NATO duris.

Pabaltijo taūtų ne tik kalbos, bet ir kultūros skirtingos. Vis dėlto ne tik praeityje, bet 
ir dabartyje ieškoma kultūrinių ryšių. Ir ryšiai palaikomi. Vienas tokių ryšių vystosi Va
karuose įsikūrusioje baltistikos studijomis besidominčių mokslininkų sąjungoje. Šiaurės 
Amerikoje kas antri metai surengiama mokslinė konferencija. Šiame Draugo kultūrinio 
priedo numeryje kaip tik aprašoma neseniai įvykusi tos organizacijos konferencija. 
Įdomu pastebėti, kad tos sąjungos pusę narių sudaro latviai. Lietuvių ir estų daug 
mažiau. Bet štai naujas sąjungos pirmininkas yra lietuvis mokslininkas prof. Saulius 
Sužiedėlis (žr. 1 psl.).

* ♦ ♦

Kaip tik šiuo metu ateina vienas paliudijimas — priminimas. Tai Juozo Tysliavos 
trumpa, bet aitri poema Tauia nouson (Tėve mūsų — prūsų tautos senąja kalba; poema 
pirmą kartą išspausdinta 1954 metais) — nauja knyga, iliustruota Telesforo Valiaus 
kraujo (raudona) ir mirties (juoda) spalvų iliustracijomis. Tai paliudijimas, kad Baltijos 
pakrantėje galėjo būti dar viena tauta, dar viena valstybė. Dvigubai tragiška, nes ta tau
ta būtų galėjusi ne tik gyvuoti, bet ir visa širdimi giedoti Taiva nouson — Tėve mūsų. O 
kas dabar buvusioje prūsų žemėje?

Kęstutis A. Trimakas

Akademinio pasaulio žmo
nes, profesoriai ir studentai, 
— tai tikri pasaulio tyrinė
tojai, klajūnai ir keliautojai. 
Tokią nuomonę buvo galima 
susidaryti lankantis 18-ojoje 
Baltistikos konferencijoje, ku
ri įvyko Johns Hopkins uni
versitete Baltimorėje birželio 
mėn. 6-8 d. Akademinio lygio 
konferencija, kurią organizavo 
AABS (Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies) 
sutraukė maždaug 200 moks
lininkų, profesorių, studentų 
ir svečių. Dalyviai atvyko iš 
Šiaurės Amerikos, Pabaltijo 
kraštų, Vokietijos, Anglijos, 
Škotijos, Danijos, Švedijos, net 
iš Japonijos ir Austrijos.

Kalbant su naujuoju AABS 
pirmininku, Millersville uni
versiteto istorijos profesorium 
Šauliu Sužiedėliu bei kitais 
konferencijos dalyviais, susi
darė įspūdis, kad AABS sąjun
ga stovi kryžkelėje. Keičiasi 
narystė — vyresnioji karta, ku
ri įsteigė sąjungą 1968 m., jau 
traukiasi į pensiją (ar į amži
nybę). Į sąjungą įstoja jaunes
nė karta, ne vien iš baltų, bet 
ir kitų tautų. Be to, sąjunga 
labiau susidomi mokslininkai, 
kuriems rūpi ne vien Baltų 
studijos, bet viso Baltijos jūros 
regiono klausimai: istorija, po
litika, gamtos mokslai, ling
vistika, literatūra, socialiniai 
mokslai ir pan. Norintieji apie 
AABS daugiau sužinoti gali 
apsilankyti svetainėje: http:// 
www.balticstudies-aabs.lanet.lv/.

Dalyviai
Šios AABS konferencijos te

ma buvo Baltų studijos globa
lizacijos eroje. Paskaitos skai
tomos anglų kalba, nors vie
nas ar kitas paskaitininkas 
naudojo vokiečių ar kitą kal
bą. Koridoriuose buvo galima 
girdėti lietuvių, latvių, estų ir 
anglų kalbas. Kalbant su daly
viais, buvo galima įvertinti, 
kokią didelę pažangą ir kokius 
pakeitimus per praėjusį de
šimtmetį išgyveno ne vien 
AABS, bet, žinoma, ir visas 
pasaulis.

Reikia taip pat stebėtis daly
vių įdomiomis gyvenimo isto
rijomis ir aktyviu dalyvavimu 
sesijose. Vienas religijos stu
dijų specialistas, čekų kilmės 
amerikietis, yra gyvenęs Is
landijoje, o dabar dėstantis 
Japonijoje, ne vieną sykį ap
lankęs Lietuvą ir Latviją, da
bar žada ieškoti dėstymo gali
mybių kuriam nors universi
tete, kad toliau galėtų tyrinėti 
ir studijuoti pagoninius judėji
mus tuose kraštuose. Kitas 
dalyvis buvo iš Havąjų kilęs 
amerikietis, gyvenęs Estijoje, 
o dabar siekiąs doktorato Ško
tijoje. Buvo viena lingviste iš 
Lietuvos, kuri užaugo ir studi
javo Latvijoje. Viena ameri
kietė ištekėjus už Amerikos 
lietuvio, buvo parašiusi diser
taciją pedagogine psichologine 
tema apie Lietuvą. Tokių įdo
mių atvejų buvo daug.

AABS konferencijoje dalyva
vo įdomus žmonių mišinys. 
Kiekvienas atvykęs dalyvis tu
rėjo savo siekius ir tikslus. 
Kai kurie norėjo pasitobulinti, 
gauti naujų žinių, pasidalinti 
informaciją. Kai kurie studen
tai norėjo pradėti savo aka
deminę veiklą pristatydami

Konferencija apie 
Baltų studijas 

globalizacijos eroje
duomenis iš magistro tezių ar 
disertacijų. Jie buvo pasirinkę 
Pabaltijo kraštų tematiką. Kai 
kurie profesoriai ieškojo fo
rumų, kuriuose gali gauti pro
fesinius „užskaitus” ir tuo bū
du pakilti savo universitetų 
profesūros laiptais. Mat, te
mos pristatymas AABS kon
ferencijoje ar straipsnis, iš
spausdintas AABS leidžiama
me moksliniame žurnale Jour- 
nal of Baltic Studies duoda 
jiems įvairių galimybių. Kai 
kurie Pabaltijo kraštų studen
tai studijuoja svetur, bet 
AABS konferencijoje rado fo
rumą pasidalinti mintimis. 
Profesoriai iš Pabaltįjo kraštų 
turėjo progos pasireikšti tarp
tautinėje plotmėje. Kas norėjo, 
galėjo bendrauti, užmegzti ry
šius, rasti būsimų bendradar
bių ir kolegų, su kuriais būtų 
galima toliau palaikyti ryšius. 
Prieš dvejus metus tuometinis 
Lietuvos ambasadorius teigė 
susirinkusiems Georgetown 
universitete, jog ateityje, rei
kės užtikrinti, kad dalyvautų 
daugiau mokslininkų iš Lietu
vos. Atrodo, kad jo norai iš
sipildė 2002 m. konferencijoje 
pačių mokslininkų noru ir pa
siryžimu. Kai kurie jų dalyva
vo pirmą kartą, o kiti buvo at
silankę ir anksčiau.

Temos
Birželio mėn. 8 d. Draugo 

pirmajame puslapyje buvo iš
traukų iš Lietuvos ambasado
riaus Vygaudo Ušacko kalbos 
AABS konferencįjoje, kurioje 
taip pat dalyvavo Estijos am
basadorius ir Latvijos amba
sadoriaus atstovas. Politinės te
mos gyvai gvildenamos AABS 
konferencijose, o šiemet visus 
domino Pabaltijo kraštų įsi
jungimo į NATO ir Europos 
Sąjungą klausimai. Šios kon- 
ferencįjos metu buvo daro
mi pranešimai apie populia
rios kultūros (pvz. roko muzi

18-osios Baltistikos konferencįjos atidarymas. Iš kairės — AABS pirmininkas Saulius Sužiedėlis, 
Johns Hopkins universiteto administratorė Paula Burger, Lietuvos ambasadorius Vygaudas 
Ušackas, Estijos ambasadorius, Latvijos ambasadoriaus atstovas, prof. Rita Peters, o iš dešinės — 
18-osios konferencijos pirmininkas prof. Steven Young. Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

kos) įtaką, apie įvairias emig
racijos bangas (pvz. iš Latvijos 
į Braziliją, iš Lietuvos į JAV- 
bes), apie žiaurius istorijos 
momentus ir jų įtaką (pvz., 
Pirmojo pasaulinio karo, holo
kausto, Sibiro trėmimų). Kon
ferencija buvo padalinta į sri
tis su tų sričių specialistais 
pirmininkais, kurie prieš kon
ferenciją padėjo atrinkti kal
bėtojus ir surūšiuoti pokalbius 
į atitinkamas ar giminingas 
sesijas. Tad buvo galima klau
sytis istorijos, religijos, lite
ratūros, ekonomikos, geografi
jos, lingvistikos, kultūros ir kt. 
sugrupuotų temų.

Nelengva buvo pasirinkti į 
kurią sesiją eiti. Roberto Me- 
donio pranešime apie lietuvių 
kalbos dėstymą Vakarų Penn- 
sylvanijoje buvo įdomu su
žinoti, kad 19-ojo šimtmečio 
pabaigoje ir 20-ojo pradžioje 
buvo daug atvykusių iš Dzū
kijos ir Suvalkijos ir kai ku
riems buvo sunku išmokti 
bendrinę lietuvių kalbą.

Anksčiau minėtame Pabalti
jo kraštų ambasadorių „apva
laus stalo” diskusijose Estijos 
ambasadorius priminė, kad is
torijos eigoje pasitaiko retos 
progos veikti, o Lietuvos am
basadorius minėjo, kad pini
gai ir investicijos plaukia ten, 
kur jiems patogu. Nors Pabal
tijo kraštai kooperuoja karo 
apsaugos reikalais, jie vis vien 
tarp savęs konkuruoja investi
cijų ieškojimo (ar viliojimo) 
sferoje. Iš Kanados latvės Aija 
Mazsile, teko sužinoti, kad 
Latvijoje Motorola firma vedė 
apklausą, kokios 33 knygos 
turėtų būti kiekvieno latvio 
namų bibliotekoje: pirmavo 
Šv. Raštas, po to — folkloro, 
latvių rašytojų veikalai ir 
Šekspyras. Jennifer Skulte- 
Ouaiss rašo savo disertaciją 
apie išeivių (.diaspora) pasise
kimą dalyvauti pokomunisti
niame savo tėvynės politinia

me gyvenime. Nors ji žadėjo 
palyginti Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų su Latvijos 
prezidente Vaira Vike-Frei- 
berga, konferencijoje spėjo ap
tarti tik antrąją, jos vakarie
tišką akademinį akiratį, bet ir 
jos pirmų dienų darytas klai
das, skiriant savo šeimos na
rius į aukštus postus ir nepa
sitikėjimą kitais vakariečiais 
kaip patarėjais. Artūras Te- 
reškinas aptarė etninių mažu
mų aprašymus žiniasklaidoje 
apie: rusus, lenkus, žydus ir 
čigonus. Vytis Čiubrinskas 
nagrinėjo imigrantų identiteto 
klausimą prieš sovietiniu ir 
posovietiniu laikmečiu: jis ra
do keturias imigrantų bangas, 
o panašumų buvo nemaža. 
Bjom Ingvolstad tyrinėjo glo
balizaciją ir populiarios muzi
kos vaidmenį Lietuvoje, žiū
rint į Eurovision muzikos fes
tivalį patekusias grupes, kaip 
lietuvių publika į jas reagavo 
ir pan.

Bendrų pietų metu penkta
dienį buvo proga išgirsti Pa
baltijo kraštų žinovo Paul 
Goble komentarus. Kalbėto
jas, seniai studijavęs šią pa
saulio dalelę, pripažino, ją 
įsimylėjęs. Su humoru, bet ir 
realistiškai jis aptarė, kuo 
kiekvienas kraštas buvo stip
rus atkuriant nepriklauso
mybę ir kai šiems kraštams 
turėtų dabar rūpėti. Estijai 
kalba buvo įdomus skiriantis 
elementas; Latvįjai — žmonių 
mokymas derėtis, o Lietuvai 
— Katalikų Bažnyčia ir ti
kėjimas. Po visų pokario per
gyvenimų prelegentas sakėsi 
nesuprantąs, kodėl šie kraštai 
birželio mėn., kai minima trė
mimų sukaktis, siunčia sporti
ninkų komandas dalyvauti 
rungtynėse Maskvoje.

Visiems kraštams reikės 
pergalėti tų okupacįjos metų 
naštą, suprasti, jog Europa 
nebe ta pati, kaip buvo prieš
kario laikais, ir ypač, kad pa
saulis žiūri į Rusiją kitomis 
(palankesnėmis) akimis, negu 
anksčiau. Reikia tik pažiūrė
ti į paskutinių laikų išleistų 
knygų pavadinimus, knygas 
rašytas apie Pabaltijo kraš
tus: „Sugrįžimas,” (Return, Re- 
covery, Restoration) ir „Revo
liucija” Nukelta į 3 psl.
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Bernardas Brazdžionis ir jo eilės
Eglė Juodvalkė

Liepos 11-tą dieną, eidamas 96-tuosius metus, po ilgos ligos 
Los Angeles, Calif., mirė poetas Bernardas Brazdžionis, davęs 
balsą tiems, kurie pergyveno skaudžią tėvynės netektį ir puo
selėjo jos meilę per ilgus metus, tiek Sibiro tremtyje, tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje, kurioje Brazdžionis gyveno per penkias
dešimt metų. Prezidento Valdo Adamkaus užuojautos žodžiais 
pradedu savo mintis:

„...Netekome iškilios asmenybės, kurios gyvenimas ir kūryba 
lemtingai sutapo su lietuvių tautos tragiškais išgyvenimais, il
gais laisvės ilgesio metais ir istoriniu atgimimu. (...) Visas Ber
nardo Brazdžionio likimas, jo paties pasirinktas kaip įsipa
reigojimas savo tautai, savo žemei, savo istorijai, pelnė jam 
išskirtinę vietą ne tik literatūros ir kultūros istorijoje. Nete
kome istorinės asmenybės, kurios vardas ir kūryba mums visa
da primins amžinąsias vertybes ir tautinio solidarumo svar
bą...’

Bernardas Brazdžionis, lietuvių literatūros klasikas, įžymus 
poetas, dainius, tautos šauklys, gimė Stebeikėliuose, Pasvalio 
rąjone, 1907.II.2 d. Apie savo gimimą jis rašo eilėraštyje „Ta 
vasario diena’, paskelbtame rinkinyje Po aukštaisiais skliau
tais. Už jį poetui buvo paskirta JAV Lietuvių Bendruomenės 
1986 m. literatūros premįja:

Ta vasario diena man nušvito 
Speigui spaudžiant pirštais žiemos.

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

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

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

K

M

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

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

Nepasakė, kad jo horoskopas 
Parašytas tremties likime,
Nepasakė, kad širdžiai susopus, 
Reikia gydyt gimtąja žeme.

Baigęs Biržų gimnaziją ir lituanistikos studįjas Vytauto Di
džiojo universitete, Brazdžionis dėstė, dirbo „Sakalo” leidyk
loje, vadovavo Maironio literatūros muziejui Kaune. 1944 m. 
gresiant antrąjai sovietų okupacijai, drauge su kitais lietuvių 
inteligentais, pasitraukė į Vakarus per Austrįją bei Vokietįją.

Bernardas Brazdžionis

1949-taisiais pasiekė JAV ir iš pradžių apsigyveno Bostone, 
vėliau Los Angeles.

Pirmąsias eiles Bernardas Brazdžionis išspausdino, būda
mas septyniolikametis gimnazistas, o pirmąjį rinkinį Baltosios 
dienos išleido po poros metų. Dar po penkerių metų išėjo rin
kinys Amžinas žydas ir dvidešimt ketverių metų Brazdžionio 
vardą visuomenė pradėjo linksniuoti kartu su kitų pripažintų 
poetų vardais. 1939 m. jo poezijos knygai Kunigaikščių miestas 
buvo paskirta valstybinė literatūros premįja. Kaip rašo Li
teratūra ir menas, „Priverstinėje emigracijoje poeto talentas 
augo ir kito, vien paminėdami jo knygų antraštes {Šaukiu aš 
tautą, Per pasaulį keliauja žmogus, Vaidila Valiūnas ir kitas), 
bempt suvoksime jų poveikį kūrybos ir visuomenės procesams 
įvairiais laikotarpiais”. Iš viso Lietuvoje, Vokietįjoje, Jung
tinėse Vaistuose ir vėl Lietuvoje išėjo per pusę šimto knygų, 
tarp jų ir knygos vaikams. Meškiukas Rudnosiukas, pirmą 
kartą išleistas 1939-tais metais, dabar džiugina XXI amžiaus 
vaikus. Tai vienas mylimiausių vaikų literatūros eiliuotų pa
sakojimų. Vytės Nemunėlio slapyvardžiu rašyta knyga turėjau 
laimės džiaugtis ir aš.

Savaitraštyje Literatūra ir menas rašoma apie Bernardo 
Brazdžionio kūrybos pirmame tarpsnyje įsitvirtinusius neregio 
ir keleivio įvaizdžius. Neregys simbolizuoja būtiškąją vienatvę, 
susitelkimą savo dvasioje, o keleivis — mąstymą ir kūrybą, 
kaip amžiną, neramią kelionę. Brazdžionio poezijoje kelionė 
taip pat simbolizuoja kiekvieno asmens kelionę per gyvenimą 
ir tikinčiojo kelionę į Dievą.

Baltas, baltas, kaip vyšnios viršūnė,
Žydro veido, kaip žydras dangus,
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
Per pasaulį keliauja žmogus...

Šiame eilėraštyje ypač ryškus amžinojo keleivio įvaizdis. 
Mano karta studentavimo metais jį dainuodavo vakarėliuose.

Tremtyje poetas daug dėmesio kreipė į Lietuvos meilę, 
tėvynės ilgesį, patriotizmą, pamąstymus apie dabartinį laik
metį, lyginant jį su bibliniais laikais, rašė klasikinę religinę ly
riką. Kaip ir dažnas rašytojas ar poetas, išskyrus tokius, kurie 
parašo šedevrą ir liaujasi rašę, Brazdžionis sukūrė ir mažiau 
pasisekusių eilių, bet išeivįjoje ypač įsiminė tokie eilėraščiai, 
kaip „Lietuva iš tolo’ ir „Šiaurės Pašvaistė”.

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais,
Iš tolo meilė neprapuola 
Po balto marmuro namais.

Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos,
O ji praskrisdama, kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

Regėsi ją kaip saulę skaisčią,
Kaip kūdikio šventi sapnai,
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgsją sielvarto kalnai...

Tik ji tau bus saldi paguoda,
Tik ji tau bus širdy gyva,
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeee
Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tuf

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs 
Tavo kojas gimtoj pakelėj,
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai.

Maestro Aleksandrui Kučiūnui, 1970 m. akompanavusiam chorui ir solistams, įteikiama Lietuvos 
Vyčiu choro plokštelė „Vai lėkite, dainos”. Jo kairėje buv. Metropolitan ir Lietuviu operų solistas Al
girdas Brazis, dešinėj — choro vadovas Faustras Strolia ir choro pirmininkė Estelle Rogers.

Aleksandro Kučiuno netekus
(1914.04.15-2002.07.02)

Š.m. liepos 2 d. lietuviškoji 
Čikaga neteko didelio mūsų 
muzikinės kultūros puoselė
tojo — dirigento, pianisto — 
maestro Aleksandro Kučiūno. 
Mums labiausiai jis išliks at
mintyje kaip Čikagos Lietu
vių operos dirigentas, solistų 
akompaniatorius ir pianino 
mokytojas. Reikėjo daug pasi
šventimo paruošti 14 operų ir 
diriguoti net 52 spektaklius, 
dirbant su mūsų geriausiais 
solistais ir balsingiausiais cho

ristais, kurių tik dalis turėjo 
tikrą muzikinį pasiruošimą. 
To nepaisant, niekas nedrįstų 
Čikagos Lietuvių operos pava
dinti mėgėjiška. Ką tik maest
ro paruošė, visur buvo galima 
rasti apsčiai profesionalumo ir 
žavėtis aukštu meniniu lygiu. 
Jo darbo vaisiais mes gėrėjo
mės ir su pagrindu didžia- 
vomės prieš vietinius ameri
kiečius.

Politine prasme didžiausias 
kultūrinis renginys, kuris lais

Lietuva, kai aš tave tariu — 
Prieš akis sumirga raštų raštai, 
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto...

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų, 
Sunkią skausmo skarą suardai 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi,
Lietuva, žemės žodi švenčiausias,
Lietuva, žemės laime šviesit

Iš religinės lyrikos visiems pažįstamas „O Kristau, pasaulio 
Valdove”, tapęs gal dažniausiai giedamu Brazdžionio religiniu 
eilėraščiu. Poeto gilus tikėjimas išreiškiamas visose eilių kny
gose: jam Dievas buvo autoritetas, mokytojas, paguoda, 
džiaugsmas.

Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pirmo 
laipsnio ordinu, įteiktu jam Los Angeles, popiežiaus Jono Pau
liaus II apdovanotas medaliu „Pro Ecclesia et Pontifice” ir 
aukščiausiu Vatikano pripažinimo ženklu — šv. Grigaliaus 
Didžiojo Riterių komandieriaus ordinu, Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto garbės daktaras, Poezįjos pavasario Lietu
voje laureatas, Kauno ir Pasvalio garbės pilietis, Bernardas 
Brazdžionis paliko mums tokias neribotą tėvynės meilę 
išsakančias eilutes, kaip „Lietuvos vardas”.

Ir 8uaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos nutilę,
Ir pakyla tiltai iš nakties 
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva, trys tyro aukso saulės 
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

Lietuva, kai aš tave tariu,
Ausyse nuaidi baimės gandas,
Mirgant vaivorykštei žiburių,
Pinas padavimai ir legendos.

Bernardo Brazdžionio paskutiniąją knygą, jo kelionių į Lie
tuvą po nepriklausomybės atkūrimo nuotraukų albumą išleido 
Rašytojų sąjunga. Jis buvo pristatytas birželio mėnesį Los An
geles, poetui dalyvaujant. „Mano misįja baigta”, tvirtu balsu 
pasakė Brazdžionis ir po mėnesio baigė savo kelionę šioje že
mėje. Dar 1986 m. apie save ir kiekvieną jis rašė eilėraštyje 
„Žmogus žemei”:

Ne tavęs atėjau, be tavęs ir nueisiu, nueisiu,
Dievo žeme, pilna neraškytų 
rudenio vaisių.

Rugio duonos radau 
Ir ištroškęs vandens atsigėriau,
Pavydėjau dangaus,
Girios paukščiui ir lauko svėrei.

Ar buvai man gera, ar buvai negera — nesiskųsiu:
Kai manęs nebebus, ir 
nebūdamas buvęs, čia būsiu.

Po Literatūroj ir mene išspausdinto atsisveikinimo žodžiais 
pasirašome ir mes: „Gedime kartu su visais Bernardo Braz
džionio talento ir misįjos gerbėjais”.

EJuodvanė ,kaiU «» tod’ „Seklyčioje’ 2002 m liepoe 17 d eurengUme a.a. Ber
nardo Brazdžionio paminėjime, kurį suruoSė ir jam vadovavo Elena Sirutienė. Ve
lionio poeto eilee deklamavo Balsienė.

vam pasauliui priminė Lietu
vos 25-erių metų okupaciją ir 
pagerbė žuvusius už tėvynės 
laisvę, įvyko, 5,000 vietų tu
rinčioj, Čikagos centre esan
čioje, McCormick salėje. Čia 
buvo atlikti G. Verdi „Re- 
quiem” ir B. Markaičio „Vil
niaus varpai”. Maestro Kučiū- 
nas dirigavo solistams,- jung
tiniam chorui ir Čikagos Sim
foniniam orkestrui. Be lietu
vių, į koncertą atsilankė už
sienio valstybių konsulai bei 
Amerikos laikraščių korespon
dentai. Salėje pritrūko sėdimų 
vietų!

Lietuviškam kultūros aruo
dui didžiausiu įnašu reikėtų 
laikyti jo pastatytas tris lietu
viškas operas: iš anksčiau 
(1933 m.) sukurtą Jurgio Kar- 
navičiaus „Gražina” ir naujai 
parašytas Juliaus Gaidelio 
„Dana” bei Kazio Viktoro Ba
naičio „Jūratė ir Kastytis” 
(1972 m. įrašyta į plokšteles). 
Maestro pasišventimą geriau
siai nušviečia Stasio Santvaro 
citata: „...Kaip miela šiandien 
prisiminti ir paliudyti, kad di
rigentas Aleksandras Kučiū- 
nas Banaičio ir Gaidelio operų 
studįjoms skyrė ypačiai daug 
laiko, dirbo dienom ir naktim, 
pąjėgė savo interpretacijos 
mintis sėkmingai perduoti ir 
visam operos sambūriui — so
listams, chorui ir orkestrui".

Pagarba velioniui ir kaip 
plunksnos žmogui. Jo buvo pa
ti pirmoji parašyta biografija 
lietuviškai apie Wagner, iš
leista dar 1939 m. Pasisakyda
vo lietuviškoje spaudoje ak
tualiais muzikinės kultūros 
klausimais.

Nukelta į 2 psl

Šio priedo puslapiuose:

Netektys — poetas Ber
nardas Brazdžionis; maes
tro Aleksandras Kučiūnas 
(1-2 psl.);

rašyt. Algirdo Landsber
gio „Penki stulpai...” New 
Yorke (2 psl.);

moterys dailininkės deri
na mintis ir talentus (3 
psl.);

šeštadieninio priedo re
daktorių kun. K. Trimaką 
išleidžiant; Algimanto Mac
kaus knygų fondas gyvuo
ja; Hypatia Yčaitė prisime
na Lietuvą (4 psl.).
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Maža tauta su dideliu

Tomis birželio mėnesio die
nomis kai buvo išspausdintas 
paskutinis — 20-sis didžiojo 
Lietuvių kalbos žodyno tomas, 
Vilniuje nubangavo įsimintini 
renginiai, į kuriuos įsijungė 
ne tik Kauno, Šiaulių, Klai
pėdos, kitų miestų į sostinę 
suvažiavę kalbininkai, moky
tojai, lituanistai, bet ir Lietu
vos Respublikos aukščiausio
sios valdžios pakopos. Iškil
minga konferencija surengta 
Prezidentūroje. Čia preziden
tas Valdas Adamkus tarė jaut
rų žodį ir surengė priėmimą 
žodyno rengėjams, kitiems 
Lietuvos kalbininkams bei 
svečiams. Prezidentūroje apie 
didįjį žodyną, jo reikšmę kal
bėjo žymūs kalbininkai, lite
ratūros tyrinėtojai, kultūri
ninkai — žodyno vyr. redak
torius Vytautas Vitkauskas, 
kalbininkai Jonas Klimavi
čius, Aldona Paulauskienė, li
teratūrologė prof. Viktorija 
Daujotytė, aktyvus žodžių rin
kėjas kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Kitą dieną iškilmingas 
minėjimas ir priėmimas buvo 
surengtas Vyriausybės rūmuo
se, o po trijų dienų įvyko 
žodyno pabaigtuvėms skirtas 
specialus Seimo plenarinis 
posėdis, čia atidaryta paroda 
„Lietuvių kalbos žodynas — 
didžiausias lietuvių kalboty
ros veikalas”. Lietuvių kalbos 
instituto naujuosiuose rūmuo
se, iškilusiuose Kazimiero Bū
gos gatvėje (prasmingas su
tapimas!) dvi dienas vyko 
mokslinė konferencįja, skirta 
akademinio Lietuvių kalbos 
žodyno paskutinio tomo išlei
dimui ir žymaus mūsų kalbi
ninko Antano Salio gimimo 
100-sioms gimimo metinėms 
paminėti bei leksikografuos ir 
leksikologįjos problemoms ap
tarti. Konferencįjos ir kitų 
renginių dalyviai karštais 
plojimais sutiko iš JAV čia at
vykusią A. Salio žmoną Sofiją 
Salienę ir tėvo keliu į lingvis
tikos mokslus pasukusią ir 
profesorės vardą pasiekusią 
dukrą Rimgailę. Beje, į žo
dyno pabaigtuvių renginius 
atvyko kaimyninės Latvįjos, o 
taip pat Vokietįjos, Ukrainos, 
Rusįjos kalbininkai — baltis
tai, žymus Italijos kalbinin
kas, Pizos universiteto Baltų 
filologuos katedros profeso
rius Pietro Umberto Dini.

Lietuvių kalbos institute. Prie prof. Juozo Balčikonio stalo kalbi
ninkai (iš kairės) dr. Vincas Urbutis, Bronys Savukynas ir Italijos 
kalbininkas, Pizos universiteto Baltų filologijos profesorius Piet
ro Umberto Dini. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

žodynu

Kalbininkas, Valstybinės moks
lo premijos laureatas dr. Jonas 
Paulauskas, dirbęs prie visų 
Lietuvių kalbos žodyno tomų.

A Žižiūno nuotr.

Šimtmečio darbas

Išleidus paskutinį akademi
nio Lietuvių kalbos žodyno 
tomą, baigėsi 100 metų trukęs 
darbas, prasidėjęs 1902 m., 
kai mūsų kalbininkas Kazi
mieras Būga pradėjo kaupti 
pirmąsias jo užrašytas žodžių 
korteles. Baigus leisti mūsų 
didįjį žodyną, pastatytas iš
kilus rūmas mūsų senąjai lie
tuvių kalbai, — konferencijoje 
kalbėjo Lietuvių kalbos insti
tuto direktorius Giedrius 
Subačius, beje, kartu ir Illi- 
nois universiteto Lituanisti
kos katedros paskaitininkas. 
Jis priminė sparnuotus, vaiz- 
džius poeto Vytauto Mačernio 
išsakytus žodžius: „Maža tau
ta su dideliu žodynu”.

Konferencijoje ir iškilmėse 
Vyriausybėje Ukrainos lings- 
vistas Anatolįj Nepokupnyj 
pripažino, kad, nors ši vals
tybė priskaičiuoja 40 milijonų 
savo piliečių — žymiai daugiau 
negu Lietuva, bet jų žodynas 
sudaro tik 11 tomų, o į iš
kilmes iš Rygos atvykęs Latvi
jos kalbos centro direktorius 
dr. Agris Timuška su apgai
lestavimu man pasakė, kad jų 
tokios paskirties žodynas api
ma tik 8 tomus, tiesa, su prie
dais. Pasak žodynininko dr. 
Jono Paulausko, net didžioji 
pasaulio valstybė — Rusija 
šiuo atžvilgiu nepranoksta 
mažos Lietuvos — savo žo
dyno jie teišleidę 17 tomų.

Pristatydamas ir apibūdin
damas paskutinį mūsų žodyno 
tomą, Lietuvių kalbos institu

to direktorius dr. G. Subačius, 
pabrėžęs mūsų kalbos turtin
gumą, žodingumą ir grožį, 
perskaitė paskutiniojo — 
20-ojo tomo paskutinį — retą, 
bet skambų, vaizdingą lietu
višką žodį žužvangt. Žodyne 
šis Grūšlaukyje (Kretingos ra
jonas) užrašytas žodis apibū
dinamas taip: „Žužvangėjant 
(kartojant nusakomas smar
kus žvangėjimas: žužvangt, 
žužvangt, šliu, šliu — šuo 
bėgęs lenciūgu velkinas)”.

Tiek Prezidentūroje, tiek 
Lietuvių kalbos institute su
rengtoje konferencįjoje, tiek ir 
Seime apie didžiojo Lietuvių 
kalbos žodyno reikšmę ir ypa
tumus žodį tarė daugelis žy
mių kalbininkų, žodyno tal
kininkų, bet bene įdomiausiai 
žodyno rengimo kelią, dauge
lio Lietuvos žmonių pri
sidėjimą prie šio darbo, išsakė 
žymus kalbininkas, valsty
binės mokslo premįjos laurea
tas dr. Jonas Paulauskas, be
ne vienintelis vienaip ar ki
taip dalyvavęs rengiant visus 
didžiojo Lietuvių kalbos žody
no tomus, visą laiką dirbęs jo 
redakcijoje.

— Žodyno rengėjai, Kazi
mieras Būga ir Juozas Balči
konis, buvo puikūs žodžių rin
kimo organizatoriai. Į šį dar
bą jie įtraukė daug inteligen
tijos. Iš daugelio mokyklų 
plaukė žodžiai į redakciją, — 
kalbėjo dr. J. Paulauskas. — 
Malonu buvo rasti savo moky
tojų — istorijos, kūno kul
tūros, o juo labiau lietuvių 
kalbos — užrašytų sakinių. 
Buvo daug žmonių, kurie at
sidėję rinko žodžius ir siuntė 
ar vežė mums.

Dr. J. Paulauskas pažymėjo 
ypatingą atvejį, kuris nusako, 
kad prie žodyno sudarymo, 
žodžių rinkimo, net ir sovie
tiniais laikais, dalyvavo ir ei
liniai JAV lietuviai, jau ne
skaičiuojant išeivijoje atsidūrusių 
kalbininkų.

— Jurbarko lituanistas Dzi
dorius Giedraitis, žodynui at
siuntęs nemažai žodžių, karui 
baigiantis pasitraukė iš Lietu
vos ir apsigyveno JAV, — prisi
minė J. Paulauskas. — Apri
mus padėčiai, jis sužinojo, 
kad ir po antrosios sovietinės 
okupacijos Lietuvių kalbos žo
dynas leidžiamas toliau. Tada 
jisai savo ir brolio Antano 
šeimos narių pasakytus ir at
mintyje išlikusius įdomesnius 
sakinius ėmė užrašinėti ir 
siųsti savo broliui Juozui, ma
tematikos mokytojui, jau grį
žusiam iš Sibiro į Lietuvą. Į 
žodyno redakciją D. Giedrai
tis iš Amerikos tiesiogiai ne
siuntė, nes suprato, kaip bus 
vertinamas Lietuvių kalbos 
institutas, bendraujantis su 
pabėgėliu. Greičiausiai tokie 
siuntiniai mūsų ir nebūtų pa
siekę. O Juozas Giedraitis 
tuos žodžius, gautus nuo bro
lio iš JAV, persiuntinėjo 
mums jau iš Jurbarko. Teko 
man aplankyti šį buvusį mo
kytoją ir paaiškinti, kaip tuos 
Dzidoriaus Giedraičio atsiųs
tus žodžius įforminti, kad iš 
karto tiktų žodyno kartotekai.

Dr. J. Paulauskas prisiminė 
ir sunkų žodynininkų darbą,

Kalbininkai, didžiojo Lietuvių kalbos žodyno rengėjai ir rėmėjai nuo 1980 m. Sėdi iš kairės: Regina 
Rukuižienė, Elena Ažusienienė, Klementina Vosylytė, Vytautas Vitkauskas — žodyno redaktorius, 
Sofija Kėzytė, Kazys Pakalka, Jonas Paulauskas, Jolanta Zabarskaitė, Zita Šimėnaitė, Antanas 
Balašaitis; stovi II eil.: Lijana Puzinienė, Rima Varanavičienė, Gertrūda Naktinienė, Vilija Sakalaus
kienė, Adelė Judeikienė, Teresė Valiuvienė, Angelė Vilutytė-Rimševičienė, Zofija Babickienė, Adelė 
Valeckienė, Irena Andriukaitienė, Dovilė Rimantaitė-Svetikienė, Rolandas Mikulskas; II eil,: Asta 
Martinaitienė, Vilija Sereikaitė, kun. Vaclovas Aliulis, MIC, Sigita Janušonienė, Jonas Klimavičius, 
Danguolė Barkauskaitė, Vidmantas Kuprevičius, Danutė Liutkevičienė, Vilija Ragaišienė, Algis Ru
binas, Albina Pribušauskaitė, Jonas Baranauskas, Rimantas Vitkauskas, Arūnas Dambrauskas, 
Marius Daškus, Milda Norkaitienė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

net tragiškus atsitikimus so
vietmečiu:

— Daug metų žodžius žo
dynui rinko mokytojas ir 
kultūros veikėjas Matas Un
tulis. Neramiais persekiojimų 
laikais jį bent kiek saugojo 
nuo įvairių išpuolių Lietuvių 
kalbos instituto duotas pažy
mėjimas, kad jis yra to insti
tuto darbuotojas ir vykdo jam 
pavestą darbą. Vasaromis M. 
Untulis vaikščiodavo po že
maičius, o žiemą nešdavo 
mums kortelių pluoštus su 
vertingais ir autentiškais žo
džiais bei sakiniais. Vis 
skųsdavosi darbo sunkumu, 
įvairiausiais sovietinių pa
reigūnų priekabiavimais ir 
sakydavo daugiau nevažiuo
siąs. Bet, prašvitus pavasa
riui, jis vėl dingdavo iš Vil
niaus. Taip buvo ir 1952 me
tais. Išvažiavo ir negrįžo. Ir 
nebuvo išaiškintos aplinky
bės, kuriomis M. Untulis žu
vo. Atgimimui prasidėjus, 
1989 m. Skuodo rąjouo kul
tūros darbuotojai pasirūpino 
ir pastatė Šatėse, jo tėviš
kėje, paminklą — ąžuolą, sim
bolizuojantį mūsų kalbą. Ap
link paminklą buvo pasodinta 
keliolika ąžuoliukų. Šią va
sarą sueina 50 metų nuo M. 
Untulio žūties. Reikėtų Šatė
se įsteigti žodžių rinkėjų mu
ziejų, kuris būtų Lietuvių kal
bos muziejaus filialas. Tai 
būtų lietuvių kalbos propa
guotojas žemaičiuose. (Vyriau
sybės rūmuose surengtame 
minėjime dr. J. Paulauskas 
siūlė tokį muziejų įrengti se
nuosiuose Lietuvių kalbos in
stituto rūmuose, kur buvo 
rengiamas žodynas, o Duseto
se — šiame krašte gimusio 
K. Būgos, Eriškėse — žodyno 
puoselėtojo J. Balčikonio mu
ziejus, gi Kuršėnuose — 
galbūt ir ilgamečio Lietuvių 
kalbos žodyno vyriausiojo re
daktoriaus Vytauto Vitkausko 
muziejų).

Dr. J. Paulauskas pripa
žino, kad tarp sąžiningų žo
džių rinkėjų pasitaikydavo ir 
fantazuotojų, kurie patys kūrė 
žodžius ir sakinius su jais. 
Juos J. Balčikonis gana grei
tai susekė ir pavadino mela
giais. Pasak J. Paulausko, to
kie melagiai, matyt, susigun
dė užmokesčiu, nes už vieną 
lapelį prieš karą buvo moka
ma iki 20 centų — tais laikais 
gana nemaži pinigai. Po karo 
tokių fantazuotojų taip pat 
pasitaikydavo. Su jais tekdavo 
mandagiai atsisveikinti.

Atsiųsk nors vieną žodį...

Ilgamečio, nuo 1930 m. 
žodyno rengimui vadovavusio 
prof. J. Balčikonio parengtos 
instrukcįjos žodžių rinkėjams 
viršuje yra užrašas: „Atsiųsk 
nors vieną žodį!”

— Todėl neturėtume stebė
tis, jei pakviesiu ir Seimo na
rius atsiųsti nors po vieną 
žodį toliau papildomam Lietu
vių kalbos žodynui. Juk Sei
mo nariai nuolat bendrauja su 
rinkėjais visuose Lietuvos kam
peliuose, t.y. su pačiais žodžių 
pateikėjais, — Seime atida
rant žodynui skirtą parodą į 
Seimo narius kreipėsi dr. 
J. Paulauskas, pridurdamas, 
kad žodyno redakcija, vykdy
dama K. Būgos priesaką, pa
teikusius daugiau kaip 100 
žodynui tinkamų lapelių su 
žodžiais ir sakiniais visus 
įamžins būsimuose tomuose, 
kaip tai padaryta 20-jame 
tome, įdėjus tokių rinkėjų ga
na ilgą sąrašą.

— Kelis žodžius verta pasa
kyti apie parodoje esantį 
vieną J. Balčikonio baldą, — 
tęsė J. Paulauskas. — Profe
sorius dar dirbdamas Nepri
klausomos Lietuvos laikais, 
Kaune, Maironio namuose, 
užsisakė specialų stalą, prie 
kurio dirbo stovėdamas. Tai 
stalas su atverčiamu dangčiu, 
įvairaus dydžio stalčiais ir 
stalčiukais, o žemiau — lenty
na dėžutėms pasidėti. Rašomi, 
redaguojami, siunčiami spe
cialistams ir jų grąžinamiems 
su pataisomis žodyno pluoštai 
turėjo tame stale savo vietą ir 
dirbant visada buvo po ranka. 
Vilniuje J. Bačikonis šiuo bal
du retai naudojosi. O sovietų 
valdžiai jį atstačius nuo žo
dyno rengimo, J. Balčikonio 
stale buvo laikomos kai kurios 
knygos, naujausių žodyno pa
pildymų dėžutės. Retkarčiais 
prie to stalo pastovi bet kuris 
instituto darbuotojas, išsi
traukęs iš pagrindinės spintos 
kokią dėžutę ir ieškodamas 
kokio lapelio.

J. Paulauskas sakė, kad šis 
prof. J. Balčikonio baldas bus 
ir toliau reikalingas Leksiko
grafijos centre ir jo bus atsisa
kyta tik tada, kai reikės jį per
duoti Lietuvių kalbos žodyno 
muziejui.

Didžiausias lietuvių 
kalbotyros veikalas

Apie prof. J. Balčikonio di
džiulį indėlį į žodyno rengimą 

kalbėjo dabartinis jo redakto
rius dr. V. Vitkauskas. J. Bal
čikonio prašomas, prezidentas 
Antanas Smetona patvarkė 
taip, kad žodyno biudžetas 
buvo neribojamas. Samdė tiek 
žmonių, kiek reikėjo, mokėjo 
geras algas (už jas galėjai nu
sipirkti 7-6-5 karves per mė
nesį, o samdytiems žodyno 
darbuotojams — 2 Lt už va
landą). Medžiaga plaukte 
plaukė — per keletą metų — 
1 milijonas lapelių. J. Bal
čikonis visuomet tardavosi su 
žymesniais mokslininkais, jie 
skaitė korektūras, įterpinėjo 
žodžių. Tai Ernstas Fraen- 
kelis, Jurgis Gerulis, Bronė 
Vosylytė, Antanas Salys, Pra
nas Skardžius, Aleksandras 
Žirgulys, Jonas Užpurvis, Pet
ras Būtėnas ir kt.

Pasak V. Vitkausko pirma
sis Lietuvių kalbos žodyno to
mas pasirodė 1941 m., Lietu
vos kalbos instituto direkto
riui A. Saliui prisidėjus jį 
tvarkyti ir palaiminus. Žody
nas buvo džiaugsmingai su- 
tikras, daug recenzuotas Ant
rasis tomas sudarytas ir 
spausdintas 1941-1944 (kiek 
slapta — 1944-1945). Žmonių 
buvo nedaug, jie rašė net ba
daudami. Šis tomas buvo su
darytas pagal tuos pačius 
principus, kaip ir pirmasis: 
kiekvieno žodžio leksikogra
finė istorįja, tarmių faktai, 
tautosaka, senieji raštai, gale 
pateikiama pavyzdžių, kaip 
visa tai priimama raštuose, 
literatūroje. Nuo trečiojo tomo
— 1956 m. padėtis keitėsi. So
vietinė valdžia pareikalavo, 
kad žodynas būtų socialis
tinės sąmonės ugdymo knyga. 
Svarbiausieji buvo sovietinės 
literatūros pavyzdžiai.

— Bet žodyno rengėjai sten
gėsi dirbti įprastu būdu. At
statytas nuo žodyno redagavi
mo, J. Balčikonis vis dėlto 
važinėjo po Lazūnų, Zietelos 
ir kitas nykstančias arba ga
linčias išnykti tarmes (dar ir 
apie Eišiškes, Nemenčinę, 
Dūkštas, Rodūnią) ir dreban
čia ranka (valgydamas rūgpie
nį ir gindamasis nuo musių) 
laimingas rašė, rašė ir mus, 
artimesnius studentus, mokė 
to ir mokė, net mirties patale,
— prisimena dabartinis žody
no vyr. redaktorius dr. V. Vit
kauskas. — Profesorius savo 
pavyzdžiu ir žodžiu skatino 
savo mokinius atidžiai dirbti, 
saugoti gyvosios kalbos pa
vyzdžius. Todėl visą laiką vy
resnieji — Bronė Vosylytė, 

Zuzana Jonikaitė, Sofija Kė 
zytė, Jonas Paulauskas, Do
minykas Urbas, Birutė Tolu- 
tienė ir daugelis kitų to ypač 
paisė.

Stalinui mirus, pamažu ėjo 
praėjo Lietuvių kalbos žodyno 
sovietinių cenzorių primestų 
idėjinių, socialistinių sakinių 
vąjus. Sakinio Ėjo bobos į baž
nyčią jau nebereikėjo taisyti 
Ėjo bobos į kiną, tvirtėjo žody
no kryptis — tarmes ir senieji 
raštai, sakė V. Vitkauskas.

Jis pažymėjo, kad didelis 
būrys lietuvių inteligentų 
(tarp jų ir išeivių) padėjo 
daug jėgų, kad visi, susido
mėję mūsų kalba, turėtų 
išsamų, patikimą, leksikogra- 
fiškai sutvarkytą visų žodžių 
sankaupą. Kol mūsų kalba 
gyva, ji turi kisti, leksikogra
fijos darbai neužbaigiami — 
jie turės fiksuoti nykstančius, 
naujai atsirandančius, iš ko
kių Panoterių, Žaiginio, Kal
nujų, Butkiškės ar kokių Prū
sų Lietuvos miestelių neužfik
suotus žodžius.

— Kuršininkų kalbos tyrėjai 
ir dabar ieško Vokietijoje žmo
nių ir randa, leidžia net žo
dynus (Pietsho žodynėliai). 
Mes paieškome žmonių frgi 
kitur audrų nusviestų, gal 
rastume, bet ar pąjudinsime 
raumenis? Darbų yra didelė 
daugybė, — sakė dr. V. Vit
kauskas.

Beje, tiek Lietuvių kalbos 
institute vykusioje konferenci
joje, tiek prezidentūroje, Sei
me bei vyriausybėje buvo 
pažymėta, kad iš tiesų bręsta 
reikalas pildyti jau išleistą 
žodyną. Lietuvių kalbos insti
tute pradedamas rengti elek
troninis Lietuvių kalbos žo
dyno variantas.

O pasaulyje žymus italų kal
bininkas, Pizos universiteto 
Baltų filologuos profesorius 
Pietro Umberto Dini pabrėžė, 
jog dėl lietuvių kalbos archa
iškumo bei ligšiolinio išsilai
kymo tarp indoeuropiečių gy
vųjų kalbų, Lietuvių kalbos 
žodynui yra nulemta garbinga 
vieta pasaulio lyginamosios 
kalbotyros bibliotekose greta 
kitų svarbiausių indoeuro- 
peistikos veikalų.

Jonas Baukus
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Pasaulio lietuvių psichologų 
konferen ei j a

Ieva Valskytė ir Algis Norvilas
Šių metų birželio 26-29 die

nomis Vilniuje vyko Pasaulio 
lietuvių psichologų konferenci
ja, kuriai buvo ruoštasi jau ke
letas metų. Konferencųos or
ganizaciniam komitetui vado
vavo Gintautas Valickas, jam 
talkininkavo Dovilė Černiaus
kaitė, o ryšį su užsienio psi
chologais palaikė Algis Norvi
las. Organizacinius darbus 
pastoviai rėmė filosofuos ka
tedros dekanė Birutė Pociūtė, 
kuri šiuo metu taip pat užima 
Lietuvos Psichologų asociaci
jos prezidentės pareigas.

Konferencijoje dalyvavo 129 
žmonės. Nemažą dalį dalyvių 
sudarė skaitantieji praneši
mus arba pranešimų bendra
autoriai, tačiau buvo daug ir 
„laisvų klausytojų” — įvairių 
Lietuvos universitetų atstovų, 
dirbančių psichologų, studen
tų, atėjusių į konferenciją pa
siklausyti pranešimų, susi
orientuoti, kas vyksta psicho
logijos srityje, kokie tyrimai 
vykdomi, „kokie vėjai pučia”'
— kaip gražiai pasakė viena 
apvalaus stalo dalyvė, kai buvo 
diskutuojama apie psichologi
jos taikymą organizacijose.

Iš'Viso buvo 58 pranešimai; 
be to — penkios apvalaus sta
lo diskusijos. Didžioji daugu
ma pranešėjų ir diskutantų 
buvo Lietuvos universitetų at
stovai. Savo darbus taip pat 
pateikė aštuoni užsienio daly
viai: Aušra Ažuolaitytė, Vyte
nis Damušis, Gintaras Deikis, 
Petras Kaufmanas, Algis Nor
vilas, Justinas Pikūnas ir Al
bertas Tuskenis iš Amerikos, 
bei:Agota Šidlauskaitė iš Ka
nados.

Pirmąją konferencųos dieną
— birželio 26-tą — vyko tik 
dalyvių registracija, tuo tarpu 
birželio 27-28 dienomis vyko 
intensyvus darbas sekcųose, kur 
buvo skaitomi pranešimai, su
siję su kognityvinės veiklos 
ypatumais, asmenybe ir jos 
raiška, psichikos sveikata ir 
jos sutrikimais, psichologijos 
taikymu. Po darbo sekcųose 
prasidėdavo diskusijos prie ap
valių stalų — vienos jų vyko 
aistringiau ir gyviau, kitos — 
ramiau, tačiau visur buvo da
lijamasi nuomonėmis, aptaria
ma situacija Lietuvoje ir pa
saulyje. Ypač audringai vyko 
diskusija prie apvalaus stalo, 
kur buvo aptariamas psicho
logų profesinis pasiruošimas 
ir kvalifikacijos kėlimas — 
bota ir ginčų, nesutarimų, ir 
bendro pasipiktinimo esama 
padėtimi, ir planų, ką reikėtų 
keisti, ką siūlyti svarstyti Lie
tuvos psichologų sąjungos su
važiavimui, kuris vyko bir
želio 29 d. ir buvo įtrauktas į 
programą kaip konferencųos 
renginys.

Konferencųos dalyvių įspū
džiai —- patys įvairiausi. Dau
gelis dalyvių, kaip ir Visval
das Legkauskas (Vytauto 
Didžiojo universitetas), akcen
tavo puikią konferencųos or- 
ganizaciją, tačiau nutylėjo, ko
kį įspūdį paliko konferencųos 
pranešimai. Tuo tarpu buvo 
tokių, kurie ir nenutylėjo — 
pasak vieno Teisės universite
to studento „organizavimas 
puikus, bet mokslinis lygis

žemas”. Buvo ir daugiau daly
vių, šiek tiek subtiliau ir dip- 
lomatiškiau bandžiusių pasa
kyti tą patį. Tačiau ne visiems 
taip atrodė. Šiaulių universi
teto psichologijos katedros va
dovė Irena Gailienė, paklaus
ta, kokį įspūdį paliko kon- 
ferencįja, sakė: „Gera organi
zacija, geri pranešimai — 
mokslinė tiriamoji pusė labai 
stipri ir rimta”. Taigi nuomo
nės gerokai išsiskyrė. Galima 
tik svarstyti, kodėl. Galbūt 
išties patys tyrimai buvo rim
ti, tik pristatyti neypatingai 
gerai. Visgi manome, kad ne
galima taip apibendrintai iš
sakyti nuomonės apie visus 
pranešimus — jų būta įvairių: 
vieni geresni, kiti blogesni, 
būta ir labai rimtų pranešimų, 
ir labai „nerimtų” (ar bent la
bai atmestinai pristatytų), 
kaip ir visose konferencijose.

Sveikintina, kad visi pra
nešimai ar bent jų santraukos 
buvo išleisti atskiru leidiniu 
Lietuvos psichologijos akira
čiai (2002) dar konferencijos 
išvakarėse. Leidinį redagavo 
Algis Norvilas, Eglė Rimkutė, 
Mindaugas Rugevičius ir Gin
tautas Valickas. Išleido Vil
niaus universiteto leidykla. 
Štai keli pranešimų temų pa
vyzdžiai: „Moters identiškumo 
jausmo analizė”, „Tėvų skyry
bų padariniai 8-10 metų am
žiaus vaikams”, „Streso įveiki
mo strateguos”, „Pradedan
čiųjų tarnybą šauktinių pasi
tikėjimo savimi ypatumai”, 
„Kaip mes vienas kitą suvo
kiame: Amerikos lietuvių ir 
naujai Amerikon atvykusių 
lietuvių panašumo skerspjū
vis” ir t.t.

Kai kuriais atžvilgiais kon
ferencija turėjo nepaprastai 
teigiamą poveikį. Pirma, ji su
teikė progos jauniems psicho
logams išbandyti savo jėgas. 
Ne vienas iš jų prisipažino, 
kad mokslinį tyrimą viešai pa
teikė pirmą kartą. Antra, kon
ferencija vertė turtinti lietu
vių kalbą, nes pristatydamas 
tyrimus lietuviškai, ne vienas 
turėjo įvardinti psichologinius 
terminus lietuvių kalba. Ypač 
sklandžia lietuvių kalba pasi
žymėjo Romos Jusienės, Algi
manto Švėgždos, Vėjūnės Do- 
manskaitės ir kitų darbai. 
Trečia, nepaprastai džiugu, 
kad buvo pradėtos sovietinio 
persekiojimo pasekmių psi
chologinės studįjos, kurioms 
vadovauja Danutė Gailienė. 
Vienas jos studentų, Evaldas 
Kazlauskas, skaitė pranešimą 
„Politinių represijų ilgalaikės 
psichologinės pasekmės”.

Kaip jau minėta, birželio 
29-tą dieną vyko Lietuvos Psi
chologų Sąjungos suvažiavi
mas. Du išeivijos psichologai, 
Agota Šidlauskaitė ir Justinas 
Pikūnas, buvo iškilmingai pa
kelti į sąjungos garbės narius. 
Pažymėtina, kad konferencijos 
metu buvo priimtas sprendi
mas Lietuvos Psichologų Są
jungos pavadinimą pakeisti į 
Lietuvos Psichologų Asociaci
ją, tuo atidarant duris ne Lie
tuvos piliečiams jungtis į aso
ciacijos gretas. Ten tuoj pat vi
sa eilė išeivįjos psichologų įsi

jungė į Lietuvos Psichologų 
Asociacįją. Raginame viso pa
saulio lietuvių psichologus 
jungtis į šią organizaciją ir 
puoselėti psichologijos mokslą 
Lietuvoje. Tai galima padaryti 
kreipiantis į organizacijos pre
zidentę doc. Birutę Pociūtę 
šiuo adresu: Didlaukio 47, Vil
nius 2057, arba elektroniniu 
paštu: Birute.pociute@fsf.vu.lt

Tokie įspūdžiai iš rimtosios 
konferencijos dalies, tuo tarpu 
pobūviais, vykusiais po įtemp
to dienos darbo, visi buvo la
bai patenkinti — džiaugėsi ga
limybe pabendrauti prie vyno 
taurės, susipažinti ir pasida
linti įspūdžiais bei nuomonė
mis su kolegomis, susitikti su 
pažįstamais. Čia kai kuriose 
nedidelėse grupelėse ir toliau 
buvo diskutuota apvaliųjų sta
lų temomis, aptariami prane
šimai, tariamasi dėl paskuti
niąją konferencijos dieną vy
kusio Lietuvos psichologų są
jungos suvažiavimo. Kitose 
grupelėse vyko linksmi pokal
biai apie gyvenimą, knygas, 
kino filmus ir pan. Taigi darbo 
diena buvo užbaigiama gana 
gyvai ir aktyviai.

Kai kurių psichologų 
tyrimų santraukos

Iš Lietuvos psichologijos aki
račiuose išspausdintų 58 pra
nešimų pateikiamos šios ke
lios santraukos.

Vaikų patirta prievarta
Vaikų patirtos prievartos ry

šys su jų traumatizacijos laips
niu. Vilmantė Pakalniškienė 
(Respublikinė Vilniaus psichia
truos ligoninė), Rasa Bieliaus
kaitė (Vilniaus universitetas), 
ir Sandra Sebre (Rygos uni
versitetas).

Šiame darbe nagrinėjamas 
vaikų prievartos (fizinės, emo
cinės, seksualinės) pasireiški
mas Lietuvoje ir gauti duo
menys lyginami su Latvijos, 
Moldovos ir Makedonijos duo
menimis. Darbo tikslas buvo: 
ištirti prievartos atvejų papli
timą Lietuvoje; kokį poveikį 
prievarta daro vaikams, t.y. 
nustatyti situacines psicholo
gines pasekmes; taip pat paly
ginti kelių šalių duomenis. 
Vaikų prievartos tema labai 
aktuali Lietuvoje, nes daž
niausiai sužinoma tik apie pa
vienius prievartos aktus, nėra 
vedama šios problemos statis
tika. Tyrimo metu buvo tirta 
300 Lietuvos vaikų iš įvairių 
miestų (taip pat tiek pat vaikų 
iš kiekvienos kitos šalies). Iš 
minėtų 300 vaikų Lietuvoje 
128 vaikai patiria vienokią ar 
kitokią prievartą; vaikai, paty
rę prievartą, turi daugiau trau
minių simptomų negu prievar
tos nepatyrę vaikai; patyrusių 
prievartą vaikų savęs vertini
mas žemesnis; yra esminių 
skirtumų tarp Lietuvos, Latvi
jos, Moldovos ir Makedonuos 
vaikų duomenų — kiekvienoje 
šalyje skiriasi vaikų, patyru
sių vienokią ar kitokią prie
vartą, skaičius; pastebėti skir
tumai lyginant amžiaus gru

Iš kairės: prof. Gintautas Valickas (Psichologų konferencijos or
ganizacinio komiteto pirmininkas), Albertas Tuskenis, Vytenis 
Damušis, Dovilė Černiauskaitė ir Vida Jakutienė.

Iš kairės: Sigita Girdzijauskienė (iš Vilniaus universiteto) ir Ago
ta Šidlauskaitė (iš Kanados).

pes bei lyginant duomenis pa
gal lytį; skiriasi emocinės ir fi
zinės prievartos, atvejų skai
čius atskiruose miestuose. 
Ryškiausias skirtumas — pa
tirtos seksualinės prievartos 
ryšys su psichosocialiniais 
simptomais (patirtos fizinės ir 
emocinės prievartos ryšys su 
šiais simptomais panašus vi
sose šalyse).

Pagalba po savižudybės

Pagalba po sąuižudybės mo
kyklose. Nida Žemaitienė ir L. 
Jaruševičienė (Kauno medici
nos universitetas).

1999-2000 m. Kauno jaunimo 
sveikatos centras, remiant At
viros Lietuvos fondui ir Kauno 
m. savivaldybės Sveikatos fon
dui, įgyvendino programą Sa
vižudybių postvencija mokyk
lose. Buvo parengtas pagal
bos po savižudybės mokykloje 
standartas, suburta savižu
dybių postvencijos komanda 
(SPK) bei teikiama pagalba mo
kykloms įvykus savižudybei.

Po savižudybės teikta pagal
ba visiškai neatitiko 16,7 proc. 
moksleivių lūkesčių mokyk
lose, kuriose dirbo SPK (kon
trolinėje mokykloje — 40 
proc.). Respondentai teigiamai 
vertino tai, kad psichologinė 
pagalba padėjo įveikti krizę ir 
buvo suteikta greitai po įvy
kio. Mokyklose, kuriose buvo 
teikiama postvencinė pagalba, 
35 proc. tėvų manė, jog krizės 
metu teikiama psichologinė 
pagalba atitiko mokyklos po
reikius (kontrolinėje mokyk
loje —14 proc.).

Išvados. Programos įgyven
dinimo patirtis parodė, jog mo
kykla yra nepajėgi savaran
kiškai išspręsti problemų, ky
lančių po mokyklos bendruo-

menės nario savižudybės, ir 
patvirtino visų prevencinės 
veiklos komponentų būtinumą.

Trėmimo ir kalinimo 
pasekmės

Sunkaus ilgalaikio traumavi
mo psichologinių padarinių 
įvertinimo problema. Danutė 
Gailienė (Vilniaus universite
tas).

Dvidešimtojo amžiaus vidu
ryje išgyvenusiųjų holokaustą 
ir nacių konclagerius tyrimai, 
o vėliau — Vietnamo karo da
lyvių tyrimai paneigė psicho
analizės teorinę prielaidą, kad 
potrauminius sutrikimus nu
lemia neurotinės predispozici- 
jos ir patirtos traumos konste
liacija. Trauma pripažinta sa
varankišku etiologiniu fakto
riumi. Suformuluotas PTSS, 
potrauminio streso sutrikimo, 
diagnozė.

Tačiau minėtieji traumuojan
tys poveikiai truko palyginti 
neilgą ribotą laiką. Tuo tarpu 
buvusios Sovietų Sąjungos te
ritorijoje vyko „natūralus eks
perimentas” — buvę lagerių 
kaliniai ir tremtiniai po iš
laisvinimo ne tik nepripažįs
tami aukomis, bet persekioja
mi dar penkiasdešimt metų. 
Ar tai turėjo kokių psichologi
nių ir psichopatologinių pa
sekmių? Kaip/ar tėvų patirtos 
kančios paveikia jų vaikus? 
Išsamių studijų apie tokio ilgo 
traumavimo padarinius dar 
nėra. Pranešime buvo aptar
tos teorinės ir metodologinės 
ilgalaikio traumavimo psicho
loginių padarinių tyrinėjimo 
problemos.

Politinių represijų ilgalaikės 
psichologinės pasekmės. Eval
das Kazlauskas ir Danutė 
Gailienė (Vilniaus universite
tas).

Tyrimo tikslai. įvertinti poli
tines represijas patyrusių as
menų ilgalaikio traumavimo 
ypatumus. Išsiaiškinti, ar prieš 
kelis dešimtmečius ilgalaikį ir 
stiprų traumavimą patyru-

Psichologai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (iš kairės): prof. Justi
nas Pikūnas, dr. Petras Kaufmanas ir dr. Vytenis Damušis.

Linksmai nusiteikusios Psichologų konferencijos registrantės, 
Vilniaus universiteto studentės (iš kairės): Ieva Valskytė (viena iš 
šios konferencijos aprašymo autorių), Milda Autukaitė ir Kristina
Vabolytė.

siems asmenims būdingos šio 
traumavimo psichologinės pa
sekmės.
Tyrimo dalyviai. Politinių ka

linių grupė: 50 tiriamųjų (22 
vyrai, 28 moterys). Amžiaus 
vidurkis — 73,9 metų, amžius 
suėmimo metu — vidutiniškai 
19,9 metų, vidutinė įkalinimo 
trukmė — 6,9 metų. Visi poli
tinių kalinių grupės tiriamieji 
buvo išvežti į Sibiro lagerius. 
Iš lagerių išleisti vidutiniškai 
prieš 47,1 metų.

Kontrolinė grupė: 50 to pa
ties amžiaus ir lyties kaip po
litinių kalinių grupės, bet ne
turinčių nukentėjusio nuo po
litinių represijų statuso, tiria
mųjų.

Įvertinimo būdai. Kiekvienas 
tiriamasis tirtas individualiai. 
Tyrime naudotos ilgalaikių psi
chologinių traumų pasekmių 
tyrimuose taikomos metodi
kos: Harvardo traumos klausi
mynas, įvykio poveikio skalė, 
traumos simptomų klausimy
nas.

Rezultatai. Politiniai kaliniai 
patyrė daugiau trauminių įvy
kių nei kontrolinės grupės ti
riamieji (p-0,05). Politinių re
presijų aukos patyrė: badą, 
fizinę prievartą, kankinimus, 
pažeminimus, persekiojimus. 
Asmenims, išgyvenusiems po

Š/ šeštadienį priedo
puslapiuose: - '
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Vilniuje š.m. birželio mėnesi vyko lietuvių psichologų konr 

ferencija, kurios dalyviai atvyko iš įvairių pasaulio kraštų. 
(1 psl.)

Prisimintas ilgametis lietuvių visuomenės, veikėjas įr. 
Draugo redaktorius Leonardas Šimutis jo 110 m. gimimo.sų- 
kakties proga; Lietuvos prezidentas Gediminu ordinu apdo
vanojo Vytautą Mikūną (2 psl.)

Aktorius Kostas Smoriginas sužavėjo Bostono lietuvius 
(3 psl.)

Gedimino ordinas — JAV LB Kultūros tarybos pirminin
kei: Lietuvos istorijos muziejuje — istorinių portretų paro
da (4 psl.)
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litines represijas, palyginti su 
kontrolinės grupės tiriamai
siais, buvo nustatyti šie po
trauminio streso sutrikimo po
žymiai: pasikartojantis , trau
muojančio įvykio išgyvanilūšs 
įkyrių minčių, košmarų. iri ki
tokiais pavidalais, miego su
trikimai, disociacija (p-0,05).

Išvados. Praėjus apie 40 me
tų po sunkaus ilgalaikio trau
mavimo, patirto politinių re
presijų metu, nukentėjusieji 
vis dar jaučia to traumavimo 
pasekmes, pasireiškiančias po
trauminio streso sutrikimo 
simptomatika.

Tėvų skyrybų padariniai 
vaikams •

Tėvų skyrybų padariniai 8- 
10 m. amžiaus vaikams. Miglė 
Dovydaitienė <ir Danutė Gai
lienė (Vilniaus universitetas). 
Tyrimo tikslas. Tėvų skyrybos 
gali būti didelė trauma, susi
jusi su šeimos, kaip vaiko sau
gumo garanto, praradimu, su
teikianti ilgalaikį skdušfflą, 
tačiau skyrybos gali reikgti'ir 
išsivadavimą nuo agresijdš, 
barnių, konfliktų ir pritar
tos. Skirtingas skyrybų povei
kis vaikui priklauso nuo įvai
rių rizikos ir apsaugos veiks
mų santykio.• ? • ‘ ' 

Nukelta į 4 psl.
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Drąsa ir idealizmas viską 
nugali

2002 ipetais Vyčio Kryžiaus 
ordinu Lietuvos valstybė ap
dovanojo du užsienyje gyve
nančius lietuvius: dr. Kazį 
Ambrozaitį ir inž. Pilypą 
Narutį. Plačiau šį kartą susi
pažinkime su dr. K. Ambro- 
zaičiu. Nepaisant, kad JAV 
lietuvių visuomenė nuolat gir
di apie jo įvairiašakę veiklą, 
tačiau dar papildomai pa
teikėme keletą klausimų.

******
— Esate mažiausiai pa

sakojęs, kur ir kokioje ap
linkoje suformavote savo 
būdą, kas buvo tėvai ir 
draugai ir kur įgijote paty
rimo tokiam darbui?

— Teisingai, apie save ma
žiausiai kalbu. Ką dariau, vi
sada atrodė, kad per mažai 
darau ir nepakankamai gerai, 
kad būtų verta kalbėti. Aplin
ka, kurioje praleidau savo ge
riausius brandos metus, nebu
vo rožėmis klota, gana vargin
gais ir vingiuotais keliais 
vaikščiojau, ne pasišvilpda- 
mas ir ne be rūpesčių. Žemai
tišką užsigrūdinimą pradėjau 
įsigyti jau gimnazijoje (Rasei
niai), kai aukštesnėse klasėse 
teko pačiam užsidirbti dalį 
pragyvenimo. Tėvai užaugino 
keturis sūnus ir dukterį tik 
ant devynių hektarų žemės, ir 
tik mane vieną užsispyrę leido 
į mokslą. Tėvas buvo trejetą 
metų lankęs caro gimnaziją, 
buvo liaudininkų veikėjas ir 
vienintelis, kuris sugebėjo sa
vo plačios apylinkės kaimy
nams padėti parašyti laišką į 
Ameriką. Išvengė šaukimo į 
caro kariuomenę, nes vinimi 
prasidūrė sau ausį, pabėgo į 
Ameriką, bet po trijų metų, 
užsidirbęs pinigų, prasidedant 
Pirmam pasauliniam karui, 
sugrįžo. Mama buvo šventoji, 
išmokė pažinti Dievą (ir daž
nai kartodavo: vaikeli, nebūk 
toks, kaip tavo tėvelis, kuris, 
sugrįžęs iš Amerikos, nupirko 
stambų ūkį iš Lapgirių dvaro, 
sumokėjo ir per naktį vėl 
dvarininkui viską pralošė kor
tomis). Kaimynai stebėjosi tė
vo išmintimi, visada jį sekda
vo. Išmokau ir aš daug ko, va
saromis dirbdamas ūkio dar
bus, nors, ardamas laukus, jis 
rožančiaus ir nekalbėjo. Sei

Dr. Kazys Ambrozaitis ir dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, šią va
sarą, rugpjūčio 20 d., susitikę Dainavoje. J. Urbono nuotr.

mų laikais turėjo namuose 
bibliotekėlę, mus pratino skai
tyti, aktyviai dalyvaudavo sei- 
mūnų rinkimuose.

Save laikau pogrindžio dar
bininku ir pasilikau sau vyres
niųjų bendradarbių prisegtą 
rezistento vardą. Slapto veiki
mo jau patyriau nuo trečios 
gimnazijos klasės, įstodamas į 
ateitininkų organizaciją. Toji 
organizacija, Lietuvos mokyk
la ir Lietuvos kariuomenė 
davė idealistinius gyvenimo 
pagrindus. Tėviškė buvo ato
kiau nuo miestų, tarp miškų, 
pusiaukelėje tarp Raseinių ir 
Jurbarko. Vėliau toje apy
linkėje buvo įsitvirtinę parti
zanai, generolo Žemaičio bun
keris. Baigiau gimnaziją, pri
klausydamas bent keturiems 
lavinimosi būreliams. Įstojau į 
Karo mokyklą ir baigiau
14-tąją aspirantų laidą. Jau
1940 m. sausio mėn. buvau 
pakviestas į Kauną ir paskir
tas „Pavasario” vyrų sąjungos 
sporto vadu, teko dirbti su 
tūkstančiais puikaus kaimo 
jaunimo. Gyvendamas Kaune, 
bendravau su įvairių organi
zacijų veikėjais ir įsigijau 
daug pažinčių, kurios okupa
cijų metu daug padėjo.

— Vyčio Kryžiaus ordinu 
valstybė Jus apdovanojo 
pirmiausia už dalyvavimą
1941 metu birželio suki
lime. Buvot to sukilimo 
centre Kaune. Kokie svar
biausi momentai užsiliko 
atmintyje iš to darbo cent
re ir ryšių su provincija?

— Tenka džiaugtis, kad vi
suomenė dar mini 1941 m. 
birželio įvykius, ypač masi
nius žmonių išvežimus į Si
birą. Tačiau girdime vis ma
žiau kalbant apie Tautos suki
limą, kuris buvo prieš tuos 
išvežėjus ir Lietuvos pavergė
jus. Tų pavergėjų palikuo
nims pavyksta istorinį suki
limą užtušuoti, numenkinti jo 
reikšmę, nutylėti apie lietuvių 
tautos genocidą. Laikau tie
siog valstybės tragedija, kad 
prieš dvejus metus Seimas 
buvo priverstas atšaukti savo 
demokratiškai priimtą įsta
tymą, skelbiantį teisėtu to me
to Laik. Vyriausybės Nepri
klausomybės aktą.

Apie sukilimą jau daug 
kalbėta ir rašyta, bet dar dau
giau neužrašyta. Mūsų pokal
byje nenorėčiau vėl kartoti jo 
eigos, tik galėčiau kai kuriuo
se vietose stabtelti ir priminti 
momentus, kuriuos pats per
gyvenau. Būti aktyviu rezis
tentu okupacijų metu, reiškia 
atsisakyti savo gyvenimo. Iš
likti nesuimtam buvo mažiau, 
negu 10 proc. galimybės. Man 
teko toji reta laimė, nes į 
nacių kalėjimą trumpam pa
kliuvau, tik vokiečiams trau
kiantis 1944 m. apie liepos 10 
d., kai vokiečiai jau buvo atsi
traukę ties Vilnium. Tada 
Kaune, Žaliakalnyje, su savo 
karininkais turėjome pasku
tinį pasitarimą ir, kaimynei 
išdavus, buvome vokiečių ap
supti ir suimti. Bet tas įvykis 
nesiriša su Jūsų klausimu.

Būtų netikslu čia atpasakoti 
visą pasiruošimą sukilimui ir 
jo eigą. Laikas ištrina iš at
minties smulkmenas, o svar
būs momentai nėra pamirš
tami. Istorikai turėtų labiau 
suprasti ano meto karo aplin
kybes ir neieškoti tikrų ar ne
tikrų dokumentų, nes mes jų 
nepalikom, net negaminome. 
Palikti pėdsakus — reiškė 
iškviesti mirties šešėlį tave 
sekti. Apsisprendimas ką nors 
daryti atėjo jau tuo metu, kai 
1940 m. birželio 15 statėme 
„Pavasario” sporto stovyklai 
palapines Kairiuose prie Šiau
lių. Iš gretimo miško į mūsų 
aikštę įvažiavo sovietų tan
kas. Virš galvų praskrido ne
matyto dydžio sovietų lėk
tuvai. Jauni stovyklautojai 
sustojo statę palapines, dar te
bematau jų išgąsčio ir ne
žinios veidus. Mečiau darbą ir 
aš, skubiai grįžau į Kauną pas 
kun. Alfą Lapę, kurio butas 
buvo virš Pozdniakovo, Maskvos 
pasiuntinio. Nuvykę į „Pava
sario” centrą, pasikvietėme ki
tus centro valdybos narius, 
pradėjome atrinkti ir pakuoti 
svarbesnius sąrašus bei doku
mentus. „Pavasario” s-ga tada 
turėjo 80,000 narių. Tuo mo
mentu sutarėme, kad „turime 
ką nors daryti”. Taip gimė pa
sipriešinimo mintis, kuri ne
paliko manęs daug metų. Pir
mą pogrindžio „krikštą” turė
jau, įsįjungęs į „Laisvosios Lie
tuvos” kolektyvą Kaune, va
dovaujamą Povilo Malinaus
ko. Mano bendradarbis Pava
sario žurnalo administrato
rius V. Telksnys paprašė api
pavidalinti pirmąjį puslapį 
laikraštėlio Laisvoji Lietuva, 
kurį redagavo Pranas Rinke
vičius, XX Amžiaus žurna
listas. Savo ranka nupiešiau 
antgalvį. P. Malinauskas ro
tatoriumi 500 egz. to pirmo 
laikraštuko išspausdino savo 
bute. Tai buvo 1940 m. rug
sėjo galas ar spalio pradžia. 
Spalio gale keletai dienų iš
vykau į Raseinius ir tėviškę, 
nusivežiau ir to laikraščio bei 
kitų atsišaukimų išplatinti. 
Sugrįžęs patyriau, kad tos ma
no grupės penki yra areštuoti. 
Tik mes keturi iš to aktyvo li
kome nesuimti. Išlaikęs šį pir
mą egzaminą, supratau, kaip 
dirba saugumas ir kokios yra 
privalomos taisyklės pogrin
džiui: mažai kalbėti, kuo ma-

Dr. Adolfas Damušis (kairėje) ir dr. Kazys Ambrozaitis Vilniuje, 
Prezidentūroje, 2002 m. rugpjūčio 6 d., kur dr. Ambrozaitis buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu.

žiau žinoti apie savo organiza
ciją, būti drąsiam, nerašyti 
dokumentų, bet laikyti atmin
tyje, nepalikti pėdsakų, gerti 
iš tuščio. Nors spaudai buvo 
paruoštas ir antras laikraščio 
numeris, bet dėl suėmimų jis 
daugiau nepasirodė. Po sukili
mo suimtieji sugrįžo iš ka
lėjimo ir vėl visi aktyviai dir
bome vokiečių okupacijos me
tu, bet jau prieš nacius.

— Kaip įsijungėte į LAF 
organizaciją ir sukilimą?

— 1940 m. rudenį padaviau 
prašymą į Medicinos fakultetą 
Kaune, bet politrukas Sipa
vičius nepriėmė, ant prašymo 
pažymėjo „liaudies priešas”. 
Tada su tokių šešiolika kolegų 
buvom priimti į Veterinarijos 
akademiją. Ten buvau išrink
tas į studentų atstovybę. Iš 
penkių atstovybės narių tik 
vienas buvo nepatikimas, jo į 
posėdžius dažnai nekviesda- 
vau. Mane kontaktavo med. 
stud. B. Stasiukaitis ir pa
prašė suorganizuoti penketu
kais Veterinarijos akademijos 
studentus. Sėkmingai atlikau. 
Vilijampolėje turėjom nuola
tinį trejetuką: ltn. Vytautas 
Stonis — kadro karininkas, 
pasiraukęs iš aktyvios ulonų 
tarnybos, buvo sprogmenų spe
cialistas, turėjo gerus ryšius 
su pulk. Vėbra, pulk. Jan
kausku ir kitais, ir Albinas 
Jaudegis — artimas kolega iš 
Karo mokyklos, suvalkietis. 
Visi trys iš Vilijampolės, pa
laikėme ryšį su centru ir kt. 
Mano pradiniai ryšiai buvo su 
kan. P. Dogeliu, kun. V. Da- 
bušinsku, dr. J. Leimonu, 
prof. J. Eretu ir su daugeliu 
savo kurso karo mokyklos ko
legų. Gyvenau Vilijampolėje 
pas Lietūkio sandėlių ir tieki
mo skyriaus viršininką A. Že
maitį, kuris, sukilimo ar Kau
no apsupimo atveju, patikėjo 
mums sandėlių raktus. Mano 
kambaryje R. Šatas, atsiųstas 
iš Kauno štabo, įrengė radijo 
siųstuvą, kurį galėjome pa
naudoti tik kritiškos padėties 
atveju. V. Stonį, dėl jo vyres
niškumo ir patyrimo, laikėme 
savo viršininku, jis turėjo nuo
latinį ryšį su Kauno centru 
per P. Žukauską, ir gana 
dažnai tiesiogiai su L. Prapuo
leniu, kurį laikėme visų po
grindyje dirbančių studentų 
viršininku. Su pik. Jankausko 
kariniu sektoriumi palaikėme 
8ršį tik per V. Stonį ir VI.
yvą. A. Jaudegis irgi turėjo 

savo ryšius, bet vienas kito 
ryšių detaliai stengėmės neži
noti. Į pasimatymus su tais 
„viršininkais” eidavome kartu 
su Stoniu.

Pasiruošimą sukilimui vyk
dėme sutartinai, pagal gali
mybes, niekas nesirūpino, kas 
yra „viršininkas”. Man teko 
ryšiai su Žemaitija, imtinai 
Raseiniais, kur buvo telkia
mos lėšos ginklams įsigyti ir 
šalpai, o dažnai ir su politiniu 
skyrium (Damušiu, Brazaičiu, 
Ivinskiu, Virbicku, Strebuliu 
ir kt.). Teko rūpintis paslė
pimu granatų, sprogstamos 
medžiagos ir trumpų ginklų, 
kurių turėjome tik keletą.

Žiemai baigiantis, atėjo ne
pažįstamas ašmuo, nieko ne
pasakęs, paliko voką ir dingo. 
Tame voke radau dviejų pus
lapių LAF statutą. Tada dar 
nieko apie LAF nežinojome, 
todėl pabijojau jį laikyti. Nu
ėjau vakare pas kan. P. Do
gelį, jis leido tą laišką paslėpti 
katedroje. Naktį vikaras ati
darė bažnyčios duris, voką už
kišau už paveikslo prie kairio
sios sienos šoninio altoriaus. 
Po trumpo laiko iš Prapuole
nio ir Žukausko grupės suži
nojome, kad jau turi ryšį su 
Škirpos centru Berlyne. Mūsų 
Kauno ir Vilniaus grupės, ku
rios tada tarpusavyje vadi- 
nomės „aktyvistais”, turi tiks
lus — išsilaisvinti iš sovietų 
vergijos, — buvo nutarta pri
imti Berlyno pavadinimą „Lie
tuvių aktyvistų Frontas”, nes 
bendrieji tikslai sutapo. Tek
davo sutikti ir palydėti vieną 
motociklistą, kuris buvo ryši
ninkas tarp Vilniaus ir Kauno 
štabo. Kai jis nepasirodė, su
žinojome, kad Bulvičiaus šta
bą saugumas sulikvidavo, ta
da jo likučiai LAF vadovybę 
pavedė Kauno grupei. Tik vė
liau po sukilimo teko matyti 
įvairių komplikuotų „LAF sta
tutų” bei nurodymų, kurie 
mums buvo įtartini ir į juos 
nekreipėme dėmesio, nes ma
no paslėptas pirmasis LAF 
statutas buvo trumpas ir pa
prastas. Intensyviai ruošėmės 
sukilimui, jautėme Kauno šta
bo vadovybę ir gegužės mėn. 
pradžioje jau buvome pakan
kamai pasiruošę.

Jaunystėje visa tai buvo įdo
mu, gerai nesupratome pavo
jaus ir nejautėme nuovargio. 
Prasidėjus išvežimams, suor
ganizuoti būriai pradėjo ne
rimti ir vis klausdavo, kada 
prasidės karas. Šalia rizikos, 
buvo ir linksmų momentų. 
Vėlų rudens vakarą sugrįžau į 
savo kambarį tuo momentu, 
kai šeimininkė Žemaitienė 
ruošėsi užkurti pečių. Tuo me
tu saugojau apie dešimt kilo
gramų trotilo lazdelių, suvy
niotų į senus laikraščius. Tą 
ryšulį buvau virvute įtraukęs į 

kamino vidų, atrodė, kad buvo 
slepiami lašiniai. Pradaręs du
ris, puoliau ant šeimininkės ir 
laiku išmušiau iš rankos deg
tukus, kad nesusprogdintų 
mano „lašinių” ir kartu namo. 
Buvo ir pavojingesnių mo
mentų. Teko organizuoti sar
gybas, kai vyko pasitarimai, 
sudarant Laikinąją Vyriausy
bę prof. J. Meškausko kabi
nete Savanorių prospekte. 
Teko organizuoti apsaugą ir 
būti kartu, kai V. Stonis at- 
junginėjo minų sprogiklius 
Centriniame pašte nuo pa
kastų minų, paruoštų pašto 
susprogdinimui.

— Kur ir kokias pareigas 
ėjote sukilimo metu?

— Mūsų trejetukui buvo pa
vesta Vilijampolės apylinkės 
ir Petro Vileišio tilto apsauga. 
Mano vadovaujamas būrys, 
daugiausia iš akademijos stu
dentų, buvo pasiruošęs, kai 
kurie miegodavo arklidėse ant 
šieno. Vyko išvežimai, dauge
lis namie nemiegojo. Pamenu, 
V. Stonis paprašė nuvykti į 
Aleksotą ir ten susitikti su P. 
Žukausku, o pats budėjo mano 
kambaryje prie telefono ir ra
dijo siųstuvo, nors siųstuvas 
dar nebuvo įjungtas. Aleksote 
Pilypas Ž. man pristatė dvi 
gražuoles ir liepė patruliuoti 
pagrindinėje gatvėje, kad ne
būtų įtarimo. Tos gražuolės 
buvo dvynukės ir man atrodė 
visiškai neatskiriamos. Buvau 
sumišęs, nes vis maišiausi, 
kuri yra Nijolė, o kuri Vida. 
Jos tada nežinojo, kad aš ki
šenėse turėjau dvi granatas ir 
pistoletą. Tuo metu Aleksote 
Romas Šatas vedė slapto radi
jo transliaciją, susisiekė su 
Rytprūsiais (Tilže) ir pasikeitė 
informacija apie galimą karo 
pradžią. Mūsų uždavinys buvo 
laiku perspėti ir sutrukdyti, 
jeigu raudonarmiečių specia
lus radijo bangoms gaudyti 
autovežimis pravažiuotų tuo 
keliu ir kad Šatas su svita 
galėtų pasislėpti. Vieną dieną 
prieš sukilimą su Stoniu nuvy
kome į Kauno senamiestį susi
tikti su rekomenduotu asme
niu. Jis, atrodo, buvo anga
žuotas ltn. Jucevičiaus, su ku
riuo Kauno štabas turėjo ryšį.

Nei mes, nei tas asmuo ne- 
pasisakėm pavardžių, bet bu
vo plepus, visą laiką niūniavo 
dainas ir sakėsi, kad savo tėvo 
niekad neturėjęs ir esąs kon
servatorijos studentas. Jis bu
vo Pirmos milicijos nuovados 
viršininko pavaduotojas, jam 
davėme vardą „Mergos vai
kas” ir susitarėm, kad jis 
mums parūpins ginklų. Di
džiai nustebome, kai jis kitos 
dienos vidurdienyje pasibeldė 
į mano kambario duris, atne
šė du sunkius ryšulius ir pa
sakė: „...tai atnešiau, bet da

Šį šeštadienį priedo puslapiuose

Dr. Kazys Ambrozaitis atminimais grįžta į buvusias jau
natviško ryžto ir kovos dienas (1 psl.)

Mizgirių gintaro muziejus, JAV LB Kultūros tarybos 
dėka, dalijasi savo lobiais su užsienio lietuviais ir kita
taučiais; prisimenama sukaktuvininkė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė (2 psl.)

Juozo Tysliavos-Telesforo Valiaus talentai susijungia kny
goje Tau>a Nousorr, premijuotasis leidinys apie prof. Pr. Do
vydaitį (3 psl.)

Vilties keliu per gyvenimą — A. ir dr. J. Kazickai; Alfon
sas Tyruolis pateikia poezijos vertimų (4 psl.)

bar atgal jau negrįšiu, kiškite 
mane po bačka”. Išpakavę ra
dome apie dvidešimt policijos 
pistoletų. Paaiškino, kad ryte 
sukvietęs visus milicininkus ir 
surinkęs jų ginklus patikrini
mui. Dalį jų nusiuntėm į 
štabą, o kitus panaudojom vie
tos būriui.

Budėjome mano kambaryje 
su Stoniu, kai apie 3:30 v. ryto 
suskambėjo telefonas. Kauno 
štabas pranešė, kad sukilimą 
pradedame: Stoniui tuoj at
vykti į štabą (Senelių namai), 
o man užimti Kauno pirmąją 
nuovadą ir ten įsirengti būs
tinę. Su dideliu džiaugsmu su
tikome įsakymą, tik buvo nu
sivylimas, kad reikia palikti 
Vilijampolę, kur mums taip 
viskas žinoma. Pasikvietę ke
letą studentų-partizanų, valti
mi persikėlėme per Nerį virš 
Vileišio tilto. Stonis su Jaude- 
giu nuvyko į Radijo stotį, o aš 
su keturiais „partizanais” ap
supau iš dviejų pusių Pirmą 
nuovadą Daukšos g. Mūsų nu
stebimui, milicininkai jau 
buvo pabėgę, tik radome vieną 
tech. stud. Aleksą Bendinską, 
atėjusį iš štabo. Nusivylimas, 
kad nereikėjo nei šūvio iš
šauti. Pradėjome registruoti 
sukilėlius, pasikviečiau ir pa
silikusius V. Akademijoj .'Šau
tuvų pradžioje neturėjome, bet 
greitai pasirūpinome, nugink
luodami besitraukiančius so
vietų karius. Vėliau dar atsi- 
vežėme iš sandėlių. Per dvi 
dienas užregistravome^ apie 
300 partizanų, buvo paskirta 
senamiesčio teritorija — Ne- 
ries-Nemuno santaka, linijoje 
nuo Vileišio tilto iki Centrinio 
pašto. Čia turiu pastebėti, kad 
LAF būriai buvo negausūs, 
bet gerai organizuoti. Tai re
zultatas beveik pusmečio pasi
ruošimo. Prie jų greitai jun
gėsi šauliai, buvę kareiviai ir 
kt. Tačiau, kai per radiją 
išgirdo paskelbiant nepri
klausomybę, spontaniškai forma
vosi būriai, su kuriais nebuvo 
ryšio, keletas jų veikė sa
varankiškai. Nepamirštama 
naktis iš sekmadienio į pirma
dienį, įsitvirtinus Pirmoje nuo
vadoje. Himnas gatvėse, pa
skelbus nepriklausomybę.

Savo būrį nuvedžiau patik
rinti Vileišio tiltą, pasipylė 
kulkosvaidžio ugnis iš kito ga
lo tilto, mes atsakėme savo ug
nimi, sugulę po patilte. Nukar
pome dvi poras kariškų laidų, 
bet sužeistų patizanų nebuvo. 
Tas paskutinis sovietų dalinys 
tuoj pasitraukė. Aleksoto til
tas ir užnemunė priklausė ki
tam būriui, ten buvo aukų 
(Dženkaitis), bet mano terito
rijoje tik vienas studentas (Žy- 
vatkauskas) buvo politruko 
nušautas ties prezidentūros 
sodeliu.

Nukelta į 3 psl.
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Tautiškumas ir pilietiškumas — 
Lietuvos ateities laidas

Benas Urbutis

Šių metų liepos 31 —
rugpjūčio 4 d. Marijampolėje 
vyko tradicinė Į laisvę fondo 
studįjų savaitė Lietuvoje. Tai 
jau vienuoliktą kartą surengta 
Į laisvę fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti Lietuvos filialo 
konferencija, kurią lydi kultū
riniai ir pramoginiai renginiai
— ekskursijos, vakaronės, 
koncertai. Pernykštė studijų 
savaitė, vykusi Trakuose, bu
vo jubiliejinė, išryškinusi to
kių savaičių svarbą ir naudą 
Lietuvos visuomenei. Ji pa
rodė, kad Į laisvę fondo Lietu
vos filialas yra pakankamai 
gyvybingas įtraukti vis naujas 
visuomenės grupes į Lietuvos 
ir užsienio lietuvių aktualių
jų problemų svarstymą. Mat 
tokios Studijų savaitės kasmet 
vyksta vis kituose regionuose, 
supažindindamos su Į laisvę 
fondo, t.y. Lietuvių fronto bi- 
čįplių, idėjomis, tuo pačiu at- 
šviežindamos ir Į laisvę fondo 
veiklą.

Šiemetinė Studijų savaitė 
Marijampolėje buvo skirta te
mai „Tautiškumo ir pilie
tiškumo balansas demokrati
nėje Lietuvos valstybėje”. Visi 
pranešėjai įvairiais aspektais
— istoriniu, politiniu, kultū
riniu — analizavo nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo dvy
likos metų patirtį, aiškinda
miesi, kas jau padaryta ir ką 
būtinai reikia padaryti, Lietu
vai įžengus į XXI amžių ir in
tegruojantis į Vakarų gyny
bines, politines bei ekonomi
nes struktūras — NATO ir 
Europos Sąjungą.

Atidarant Studijų savaitę, 
dalyvavo ir Marijampolės ap
skrities bei savivaldybės vado
vai, buvo perskaitytas Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimas, kuriame iš
reikšta viltis, jog Į laisvę fon
das ir toliau aktyviai plėtos 
demokratijos idėjas bei daly
vaus Lietuvos valstybės kūry
boje. Kalbėjo, apibūdindami 
fondo uždavinius ir veiklos ba
rus, Į laisvę fondo pirmininkai
— dr. Kazys Ambrozaitis ir 
advokatas iš Kauno Jonas 
Kairevičius. Invokaciją jaut
riai pravedė jaunas Marijam
polės kunigas'dr. Rimas Skin- 
kaitis.

Pirmąją Studijų savaitės 
dieną pilnutėlė salė marijam
poliečių ir svečių, suvažia
vusių iš užjūrio, iš Vilniaus 
ir Kauno, klausėsi turiningų 
poeto, Nacionalinės premijos 
laureato Marcelijaus Marti
naičio bei Lietuvos dailės mu
ziejaus direktoriaus Romualdo 
Budrio pranešimų. M. Marti
naitis ir po jo kalbėjęs Vil
niaus universiteto dėstytojas 
Vygandai Čaplikas aptarė re
gioninės kultūros vaidmenį, 
akcentuodami, kad tik per re
gionus, o ne vadovaujami iš 
centro, galim išlaikyti savo 
tautinę tapatybę ir savitumą. 
Tam palanki Europos Sąjun
gos politika ir finansinė para
ma.

Prieš prasidedant antrajai 
temai apie regioninę spaudą ir 
knygų leidybą, buvo pristatyta 
menotyros daktarės Gražinos 
Martinaitienės knyga apie Už
nemunės grafus Butlerius, 

kurių viena — grafienė Pran
ciška Butlerienė fundavo ma
rijonų vienuolyno įkūrimą ir 
davė pradžią Marijampolės 
(Starapolės) miestui.

Iš diskusijos apie regioninę 
spaudą buvo laukta daugiau, 
nes tai labai aktuali šiam me
tui tema, kadangi didžioji Vil
niaus ir Kauno spauda, pa
žeista bulvarizmo ir komer
ciškumo, neatlieka visuomenę 
konsoliduojančio vaidmens. 
Diskusija neįsisiūbavo, o iš 
kalbėjusiųjų aiškėjo, kad ir 
vietos laikraščiai, pasak Su
valkiečio žurnalistės, turi ba
lansuoti tarp prokuroro ir 
savo žurnalistinių tyrimų, nes 
bylomis dėl garbės ir orumo 
„pažeidimų” užverčiami vieti
niai teismai.

Labai svarus buvo prof. Bro
niaus Kuzmicko pranešimas 
apie tautiškumą ir europietiš
kumą, t.y. tema, kuri šiandien 
labai jaudina euroskeptikus. 
Ir ne tik juos. Kaip neištirpti 
didelių tautų „katile”, atsispir
ti kosmopolitizmui ir globaliz- 
mui, smarkiomis bangomis 
plūstantiems per masinę kul«* 
tūrą ir ekonomiką? Prof. B. 
Kuzmickui, aptarusiam poso
vietinės visuomenės psicholo
ginius ir socialinius bruožus, 
kurie verčia abejoti lietuvio 
tautine ištverme, tarsi pa
prieštaravo antrasis prane
šėjas, daktaras Petras Kisie
lius, kurį pažįsta, vertina ir 
myli abi — prieškario ir poka
rio — emigracijos bangos, nes 
jis yra tėvynainių gydytojas, 
rėmėjas ir guodėjas. Jo pra
nešimas „Kaip išlaikyti tauti
nę tapatybę daugiakultūrinėje 
aplinkoje” paliudijo, kokios kul
tūriškai gyvybingos buvo ir 
tebėra prieškario ir pokario 
išeivių kartos, nenuleidusios 
rankų ištisus dešimtmečius.

Klausytojus sužavėjo jaut
rus ambasadorius Vytauto A. 
Dambravos pranešimas „Nuo 
tautinio atgimimo iki dvasinio 
išsilaisvinimo”. Tema leido 
pranešėjui apžvelgti ilgą lai
kotarpį, kuriame galėjo vysty
tis ir tarpti patriotizmas, de
ja, bukinamas okupacinio pali
kimo ir svetimų vėjų, tačiau 
palaikomas idealistų, kurstan
čių tėvynės meilės ugnį.

Patriotinę gaidą tęsė Stu
dijų savaitės dalyvių ekskursi
ja daktaro Vinco Kudirkos gy
venimo vietomis. Ekskursiją 
vedė Natalija Manikienė, dr.

Dienovidžio redaktorė Aldona 
Žemaitytė-Petrauskienė šios va
saros Į laisvę studijų savaitėje.

Vinco Kudirkos muziejaus K. 
Naumiestyje įkūrėja. Ekskur
santai aplankė V. Kudirkos 
tėviškę ir garsiąją jo klėtelę- 
muziejų, taip pat Vilkaviškio 
katedrą, kurioje maloniai juos 
priėmė dekanas kun. V. Gus
taitis, o V. Kudirkos muziejuje 
jų laukė Šakių rajono meras 
bei šiltas muziejaus darbuo
tojų priėmimas. Gaila, kad jau 
nebuvo laiko nuvykti į Ožka
balius, dr. Jono Basanavičiaus 
gimtinę, bet Vilkaviškio cent
rinėje aikštėje visi žavėjosi 
puikiu paminklu žymiajam 
daktarui. Paminklo autorius
— vilnietis skulptorius Anta
nas Žukauskas.

Viena Studijų savaitės diena 
buvo paskirta rezistencijos Su
valkijoje temai. Rezistencija
— vienas iš kertinių „Į laisvę” 
fondo akmenų. Istorikas Boni
facas Ulevičius, parašęs moks
linį darbą apie „Tauro” apy
gardą, Marijampolėje skaitė 
pranešimą, kuriame atskleidė 
šios partizanų apygardos for
mavimąsi, struktūrą, vadus, 
ryšius su kitomis apygardomis 
ir užsieniu.

Poetas Marcelijus Martinaitis, 
skaitęs savo kūrybą I laisvę stu
dijų savaitėje.

Jadvyga Damušienė pristatė 
dr. Aldonos Vasiliauskienės 
knygą apie prof. Praną Dovy
daitį, kurio intensyvi veikla 
taip pat buvo rezistencija... 
prieš dvasinį blogį. O rašytoja 
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė 
pristatė savo naujausią knygą 
Likviduoti Skirmantą. Tai 
pasakojimas apie partizanų 
vado Juozo Lukšos-Daumanto 
veiklą 1950-1951 metais. Kaip 
ir kitose savo knygose, autorė 
rašo aistringai, su detektyvi
nio stiliaus elementais, suteik
dama dokumentiniam pasako
jimui įtaigumo ir literatūriš- 
kumo. „Tauro” apygardos par
tizanų kovas pailiustravo tą 
pačią dieną organizuota eks
kursija į „Tauro” apygardos 
muziejų Marijampolėje. Beje, 
tai viena skoningiausių ir 
įtaigiausių ekspozicijų Lietu
voje apie rezistenciją. Rezis
tencijos kovų atminimo išsau
gojimu rūpinasi daug mari
jampoliečių inteligentų — Jus
tinas Sajauskas, kuris yra 
laimėjęs Lietuvių balso pre
miją už miniatiūrų romaną 
Suvalkijos geografija, Aldona 
Vilutienė, mokytojas Vytautas 
Vidrinskas, Vytautas Raibikis 
ir kiti.

Šiemetinė Į laisvę fondo re
zistencinė premija buvo pa
skirta istorikui Juozui Star- 
kauskui, nuo pat įkūrimo

Vienai Į laisvę studijų savaitės sesijai Marijampolėje vadovavo V. 
Vitkauskas ir redaktorė A. Žemaitytė-Petrauskienė.

K. Ambrozaičio nuotr.

dirbančiam Gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
re. Drauge su Nijole Gaškaite- 
Žemaitiene jis buvo vienas 
produktyviausių šio centro 
tyrėjų. Jo tyrimų objektas — 
represinės struktūros, mal
šinusios ir naikinusios laisvės 
kovotojus. Premija paskirta už 
stambius veikalus — Čekis
tinė kariuomenė Lietuvoje 
1944-1953 metais ir Stribai. 
Šiose knygose būsimieji istori
kai ras daug vertingos me
džiagos tolesniems tyrinėji
mams.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės struktūrai ir veiklai 
skirtą pranešimą perskaitė 
prof. Antanas Tyla, apžvelg
damas šios organizacijos tiks
lus ir uždavinius. Kaip visada, 
originalus buvo prof. Kęstučio 
Skrupskelio pranešimas, šį 
kartą skirtas lietuvių ir žydų 
santykiams prieškario Lietu
voje. Profesorius tyrinėjo anti
semitizmo apraiškas pagal 
Žydų karių savanorių sąjun
gos savaitraščio Apžvalga 
(1935-1940) tekstus. Iš jų 
paaiškėjo, kad to antisemitiz
mo kaip ir nebūta, išskyrus 
pavienius atvejus. Lietuvos is
torinį tolerantiškumą tauti
nėms mažumoms pailiustravo 
ir Danguolės Grigolevičienės, 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento skyriaus vedė
jos, pranešimas, kuriame ji 
pristatė šiandieninę tautinių 
mažumų padėtį, tik patvirtin
dama, kaip įvairių tautybių 
žmonės mūsų valstybėje vysto 
ir ugdo savo kultūrinę įvairo
vę.

Ateitininkų federacijos pir
mininkas Vidas Abraitis vado

Čia atvykstame 
a tsigaivin ti...

Atidarydamas pirmąją stu
dijų savaitę Vilniuje 1992 m. 
gegužės 11 d., linkėjau, kad 
pokalbiai ir kultūrinės disku
sijos apie demokratiją tęstųsi 
kasmet ateityje. Malonu pra
nešti, kad linkėjimai išsipildė. 
Mes, išeiviai, vadinomės trem
tiniais, norėjome parodyti sa
vo sukurtą ir išsaugotą tautinį 
kraitį, su neslepiamu dėmesiu 
klausėmės ir ieškojome, ką 
tėvynėje pasilikę pergyvenote 
ir sukūrėte už užrakintų du
rų. Mums sekėsi taikiai susi
kalbėti ir vieni kitus suprasti 
per tą vienuolika metų, nors 
pusė šimto metų tarpeklis 
mus buvo išskyręs. Tačiau 

vavo diskusijai, skirtai jauni
mo reikalams, jaunų žmonių 
organizacijoms (daugiausia 
kalbėta apie ateitininkiją) ir 
aktyvumui, kuris turėtų būti 
sėkmingo Lietuvos integra
vimosi į Vakarų pasaulį lai
das.

Studijų savaitė buvo už
baigta Mišiomis Šv. Vincento 
Pauliečio bažnyčioje ir lite
ratūrine priešpiete. Aktorė 
Rūta Staliliūnaitė skaitė Vin
co Mykolaičio-Putino poemėlę 
„Vivos plango, mortuos voco”, 
M. Martinaičio eilėraščius, 
kurių nemažą pluoštą pas
kaitė ir pats poetas. O akto
rius Egidijus Stancikas per
skaitė marijampoliečių prozi
ninkų Vinco Ramono (iš roma
no Dulkės raudonam saulė
lydy) ir Justino Sajausko 
kūrybos.

Atsisveikinimas su Mari
jampole buvo itin šiltas, pa
lydėtas linkėjimų į čia dar su
grįžti. Nuolatinio Studijų sa
vaičių dalyvio akimis žvel
giant, belieka pridurti, kad Į 
laisvę fondo idėjos gyvos bei 
reikalingos ir šiandienos Lie
tuvoje, į jas noriai įsiklauso 
bet kurio Lietuvos regiono 
žmonės, suvokdami, kad tradi
cinių vertybių ir naujoviško 
gyvenimo būdo sąveika gali 
suteikti naujos kokybės de
mokratijos pamokas. Manau, 
kad tokį jausmą širdyje išsive
žė ir mūsų svečiai užjūriečiai. 
Na, o studijų savaitės sėkmę 
lėmė jos organizatorių mari
jampoliečių ir Į laisvę fondo 
Lietuvos filialo valdybos pir
mininko Vidmanto Vitkausko 
entuziazmas ir jaunatviška 
energija.

jaučiame, kad dar daug kas 
neišsakyta, neišgirsta.

Šiais metais pasirinkome 
irgi labai aktualią temą „Tau
tiškumo ir pilietiškumo balan
sas Lietuvos Respublikoje”. Te
ma ir visi kiti susiję klausimai 
yra laiko padiktuoti, visomis 
jėgomis veržiamės į Europos 
Sąjungą ir NATO. Ta krypti
mi einant, svarbu susiorien
tuoti, kiek laimime ir ką pra
randame, jeigu taptume Euro
pos piliečiais. Per tą laisvės 
dešimtmetį sužinojome ir pa
matėme, kaip žiauriai Lietuva 
ir jos žmonės ilgos okupacijos 
metu tapo apiplėšti, ir kad, 
pagal J. Tumelį, mūsų tau

tinės relikvijos bei istoriniai 
kultūros dokumentai išvežti. 
Žavėjomės laisvės kovų ir 
tremties kančių išmėgintais 
tautiečiais, kurie su entuziaz
mu stojo kurti naujos posovie
tinės Lietuvos, bet patyrėme 
ir liūdesio, pastebėdami, kad 
okupacijų rūkas dar neišsklai- 
dytas, kad nuo žymios dalies 
tautiečių okupacijos auklėji
mas nuslėpė tikrąją Lietuvos 
istoriją ir pakeitė tautinę sa
vimonę. Atsirado dar didesnis 
noras abipusiai pasidalinti 
mintimis ir patyrimu, stebint 
Lietuvą atsistojant ant savų 
kojų.

Organizuotai šis studijų bū
relis aplankė Klaipėdos kraš
tą, Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzū
kiją, Kauną ir Vilnių. Į Suval
kiją atvykome pirmą kartą. 
Save laikau žemaičiu. Žmona 
gimusi Kybartuose. Kai jos 
paklausiu, ar Kybartai pri
klauso Suvalkijai, ji atsako, 
kad Kybartai priklauso tikra
jai Lietuvai. Bekeliaudami ve
žėmės su savimi „Pilnutinės 
demokratijos” idėją ir net pro
gramos pagrindus, kuriuos, bū
dami ilgoje tremtyje, išgalvo- 
jom, besvajodami apie mūsų 
Lietuvos ateitį, jeigu Dievas 
lems mums ten kada nors 
sugrįžti. Pranešimams ir dis
kusijoms keitėme temas ir vie
toves, kad labiau pažintume 
žmones ir prisiliestume prie 
Lietuvos žemės, kuria vaikš
čioti mums ilgą laiką buvo už
drausta. Pirmoji studijų sa
vaitė įvyko 1992 m. Vilniuje ir 
Nidoje. Dar prieš tai susita
rėme, kad lektorius ar paskai
tininkus kviesime iš Lietuvos 
bei užsienio lygiomis. Laikui 
bėgant, iš užsienio kvietimus 
mažinome, iš Lietuvos didi
nome. Nežinau, ką patyrėte iš 
mūsų, bet mes daug iš jūsų 
išmokome, čia atvykstame at
sigaivinti ir kurti sau ateities 
Lietuvos viziją. Žemaitija 
mums liko vysk. A. Vaičiaus, 
min. pirm. Vagnoriaus ir Rai
nių miškelio žemė. Aukštaitija 
lieka atmintyje su savo eže
rais, piliakalniais ir dvarų lie
kanomis, iš ten išsivežėme 
didelį nerimą dėl perrašomos 
Lietuvos istorijos, dėl trapios 
valdžios ir jos mažo dėmesio 
Lietuvos laisvės kovotojams. 
Dzūkijos dainos, žmonių nuo
širdumas ir jų didelė pagarba 
laisvės kovotojams ir jų bun
keriams bei dėmesys Lietuvos 
didingai praeičiai mus irgi ža
vėjo.

Nuo šių mūsų studijų dienų 
gal padarysime išvadas, ar 
verta toliau panašius pokal
bius tęsti, nes jau pakanka
mai susipažinome. Jau visi 
džiaugiamės demokratija, ar
tėja laisvi rinkimai. Prieš ke
letą metų pastebėjome, kad 
Lietuvai reikia politikos kul
tūros, kad kultūringu būdu 
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visuomenė ir rinktoji valdžia 
spręstų iškylančias proble
mas, kaip mus perspėjo prof. 
V. Vardys — Oklahoma u-teto 
politologijos dekanas. Atidžiai 
domimės švietimo reformomis 
ir stebimės, kaip silpnai ugdo
mas tautiškumas. Besinaudo
dami laisvės vaisiais, nepa
mirškime tinkamai įvertinti 
laisvės kovotojų gyvybės au
kos Lietuvai, nes tai mūsų 
vertingiausia istorinė investi
cija, iš ten semiamės idealiz
mo ir jėgų dirbti Lietuvai. 
Prieš dvejus metus prof. A. 
Tyla mus informavo, kad 1949 
m. Grinkiškio seniūnijoje Mi
naičių kaime vyko visos Lietu
vos partizanų vadų suvažia
vimas ir buvo įsteigtas Lais
vės kovų sąjūdis, ir kad į tokią 
istorinę vietą niekad nebuvo 
atvežta jokia moksleivių eks
kursija. Daugeliui kilo klausi
mas, ar tai valstybė saugoja 
jaunimą nuo svarbios istori
jos? Praeitais metais išvykome 
iš Trakų su atviru klausimu, 
ar Lietuva tikrai yra laisva? 
Laisvas demokratinis Seimas 
balsų absoliučia dauguma nu
tarė pripažinti valstybiniu 
aktu, kad tautos vardu su
kilėliai 1941 m. birželio 23 
paskelbė nepriklausomybę, 
bet pašalinės jėgos privertė tą 
įstatymą atšaukti. Mums ten
ka domėtis ir ekonomija, ja 
rūpinasi ir visas l^ųlt.ūrįngas 
pasaulis. Jos bendrą modelį 
kuriant, remtis ne šia diena, 
bet diskutuoti su į ateitį pa
keltu žvilgsniu ir socialinio 
teisingumo pagrindais. Šian
dien labai aktualios ir jauni
mo auklėjimo temos. Esame 
dėkingi vyskupams Vaičiui, 
Tamkevičiui ir Kauneckui, ku
rie praeityje mūsų diskusijose 
mus informavo apie jaunimą 
ir pateikė savo patarimus. Be
veik kiekvienose mūsų studijų 
savaitėse dalyvavo prof. V. 
Landsbergis ir informavo apie 
tautines bei valstybines prob
lemas ir mumyse kėlė tautinę 
savimonę. Savo sveikinimais 
ir asmeniniu atsilankymu LR 
prezidentas Valdas Adamkus 
mus skatino ir teigiamai verti
no už tautinių vertybių puo
selėjimą ir diegiamas demok
ratėjimo idėjas. Trumpai api
brėžiant, esame atvira, regis
truota kultūrinė, ne pelno sie
kianti organizacija, besirū
pinanti pilnutinės demokrati
jos idėjomis ir raginanti vi
suomenę veikti krikščioniškos 
moralės pagrindais. Jos Lietu
vos filialas jau skaičiuoja kelis 
šimtus nuolatinių dalyvių. 
Centras yra Čikagoje, praei
tais metais Vilniuje ir Tra
kuose šventėme jos 40 m. jubi
liejų, išleidome per 40 svarbių 
knygų ir studijų, daugumą tuo 
metu, kai pas jus nebuvo lais
vės.

Kazys G. Ambrozaitis



' Lietuvi® 
nacionalini 
M.Mažvydo 
Cbibliolek* ,■ cz

Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement October 12, 2002

2002 m. spalio 12 d. Nr. 197(33)

No. 197(33)

„Muzika visada gynė laisvę”
Prof. Vytauto Landsbergio 

vardą pasaulis žino, kaip poli
tiko, kaip dainuojančios Lietu
vos revoliucijos vyriausiojo di
rigento ir Lietuvos valstybės 
atstatymd vyriausiojo archi
tekto.

Per du tūkstančius metų 
Lietuva tik tris kartus (ne
skaitant Tautos sukilimo 1941 
m. birželį) buvo atkūrusi savo 
valstybę.

Pirmą kartą, vadovaujama 
Mindaugo, vadinto Išmintin
guoju, suvienijusio besivaidi
jančius tarpusavyje Lietuvos 
kunigaikščius ir įkūrusio Lie
tuvos valstybę 1253 metais.

Antrą kartą, įkvėpta ir su
telkta dr. Jono Basanavičiaus 
1918 metais.

Trečią kartą Lietuvos vals
tybė buvo atkurta 1990 metais 
kovo 11 dieną. Jos atkūrimas 
yra susijęs su prof. Vytauto 
Landsbergio vardu. Jis Dievo 
bei Tautos valia tapo Atgimi
mo ir Sąjūdžio vadu. „Sovietų 
okupantai turėjo galingą prie
vartos aparatą — armiją, par
tiją, KGB. Sąjūdis — vien 
garbingą praeitį ir nenumal
domą laisvės troškimą. Sąjū
džio ginklas buvo — krikščio
niškos moralės politika”.

Pasaulis ligi tol nebuvo re- 
gėjęs'tokio išsivadavimo. Kur 
vadavosi tautos, ten liejosi 
kraujas. O Lietuvos revoliuci
ja dainavo. Jai dirigavo jaut
rią klausą turintis žmogus. 
Pasaulis stebėjosi, netikėjo ir 
ža”ėjosi. Pasaulio galingieji 
neįstengė suvokti, kad politi
kas gali remtis dora ir teisin
gumu, kad jo veiklos tikslas ir 
paskata — tautos teisė į laisvę 
ir žmogaus teisė į laimę.

Taigi, dainuojančios revoliu
cijos dirigentas dar kartą pa
tvirtino dainos ir muzikos 
galią kovoje už laisvę ir ne
priklausomybę, ir įtvirtino 
dainos pergalę šioje kovoje.

JAV prezidentas Richard M. 
Nixon, lankydamasis jau ne
priklausomoje Lietuvoje ir aiš
kiai žavėdamasis jos atkūrimo 
nesmurtiniu būdu, dainuojan
čios revoliucijos vadovą prof. 
Vytautą Landsbergį charak
terizavo muzikiniais termi
nais: „Tai — labai stiprus 
žmogus, kuris kalba pianisi- 
mo, bet elgiasi forte...”

2001 m. gegužės 31 d. Lietu
vos aide pasirodė žinutė, kad 
gegužės 30-ąją Paryžiuje pro
fesoriui, habilituotam dakta

Prof. Vytautas Landsbergis su Čikagos lit. mokyklos mokiniais. Živilės Badaraitės nuotr.

rui, Seimo nariui Vytautui 
Landsbergiui buvo suteiktas 
Paryžiaus Sorbonos universi
teto garbės daktaro vardas.

Lietuvos mokslo istorijoje — 
tai pirmasis toks aukštas pri
pažinimas. Deja, jis paskendo 
pilkame spaudos šurmulyje, 
tarsi tai būtų eilinis įvykis. 
Tylėjo mokslininkai, tylėjo ko
legos, tylėjo žurnalistai. Spen
gianti tyla tęsiasi iki šiol.

Šiandien, artėjant prof. Vy
tauto Landsbergio 70-jų gimi
mo metinių jubiliejui, malonu 
pasidžiaugti jo veiklos muzi
kologijoje ir dailėtyroje bran
džiu derliumi, kuris, neabejo
tinai, jau tapo svariu įnašu į 
pasaulio kultūros lobyną.

Vytautas Landsbergis gimė 
1932 m. spalio 18 d. akių gy
dytojos Onos Jablonskytės- 
Landsbergienės ir žymaus ar
chitekto Vytauto Landsbergio- 
Žemkalnio šeimoje. 1949 m. 
baigė Juozo Gruodžio muzikos 
mokyklą, po metų Kauno I 
(.Aušros”) vidurinę mokyklą. 
Tais pat metais įstojo į Lietu
vos valstybinę konservatoriją. 
Mokėsi A. Dvarionienės for
tepijono klasėje.

1952-1962 metais V. Lands
bergis dirbo Vilniaus Čiurlio
nio meno mokyklos mokytoju. 
1955 m., baigęs Lietuvos vals
tybinę konservatoriją, tapo jos 
koncertmeisteriu, 1956-1963 
m. šios aukštosios mokyklos 
dėstytoju, 1957-1974 m. — 
Vilniaus pedagoginio instituto 
dėstytoju, docentu. 1962 m. 
įrašė pirmąją ilgo grojimo M.
K. Čiurlionio preliudų plokš
telę, 1965 m. — pasirodė pir
moji jo monografija apie M. K. 
Čiurlionį Pavasario sonata. 
Parašė scenarijų filmui „M. K. 
Čiurlionis. Mintys, paveikslai, 
muzika”. 1969 m. apgynė di
sertaciją „M. K. Čiurlionio 
kompozitoriaus kūryba” ir 
įgijo menotyros kandidato (po 
nostrifikacijos 1992 m. — dak
taro) mokslinį laipsnį.

1971 m. tuometiniame Le
ningrade buvo išleista jo mo
nografija rusų kalba Pavasa
rio sonata. M. K. Čiurlionio 
kūryba; 1973 m. buvo iš
spausdinta jo sudaryta knyga 
M. K. Čiurlionis, Laiškai Sofi
jai.

1974-1978 m. Vytautas 
Landsbergis dėstė Lietuvos 
valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultete. Čia jam 
buvo suteiktas docento, vėliau 

profesoriaus vardas, 1997 m. 
šio universiteto — garbės dak
taro vardas.

1975 m. už monografiją apie 
M. K. Čiurlionį V. Landsber
giui suteikta Lietuvos SSR 
valstybinė premija. Tais pat 
metais išėjo papildytas antra
sis monografijos leidimas. 
1976-aisiais išėjo jo parengta 
dar viena monografija Čiur
lionio dailė.

1978-1990 m. prof. Vytautas 
Landsbergis dėstė Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje. 
1980 m. išėjo jo apybraižų rin
kinys Vainikas Čiurlioniui ir 
monografija Česlovo Sasnaus
ko gyvenimas ir darbai, 1982 
m. — Lietuvių folkloro teat
ras”, 1986 m. — monografija 
Čiurlionio muzika.

1988 m., Lietuvoje prasi
dėjus Atgimimui, prof. V. 
Landsbergis tapo Lietuvos Są
jūdžio nariu, vėliau Sąjūdžio 
Seimo Tarybos pirmininku. 
Kartu su Sąjūdžiu atvedė Lie
tuvą į nepriklausomybę, tapo 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos — Atku
riamojo Seimo pirmininku, 
komisijos Konstitucijos met
menims parengti pirmininku, 
Lietuvos delegacijos deryboms 
su SSRS vadovu (1990-1991), 
vienu Baltijos valstybių tary
bos vadovu.

1990 m. pasirodė jo straips
nių rinkinys Geresnės muzikos 
troškimas, politinių tekstų 
rinktinė Atgavę viltį.

1991 m. prof. V. Landsbergis 
tapo Vydūno fondo (JAV) pre
mijos laureatu, norvegų tau
tos Taikos premijos laureatu, 
Prancūzijos „Foundation de la 
Future” laureatu, Lojolą uni
versiteto (Čikaga) garbės dak
taru.

Tais pat metais Vytautas 
Landsbergis įsteigė Vytauto 
Landsbergio fondą, kurio pa
grindinis tikslas — remti 
neįgalius vaikus, kurti įvai
rias pagalbos programas vai
kams, turintiems judėjimo, 
klausos diagnostikos prob
lemų, akliesiems ir silpnare
giams.

1992 m. buvo išleista V. 
Landsbergio monografija ang
lų kalba M. K. Čiurlionis^ 
Time and Content (M. K. 
Čiurlionis. Laikas ir turinys).

Tais pačiais metais V. 
Landsbergis inicijavo tremti
nių grįžimo fondą, tapo Vokie
tijos Hermas-Fhler Preis lau-

reatu, Vytauto Didžiojo uni
versiteto garbės daktaru. Iš
rinktas į Lietuvos Respublikos 
Seimą, tapo opozicijos vadu. 
Lapkričio 6-ąją pasirašė ir 
paskelbė referendume priimtą 
Lietuvos Konstituciją.

1993 metais išėjo antra V. 
Landsbergio politinių tekstų 
knyga Tėvynės valanda, vė
liau ji buvo įdėta į jo politinių 
tekstų (1992-1994) ir atsimi
nimų rinktinę Kryžkelė (V., 
1995).

1993 m. gegužės 1 d., įkūrus 
Tėvynės sąjungą Lietuvos 
konservatorių partiją, prof. 
Vytautas Landsbergis tapo jos 
pirmininku ir jai vadovauja 
iki šiol.

1994 metais prof. Vytautas 
Landsbergis apgynė habilita
cinį darbą, pagal jo monogra
fiją M. K. Čiurlionis. Laikas ir 
turinys ir kitų darbų visumą. 
Jam buvo suteiktas humanita
rinių mokslų muzikologijos 
krypties habilituoto daktaro 
laipsnis.

Kaip plačiai žinoma, 1995 m. 
išėjo jo politinių tekstų rinki
nys Kryžkelė, 1996 m. jo suda
rytas Baltijos Valstybių tary
bos dokumentų (1990-1992) 
rinkinys anglų kalba Together 
(Kartu).

1996 metais V. Landsbergis 
buvo išrinktas į Lietuvos Res
publikos Seimą, tapo jo pirmi
ninku. 1997 m. kaip kandida
tas dalyvavo prezidento rin
kimuose.

1997 m. išleista Vytauto 
Landsbergio politinės autobio
grafijos knyga Lūžis prie Bal
tijos. Tais pat metais išleista 
Vokietijoje jo knyga Apsi
sprendimo metai, taip pat jo 
sudaryta M. K. Čiurlionio gro
žinių tekstų knyga Žodžio 
kūryba.

2000-aisiais metais pasirodė 
trijų tomų dokumentų ir svar
biausių 1991-1992 metų 
straipsnių ir dokumentų rin
kinys Sunki laisvė.

2002-aisiais išėjo Vytauto 
Landsbergio minčių rinkinys 
Būta ir pasakyta. Mintys, su
daryta Liučijos Jasiukevičiū- 
tės. Tais pat metais pasirodė 
Vytauto Landsbergio knyga 
Pusbrolis Motiejus. Knyga 
apie Stasį Lozoraitį iš jo 
laiškų ir pasisakymų (V., 
2002). Visos tos knygos — 
neįkainojama medžiaga nau
jausiai Lietuvos istorijai.

Toks prof. Vytauto Lands
bergio gyvenimo ir kūrybos 
kelias — pasiektos aukščiau
sios profesionalumo viršukal
nės net dviejose srityse: profe
sinėje ir politinėje. Kiekvieno
je iš šių sričių pasiektų jo re
zultatų pakaktų dešimtims 
žmonių, kad jie galėtų būti lai
komi žymiais mokslininkais ir 
žymiais politikais.

Šį kartą detaliau apsisto
sime tik prie jo profesinės kū
rybos vertinimo.

1999 metais pasirodė Liu
cijos Jasiukevičiūtės ir Onos 
Voverienės sudaryta Vytauto 
Landsbergio darbų ir lite
ratūros apie jį bibliografinė ro
dyklė Vytautas Landsbergis. 
Kultūros darbai. Bibliografija. 
1956-1996. — V., 1999). Joje 
užregistruoti 1,035 darbai. 
Tarp jų prof. V. Landsbergio 
parašytų bei sudarytų knygų 
ir straipsnių — 747, išleistų 
atskirais leidiniais — 21, mag
netofoninių įrašų Lietuvos 
valstybinio radijo ir televizijos 
komiteto kartotekoje — 62.

Pirmasis Vytauto Lands
bergio straipsnis „M. K. Čiur
lionio meninio palikimo klau
simu” (kompozitoriaus ir tapy
tojo 80-ąsias gimimo metines 
minint) buvo paskelbtas 1956 
metais Literatūroje ir mene 
(kovo 24 d.). Jis ir nulėmė visą 
tolesnį V. Landsbergio kū
rybos kelią — tapo svarbiau
sia jo mokslinių tyrinėjimų 
kryptimi. Jo mokslinėje bio
grafijoje M. K. Čiurlionio kū
rybai skirta: 201 straipsnis, 
tarp jų 11 knygų, atlikta ir 
padaryta 59 M. K. Čiurlionio 
muzikos kūrinių įrašų.

Kaip rašo muzikologas Jo
nas Bruveris, „Lietuvių ir pa
saulio unikalia vertybe tapu
sią M. K. Čiurlionio kūrybą 
sovietinio pokario metais irgi 
buvo ištikęs liūdnas likimas. 
Maskvos kritikai ir keletas 
mūsiškių dailininkų M. K. 
Čiurlionio tapybą išvadino 
tarybinei liaudžiai svetima, 
‘imperializmo epochos mer
dėjančios buržuazijos pažiūrų 
ir psichikos išraiška’. Beveik 
neskambėjo jo muzika... Nebu
vo spausdinami jo kūriniai, 
neminimos gyvenimo sukak
tys. Tiktai 1955 m. ryžtasi pa
minėti gimimo 80-metį”. Jubi
liejinis koncertas Filharmoni
jos salėje įvyko 1956 m. sausio 
18 d. Buvo atliktas kvartetas. 

liaudies dainos chorui, pir
mąsyk po karo — „Jūra”, Vy
tautas Landsbergis... pirmą
syk pasirodė Filharmonijos 
salėje, atlikdamas M. K. Čiur
lionio preliudus. Kovo mėnesį 
paskelbė pirmąjį straipsnį 
apie M. K. Čiurlionį... Per 40 
metų „V. Landsbergis, rem
damasis archyvine rankraš
tine, dokumentine medžiaga, 
jo paties surinktais amžininkų 
atsiminimais, gausia litera
tūra ir pan., su jam būdingu 
begaliniu kruopštumu ir nuo
seklumu daugybėje straips
nių, pranešimų konferencijo
se, knygose išnagrinėjo kiek
vieną M. K. Čiurlionio gyvenimo 
žingsnį ir išreikštą mintį, jo 
muziką, dailę, literatūrinį pa
likimą... Niekas kitas čiur- 
lionianoje nėra tiek daug nu
veikęs, kaip V. Landsbergis, 
visa šia veikla ypač daug pri
sidėjęs prie M. K. Čiurlionio 
kūrybos grąžinimo į krašto 
kultūros gyvenimą, jos vertės 
ir reikšmės supratimo įtvirti
nimo visuomenės sąmonėje ir 
pasaulio kultūroje” (Bruveris
J. Dešimtmečiai ir valanda su 
Čiurlioniu. Dienovidis. — 
1996, geg. 3).

Aukštai Vytauto Landsber
gio darbus apie M. K. Čiur
lionį įvertino kita muzikologė 
Dana Palionytė. Jau minėtos 
bibliografinės rodyklės pra
tarmėje ji rašė: „Iš Landsber
gio čiurlionianos atsiskleidžia 
ne tik lietuvių menininko mu
zikos, dailės kūrinių didybė, 
jų tekstų savybės ir potekstės. 
Iškyla ir žmogus, Asmenybė, 
kuriai buvo suteikta visuoti- 
nybės pojūčio dovana, gebė
jimas giliai mylėti ir skaudžiai 
kentėti” (Palionytė D. Lands
bergis ir jo menotyra // Vytau
tas Landsbergis. Kultūros dar
bai. Bibliografija, 1956-1996. 
— V., 1999).

Rašydama apie V. Landsber
gio tyrimo metodą, muzikologė 
pažymi jo novatoriškumą ir 
drąsą: „Specifinį muzikologi- 
nės analizės mechanizmą 
mokslininkas pripildo sielos, 
įprastą kalbėjimą pagyvina 
netikėta metafora, palygini
mu. Naujesnėje muzikologi- 
nėje literatūroje Landsbergis 
pirmasis įtraukė Čiurlionį į 
pasaulinės muzikos konteks
tą”.

Ypač jautriai ir lyriškai 
mokslininkas pristato M. K. 
Čiurlionio kūrybą jaunimui. 
Štai fragmentas iš vieno jo 
straipsnio: „Tokia šviesi kilni, 
kaip tas himnas Saulei, 
šiandieną atrodo mums pali
kusioj! Čiurlionio kūryba.

Tai neįkainojama dovana, 
kurią nešė jis savo liaudžiai 
ištiestomis rankomis, kol ne
suklupo pavargęs, taip ir ne
sulaukęs šviesesnių dienų. 
Bet menas liko, amžinai jau
nas menas, verčiąs gėrėtis ir 
susimąstyti. Jis moko regėti 
grožį žemėje ir kviečia į ar
tėjančias žvaigždes, kviečia į 
visas saulėtas viršūnes, kurių 
visad ir nepailsdamas siekia 
Žmogus — kūrėjas” (Lands
bergis V. Pažadėjo jis himną 
Saulei // Moksleivis. — 1961,
N. 4, p. 46-48).

Vytauto Landsbergio ir jo 
pasekėjų dėka M. K. Čiur
lionis tapo žinomas visame pa
saulyje. Jam atsivėrė geriau
sių pasaulyje dailės parodų 
salonai, jo muzika skambėjo 
Vokietijos, Prancūzijos, Japo
nijos, Amerikos koncertų sa
lėse. Čiurlionis ir Lietuva tapo 

neatskiriamomis, viena kitą 
papildančiomis ir paryškinan
čiomis sąvokomis, garsinan
čiomis kūrėją ir jo tėvynę pa
saulyje.

V. Landsbergio čiurlionianą 
vainikavusioje, jo ankstesnius 
tyrimus apibendrinusioje ang
lų kalba išleistoje monografi
joje M. K. Čiurlionis. Time 
and Content pagrįstai teigia
ma, kad M. K. Čiurlionio me
nas yra amžinas savo kla- 
siškumu, kad jis lietuviškas, 
individualus, bet sykiu ir vi
suotinis.

Tai patvirtino V. Landsber
giui suteikti kelių pasaulio 
universitetų garbės daktaro 
vardai... Ir tarp jų ryškiausia 
žvaigžde sužėrėjo Sorbonos 
universiteto garbės daktaro 
vardas.

Svarbią vietą V. Landsber
gio kūryboje užima ir kito gar
baus Lietuvos kompozitoriaus 
Česlovo Sasnausko (1867- 
1916) gyvenimo bei veiklos ty
rimai.

Pirmieji V. Landsbergio 
straipsniai apie šį kompozito
rių pasirodė 1967 metais, Č. 
Sasnausko 100 gimimo meti
nių proga. Vėliau domėjimasis 
jo kūryba auga. Bibliotekų 
fonduose ir archyvuose buvo 
atrandami vis nauji faktai bei 
jo straipsniai. Reikėjo juos su
rinkti, susisteminti, sutvarky
ti, išanalizuoti. 1978 m. V. 
Landsbergis parengė ir išleido 
Č. Sasnausko darbų biblio
grafinę rodyklę. Vėliau jo tyri
mai buvo apibendrinti mono
grafijoje Česlovo Sasnausko 
gyvenimas ir darbai (V., 
1980). .

1988 m. ši monografya buvo 
pripažinta vienu brandžiausių 
Lietuvos muzikos istorijos ty
rinėjimų, ir jos autoriui buvo 
paskirta Lietuvos SSR valsty
binė premija.

Iš moderniųjų kompozitorių 
daugiausia dėmesio V. Lands
bergio kūryboje skirta Broniui 
Kutavičiui (2 straipsniai), Fe
liksui Bajorui (19 straipsnių) 
ir Osvaldui Balakauskui.

V. Landsbergio žvilgsnis į 
Lietuvos ir pasaulio muzikos 
panoramą — platus ir įdėmus. 
Savo plunksna ir širdimi jis 
paminėjo 264 menininkus r— 
tai straipsniu periodikoje, tai 
paminėjimu monografijoje, tai 
recenzija apie knygą, tai en
ciklopediniu straipsniu. Di
džiulę simpatiją jis jautė Ba
liui Dvarionui, Jadvygai Čiur
lionytei, Juozui Gruodžiui, Ju
liui Juzeliūnui, A. Dvarionie- 
nei, Sofijai Kymantaitei-Čiur- 
lionienei, V. Čiurlionytei- 
Karužienei, A. Ambrazui, I. 
Prielgauskui, V. Bacevičiui, V. 
Klovai, O. Mesianui ir ki
tiems.

Valstybė ir muzika... Muzi
ka ir valstybė... Du pagrindi
niai V. Landsbergio kūrybos 
objektai. Valstybė ir Lietuvos 
valstybingumo stiprinimas — 
tikslas; muzika, daina — prie
monė, tikslo realizavimo bū
das. Pirmiausia siekiant lais
vės. Ir čia kūrėjo tvirtas įsi
tikinimas, kad „Muzika visada 
gynė laisvę, pati būdama lais
vės prieglobstis”. Lietuvos 
valstybingumo atvejąs ypatin
gas: valstybingumo tęstinu
mas: iš Mindaugo Lietuvos j 
Basanavičiaus Lietuvą — iš 
Basanavičiaus Lietuvos — į 
Landsbergio Lietuvą.

Prof. habil. dr.
Ona Voverienė
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120 metų nuo V. Krėvės 
Mickevičiaus gimimo

Knygos Iš šiaudinės pa
stogės, Žentas, Skirgaila, Ra
ganius, drama Šarūnas, apsa
kymai Gilšė, Bobulės vargai ir 
kiti rašytojo Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus kūriniai am
žiams įrašyti į lietuvių litera
tūros klasikos sąrašą. Šiemet 
pažymime šio svaraus Lietu
vos visuomenės ir politinio 
veikėjo, rašytojo, tautosaki
ninko, profesoriaus 120-ąsias 
gimimo metines.

Vincas Krėvė-Mickevičius 
gimė 1882 m. spalio 19 (kai 
kur rašoma 17) dieną Alytaus 
apskr., Merkinės vlsč., Subar- 
tonių kaime, ūkininkų Juozo 
ir Marės Mickevičių šeimoje. 
Jo senelis į Subartonis buvo 
atsikėlęs iš Nedzingės parapi
jos, kur Mickevičiai buvo vadi
nami Krėvėmis, todėl vėliau 
jis pasivadino Vincas Krėvė- 
Mickevičius.

Mokslus pradžioje ėjo pri
vačiai pas „daraktorių”, vėliau 
mokėsi Merkinės pradžios mo
kykloje. Petrapilyje išlaikęs 
4-rių gimnazijos klasių egza
minus, V. Krėvė-Mickevičius 
įstojo į Vilniaus dvasinę semi
nariją, tačiau, neturėdamas 
potraukio kunigauti dėl savo 
pasaulėžiūros, po dvejų metų 
iš seminarijos pasitraukė.

Kiek privačiai pasimokęs, 
1904 m. jis, Kazanėje išlaikęs 
egzaminus brandos atestatui 
gauti, įstojo į Kijevo universi
teto filologijos-filosofijos fakul
tetą. 1905 m. revoliucija Rusi
joje turėjo įtakos tolimesniam 
jo mokymuisi. Dėl revoliucinių 
suiručių buvo laikinai užda
rytas Kijevo universitetas, nes 
kai kurie studentai buvo 
įsijungę į revoliucinį judėjimą. 
Toliau tęsti mokslus teko vyk
ti į Lvovą, kuris tuomet pri
klausė Austro-Vengrijos impe
rijai. Lvovo universitetą V. 
Krėvė-Mickevičius baigė 1908 
m. ir jam suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis.

Besimokydamas Lvove, jis 
nenutraukė ryšių su Kijevo 
universitetu. Iš karto po Lvo
vo universiteto baigimo vyko į 
Kijevą, kur jam buvo leista 
laikyti Kijevo universiteto bai
giamuosius egzaminus. Už eg
zaminams parašytą mokslo 
veikalą Indoeuropiečių tėvynė 
ir kilmė jis gavo didįjį aukso 
medalį. Šis veikalas vėliau 

Nemuno pakrantė, dengianti senovės paslaptis, apie kurias porino Dainavos šalies pasakoriai...

buvo išspausdintas daugelyje 
mokslinių spaudos leidinių, o 
1927 m. — atskira knygele.

Baigęs Kijevo universite
tą, V. Krėvė-Mickevičius ėmė 
ruoštis profesūrai, tuo pačiu 
metu jis mokytojavo Kijevo 
priemiesčio Sviatošino komer
cinėje mokykloje.

1909 metais išvyko į Kau
kazą, kur buvo gavęs Baku 
miesto gimnazijoje rusų kal
bos bei literatūros mokytojo 
vietą. 1911 m. baigė rašyti 
savo disertaciją apie Buddhos 
ir Pratjekabuddhos vardų kil
mę, kurią sėkmingai apgynė 
Kijevo universitete. Besiruoš
damas disertacijos gynimui, 
apie budizmą jis skaitė pas
kaitas Baku liaudies universi
tete, prie kurio įsteigimo jis 
buvo aktyviai prisidėjęs. 1913 
m. V. Krėvei-Mickevičiui su
teiktas Kijevo universiteto ly
ginamosios kalbotyros magis
tro laipsnis. Mokytojaudamas 
Bakų realinėje gimnazijoje, V. 
Krėvė-Mickevičius aktyviai 
dalyvavo miesto visuome- 
niame bei politiniame gyve
nime, palaikė ryšius ir, esant 
reikalui, rėmė ten gyvenan
čius lietuvius pabėgėlius, ku
rių, vykstant I pasauliniam 
karui, buvo nemažai.

Jis labai džiaugėsi sužinojęs, 
kad Lietuvoje paskelbtas 1918 
m. Vasario 16-osios Nepri
klausomybės aktas, ir jau 
ruošėsi grįžti į Lietuvą. Ta
čiau Lietuvos vyriausybė pa
prašė jį būti Lietuvos konsulu 
Azerbaidžane. Šias pareigas 
Krėvė ėjo iki 1920 m. gegužės 
15 d., iki bolševikinės Azer
baidžano okupacijos.

Grįžęs į Lietuvą, V. Krėvė- 
Mickevičius buvo paskirtas 
Švietimo ministerijos Knygų 
leidimo komisijos sekretoriu
mi. Tuo pačiu jis redagavo 
Švietimo ministerijos leidžia
mą Švietimo darbą.

1922 m. vasario mėnesį, 
steigiant Lietuvos universite
tą, V. Krėvė-Mickevičius įėjo į 
mokomojo personalo branduolį 
kaip slavų kalbų ir literatūros 
katedros ordinaras profeso
rius, vėliau humanitarinių 
mokslų ir teisės fakulteto sek
retorius, 1925-1937 m. šio fa
kulteto dekanas.

Lietuvoje V. Krėvė-Micke

vičius aktyviai reiškėsi vi
suomeninėje ir politinėje veik
loje, ypač Šaulių sąjungoje, į 
kurią įstojo tik atvykęs į Lie
tuvą. Jo įstojimą įtakojo tai, 
kad Šaulių sąjungos steigime 
ir veikloje dalyvavo tuometi
nis Lietuvos intelektualinis 
elitas — žymūs visuomenės 
veikėjai-mokslininkai, rašyto
jai, teisininkai, gydytojai, inži
nieriai.

1992 m. birželio 29-liepos 
3 d. įvykusio LŠS visuoti
nio suvažiavimo metu V. 
Krėvė-Mickevičius buvo iš
rinktas Šaulių sąjungos centro 
valdybos pirmininku. Naujoji 
valdyba, su prof. V. Krėve- 
Mickevičiumi priešakyje, tu
rėjo daug darbo, pertvarkyda
ma vidaus aparatą, palaikyda
ma santykius su Krašto ap
saugos ministerija, pagaliau 
nepaprastai energingai daly
vaudama Lietuvos valstybės ir 
tautos gyvenime. V. Krėvė ak
tyviai dalyvavo Klaipėdos su
kilimo organizavime, tuo rei
kalu net buvo nuvykęs tartis 
su vokiečių kariuomenės vir
šininku generolu H. von 
Seeckt ir gavo jo pritarimą

LŠS Centro valdybos pirmi
ninku jis buvo perrinktas ir 
1925 m. lapkričio 15-18 d. vy
kusiame LŠS visuotiniame 
suvažiavime.

1924 m. Sąjungos viduje dėl 
politinių nesutarimų kilo su
maištis. Vasario 29 d. prof. V. 
Krėvė-Mickevičius atsisakė ne 
tik pirmininko, bet ir centro 
valdybos nario pareigų. Kovo 
12 d. iš LŠS centro valdybos 
išėjo ir A. Smetona, kuris šį 
savo žingsnį motyvavo tuo: 
„šiuo prašau pranešti centro 
valdybai, kad aš išstoju iš jos 
narių skaičiaus, kadangi ne
sutinku su tuo lemiančiųjų 
partįjų atstovų nusistatymu 
valdyboje, jog Šaulių sąjungos 
pirmininkas, kaip paaiškėjo 
dr. Staugaičio pranešimą po
sėdžiuose besvarstant, netu
rįs teisės pareikšti sąjungos 
organe Trimite savo, kaip 
šiaip jau piliečio, skirtingos 
nuomonės, prieštaraujančios 
politinei valdžios krypčiai, ve
dančiai Lietuvą dargi jos ne
priklausomybės keliu”. Iš tik
rųjų LŠS CV pirmininkas V. 
Krėvė-Mickevičius Trimite

Vincas Krėvė-Mickevičius apie 1054 m.

paskelbė visą eilę patriotinių 
įžanginių straipsnių: „Kuriuo 
keliu” (1924 m. Nr. 173), „Tė
vynė pavojuje” (1924 m. Nr. 
175), „Gelbėkim savo tėvynę” 
(1924 m. Nr. 176) ir kt., ne 
kartą nesutampančių su vy
riausybės vykdoma politika. 
V. Krėvė-Mickevičius tvirtai 
palaikė ir vykdė 1922 m. su
važiavimo pareikštą bei pri
imtą nuostatą, jog sąjunga yra 
„grynai lietuviško kraujo orga
nizacija”. Trimite jis rašė: 
„Lenkai, žydai, rusai, vokie
čiai išvien eina į rinkimus. O 
lietuvių balsai skaidosi dar į 
daugybę sąrašų” (1923 m.). Ki
tame įžanginiame straipsnyje 
rašoma: „Nemaža rusų, kurių 
vieni apie didelę nedalinamą, 
o kiti apie didelę bolševikinę 
Rusiją svajoja”, „Lietuviškas 
seimas turi būti lietuviškas 
seimas”. Prof. V. Krėvė-Mic
kevičius ir sąjungos prezidiu
mas dėjo daug pastangų, kad 
lietuviškumo dėlei, rinkimams 
į seimą būtų sudarytas atski
ras Šaulių sąjungos sąrašas. 
Deja, tai nepavyko įgyven
dinti. Manau, kad ir dabar kai 
kurie Lietuvoje gyvenantys ki
tataučiai svajoja ir mato Lie
tuvą Rusijos ar Lenkijos su
dėtyje. Prof. V. Krėvė-Micke
vičius teisingai įžvelgė dėl or
ganizacijos ir seimo tautiš
kumo — 1940 m. birželio mėn. 
dauguma Lietuvoje gyve
nančių rusų, žydų, lenkų, gu
dų okupacinius sovietinius da
linius sutiko su sveikinimo 
plakatais ir gėlėmis.

1926 m. birželio 17-19 d. 
LŠS visuotinio suvažiavimo 
metu prof. V. Krėvė-Micke
vičius vėl išrenkamas į centro 
valdybą, tačiau neilgam, vėl jo 
netenkino sąjungos vedama 
veikla ir politika. 1927 m. 
gruodžio 10-11 d. sušauktame 
rinktinių vadų susirinkime 
prof. V. Krėvės-Mickevičius 
pareiškė, kad „.mano many
mu, žalinga Lietuvai Šaulių 
sąjungos taktika šiuo faktinio 
Vilniaus atsižadėjimo momen
tu”. Lietuvos vyriausybė tuo 
metu buvo pradėjusi derybas 
su Lenkija, tai, prof. V. 
Krėvė-Mickevičiaus manymu, 
buvo žalinga mūsų vyriau
sybės pozicija Vilniaus krašto 
atžvilgiu. Šaulių sąjunga ir jos 
vadovybė buvo šių įvykių pa

syvi stebėtoja, tai ir lėmė jo 
pasitraukimą iš Centro valdy
bos.

Politinėje veikloje V. Krėvė- 
Mickevičius reiškėsi kaip Tau
tininkų sąjungos narys, 1925 
m. jis huvo išrinktas net jos 
pirmininku, tačiau po 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo nuo 
tautininkų nutolo, pereidamas 
net tautininkų valdymo opo
zicijom Ilgainiui jis nutraukė 
ryšius su prez. A. Smetona, 
su kuriuo anksčiau artimai 
bendravo. Savo opozicines 
nuotaikas jis aiškiai išreiškė 
savo kūryboje — misterijoje 
Likimo keliais, novelėje Mig
la, apysakoje Miglose ir kt.

Kurį laiką prof. V. Krėvė- 
Mickevičius, Užsienio reikalų 
ministerijos paprašytas, daly
vavo SSR tautų kultūrai 
pažinti draugijos veikloje. Šiai 
draugijai priklausė ir nemažai 
kitų Vytauto Didžiojo univer- 
sieteto profesorių.

Po Sovietų Sąjungos ultima
tumo ir sovietinės kariuo
menės Lietuvon įvedimo prof. 
V. Krėvei-Mickevičius buvo 
pakviestas būti naujojo mi
nistrų kabineto pirmininko 
pavaduotoju ir užsienio rei
kalų ministru. Pasitaręs su 
kai kuriais politiniais veikė
jais ir finansų ministro parei
gas perėmusiu E. Galvanaus
ku, jis sutiko eiti pasiūlytas 
pareigas (1940.06.17). Premje
rui J. Paleckiui perėmus pre
zidento pareigas, prof. V. Krė
vei-Mickevičiui buvo pavesta 
eiti premjero pareigas. Naujo
joje vyriausybėje jis su E. Gal
vanausku visais būdais sten
gėsi sulaikyti Lietuvos Ne
priklausomybės ir jos eko
nominės gerovės procesą. Tai 
nepavykus, jis ryžosi vykti į 
Maskvą, susitikti su SSRS ko
misarų tarybos pirmininku 
bei užsienio reikalų komisaru 
V. Molotovu.

Šis susitikimas įvyko 1940 
m. liepos 1 d. Susitikime V. 
Molotovas V. Krėvei-Mickevi
čiui pokalbyje dėl Lietuvos at
eities atvirai pareiškė, kad jau 
seniai Maskvos planuose buvo 
nutarta inkorporuoti Lietuvą į 
SSR sudėtį, tai ir buvo pada
ryta. Vėliau šį susitikimą su 
V. Molotovu jis lietuvių ir ang
lų kalba aprašė ir išspausdino 

daugelyje spaudos leidinių ir 
JAV Kongreso sudarytos ko
misijos, tyrinėjusios Pabaltijo 
kraštų užgrobimą, darbo kny
goje. Grįžęs į Lietuvą iš Mask
vos, V. Krėvė-Mickevičius dar 
bandė ministrų kabinete ne
leisti liaudies seime priimti 
rinkimų įstatymą, turėjusį di
delę įtaką dėl Lietuvos „lais
vanoriško” įstojimo į Sovietų 
Sąjungą. Kai įstatymo projek
tas buvo patvirtintas ministrų 
kabinete, jis J. Paleckiui įtei
kė atsistatydinimo raštą, ku
ris nebuvo priimtas, o V. Krė
vei-Mickevičiui duotos dviejų 
savaičių atostogos, kurios vė
liau pratęstos, kol liaudies vy
riausybė po Lietuvos prijungi
mo prie SSRS buvo pakeista 
komisarų taryba.

Išėjęs iš politinės veiklos, 
prof. V. Krėvė-Mickevičius pa
sišventė kūrybiniam ir univer
sitetiniam darbui. Vadovavo 
Lietuvos Rašytojų draugijai, 
buvo paskirtas Lituanistikos 
instituto direktoriumi, daug 
prisidėjo prie jo perorganizavi
mo į Lietuvos Mokslų akade
miją (1941 m. sausis) ir buvo 
išrinktas pirmuoju jos prezi
dentu.

1941 m. birželio mėn. vo
kiečiams užėmus Lietuvą, V. 
Krėvė-Mickevičius buvo atleis
tas iš Lietuvos Mokslų akade
mijos, tačiau toliau profesoria
vo Vilniaus universitete. 1943 
m. kovo 17 d. vokiečių okupa
cinei valdžiai uždarius Lietu
vos aukštąsias mokyklas, o 
kai kuriuos profesorius išve
žus į koncentracijos stovyklas, 
Krėvė buvo priverstas slapsty
tis, kad išvengtų suėmimo.

1944 m. bolševikams antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, 
prof. V. Krėvė-Mickevičius pa
sitraukė į Austriją, po karo gy
veno Glasenbach (netoli Salz- 
burgo) pabėgėlių stovykloje, 
kur mokytojavo lietuvių gim
nazijoje. 1947 m. išvyko į JAV. 
Buvo pakviestas dirbti profe
soriaus asistentu Pennsylva- 
nia universitete, kur dėstė 
rusų ir lenkų kalbą bei lite
ratūrą. 1953 m., sulaukęs pro
fesoriams nustatyto amžiaus, 
išėjo į pensiją.

Be tiesioginio darbo univer
sitete prof. V. Krėvė-Mickevi
čius rašė grožinės literatūros 
kūrinius, atsiminimus, prane
šimus, skaitė paskaitas Fila
delfijoje suorganizuotuose li
tuanistikos kursuose. Paruošė 
keletą aštrių straipsnių apie 
Lietuvos okupaciją „Amerikos 
Balso” radijui ir laikraščiams 
Draugas ir Darbininkas. Pa
smerkęs bolševikinį režimą 
Lietuvoje ir pasitraukęs į už
sienį, prof. V. Krėvė-Mickevi
čius drauge su prof. M. Bir
žiška, LTSR Liaudies komi
sarų tarybos nutarimu Nr. 31, 
buvo pašalintas iš Lietuvos

Šio šeštadienio priedo puslapiuose

Prisimenant Vincą Krėvę-Mickevičių jo 120 m. gimimo 
proga (1 psl.).

G. Balukas kalba apie dail. Praną Domšaitį ir ruošiamą jo 
parodą; „Traukos centras” Vilniuje (2 psl.).

Dar kartą apie Frankfurto mugę ir Lietuvos stendus; nau
jas muzikos sezonas Vilniuje (3 psl.).
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Petronėlės Orintaitės bibliografija; apie „Velniškas pamo
kas”; išleistas antrasis Visuotinės literatūros enciklopedijos 
tomas (4 psl.).

Mokslų akademijos kaip „lie
tuvių tautos išdavikas”. Jo 
vardas sovietinėje lietuvių 
spaudoje buvo nutylimas, jo 
kūriniai išbraukti iš mokykli
nių programų, jo nuopelnai 
lietuvių literatūros srityje 
buvo neminimi. Tik, praėjus 
keliems metams po Krėvės- 
Mickevičiaus mirties, apie jį 
pradėta rašyti spaudoje, imta 
leisti jo kūrinius.

Prof. Vinco Krėvės-Mickevi
čiaus didžiausi nuopelnai yra 
lietuvių literatūros srityje. Sa
vo kūrybinę veiklą jis pradėjo, 
būdamas 15 metų. Iš pradžių 
įvairius eilėraštukus, ansaky- 
mus ir apysakas jis rašė rusų 
ir lenkų kalba. Pramokęs lie
tuviško rašto, lietuviškai jis 
ėmė užrašinėti iš namiškių ir 
kaimynų išgirstas lietuviškas 
ir dzūkiškas dainas, patarles, 
padavimus. Jo kūrybos svar
biausios sritys buvo proza, 
dramaturgija ir tautosaka. Be 
parašytų knygų, rinkinių, dra
minių veikalų, novelių, apsa
kymų ir apysakų prof. V. 
Krėvė-Mickevičius daug pasi
reiškė tautosakos srityje. Jis 
surinko ir išleido Dainavos 
krašto liaudies dainas (1924 
m.), Aitvaras liaudies padavi
muose (1933 m.), Dzūkų po
ringės (1934), Sparnuočiai 
liaudies padavimuose (1933 
m.), Patarlės ir priežodžiai 
(1937 m.). Taip pat 1909 m: jis 
padėjo, Petrapilio mokslo aka
demijos kamandiruotam, prof.
E. Volteriui rinkti tautosaką 
Dzūkijoje.

Be tiesioginio darbo Krėvė 
redagavo ar rašė straipsnius 
daugeliui leidinių: Švietimo 
darbai (1920-22 m.), Skaity
mai (1920-23 m.), Gairės (19- 
23-24 m.), Humanitarinių
mokslų fakulteto darbai (19- 
23-37 m.), Tauta ir žodis 
(1924-31 m.), Baras (1925), 
Pradai ir žygiai (1926-27 m.), 
Gaisos (1930-31), Tautosakos 
darbai (1930-35 m.), Darbai ir 
dienos (1930-40 m.), Tėvynėn, 
Skynimai (1933 m.), Litera
tūra (1936-37 m.), Prošvaistės 
(1937-40 m.), Dienovidis (19- 
38-40 m.). Šiuos laikraščius ir 
žurnalus prof. V. Krėvė-Mic
kevičius redagavo. Jo straips
niai buvo spausdinami Viltyje, 
Aušroje, Vaivorykštėje, Vaire, 
Bare, Aušrinėje, Santaroje, 
Trimite, gyvenant JAV-ose — 
Drauge, Darbininke, Dirvoje.

Prof. Vincas Krėvė-Micke
vičius mirė 1954 m. liepos 7 
d. Filadelfijos priemiestyje 
Marple Township (Pennsylva- 
nia valst.). Prieš metus išėjęs į 
pensiją, jis tikėjosi tęsti savo 
kūrybinę veiklą, bet nebuvo 
lemta tai padaryti. Darbai 
taip ir liko nebaigti.

Stasys Ignatavičius
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Dr. Razmos vardo muzikinės premijos 2002 metų laureatai — Valstybinis Vilniaus kvartetas. Iš 
kairės: Audronė Vainiūnaitė, Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas.

Michail Raškovskij nuotrauka.

Lietuvių fondo premija — 
Valstybiniam Vilniaus kvartetui

Prisimindamas okupuotoje 
Lietuvoje dainavusius tautie
čius,..sėkmingai kovojusius už 
Liėt’ttVūS"'" nepriklausomybės 
atkūrimą, Lietuvių fondas šių 
metų pradžioje paskelbė šio 
fondo įsteigėjo dr. Antano Raz
mos vardo 25,000 dolerių ne
dalomą kultūrinę muzikinę 
premiją. Buvo numatyta ją 
skirti muzikui arba muziki
niam vienetui, atitinkančiam 
vieną arba daugiau šių sąlygų:
muzikui arba muzikiniam ko- atitiko premijos reikalavimus, 
lektyvui už kūrybinę muziki
nę veiklą, skatinančią lietu
vybės išlaikymą tarp lietuvių 
Lietuvoje ir užsienyje; kom
pozitoriui, sukūrusiam stam
bų, ryškų sceninį, simfoninį ar 
vokalinį kūrinį, susijusį su lie
tuviška tematika ir sulaukusį 
teigiamo įvertinimo; įvairių 
sričių atlikėjams — kolekty
vams ir pavieniams meninin
kams, parengusiems gerai 
įvertintas programas arba 
spektaklius, atliktus Lietuvoje 
arba užsienyje, aktyviai pro
paguojantiems lietuvišką mu
ziką.

Lietuvių fondo kultūrinės 
rmlzikinės dr. Antano Razmos 
vardo premijos komisijos pir
mininkas solistas Stasys Ba
ras pasidžiaugė, kad iš orga
nizacijų ir pavienių asmenų 
buvo gauta 17 paraiškų, pre
mijai rekomenduojančių žino
mus muzikinius kolektyvus, 
kopipozitorius, atlikėjus. Pa
saulio lietuvių centre įvyku- 
siąme Lietuvių fondo kultūri
nės 'muzikinės dr. A. Razmos 
premijos komisijos posėdyje, 
atplėšus visų šešių šios komi
sijos narių prisiųstus vokus ir 
patikrinus slaptu balsavimu 
pareikštą kiekvieno apsi
sprendimą, rasta, kad penki 
balsavo už valstybinį Vilniaus 
kvartetą ir tik vienas už Vil
niaus savivaldybės chorą „Jau
na jnuzika”.

Taigi, premijos laureatu ta
po Valstybinis Vilniaus kvar
tetas.

Ta proga premijos komisijos 
narę, Lietuvos Nacionalinės 
premijos laureatę, muzikologę 
Oną Narbutienę paprašiau at
sakyti į kelis klausimus.

— Taigi, kone visi komisi
jos nariai balsavo už Vals-

tybinį Vilniaus kvartetą, gramą. Valstybinis Vilniaus 
Tad kuo iš gana plačiai pa- kvartetas yra grojęs garsiose 
garsėjusių, premijai pasiū- pasaulio koncertų salėse — 
lytų muzikinių kolektyvų, Leipcigo Gewandhaus, Vienos 
atlikėjų, kompozitorių iš
siskiria Vilniaus kvarte
tas? Kas būdinga jo meni
niam muzikiniam lygiui, 
interpretavimo tradicijai, 
koncertų programoms?

— Pasirinkimas iš tikrųjų 
buvo didelis. Aišku, kaip pa
prastai, ne visi pristatytieji

Bet iš tiesų buvo labai gerų 
pretendentų, vertų apdovano
jimo. Tad reikėjo kruopščiai 
apsvarstyti visus „už” ir pa
sverti sprendimą.

Visgi gilinantis į kandidatų 
kūrybines biografijas ir premi
jos sąlygas, reikia pripažinti, 
kad su Vilniaus kvartetu sun
ku konkuruoti. Jo koncertinė 
veikla tiek Lietuvoje, tiek ir 
užsienyje yra nepaprastai in
tensyvi, interpretacijos meni
nis lygis susilaukęs aukščiau
sių užsienio spaudos įvertini
mų, o kvarteto koncertų pro
gramos išsiskiria originalumu 
ir išradingumu. Jau eilę metų, 
šalia pavienių koncertų, kvar
tetas rengia ciklus, kurie su
daro unikalią galimybę susi
pažinti su epochos stiliumi 
arba vieno kompozitoriaus 
kūrybos evoliucija. Štai tik ke
letas pavyzdžių. 19-kos kon
certų ciklas, aprėpęs visus J. 
Haydn kvartetus; visi L. van 
Beethoven styginiai kvartetai 
— 2000-siais metais aštuoni 
koncertai; romantinės ir lietu
vių šiuolaikinės muzikos va
karai — 2001 metais — šeši 
koncertai; šiais metais sureng
ti ir 2003 metais tęsiami, Eu
ropos sąjungos valstybių ka
merinės muzikos vakarai — iš 
viso net 15 koncertų. O kiek 
koncertuota užsienyje!

— Šiandien išvykti į už
sienį gali visi, ir veržlesni 
randa progų koncertuoti. 
Tačiau gastrolių lygmuo 
būna labai nevienodas. 
Turbūt svarbu ne tik kon
certuoti svetur, bet ir kon
certo paskirtis bei salės 
prestižas?

— Iš tikrųjų, gastrolių reikš
mę bei vertę apsprendžia ren
giamų koncertų vieta ir pro- 

Musikvrein, Zalcburgo Mozar- 
teum, New Yorko Merkin Con- 
cert Hali, Miuncheno Bave- 
rishe Rundfunk ir daugybėje 
kitų.

Verta paminėti bent keletą 
svarbių festivalių, kuriuose 
Vilniaus kvartetas yra dalyva
vęs: Bregenco (Austrija), Ech- 
temacho (Liuksemburgas), 
Kuhmo (Suomija), Musica vi- 
va (Miunchenas), Rytai-Vaka
rai (Prancūzija) ir kt.

Vien nepriklausomybės lai
kotarpiu Valstybinis Vilniaus 
kvartetas Lietuvoje ir užsie
nyje yra įrašęs 17 kompakti
nių plokštelių (CD).

— Viena svarbių sąlygų 
Lietuvos fondo kultūrinei 
muzikinei dr. A. Razmos 
vardo premijai gauti — re
pertuaro lietuviška temati
ka. Nemažiau svarbu gar
sinti užsienyje lietuvišką 
muziką, atlikimo aukštą 
lygį. Kuo Vilniaus kvarte
tas pasižymi šiose srityse?

— Lietuviškos muzikos pro
pagavimo srityje Vilniaus 
kvartetui priklauso išskirtinė 
vieta mūsų kultūroje. Kvarte
to repertuare yra per 100 lie

Muzikinei LF dr. Antano Razmos vardo premijai skirti komisijos nariai Lietuvoje (iš kairės): Rokas 
Zubovas, dr. Ona Narbutienė ir prof. Algirdas Ambrazas.

tuviškų kūrinių, kurių dalis 
(apie 40) jam dedikuoti. Be lie
tuviškų kūrinių neapsieina 
lietuviškos muzikos pristaty
mas užsienio ir Lietuvos fes
tivaliuose. Vien 1997-2001 m. 
laikotarpiu lietuviški kvarte
tai buvo atlikti 65-iuose kon
certuose svetur. Vilniaus kvar
tetas yra surinkęs, redagavęs, 
atlikęs ir įrašęs visus M. K. 
Čiurlionio kūrinius kvartetui. 
Jis —, vienintelis kamerinis 
kolektyvas, skiriantis daug 
dėmesio kompozitorių — išei
vių kūrybai. Yra atgaivinęs, 
atlikęs ir įrašęs į CD V. Bace
vičiaus, V. Jakubėno, J. Gai
delio, J. Kačinsko kvartetus. 
Su Vilniaus kvarteto vardu 
susijęs lietuviško kvarteto 
žanro ilgų dešimtmečių sėk
mingas kelias. Sunku perver
tinti kvarteto nuopelnus šioje 
srityje.

Šiuolaikinė muzika taip pat 
užima labai svarbią vietą Vil
niaus kvarteto repertuare. 
Vertindami aukštą atlikimo 
lygį ir didžiulį pasišventimą 
savo darbui, Vilniaus kvarte
tui pirmąjį savo kūrinio atli
kimą yra patikėję Švedijos, 
Suomijos ir kitų užsienio vals
tybių kompozitoriai.

* * *

Kitą dieną po šio pokalbio su 
muzikologe dr. Ona Narbu
tiene Lietuvos Nacionalinėje 
filharmonijoje, ryšium su Lie
tuvių fondo kultūrinės muzi
kinės dr. A. Razmos vardo 
svarios premijos paskyrimu 
Vilniaus kvartetui, buvo su
kviesta spaudos konferencija. 
Gausų žiniasklaidos atstovų 
būrį dr. O. Narbutienė su
pažindino su Lietuvių fondo 
vaisinga veikla, pabrėžė, kad 
jį įsteigti prieš 40 metų inicia
tyvos ėmėsi dr. A. Razma, ku
rio vardu pavadinta ir ši, bene 
pirmoji, Lietuvių fondo reikš
minga muzikinė premija.

Spaudos konferencijoje kal
bėjęs kitas vertinimo komisi
jos narys prof. Algirdas Am
brazas pasakė, kad Valstybi
nis Vilniaus kvartetas iš tiesų 
vertas LF premijos, jau vien 
už aktyvų ir vaisingą lietu
viškos muzikos puoselėjimą ir 
propagavimą pasaulyje. Vil
niaus kvartetą profesorius 
pavadino ne tik aukšto, euro
pietiško meninio lygio, bet ir 
lietuviškos muzikos patriotu.

Vienas seniausiai kvartete 
grojančių narių, Augustinas 
Vasiliauskas, viso kvarteto 
vardu nuoširdžiai padėkojęs 
Lietuvių fondui, premijos ko-

Stasys Baras, muz. Darius Poli-
Lietuvių fondo Kultūrinei muzikinei dr. Antano Razmos vardo premijai skirti komisijos JAV-se na
riai ir LF atstovai. Iš kairės: dr. Antanas Razma, Alvydas Vasaitis, 
kaitis, dr. Jonas Valaitis ir Povilas Kilius.

misijai už aukštą įvertinimą, 
pasakė, kad savo repertuarą 
jis ir toliau turtins lietuvių 
kompozitorių kūriniais. Jau 
lapkričio mėnesio antroje pu
sėje kvartetas atliks mūsų 
žymaus kompozitoriaus Stasio 
Vainiūno kvintetą, paminint 
šio talentingo muzikos kūrėjo 
mirties 20-sias metines. Kiek 
vėliau kvartetas imsis įgroti į 
kompaktines plokšteles kom
pozitorių V. Laurušo ir O. Ba
lakausko kūrinius.

Žiniasklaidos atstovams A. 
Vasiliauskas pranešė, kad 
kvartetas su pasitenkinimu 
priėmė Lietuvių fondo valdy
bos kvietimą lapkričio 9 d. su 
koncertine programa atvykti 
į Čikagą šio fondo įkūrimo 
40-čio paminėjimo proga. Tai 
bus penktoji kvarteto išvyka į 
Ameriką. Bet ši kelionė ypač 
maloni, nes skrenda pas sa
vus, pas tautiečius, į miestą, 
kuris vadinamas užsienio lie
tuvių sostine, sakė A. Vasi
liauskas. Čikagos lietuviams, 
Lietuvių fondo nariams, kvar
tetas numatęs pagroti šio mu
zikinio kolektyvo himnu vadi
namą S. Naujalio „Svajonę”,
L. van Beethoven 11-ąjį kvar
tetą ir V. Mozarto „Mažąją 
nakties muziką”.

Spaudos konferencijoje daly
vavo visi keturi kvarteto daly
viai. Be abejo, Draugo skaity
tojams bus įdomu bent kiek 
sužinoti apie juos. Pirmuoju 
smuiku Vilniaus kvartete 
anksčiausiai — nuo 1965 m. 
griežia Audronė Vainiūnaitė, 
garsaus lietuvių kompozito
riaus Stasio Vainiūno duktė. 
Ji mokėsi Vilniaus konserva
torijos prof. V. Radovičiaus ir 
Maskvos konservatorijos prof.

D. Oistracho klasėse. Už nuo
pelnus garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje S. Vainiū
naitė apdovanota LDK Gedi
mino IV laipsnio ordinu. An
truoju smuiku nuo 1999 m. 
kvartete groja gražią lietu
višką pavardę turintis Artū
ras Šilalė. Pasirodo, jis kilęs 
ne iš tokio pat pavadinimo 
Žemaitijos miestelio, bet iš 
dainingosios Dzūkijos. A. Ši
lalė mokėsi Lietuvos muzikos 
akademijoje prof. J. Urbos 
klasėje. Violenčelininkas Au
gustinas Vasiliauskas studija
vo Vilniaus konservatorijos 
prof. D. Svirskio klasėje, meist
riškumą gilino Maskvos kon-

Jonas Bretkūnas: Biblijos į 
lietuvių kalbą vertėjas

Pirmosios lietuviškos Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas 
ir to meto lietuviškų raštų studijos PLB Lituanistikos 

katedroje Čikagoje

Elizabeth Novickas
Sunku būtų šiandien įsivaiz

duoti, koks būtų mūsų gyveni
mas be rašto. Dar sunkiau įsi
vaizduoti, kaip būtų, jeigu pa
tys turėtume sukurti raštą 
kalbai, kurią esame tik girdėję 
ir šnekėję. Bet toks ir buvo 
XVI ir XVII amžiaus rašytojų 
uždavinys — tiksliai išgirsti 
kiekvieną lietuvių kalbos gar
są ir sugalvoti ar parinkti jam 
tinkamą ženklą. Tarp anksty
vųjų lietuvių kalbos rašto kū
rėjų (Martyno Mažvydo, Mi
kalojaus Daukšos, Konstanti
no Sirvydo) šiemet mums ypač 
svarbus atrodo Jonas Bret
kūnas, pirmasis išvertęs visą 
Bibliją į lietuvių kalbą, — šie
met sukanka 400 metų nuo jo 
mirties 1602 metais. Simbo
liškai tai ir jo verstos Biblijos 
400 metinės, nes jis taisinėjo 
savo darbą iki mirties.

Illinois universiteto PLB Li
tuanistikos katedroje Čikagoje 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose

Paskirta Dr. Antano Razmos vardo muzikinė premija,« 
jos šiemetinis laureatas: Valstybinis Vilniaus kvartetas; J. 
Bretkūnas — Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas (1 psl.).

Jotvingių premija apdovanotas poetas-vertėjas Jonas Zda
nys (2 psl.).

Prof. V. Kubilius ir A. Naujokaitis nušviečia Juozo Ke- 
liuočio gyvenimą ir darbus (3 ps.).

„Be atleidimo ir susitaikymo mūsų tauta negalės išlikti”, 
savo straipsnyje apie nusikaltimus ir bausmes teigia dr. V. 
Bieliauskas (4 psl.)

servatorijoje. Kvartete griežia 
nuo 1970 m. Visuomet su 
šypsena, gera nuotaika griežia 
altininkas Girdutis Jakaitis. 
Jis studijavo Lietuvos muzi
kos akademijoje pas dėstytoją
E. Vyčiną ir prof. P. Radze
vičių, stažavosi Zalcburge pas 
prof. T. Riebi. Kvartete griežia 
nuo 1996 m.

Visi keturi kvarteto nariai 
koncertuoja ir kaip solistai bei 
įvairiuose kituose ansamb
liuose. A. Vainiūnaitė ir A. 
Vasiliauskas yra Lietuvos Mu
zikos akademijos profesoriai.

Algimantas 
Antanas Naujokaitis
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ii 
studentės Audra Adomėnas ir 
Elizabeth Novickas dabar 
kaip tik studijuoja lietuvių 
kalbos rašto istoriją su prof. 
Giedriumi Subačiumi.

Nukelta į 2 psl.
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Rašytojas Aloyzas Baronas. 1917—1980: tad šiemet sukanka 85 
metai nuo jo gimimo ir 22 m. nuo mirties. A. Baronas buvo ilgame
tis dienraščio Draugo redaktorius, vienas produktyviausių 
išeivijos rašytojų, kūręs prozą, poeziją, humoristines eiles ir rašęs 
vaikams. Už savo prozą laimėjęs pirmąsias vietas literatūros 
kūrinių konkursuose, iškaitant dienraščio Draugo skelbtuose.

Aloyzą Baroną prisiminus
I

Nesigailėk palikęs mus per greit 
Ir per anksti — pačioj sveikatoj 
Ir pačiame gyvenimo žydėjime, nesigailėk. 
Sakau tau nedviprasmiškai, o tiesiai — 
Čia nieko naujo neįvyko, nieko ypatingo, 
Kas buvo vakar, tas šiandien, tas bus rytoj: 
Kas gimė, buvo tuoj pakrikštytas, 
Kas numirė — palaidotas. Ir gėrė, šoko, 
Ir vedėsi, ir skyrėsi, mylėjosi ir mušėsi. 
Ir gyrė į akis, ir peikė už akių.
Viens praturtėjo, kits nuskurdo, 
Vienus iškėlė, o kitus nusmukdė, 
Niekas nieko ir nekaltina. Taip yra, 
Kaip buvo, ir bus taip, kaip yra.
Tiesa, trečia banga atsimušė
Į mūsų krantą — ir lėtai banguoja, 
Bet ji, staiga užgimusi, staiga numirs 
Palyginus su mūsų eros audromis. 
O mūsų jaunos dienos prie senų barų 
Man sielą žadina net ir dabar, meni:

Ji pražydo vieną rytą — 
ši gražesnė už aną!
Skynėm vieną, skynėm kitą — 
Visko buvo negana!

Ramunę, baltą, mėlyną, geltoną?

II

Per greit ir per anksti mus palikai — 
Kartoju, gaila, bet, kas padaryta, 
Nebeatidarysi” — parafrazuoju garsųjį 
Šekspyrą.— tad priimk tau skirtą dalią. 

Jei pamatysi Dievą, nebijok, nesidrovėk, 
Prieš Jį ant kelių abiejų suklupk, ne 
Ant vieno, kaip jaunystėje darydavom.
Už nuodėmes papeiks, už žygdarbius pagirs, 
Bet visada atleis, nes Dievas — Meilė.
Šaunus rašytojas buvai ir auksaburnis humoristas, 

Redaktorius ir žurnalistas, mylimas visų,
Mases patraukei prie savęs, o jos tave 
Į dangų gyvą kėlė — tik rašyk, tik parašyk 
Žinutę tą ir tą, ir mano vardo neužmiršk...
Per petį plojo, girdė ir komplimentavo,
O kuo? O alumi! ir džiugino tave, drauguži.
Vis tik yra šis tas nepaprasto ir naujo, 
Ką aš norėjau nuo tavęs nuslėpti, bet 
Neišdrįsau — tai paskutinė proga į tave prabilti.

Neįsižeisk ir nesiversk ant kito šono 
Išgirdęs šią nepaprastą naujieną, šaltas būk, 
Gerai žinai, kad mirusiems dangus priklauso, 
O žemė dar gyviems. Šio fakto niekas dar 
Nepakeitė ir nepakeis — Viešpaties valia.

Dar vis mąstau, dar vis galvoju, gal 
Geriau tylėti, nieko nesakyti, nieko...

III

Tave užmiršo. Visiškai, totališkai, 
Sausai. Lyg būtum negyvenęs. Užmirštas esi. 
Nebuvo tavo metinių, nebuvo penkmečio, 
Dešimtmečio minėjimų, nei akademijos, 
Nei pagaliau nė dvidešimtmečio — tyla, tyla!

Net ir numiręs nerimą keli kai kam... 
Fondelis, mūsų fondas, ačiū Dievui, ačiū tau, 
Išaugo, sustiprėjo, iškerojo, pariebėjo,

Bet kas jį kėlė, kas jį ugdė, kas maitino ? 
Tu jį nešei, tu jį iškėlei, tu, garbus bičiuli: 
Auksinė tavo plunksna, valdoma lakios minties, 
Kasdieną rašė, kas savaitę ėjo straipsniai 
Ar vedamieji iš patriotinės širdies, kas mėnesį, 
Kasmet, per daugel metų skelbė kilnų idealą, 
Įrodinėjo, vertino, auksiniais žodžiais puošė. 
Ar tau kas padėkojo? Ar bent vieną tavo knygą 
Išleido fondas Lietuvoj išreikšti padėkai? 
Neklausk kodėl. Iš neįvertintos didybės! 
Menkystės jausmas gal kankina, svetima garbė... 
Ramybė tau! Mes būsim pas tave rytoj arba poryt.

Anatolijus Kairys

Lietuvoje išleistas A. Barono
romanas

—Užsienio lietuviai no
rėtų plačiau sužinoti apie 
Jūsų leidyklą, jos veiklos 
kryptis. Ar prisieina išleis
ti kai kurių knygų antrą 
bei trečią laidą.

—„Tyto alba” kitų metų pa
baigoje minės pirmąjį jubi
liejų — dešimtmetį. Be abejo, 
Europoje yra leidėjų, kurie 
savo veiklą matuoja dešimti
mis dešimtmečių, ir mes, pa
lyginti su jais, dar teberopi- 
nėjam po stalu, bet kai ką ir 
per tuos 10 metų nuveikėme.

Pradėjome nuo verstinės li
teratūros, daugiausia skandi
navų, ir tai buvo apdairu, nes 
skandinavai ėjo per pasaulį 
su savo žvaigždėmis — Peter 
Hoeg, Jostein Gaarder, Kers- 
tin Ekman ir kt. Šiandien 
„Tyto alba”, be vertimų, lei
džia daug lietuvių autorių 
poezijos ir prozos, memuarų, 
filosofinės ir psichologinės li

Aloyzas Baronas, pasak vieno humoristo, „dėvėjo daug kepurių”, o viena jų buvo žurnalisto. Šioje 
1966 m. nuotraukoje — žinomi užsienio lietuvių žurnalistai. Sėdi iš kairės: Aloyzas Baronas, Vladas 
Būtėnas, Algirdas Pužauskas; stovi: Jurgis Janušaitis, Vytautas Račkauskas ir Albinas Valentinas.

teratūros, taip pat vadovėlius 
mokykloms.

Priminsiu, kad Jurga Iva
nauskaitė, Ričardas Gavelis, 
Juozas Erlickas, Marius Ivaš
kevičius, Marcelijus Martinai
tis — „mūsiškiai”. Buvimas 
su jais mums svarbus, ne tik 
kalbant apie knygas. Tai lei
dyklos žmonės, o žmogiški 
santykiai šiame versle labai 
svarbu.

Džiaugiamės, kad mūsų 
knygas perka gerai, jos figū
ruoja visų labiausiai perkamų 
knygų sąrašuose ir kartais 
tenka leisti antrą, net trečią 
ar ketvirtą laidą. Iš pačių po
puliariausių minėčiau Juozo 
Erlicko Knyga ir History of 
Lithuania (pirmosios parduo
da 20,000 egz.). Iš dabartinių 
populiarių autorių — Galinos 
Dauguvietytės Perpetuum mo
bile, kurios nuo vasario mė
nesio išėjo keturios laidos,

b < ■ - -

13,000 egz. tiražu. Kaip me
muarams — labai neblogai!

—Kas paskatino šį kartą 
pasirinkti Lietuvoje dar 
mažai žinomą, išeivijos au
torių, beje, buvusį ilgametį 
Draugo redaktorių?

—Aloyzo Barono romaną 
Sodas už horizonto išleisti 
mus paakino Ateities lite
ratūros fondo atstovas dr. 
Kęstutis Keblys, ir mums ši 
knyga tapo malonia staigme
na: pažintis, nors ir pavė
luota, tikrai įdomi. Knyga 
džiaugiasi ir lietuvių prozos 
tyrinėtojai, pvz., Elena Buke- 
lienė, kuri prisipažino, seniai 
norėjusi perskaityti A. Barono 
kūrybą.

—Kokias išleidote kitas 
egzodo literatūros knygas? 
Kokie šio pobūdžio ateities 
planai?

—Pernai išleidome Igno 
Šeiniaus romaną Stebuklo be-

„Tyto alba” leidyklos direktorė Lolita Varanavičienė.
Algimanto Žižiūno nuotrauka

laukiant, kuris parašytas šve
diškai ir lietuvių skaitytojui 
nebuvo prieinamas. Šiuo me
tu daug dirbame prie istori
nių romanų autoriaus Juozo 
Kralikausko kūrybos. Šis, iš 
užsienio grįžęs, rašytojas gy
vena Vilniuje, tvarko savo 
kūrybą, peržiūri rankraščius. 
Labai svarbu tai, kad spaudai 
ruošiame Elenos Bukelienės 
monografiją apie šį autorių. 
Knyga, iliustruota nuotrauko
mis iš rašytojo gyvenimo Ka
nadoje ir Lietuvoje, pasirodys 
netrukus. Redaguojamas ir is
torinis J. Kralikausko veika
las Dinastijos žūtis. Taigi, iš
eivijos proza, ir ne tik „ame
rikoniškoji”, „Tyto alba” lei
dykloje gyva.

—Ypač užsienio lietuvių 
jaunimas domisi anglų bei 
kitomis kalbomis leidžia
ma lietuvių grožine lite
ratūra. Ar leidžiate vers
tines lietuvių rašytojų kny
gas?

—Labai gaila, kad populia
riausios .lietuvių knygos nėra 
prieinamos anglų kalba. Tai 
iš tiesų didžiulė spraga ir pro
blema. Kol užsienio leidyklos 
nedrįsta imtis lietuvių auto
rių leidybos, bandome bent 
antologijomis supažindinti 
skaitytojus su lietuviškais 
vardais ir kūriniais. Pati 
svarbiausia — Laimos Sruogi- 
nis parengta Lithuania in Her 

Own Words prozos ir poezijos 
antologija. Sudarytoja ir ver
tėja atliko didžiulį darbą, 
supažindindama pasaulį su 
pagrindiniais šiuolaikinės lie
tuvių literatūros vardais. Įdo
mus ir dvikalbis poezijos rin
kinys Lietuvių poezijos balsai 
(Voices of Lithuanian Poetry, 
vertėjas ir sudarytojas Liongi
nas Pažūsis).

—Su kokiu kraičiu daly
vauta Frankfurto tarptau
tinėje knygų mugėje?

—Frankfurto knygų mugei 
pateikėme nemažai svarbių 
knygų: naują R. Gavelio ro
maną, jauno, gabaus rašytojo, 
apdovanoto įvairiausiais ta
lentais, Mariaus Ivaškevi
čiaus romaną Mėlynai ir pje
sių trilogiją Artimas, mono
grafija apie tautosakininkus 
brolius Juškas, Marcelijaus 
Martinaičio poezijos rinktinę 
ir jo eseistikos knygą Laiškai 
Sabos karalienei, literatūros 
tyrinėtojos prof. Viktorijos 
Daujotytės eseistikos knygą 
Sakiniai. Pačios gražiausios 
yra memuarų knygos, kurios 
Lietuvoje tampa itin populia
rios. Tai iliustruotos, spalvo
tos, geros kokybės ir labai 
įdomios turiniu tapytojo Au
gustino Savickio Žalia tyla ir 
žymaus Amerikos lietuvio vers
lininko, mecenato Juozo Ka
zicko Vilties kelias.

—Dėkojame už pokalbį.

Frankfurto 
kronikos (3)

Remigijus Misiūnas

Savaitgalį — spalio 12 ir 13 
d. — Frankfurto knygų mugė 
tapo tikra visaliaudine muge. 
Sakysim, vien sekmadienį į 
mugę atėjo 49,280 lankytojų, 
7,4 proc. daugiau nei pernai. 
Tokiomis dienomis geriau 
klaidžioti po sales, kur įsikūrę 
mažesnių šalių leidėjai ir kur 
užklydusiam pašaliniui kitąsyk 
kyla klausimas, kam jiems 
toks brangus malonumas — 
dalyvavimas Frankfurto mu
gėje.

Ypač toks klausimas kyla 
užklydus į tas mugės vietas, 
kur įsikūrę vadinamojo „tre
čiojo” pasaulio atstovai. Vie
nais metais jie patalpinti vie
noje salėje, tai, patekus į ją, 
apimdavo nejaukus jausmas, 
nes, atrodė, kad daugiau lan
kytojų ir nėra. Vien tik savo 
stenduose susėdę leidyklų ats
tovai. Ir visi žiūri į tave, ste
bėdamiesi, ko tu čia vaikštai.

Sunku pasakyti, ar dėl to, 
tačiau šiemet, regis, mugės or
ganizatoriai dar toliau nuėjo 
stengdamiesi sumaišyti daly
vius iš „trečiojo” pasaulio su 
kitų šalių atstovais, kad jie 
nesijaustų lyg negyvenamoje 
saloje. Tiesa, tai nėra naujas 
dalykas. Kažkada, kai lietu
viai pradėjo dalyvauti mugėje, 
jų vieta buvo vienoje iš devy

Šio šeštadienio priedo puslapiuose

Aloyzas Baronas — neužmirštas; R. Misiūnas baigia pasa
koti savo įspūdžius iš Frankfurto mugės — 1 psl.

Iš rašyt. V. Juknaitės knygos sklinda žodžių jėga — 2 psl.

Gėlių ir stiklo junginys Korp! Giedros ruoštoje parodoje; 
paskirtos JAV LB Kultūros tarybos dramos konkurso premi
jos — 3 psl.

Jaunieji istorikai — V. Daugirdaitės Sruogienės fondo sti
pendininkai; lino menas klesti Ukmergėje — 4 psl.

nių salių, tarp kitų mažųjų ša
lių atstovų. Tą salę jie pra
minė „Aliaska” dėl jo tolumo 
nuo lankytojams patrauklių 
salių ir mugės šeimininkai, 
kad pritrauktų lankytojus, ša
lia įkurdindavo Japonijos ats
tovus. Pastaraisiais metais lie
tuviai perkeliavo į penktą sa
lę, arčiau mugės centro.

Bet gali lakstyti kiek nori, 
vis vien, ko gero, niekad nebus 
kaip nori. Tą būtų galima pa
liudyti estų pavyzdžiu. Anks
čiau būdavę šalia lietuvių ir 
latvių estai šiemet, nuosekliai 
piršdami pasauliui savo iš
skirtinumą ir artumą skandi
navams, pabėgo į salę, kur sa
vo knygas demonstravo Skan
dinavijos valstybių leidėjai. 
Konkrečiai, praėjęs danų, šve
dų, suomių ekspozicijas, galė
jai rasti ir estų kampelį. Ne
prikiši — kad ir nedidelis, me
niniu požiūriu jis neblogai 
įrengtas. Viena bėda — tuoj 
už estų prasidėjo kai kurių 
Afrikos ir Azijos šalių leidėjų 
ekspozicija...

Panašiai buvo ir salėje, kur 
įsikūrė lietuviai. Mūsų kaimy
nais buvo graikai, Bosnįjos ir 
Hercegovinos, kitų buvusių 
Jugoslavijos šalių, Vengrijos, 
Lenkįjos, Rusijos bei kitų R. 
Europos valstybių leidėjai.

Nukelta į 2 psl.
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Dievaitis iš Suvalkijos sodų

„Jurginai — senų moterų gė
lė”, pareiškė poetas. Kaip 
nuostabiai taikliai pagauta 
mūsų grožio pąjautų kaita. 
Ilgą laiką neišvaizdus, godus 
erdvės keras, kurio beveik ne- 
pastebėdavom, jauni būdami, 
senstant tampa artimas ir 
mielas. Panaši permaina iš
tinka ir mūsų skaitinius. „Su
sižavėjimas lyrika, nuotykių 
ar meilės romanais nusišeria, 
užleisdamas vietą biografinių 
tekstų pomėgiui. Imama trokš
ti autentikos, tekstų, prime
nančių mūsų gyvenimo tarps
nius, atkuriančius istorinį fo
ną. Ypač jei tie tekstai rašyti 
turtingo ir pastabaus asmens, 
seno žvirblio, kaip sakoma, vi
sokių kruopų lesusio.

Tokį džiaugsmą suteikė atsi
tiktinai surastas Vikt. Aleknos 
atsiminimų pluoštas, išsidrie
kęs per tris Mokslo Lietuvos 
numerius. Stambioji jo dalis 
skiriama dviejų Juozų — J. 
Keliuočio ir J. Miltinio — apy- 
braižoms, bet pokalbio su 
Gediminu Zemlicku pra
džioje V. Alekna prisimena 
vaikystę ir gimnazijos lanky
mo metus. Kai kas atsišaukė 
man familiariu aidesiu — sko
linimasis ir nešiojimas namo 
knygų iš įvairiausių landynių, 
neapsisprendimas ką studįjuo- 
ti!

„Vis dėlto turiu pasakyti, 
kad tarpukario lietuviška mo
kykla nebuvo tokia ideali, 
kaip pasakoja žmones, kurie 
tos mokyklos suole nėra sė
dėję. Ko man labiausiai stigo? 
Supratimo, ką veiksiu, baigęs 
gimnaziją. Klasėje buvau ge
riausias matematikas. Bet pa
sirinkau humanitarinius moks
lus”.

— Kodėl rinkotės nelabai 
praktišką dalyką, kaip lo
tynų kalbą? Ir kodėl nesi- 
rinkot matematikos, kuri 
sekėsi ir kurią mėgot?

— Mačiau, kaip mokiniai 
apgaudinėja matematikos mo
kytojus, jų nekenčia, nes ma
tematikos nesupranta, jiems 
sunku. Vadinas, pasirinkęs 
matematiką taip pat būsiu ap
gaudinėjamas ir nemylimas. 
Be to, gerai mokęsi matemati
kos, paprastai rinkdavosi 
Technikos fakultetą, tapdavo 
inžinieriais. Tėvas išsigando: 
norint tapti inžinierium, rei
kia ilgai studijuoti, tiek pinigų 
neturėsime... Juk kaip tik 
buvo krizės metai — 1933-ieji.

Taip nuogąstauja vaikinu
kas prieš 70 metų ir kažin, ar 
situacija žymiai pakitusi šian
dien. Bent matematikos moky
tojų reputacįja tikriausiai ta 
pati. Sunkiau suprantamas 
yra to gimnazistuko priekaiš
tavimas, jog mokiniai pedago
gus apgaudinėja. Faktiškai 
būdavo atvirkščiai. Mokiniai 
būdavo menkai paruoštų, per
krautų darbų taisymu moky
tojų aukomis. Tai jie pasėdavo 
nepasitikėjimo sėklą jaunose 
širdyse, įsitikinimą, jog netu
rima gabumų tam sausgysli- 
niam mokslui, pasak akademi
ko V. Stasiulevičiaus, reika
laujančiam vien, kad žinojime 
nebūtų spragų.

Trumpai kalbant, buvo dvi 
matematikos dėstytojų kate
gorijos. Geri mokytojai ir nie-

Vytautas A. Jonynas

Petras Katilius.

kam tikę. Geri buvo retenybė. 
Tarkim, kometomis dangaus 
skliaute. O vidutinybių buvo 
visas amaras, pradedant pu
siau pakenčiamom menkys
tom ir baigiant nervų ligomis, 
psichopatais ir teroristais.

Laimingi tie, kuriem neteko 
sutikti gyvenimo kelyje tų 
baisūnų, bet net ir jiems gali 
būti maloni staigmena nese
niai išėjusi kolektyvinė knyga 
apie vieną išimčių — Petrą 
Katilių (Vilnius, „Mažoji Eve
lina” 2002). Ja bandoma pa
vaizduoti vieno tokio reto per
lo, matematikos dėstytojo su 
žmogiška išvaizda, gyvenimo 
trąjektorija. Žinant įsipilieti- 
nusius stereotipus, pats už
mojis, objekto parinkimas yra 
išskirtinos drąsos žygis, ir at
virai kalbant, tenka stebėtis jo 
sumanytojos ir veikalo su
darytojos, Teodoros Šomkai- 
tės-Katilienės energija bei 
kruopštumu.

Savaime aišku ji buvo ne 
viena. Jai talkininkavo nema
žas būrys buvusių Katiliaus 
draugų, darbo kolegų, stu
dentų ir šiaip pažįstamų, to 
paties kiemo kaimynų, nekal
bant apie medžiotojus ar žve
jus. Bet reikėjo juk prikalbint 
juos parašyti atminimų pluoš
tą ar parūpinti kai kurią 
iliustratyvinę medžiagą. Šiuo 
paskutiniuoju požiūriu leidi
nys tikrai įspūdingas. Kas tie
sa, tai tiesa, nemažą kiekį 
dokumentacijos T. Katilienė 
susirado velionio rašomojo 
stalo stalčiuose; tvarkingai su
ruoštus pažymėjimus, diplo
mus, pakvitavimus ir kitokius 
raštelius, bet apskritai doku- 
mentinė-iliustratyvinė leidimo 
pusė išskirtinai turininga ir 
įvairi.

Nors kolektyvinių leidinių 
apie rašytojus, mokslininkus, 
dvasininkus, sporto ar kino 
žvaigždes pastaruoju metu pa
gausėjo, jų sandara liko ta 
pati. Neišvengiamos dvi pa
grindinės dalys. Pirmąją, bio
grafinę, paprastai parašo leidi
nio sudarytoja, remdamasi 
šeimos archyvu. Antrąją suda
ro įvairių liudijimų rinktinė. 
Tą takoskyrą aptinkam ir lei
dinyje Petras Katilius. Skiria 

jį tačiau nemažai naujovių, at
siradusių, spėjamai, iš T. Ka
tilienės užgaidų suteikti mo
nografijai visapusiškesnį ap
švietimą. Taip sakysim, nekal
bant apie iliustracijų gausą, 
bandoma atkurti Katiliaus 
viešnagę Heidelberge. Išskir
tinai iškeliamas profesoriaus 
egzaminavimasis pas garsųjį 
filosofą Karlą Jaspersą. Tuo 
įtaigojama, kad filosofo pas
kaitos turėjusios įtakos prof. 
Katiliaus dvasiniam tobulėji
mui, ir tai galbūt tiesa. Bet 
yra knygoje visų pasirašiusių 
studijų knygutėje vokiečių 
mokslininkų tikriausiai kepu
rinių pažinčių biografinės apy
braižos; sausos kaip pelai.

Kaip pridera biografinei da
liai, suminima aptariamojo as
mens bibliografija. Bet šiuo
kart nesitenkinama vien pa
vadinimų sąrašu, o integruo
jami leidinin tos publicistikos 
tekstai. Negana to, įterpiami 
ir matematiniai rašiniai, pilni 
formulių ir dalykų, supran
tamų vien specialistams mate
matikams.

„Vienas paveikslėlis” sako 
kiniečių išmintis, „atstoja 
tūkstantį žodžių”. Vadovau
damasi spėjamai tuo principu, 
knygos sudarytoja nepagaili 
įvairiausių nuotraukų. Pora 
jų neužginčijamai istorinės 
reikšmės. Taip vienoj jų žvel
gia į mus Voronežo lietuviškos 
gimnazijos auklėtinis su uni
formine kepure. (Pasirodo, 
kad tos Martyno Yčo gimna
zijos mokiniais buvo Antanas 
Sniečkus ir poetas Julius Ja
nonis). Kita, šiuokart grupinė, 
nuotrauka dar nelauktesnė. 
Fotografas, susodinęs į krės
lus advokatą Motiejų Lozo
raitį, Gabrielių Landsbergį ir 
Motiejų Čepą. Stovi užpaka
lyje pusiau užsisvajoję — Jo
nas Jablonskis, Juozas Tu
mas-Vaižgantas ir Vincas Ku
dirka su stagarėliu rankoje. 
Ypač gausu nuotraukėlių ge
nealoginėj dalyje, ir tai patei
sinama.

Bet jei sunku užginčyti kny
gai tam tikrą albuminę dimen
siją, tai nereiškia, kad būtų 
afišuojamasi ar puikuojamasi 
savo „dinastija”. Apie kai ku

riuos Katilių poelgius bei 
veiksmus papasakojama labai 
santūriai, nors jie buvo tikrai 
reikšmingi ir drąsūs. Taip, 
sakysim, vien prabėgom pa
sakoma, kad Teodoros Šom- 
kaitės iniciatyva buvo kreipta
si į kunigą Lipniūną su pa
siūlymu suorganizuoti me
džiaginę paramą studentų val
gyklai Augustijonų bendrabu
tyje. Ji išgelbėjo nuo įsiligo- 
jimo nemažą skaičių studentų, 
jų tarpe ir meno mokyklos mo
kinių.

Poroj vietų paminima, jog P. 
Katilius niekaip negalėjęs do
vanoti naciams, kad jie uždarė 
mūsų mokslo šventovę — Vil
niaus universitetą. Faktiškai 
jis padarė daug daugiau. Jis 
neleido okupantams pasi
glemžti laboratorijų įrangos ir 
kitokio universiteto turto, tuo 
pačiu paspartindamas, frontui 
nutolus į vakarus, studijų 
pradžią.

Labai dažna biografijų yda 
būna pokrypis idealizuoti ap
rašomojo asmens tėvų atvaiz
dus. Tokio beatodairinio pa
auksinimo šiuo atveju neap- 
tinkam. Leidžiama atspėti, 
kad Petras Kątilius nemažai 
pasisavino elgfesio normų iš 
savo motinos, valdingos ir sa-, 
varankiškos moters, išaugi
nusios nemažą šeimą ir paty
rusios gyvenime nemažai 
nuoskaudų. Papasakojama, 
kad, kai jos vyras paspruko į 
Ameriką, vengdamas karinės 
prievolės caro armijoj, jinai 
nepasimetusi ūkyje. Pamini
mas jos tolerantiškumas ir 
principingumas: nieko už nie
ką nekaltinti, visų gailėtis, 
kur tik galima visiems padėti 
ir nerūstinti kitų — „neuž
gauti širdies”. Panašiai daly
kiškai aptariami ir kiti šei
mos nariai. Paties Petro Kati
liaus gyvenimo istorija labai 
paprasta, nedramatiška. Gal 
todėl autobiografijos vietoj 
siūlomas jo apie 1956 m. ra
šytas „Curriculum vitae”. Iš jo 
patiriam, kad, gimęs 1903 m., 
P. Katilius 1912 m. įstojęs į 
Marijampolės gimnaziją. Karo 
veiksmams prasidėjus, gimna
zija evakuojama į Voronežą. 
Vienas, be tėvų, Petras pasive
ja evakuojamuosius vagonu, 
kuriuo gabenamos gimnazijos 
knygos. Grįžęs Lietuvon 1918 
m., Petras mokosi Mariam- 
polės Rygiškių Jono gimnazi
joj ir, ją baigęs, įstoja į naujai 
formuojamo universiteto ma
tematikos ir gamtos fakultetą 
studįjuoti matematikos, ku
rioj, draugų liudijimu, Vo
roneže išmanė daugiau už 
savo mokytoją. Paskutinius 
metus universitete mokytojau
ja Kauno mokytojų seminari
joje. 1927 m. gavęs Humboldt 
stipendiją, išvyksta tobulintis 
Heidelbergo universitetan. 
Ten išbūna 4 semestrus (3 va
saros ir vieną žiemos). Grįžęs 
Kaunan pakeliamas jaunes
niuoju asistentu, vėliau, 1929 
m., vyresniuoju asistentu. 
1930 m. habilituojasi ir gauna 
privatdocento vardą.

1940 m. Matematikos — 
gamtos fakultetas perkelia
mas Vilniun ir Švietimo mi
nisterijos įsakymu P. Katilius 
paskiriamas ekstraordinari-

Analizinės Geometrų 
paskaitos

P.KŪTILIUS

DIFEREHCIALIHE 
GEOMETRIJA

ANALIZINE
GEOMETRIJA

l’.KATt LIŪS

ANALIZINE 
GEOMETRIJA

niu profesorium bei matemati
kos-gamtos fakulteto dekanu.

1947 m. sausio 14 d. speciali 
okupanto komisija peržiūri 
dėstytojų mokslinius vardus 
bei laipsnius. Fakultete, pa
sak Jono Kubiliaus, labai 
svarbų vaidmenį vaidino sve
timtaučiai. „P. Katiliaus ne
priklausoma laikysena ne vi
siems patikdavo. Todėl jam 
buvo pripažintas tik mokslų 
kandidato laipsnis ir docento 
vardas. Tik gerokai vėliau, nu
sistovėjus geriems mūsų san
tykiams su pažangiaisiais 
Maskvos matematikais, pavy
ko atitaisyti skriaudą. P. Ka
tilius gavo profesoriaus vardą, 
kurio buvo tikrai nusipelnęs”, 
rašo Jonas Kubilius, ilgametis 
VU rektorius

P. Katilius stengėsi aprū
pinti studentus lietuviškais 
vadovėliais. Išėjo du jo Anali
zinės geometrijos leidimai, 
(1956 ir 1973). Parašė Diferen
cialinės geometrijos (1961) ir 
Geometrijos pagrindų (1966) 
vadovėlius.

Iš Šalies žiūrint, didžiausią 
įtaką į P- Katiliaus asmenybės 
plėtotę turėjo, be motinos, šie 
spalvingi žmonės. Visų pirma 
giminaitis, kurį vaikai vadin
davo Dėde Vinculiu. Kadangi 
Katilių ir jo pusbrolių sodybos 
buvo viena šalia kitos, tai 
vaikų ten buvo ištisa kirbynė. 
Su jais dėdė Vinculis dažnai 
žaisdavęs, vėliau juos vežiojęs 
vienu vežimu į Marijampolės 
parengiamąją mokyklą ir nuo 
mažens įpratinęs spręsti arit
metikos uždavinius. Taip juos 
sužavėdavęs, kad jie slapčia 
įsigaudavo į jo slepiamus už- 
davinynus.

Kitas žmogus, kurio dėka P. 
Katilius susirado savo pašau
kimą, buvo nemažesnis idea
listas ir originalas — Otto 
Volk. Pakviestas profesoriauti 
Kauno universitete (1923- 
1930), jisai pastebėjo Kati
liaus asmenyje gabų mokinį ir 
pasikvietė jam talkininkauti, 
versti ir sukirčiuoti jo paskai
tas. Paskui Katiliui teko tvar
kyti fakulteto biblioteką, kuri 

buvo užpirkta už juokingą 
sumą Miunchene. Kai 1926 m. 
P. Katilius baigė Kauno uni
versitetą, buvo paliktas dirbti 
laborantu. Susidaro įspūdis, 
kad prof. Otto Volk patarė Ka
tiliui prašyti stipendijos į Hei- 
delburgo universitetą.

Iš visų sutiktų Heidelberge 
iškilių žmonių didžiausią 
įspūdį Katiliui paliko, dar 
tuomet ne visai pasiekusi savo 
viršūnę, filosofo Karlo Jasper
so figūra. Jo elegantiška ap
ranga ir laikysena, logiška 
minčių tvarka, raiškus balso 
tembras darė įspūdį. Visiems 
patikdavęs jo paprastumas ir 
aiškumas. Neabejotinai visa 
tai turėjo įtakos ir Petro Kati
liaus manieroms. Kaip bebū
tų, atrodo, kad Katilius buvo 
gimęs po laiminga žvaigžde. 
Heidelberge jam mažiau teko 
susidurti su gūdžiąja Vokieti
ja — miesčioniška iki pašaknų 
su savo autoritetų kultu, ti

tulų garbinimu ir arogancija 
santykiuose su kitų tautų 
žmonėmis. Kai mūsų universi
teto žmonės bei studentai va
dindavo Katilių „profesorium” 
ar „mūsų dekanu” jų balse 
nebūdavo to klaikaus veidmai
niškumo ir pataikavimo, kurie 
pasigirsdavo vokiečių pašne
kesiuose.

Teodora Šomkaitė-Katilienė 
savo straipsniuose atkuria pa
žymėtinai detaliai 45 m. bend
ro gyvenimo istoriją. Skaityto

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Petras Katilius — neeilinis lietuvis mokslininkas, dauge
lio knygų autorius — 1 psl.

JAV LB Kultūros taryba kviečia plačiau susipažinti su šių 
metų Kultūros premijų laureatais — 2 psl.

Dar apie teatro, muzikos, dailės, radijo, tautinių šokių 
premijas ir jų laureatus; ką rado ‘kirvarpa’ knygų lentynoje 
— 3 psl.

Pr. Visvydas aptaria dail. I. Raulinaitienės grafikos pa
rodą — 4 psl.

jui išaiškinami visi P. Kati
liaus gabumai, pomėgiai, lai
kino ar pastovaus pobūdžio 
aistros. Jis sužino, kad Kati
liaus būta gamtos draugo ir 
drauge žvėrelių naikintojo, žu- 
diko-medžiotojo, futbolo sir- 
galiaus ir meškeriotojo. .Taip 
pat namisėdos, nagingo* sta
liaus, bitininko ir gėlininkys
tės mėgėjo. Rūkoriaus, bet ne 
girtuoklio. Vienu metu sukvai
liojęs kortuoti, bet pats išsi
gydęs. Atpasakojami visi va
sarojimai gamtos prieglobs
tyje, atotrūkiai nuo kasdie
nybės rutinos. Pažintiniu po
žiūriu išeiviui pateikiama 
daug nežinomų dalykų, kaip, 
sakysim, būdavo keliaujama į 
Gardiną ir Gudiją apsipirkti, 
nes ten buvę daugiau ir piges
nių prekių negu sostinėj. Pasi
rodo buvo metas, kai Vilniuje 
buvo galima nusipirkti lengvą 
mašiną, be leidimų — kokį 
Moskvičių ar Pobiedą. Suži
nom, kad kurį laiką neveikė 
Vilniuj vandentiekis ir žmonės 
eidavo semtis vandens iš Ne
ries arba iš artezinio šulinio.

Nelaukčiausiu dalyku buvo 
sužinoti, kad vienu metu Ka
tiliams teko gyventi tame pa
čiame dviaukščiame name 
kartu su K. Boruta, tada pate
kusiu į nemalonę. Apie neuž
mirštamo Baltaragio malūno 
autorių pasakojama: „Vienu 
metu pragyveno tik iš dukters 
Eglės stipendijos.

Nukelta į 4 psl.
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MEDŽIO IŠPAŽINTIS

Dar vis skardena: išsigandęs žvengė ir prunkštė, 
Kai žemės tamsybėn leidos —gilyn, be galo gilyn. 
Tiek metų prabėgo, tačiau nuo šiurpulio krūpsi.

Aš nesu debesis,
Bijęs kaip šešėlis išnykti.

Aš nesu ir vėjas, kuris 
Vis ieško, bet niekad neranda.

Akyse tavaruoja rasota pieva, žybčioja saulė. 
Jis bėga, žvalus kumeliukas, po lauką laigo. 
pyvybės džiugesys ir kraujo švytėjimas gyslose.

Aš taip pat nesu, beje, 
Nei praeityj, nei rytdienoj. 
Aš visad čia, šitą valandą.

Tiek metų... O dunda štreku vagonėliai, o lekia.
Juose — anglistuose — lyg naktis lemties prakeikimas. 
Amžinai įsitempęs, vietoj vėjo — vytinis į strėnas.

Mano šaknys tvirtai 
Žemės tylon įsikirtusios, 
Galva dangun iškelta.

Žmonės keičias, pamainom išeina į viršų ir erdvę. 
Vien jis tartum įkaitas lieka, žiaumoja sausplėkį šieną. 
Pašvinkęs vanduo, pakinktų nuotrynos, skausmas.

Viršūnėj pasaulis ošia, 
Šakose širdis gieda. 
Aš pats —jo burna ir akys.

Tiktai akyse — kaip išeitis, kaip atokvėpio šviesos:
Rasota pieva, guvus kumeliūkštis, mirganti upė... 
Dabar, kai nepajėgs tarnauti, ateis ir pribaigs.

Iš gilybių jėga atsrūva,
Iš aukštybių laimina žvaigždės.

Tuomet išsivaduos, pakils ten, kur juodalksniais kvepia. 
Ak vėl! Ne sapnas — žvengimas, gilyn, be galo gilyn. 
Tiek metų... Įkaitas! Krūpteli: žvilgsnyje — žvaigždės.

Aš esu čia, ir gera.
2002.03.07
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Algimanto Žižiūno nuotr.

patriotas
Gintautas Iešmantas.

Ne! Tai vyrai, pasišviesdami žibintais, artėja, artėja...
2001.11.30

Nieko nebeliko. 
Net to, kas palaidotų.

♦ ♦ ♦

Jau viskas tampa sielai paprasta...
Byloja man veriąs žvaigždės kritimo blyksnis, 
Diena, rimtin pasvirusi virš ūkanotų plotų, 
Ir lengvas paukščio lėksmas prieblandoj į lizdą. 
Jau viskas paprasta. Artyn, artyn pasaulis.

Vienišumo graudulys 
Kelias į amžinybę.

Bėga sudrėkusi 
Asfalto juosta.
j

Vienintelė ašaroja.
Pasilenkiu virš šulinio. Tenai šviesa užgęsta, 
Ir balso aidas grimzta į bedugnę tylą.
Iš ūžiančių laukų atbėgęs vėjas supas 
Pušies viršūnėj. Graudžiai girgžteli varteliai. 
Taip viskas paprasta. Net tolių toliai aiškūs.

2001.10.15

* * *

Ir ko norėti? Mėlynas takelis nuvingiavo
Per vystančias erdves. Sustingo debesys už miško.
Jų bokštus saulė spinduliu apeina susimąsčius.
Iš sulapojusios tankynės plyksteli giesmė. Lakštingala! 
Argi ne viskas paprasta? Kaip žodis, kurs tikėjo.

Iš tamsos padangtės 
Širdys šaukiasi vilties, 
Ant rankų ašaros žydi.

Nemato — eina šalimais.

Šiemet leidykla „Knygiai” 
Kaune išleido Pasipriešinimo 
sovietiniam okupaciniam re
žimui dalyvio, buvusio politi
nio kalinio poeto Gintauto 
Iešmanto poezijos knygą Kau
no elegija. Ji skirta Romo Ka
lantos žygdarbio trisdešimt
mečiui. Nedidelėje, bet patrio
tinėmis idėjopiis sodrioje,.kny
gelėje įdėtas 1972 metais, ne
trukus po R. Kalantos susi
deginimo, parašytas eilėraščių 
ciklas „Kaunas, 1972 metų 
gegužė” ir keliais metais vė
liau sukurta poema „Kauno ele
gija”. Abu kūriniai anksčiau 
buvo išleisti pogrindyje ir kito
mis aplinkybėmis. Dabar tu
rime į vieną knygą sudėtus,

dailininkės Gražinos Dide- 
lytės piešiniais papuoštus, 
abu G. Iešmanto anuomet pa
rašytus kūrinius.

— Romui Kalantai skirtų 
eilėraščių ciklą parašiau, 
reikšdamas tuo metu mūsų 
žmones apėmusias bendras 
nuotaikas. Pirmame ciklo va
riante buvo 15 eilėraščių. Kar
tu su kitais kūriniais ciklas, 
žinoma, buvo konfiskuotas. 
Atgavau tik 1989 metais, — 
prisimena autorius.

Po kratos ir šio ciklo konfis
kavimo G. Iešmantas buvo 
pašalintas iš darbo spaudoje, 
vargais negalais įsidarbino 
knygų rūmuose, rinko biblio-

grafinius duomenis 1904-1917 
metais išleistų knygų sąrašui.

— Tuo tikslu lankiausi Kau
no bibliotekose, triūsiau istori
jos muziejuje, — tęsia pasako
jimą poetas. — Pastarajame 
man padėti buvo priskirta 
mergina vardu Raimonda. Ji, 
buvo neįtikėtinai drąsi, nesi
varžydama pasakojo, ką žino
jo. Mergina parodė muziejaus 
sandėlyje užgrųstą Laisvės 
statulos kopiją, po to, jos pa
tartas, aplankiau ir pačią 
skulptūrą, stovėjusią tuomet 
buvusiame Skulptūros ir vi
tražo muziejuje (Sobore). įspū
džiai audrino vaizduotę, py
nėsi į visumą, siejančią Romo 
Kalantos žygdarbį ir po to se
kusius įvykius. Taip ir atsira
do poema „Kauno elegija”, ku
rios svarbiausiai veikėjai da
viau minėtos merginos vardą.

Tai jau 18-oji G. Iešmanto 
poezijos knyga. Pirmutinė — 
Prisikėlimo šventė buvo iš
leista 1990 m. Toliau sekė 
Šventieji Nemuno krantai, Pei
lis į širdį, Lietuviškoji misteri
ja, istorinė poema-kronika Iš
bandymas, rinktinė Gyvybės 
šulinys ir kitos. Pasiprieši
nimo sąjūdžio subrandintas, 
G. Iešmantas savo kūryboje 
gaivino tradicines laisvės, au
kos, tiesos, kovos ir patriotiz
mo sąvokas. „Laisvės motyvas 
raudona gija eina per visą jo 
poeziją. Čia reaguojama netik
tai į R. Kalantos susidegi
nimą, bet ir Vengrijos suki
limą. Tai centrinis motyvas 
visos Europos antikomunisti
nėje lyrikoje. Žinoma, kartu to 
meto G. Iešmanto posmuose 
jaučiamas ir sovietinės aplin
kos slėgimas, tuštuma aplin-

kui. Tačiau nėra apatiškumo, 
nuovargio, pesimizmo. Nėra 
savo bejėgiškumo suvokimo. 
Jaučiant nuolatinį persekio
jimą, jį gelbsti apsisprendi
mas, kad sovietinė sistema ne
priimtina, kad Laisvė yra 
būtina, kad AŠ esu AŠ, kuris 
neprisitaiko, lieka savyje tvir
tas ir laisvas. Tokia vidinė 
šitos poezijos logika. Taip atsi
randa idealumo, siekimo, vil
ties momentas. Yra kažkas di
desnio už tavo asmeninį gy
venimą, yra kažkokie visuoti
niai dydžiai, į kuriuos tu 
eini, kurie negali išnykti”. — 
žodyje apie Gintautą Iešman
tą rašė literatūrologas prof. 
Vytautas Kubilius.

Prieš trejetą metų išleistos 
rinktinės Liūdesio dainą aš 
dainavau įžanginiame žodyje 
pats G. Iešmantas taip išsi
reiškė: „Esu įsitikinęs, kad 
jausmai, mintys, idėjos bei sie
kimai, radę atspindį eilėraš
čiuose, buvo reikšmingi ne tik 
laisvės lūkesčių dienomis. Dva
sia išreikšti idealai svarbūs 
žmogui taip pat šiandien ir vi
sada”.

G. Iešmantas taip pat iš
leido kelias publicistikos kny
gas. Už 1977-1979 m. para
šytą politinę filosofiją ir pub
licistiką 1980 m. buvo nuteis
tas, uždarytas Permės srities 
lageriuose, ištremtas į Komiją. 
Grįžo tik 1988 m. Yra Kovo 
11-sios Akto signataras.

Dabar G. Iešmantas rengia 
naują poezįjos rinktinę, kurią 
tikisi išleisti ateinančiais me
tais. Pluoštelį naujų eilėraščių 
autorius siūlo Draugo kultūri
nio priedo skaitytojams.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

2001.08.08

* * *
Iš pašilės atšliaužia neregių šešėlių tuntas.
Jie praregėti vilias. Žiedą nejučiom paliečia.
Ir nusišypso. Blanksta ruožas, skyręs sudėtinga 
Nuo to, kas jau patirta. Medžiai minga ir sapnuoja.
Iš tikro viskas paprasta. Artyn, artyn pasaulis.

Vėjuose — mano dangus, 
Vėjuose, ašarų saulė. 
Plaiksto bežvaigždžiai takus, 
Krinta kaip lietūs į saują.

Lietuvių katalikų mokslo akademija
Juozas Kriaučiūnas

2002.04.28

* * ♦

Tamsią naktį, gūdžią naktį 
Ant kalnų laužai tvanoja.
Kaip trimitai šaukia drąsą, 
Kaip pašvaistė gelia mintį.

Ko aš norėjau iš jų,
Vėtrų siausmams patikėjęs? 
Švietė it aušros kraujuj, 
Lūkesčiais pasakas sėjo.

Prie trobos sužvengia žirgas, 
Atšvaituos langai sublyksi. 
Iš liepsnų dėliojas žodžiai, 
Iš tylos pakyla balsas.

Eisiu ir vėl, kur ūkuos 
Nerimas žemę apsėmęs. 
Pakele medžiai linguos, 
Aš, kepures nusiėmę.

Ką žvaigždynai žemei žada? 
Kokie vėjai drumsčia tolį? 
Ant kalnų laužai tvanoja, 
Tamsią naktį ugnys skrodžia.
2001.11.28

* * ♦

Džiaugsmo nelaukia žmogus, 
Žengęs paliesti pasaulį. 
Vėjuose — mano dangus, 
Vėjuose — ašarų saulė.

2001.12.30

Sužvarbęs ruduo pabeldė 
Į lango stiklą. Žiūriu, 
Atpažinimo ženklas rankoj 
Geltonas klevo lapas.

♦ * ♦

Kai tu ėjai pro obelį taku,
Žiedų lapeliai švelniai pasikėlė 
Ir, kaip drugiai plevendami pulku, 
Tau ant plaukų sužibo tarsi gėlės.

.Įsileisk!” — prašo prigludęs.

Bet jų ranka nepurtei nuo galvos,
Žengei toliau graži nei karalaitė, 
Ir obelis tau plojo ant kalvos, 
Ir plojo saulė, džiugesiu nukaltus.

2001.10.20 2002.05.07
♦ * ♦

Ant užmiršto kapo gieda 
Margaplunksnė grakšti paukštytė, 
Kaip nykštukas nardo krūmelyj.

Gražios, matyt, būta sielos, — 
Sako praeivis.

♦ * ♦

Neardysiu tylos...
Tegul už mane byloja
Vyšnios žiedas, spindintis saulėj.

Nežinau puikesnės melodijos.

2002.05.01 2001.10.02

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija (ją toliau vadinsiu 
LKM akad.) bolševikų val
džios Lietuvoje uždaryta 1940 
m. Bolševikams okupuojant 
Lietuvą, daug akademijos na
rių pasitraukė į Vakarų 
valstybes, pirmiausia ir dau
giausia į Vokietiją. Vykstantis 
karas ir kelių metų pokario 
sumišimas neteikė galimybės 
nariams susitikti ar net ir 
susižinoti. Tik 1952 m. akad. 
nario Stasio Bačkio (buvo Lie
tuvos pasiuntinybės Prancūzi
joje sekretorius) iniciatyva, su
sirišus su keliais kitais akad. 
nariais, atsteigta LKM akad. 
su vadovybe Romoje. Įvairiose 
valstybėse, ypač Amerikoje, 
apsigyvenę akad. nariai, pri
sidėjus ir naujai įstojusius, su
darė per 400 narių organiza
ciją ir reiškėsi gyva veikla.

1972 m. LKM akad. gavo, 
kun. Pranciškaus Juro įkurtą 
ir toliau plečiamą, Amerikos 
Lietuvių kultūros (buvusios 
katalikų) archyvą ir muziejų, 
— trumpai pavadintą Alką. Jį 
išlaikyti, plėsti, lietuvių kultū
ros pasireiškimų medžiagą 
išsaugoti, taip pat padėti aka
demijai leisti krikščionišką 
mokslinę spaudą, reikia fi
nansų. Akademijos vadovybė 
Romoje pavedė Amerikoje gy
venantiems akad. nariams, 
išskirtinai priklausantiems 
Boston, New York ir Putnam 
židiniams, akademiją inkor
poruoti. Tai putnamiečių: pre-

lato Vytauto Balčiūno, kun. 
Stasio Ylos ir prof. Antano 
Kučo (Kučinsko) padaryta 
Connecticut valstijoje 1972 m. 
Inkorporacįja apima tik Ame
rikoje gyvenančius: inkorpo
ruotoji akademija, jos nariai ir 
rėmėjai atleidžiami nuo vals
tybės mokesčių už paaukotas 
aukų vertės ir pinigų su
mas. Pagal įstatymus, inkor
poruota organizacija negali 
priklausyti, ne JAV valstijose 
esančiai, nors ir to pat vardo, 
organizacijai, bet nedraudžia
ma remti mokslinę, kultūrinę 
bei visuomenės gerovės kėlimo 
veiklą bet kur, tad ir LKM 
akad. Lietuvoje, kuri atsikūrė 
1990 m.

Inkorporuotos LKM akad. 
veikla gana sudėtinga, nes jai 
priklauso ir du padaliniai: 
Alka bei „Krikščionis gyve
nime”, abu padaliniai yra au
tonominiai. Inkorporuota akad. 
telkia lėšas savo veiklai ir pa
galbai LKM akad. Lietuvoje, 
krikščioniškai mokslo litera
tūrai leisti. Alka, turinti tris 
skyrius: biblioteką, muziejų ir 
archyvų skyrių, juose turimą 
bei vis kaupiamą lietuviškos 
kultūros apraiškų medžiagą 
tvarko ir saugo, teikdama ga
limybę ja pasinaudoti, tos 
medžiagos ieškantiems, tiek 
pačioje Alkoje, tiek pasiun
čiamomis kopijomis. Alkoje 
knygų ir spaudos perteklius 
nuolat siunčiamas į bibliote
kas bei muziejus Lietuvoje,

kitokių rinkinių siunčiamos 
tik kopijos. „Krikščionis gyve
nime”, leidęs krikščionišką, 
ypač katalikišką, spaudą, 
prieš porą metų nustojo vei
kęs. Tos spaudos yra dar likę 
Alkoje.

Inkorp. akad. pavestas ad
ministruoti prof. Kazio Almino 
dovanotas LKM adak. 1976 m. 
ūkis, esantis Nebraska valsti
joje. Ūkis buvo išnuomotas ir 
nešė pelną, kuris, aukotojo nu
rodymu, buvo atiduodamas 
LKM akad., jos mokslinių 
knygų leidimui. Paini ūkio ad
ministracija, neįmanomumas 
tikrinti ūkio nešamą pelną, 
Nebraska valstijos atsisaky
mas atleisti ūkį nuo žemės 
mokesčių ir pelno sumos 
mokesčio, vertė ūkį parduoti, 
kas ir padaryta praėjusį pava
sarį.

Aukščiau labai suglaustai 
pateiktos žinios, LKM akad. 
istorija ir veikla leidžia, be
sidomintiems akademija, ge-

riau suprasti metinio inkor
poruotos akad. narių susirin
kimo pranešimus. Susirinki
mas vyko 2002 m. spalio 19 d. 
Alkos patalpose, Putnam, CT.

Susirinkimas pradėtas kun. 
R. Krasausko malda ir buvo 
vadovaujamas Juozo Rygelio, 
inkorporuotos akad. pirminin
ko. Atsistojimu bei malda pri
siminti ir pagerbti akademijos 
mirusieji. Pagal priimtą dar
botvarkę, kviesta viešnia Vai
va Vėbraitė-Gustienė, Lietu
vos Respublikos Švietimo vice- 
ministrė, padarė pranešimą 
apie paruoštą Lietuvos mo
kyklų reformą. Pertvarkymas 
pritaikomas ES reikalavi
mams. Pertvarkymu vyks 
daug pakitimų ir daug moky
tojų, ypač vyresnio amžiaus, 
pasisakė prieš pakeitimus, 
nes įvedamos naujos sritys ir 
patį mokymą reikės keisti į 
progresuojantį, tad gresia mo
kytojų skaičiaus sumažini
mas. Nukelta į 2 psl.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Rezistentas poetas Gintautas Iešmantas; Lietuvių kata

likų mokslo akademija — 1 psl.

Iškilmės Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakul
tete; Žmogaus ir gamtos žiema Čiurlionio galerijoje — 2 psl.

Ilgas dail. Prano Domšaičio kūrybos kelias namo — 3 psl.

Dr. M. Budrienės ir S. Jautokaitės knygos — 4 psl.
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Akademinis Ateities savaitgalis
Kaip galima matuoti akade

minius renginius ir savaitga
lius, kuriuose dalyvauja įvai
rūs paskaitininkai, svarstymų 
dalyviai ir klausytojai? Juk to
kio pobūdžio savaitgaliai nėra 
universitetiniai kursai, ku
riuos baigusieji gauna užskai
tas ir pažymius. Tai nėra vien 
kultūrinio pobūdžio renginiai, 
kurie dažnai laikomi pasise
kusiais grynai iš dalyvių gau
sumo. Kaip bebūtų, Čikagos ir 
apylinkių sendraugių ateiti
ninkų sudarytas akademinio 
savaitgalio rengimo komitetas 
suruošė jau 22-ąjį Ateities 
akademinį savaitgalį spalio 
26-27 d. Ateitininkų namuose, 
Lemont, IL. Dalyvavusieji ge
riausiai gali pasisakyti, ar sa
vaitgalis patenkino jų norus 
bei pageidavimus. Reikia tikė
ti, kad savaitgalis šį bei tą pa
siekė, nes tai buvo 22-asis 
toks savaitgalis, kuris dar vis 
sutraukia dalyvių ir publikos.

2002 m. savaitgalio paskai
tos ir svarstybos giminingos 
tuo, kad jas rišo tematikų siū
lai. Sesijos ir paskaitos ap
žvelgė įvairius, Lietuvai svar
bius, istorinius momentus ir 
žmones įvairių laikotarpių 
metu. Buvo žvelgiama į Antro
jo pasaulinio karo metus, 
ištrėmimų į Sibirą laikmetį ir 
po jo, Lietuvos okupaciją, įvy
kius abipus Atlanto per pas
kutinius kelis metus. Akade
minio savaitgalio metu vyko 
parodėlė, kuri taip pat pa
minėjo Lietuvos istorinį įvykį 
— 30 metų sukaktį nuo pirmo
jo „Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” numerio išlei
dimo. (2002 m. gruodžio mėn. 
„Kronikos steigėjas ir ilgame
tis redaktorius, vysk. S. Tam- 
kevičiuB bus pagerbtas meda
liu Xavier u-tete, Cinncinnati, 
Ohio). Savaitgalis nerengia
mas vien ateitininkams, bet, 
kaip paprastai, norima prista
tyti krikščioniškos ir inteli
gentiškos dvasios pilną pro
gramą. 2002 m. savaitgalį 
jungė ateitininkų visuome

Jaunimas ir vyresnieji Ateities savaitgalio dalyviai.

Jonas Pabedinskas, vienas pagrindinių Ateities savaitgalio orga
nizatorių su paskaitininke dr. Julija Šukyte.

niškumo, krikščioniškumo ir 
kitos veiklos principų temos.

Archyvai

Literatūros daktarė Julija 
Šukytė buvo pirmoji savaitga
lio paskaitininkė. Ji pristatė 
temą „Laiškai iš Vilniaus, pri
siminimai iš Sibiro: rank
raščiai, archyvai ir literatūra,” 
paįvairindama savo praneši
mą skaidrėmis. Tai buvo lyg 
„dvejų Onų” analizė. Prane
šimų metu dalyviai susipažino 
su Ona Šimaite ir Ona Šu
kiene — tai dvi stiprios, daug 
kančių ir sunkumų patyru
sios, moterys, kurios rašė laiš
kus, o pirmoji — dienoraštį. 
Viena buvo bibliotekininkė, 
kuri padėjo žydams Vilniaus 
gete, vėliau pati gavo leidimą 
emigruoti į Izraelį, dar vėliau 
gyveno Prancūzijoje. Jos 
kruopščios korespondencijos 
vyko su plačiai išmėtytais 
draugais, dienoraštyje pami
nėta kur, kam, ką rašė. Kita 
asmenybė, Ona Šukienė, tai 
moteriškė, ištremta ir ilgą 
laiką gyvenusi Sibire, kuri 
rašė laiškus savo vaikams už
sienyje rašė vaikų pasakas jau 
suaugusiems savo vaikams, 
nuo kurių ilgus metus buvo 
atskirta. Dar įdomiau, jos 
anūkė, prelegentė, užtiko ap-; 
rašymą apie savo močiutę vie
no kunigo prisiminimuose, 
rastuose JAV universiteto ar
chyve. Iš abiejų moterų laiškų, 
korespondencijų ir dienoraščių 
galima pažinti rašytojų cha
rakterį, ūpą, bet ir aplinką, 
sąlygas, kuriose jos gyveno. 
Pranešėja taip pat pasidalino 
mintimis apie archyvų svar
bumą ir problematiką JAV bei 
Lietuvoje — nėra centralizavi
mo ir nematyti, kad kas tų 
pokario laikmečių rankraš
čius, korespondencijas, asme
niškus dokumentus iš viso 
rinktų sistemingai, nebent iš 
žymių asmenybių — visuome
nininkų ir rašytojų. Moks
lininkui taip pat nemalonu iš
girsti, kad tokia brangi me

džiaga išmesta su šiukšlėmis, 
nežinant jos vertės. Ironiška, 
kad taip kartais vadinami to 
žanro analizę atliekantys — 
„šiukšlininkais”.

Oligarchai

Pranešėjas iš Washington, 
D.C., Linas Kojelis gyveno ir 
dirbo beveik penkerius metus 
Lietuvoje. Jo tema: „Rusijos 
energijos oligarchų įtaka Lie
tuvos politikoje ir ekonomi
koje”, rėmėsi jo patirtimi, dir
bant Lietuvoje, skaitant Lie
tuvos spaudą, stebint verslo ir 
politikos žygius. Iš savo patir
ties, dirbant su „Power Brid- 
ge” projektu, jis davė kon
krečių pavyzdžių, kad negali
ma neigti fakto, jog Lietuvos 
kaimynė Rusija vėl nori paim
ti Lietuvą į savo glėbį, prade
dant energetikos infrastruk
tūros kontrole. Linas Kojelis 
įrodė ne vieną atsitikimą iš 
elektros, dujų, naftos sričių, 
kad Lietuvoje vystosi naujas 
bendravimo tinklas su Rusija, 
peržengiantis oficialius ir 
įprastus tarpvalstybinių ryšių 
palaikymo būdus. Tai nėra 
Lietuvos nei jos žmonių nau
dai. Reikia tikėtis, kad paskai
tininkas išspaudins savo pra
nešimą spaudoje — taip susi
darytų tikslus vaizdas, iliust
ruotas Lietuvos spaudos ži
niomis ir konkrečiais atsitiki
mais. Reikia apie tokius da
lykus žinoti ir kalbėti, reikia 
atvirumo ir drąsos pastebėti ir 
viešai analizuoti žygius bei 
įvykius, kurie nėra Lietuvos 
naudai, einant dar naujos de
mokratijos keliu. Nesmagu iš
girsti, kad yra žalingų atvejų, 
kad Lietuvoje nesilaikoma 
vakarietiškos etikos ir profesi
nio elgesio normų.

Tautiškumas ir 
lietuviškumas

Svarstybose „Jaunimo keliai 
į krikščioniškumą ir tautiš
kumą” mintimis pasidalino 

pranešėjai. Daina Siliū-

nienė kalbėjo apie sporto mai
nus tarp jaunų Čikagos ir apy
linkių sportininkų su Lietu
vos jaunais sportininkais. Tai 
prasidėjo, kaip paprastos krep
šinio rungtynės, o virto jungi
niu — tarp Lietuvoje ir JAV 
gyvenančių lietuvių kilmės 
jaunuolių, ir net tarp įvairių 
Čikagoje gyvenančių lietuvių 
kilmės jaunuolių „bangų”. 
Paskaitininkė priminė, kad, 
dalyvaujant sporto koman
doje, nebūtinai reikia būti tos 
pačios tikybos ar net tobulai 
mokėti lietuvių kalbą. Šiais 
sporto mainais, vadovai pajuto 
pareigą suartinti dvi kultūras 
(lietuvių, gyvenančių abipus 
Atlanto), o apsilankymų metu 
sportininkai ne vien sportuo
ja, bet daugiau supranta kas
dieninį savo šeimininkų gyve
nimą ir aplinką, kito krašto 
istoriją, kultūrą bei žmones. 
„Lituanikos” sporto progra
moje dalyvauja 30 trenerių 
Čikagoje, 2002 m. 89 žmonės 
vyko į Lietuvą, jaunimas (ir jų 
tėvai) jau klausia, kada vėl 
vyks į Lietuvą, ar susilauks 
svečių iš Lietuvos.

Prieš 12 metų Rima Polikai
tytė iš Jadvygos Damušienės 
gavo „palikimą”, jau 15 metų 
veikiančių „Lithuanian Heri- 
tage” stovyklų organizavimą. 
Tai kasmetinė vienos savaitės 
stovykla, kuri vyksta vasaros 
metu Dainavoje, Michigan. Ji 
rengiama lietuvių kilmės jau
nuoliams, kurie išmoksta apie 
savo lietuviškąją kilmę, kul
tūrą ir istoriją. Stovyklos va
dovų eilėse — ilgametis ko- mišrainėje, 
mendantas Marius Polikaitis 
ir būrys pasišventusių va
dovų, įskaitant jau paaugu
sius buvusius stovyklautojus. 
Stovykloje gvildenamos temos: 
„ką man reiškia būti lietuviu”, 
„kas yra kultūra ir kuo (mes, 
lietuvių kilmės, asmenys) ski
riamės nuo kitų tautų”, „ką 
reiškia pasirinkti lietuvybę”. 
Stovyklos turi tokį pasise
kimą, kad joms nereikia rekla
mos. Per paskutinius kelis 
metus stovyklas įdomiai pra
turtino neseniai iš Lietuvos 
atvykusieji, kurių tėvai gal 
nespėja jų užregistruoti į kitas 
stovyklas. Stovykloje taip pat 
vyksta būrelių diskusijos dva
sinėmis temomis, pravedamos 
kunigų, vienuolių ir klierikų 
— ta patirtis kai kuriems sto
vyklautojams unikali, kalbėti 
gilesnėmis tikėjimo, gyvenimo

Ofelija Vainienė ir Linas Kojelis — kalbėjo ekonomikos temomis.Dr. Augustinas Idzelis.

Tautiškumo ir lietuviškumo temomis diskutavo Rima Polikaitytė (iš kairės), Lukas Laniauskas ir 
Daina Siliūnienė. Visos nuotraukos iš Ateities savaitgalio Jono Kuprio.
b
prasmės temomis. Visi nauji 
stovyklautojai atvyksta su ma
ža stovyklavimo patirtimi, o 
išvyksta, nusprendę ir pasirin
kę būti krikščionimis ir lietu
viais, JAV tautybių ir religijų

Studentas Lukas Laniaus- 
kas pasidalino mintimis apie 
patirtį ir įspūdžius iš 2002 m. 
vasarą Toronte įvykusių Pa
saulio jaunimo dienų. Jose 
dalyvavo pusantro šimto daly
vių iš Lietuvos, bet daug ma
žiau Šiaurės Amerikos lietu
vių, kilmės jaunuolių. Tačiau, 
pagal kalbėtoją, ši katalikiška 
piligriminė kelionė, ir apskri
tai katalikiškos veiklos žygiai, 
paveikia jaunimą. Jose daly
vavimas parodo jaunų suau
gusių pasirinkimą veikti kata
likiškoje veikloje bei gyveni
me. Jaunimas vis mokosi iš 
tėvų ir suaugusių pavyzdžių 
ir organizacįjose, kaip ateitinin
kai. Išeita patirtis ilgainiui 
priveda prie pasirinkimo. Dva
singas jaunimas parodo, kad 
jis nenori nueiti gyvenimo ke
liu į šoną.

1941 m. laikmečio 
svarstybos

Svarstybose „1941 m. Sukili
mo vertintojų vertinimas” da
lyvavo: dr. Augustinas Idzelis, 
dr. Kazys Ambrozaitis, Pily
pas Narutis. Pranešėjas Idze- 
lis savo pranešime nuodugniai 
analizavo 2001 m. Lituanus 
žurnalo specialų numerį (47 
tomas, 4 numeris), kuris skir
tas paminėti Holokausto 60 
m. sukaktį. Jis ypač aptarė 
ten išspausdintą Salamon 
Atamuk straipsny „The hard 
long road toward the truth: on 
the 60th anniversary of the 
Holocaust in Lithuania”. Pra
nešėjas paminėjo ne vieną at
vejį, kur tų metų žydų gy
ventojų skaičiai Lietuvoje ne
tiksliai apskaičiuojami, kad 
pavyzdžiai, įrodant antisemi
tizmą, buvo netikslūs ir pan. 
Kaip ir su politinėmis temo
mis, šitokio pobūdžio istorinė 
analizė geriausiai supranta
ma, ją išgirdus asmeniškai, ar 
pasiskaičius jo visą tekstą. 
Reikia tikėtis, kad paskaiti
ninkas dr. Augustinas Idzelis 
spausdins savo pranešimą 
JAV gyvenantiems lietuviams 
prieinamoje spaudoje. A. Idze- 
lis teigė, kad tas Lituanus nu
meris buvo vertingas, bet rei
kia moksliškai reaguoti į iš
kreiptus faktus.

Dr. Kazys Ambrozaitis ir 

inž. Pilypas Narutis pridėjo 
savo minčių, kaip tų laikų liu
dininkai. Iškeltas klausimas 
apie liudininkus — kaip gali
ma galutinai užfiksuoti, ką 
liudininkai mato, kur yra tei
sybė, ką galima pasakyti ir 
prisiminti 60 m. po įvykio? 
Taip pat buvo minėta, kad šių 
įvykių analizė per dažnai nėra 
traktuojama, kaip Lietuvos 
okupacijos metais įvykusieji 
įvykiai. Tarp kitko, įdomu 
pastebėti, kad Lietuvos jauni
mas dalyvavo pačioje veikloje, 
o dabar Lietuvos jauni istori
kai neskuba analizuoti šiuos 
plačiajame pasaulyje dar iki 
šių dienų vertinamus įvykius.

Žiniasklaida

Svarstybose „Žiniasklaida 
Lietuvoje ir JAV: panašumai 
ir skirtumai” dalyvavo Draugo 
redaktorė Danutė Bindokienė, 
„Amerikos Lietuvių televizi
jos” laidų vedėjas Arvydas Re- 
neckis ir Čikagos lietuviškųjų 
radijo programų bendradarbis 
Leonas Narbutis. Buvo kalba
ma daugiausia apie Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių, o ne 
amerikiečių žiniasklaidą. Bu
vo galima pastebėti, kad kal
bėjusių patyrimas ir pastabos 
kai kuo panašios, bet visvien 
jų „žanruose” yra unikalių pa
tirčių.

Nukelta į 3 psl.

Šio šeštadienio priede:
Tebetęsiama Ateities akademinių savaitgalių tradicija. — 

1 psl.

Eglė Juodvalkė pasakoja apie save, kūrybą ir literatūrą 
apskritai. — 2 psl.

Kornelijus Platelis kalbina kino režisierių V. Landsbergį 
apie Vilių Orvidą. — 3 psl.

Muzikinio sezono pradžia Carnegie Hali; leidiniai. — 4 
psl.
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Kalbos kilmė, pradžia ir 
išsi vystymas

Antanas Klimas

Keli žmonės, perskaitę ma
no knygelę Kalbos puošmenos 
ir pabiros (Vilnius, 2001), ma
nęs prašė parašyti apie kalbos
— perse — pradžią bei kilmę 
ir šnekos/kalbos išsivystymą 
šioje mažoje planetoje. O šiuo 
metu mūsų žemelėje priskai- 
tome apie 5,000 kalbų.

I. Kelios įvado pastabos

Vienas kalbos aistruolis 
klausia, ar visos šios žemės 
kalbos — per daugelį tūks
tančių metų — išsivystė iš 
vienos kalbos, ar keliose že
mės vietų vystėsi atskiros kal
bų grupės, arba kalbų šei
mos?

Niekas — nei kalbininkai, 
nei istorikai, nei psichologai, 
nei antropologai, nei fiziologai
— to klausimo atsakyti negali. 
Bendra nuomonė yra tokia: 
gali būti ir taip, ir kitaip. T.y., 
visos tos šių dienų kalbos 
(apie 5,000) galėjusios išsivys
tyti iš vienos kalbos, arba 
įvairios kalbos galėjusios išsi
vystyti ir visiškai atskirai — 
iš daugelio kalbos šaltinių.

Kaip pati šneka/kalba pra
sidėjo, niekas nieko tiksliau 
pasakyti negali, nes kalba 
(kalbos) vystėsi kelis šimtus 
tūkstančių metų, ir jos visos 
visą laiką taip daug keitėsi, 
kad vadinamosios pirminės 
kalbos niekaip negalima at
statyti, atkurti. Beveik to ne
galima net įsivaizduoti.

Todėl daugelis kalbininkų, 
antropologų, psichologų net ir 
nenori rašyti apie kalbos pra
džią, kilmę bei ankstyvąjį išsi
vystymą.

Bet visgi esama kelių teori
jų, hipotezių, kurių svarbiau
sias mes čia suminėsime.

1. Gamtos garsų pamėg
džiojimo hipotezė.

Ji kitaip dar yra vadinama 
onomatopoetinė hipotezė. Kai 
kurie kalbininkai galvoja, kad 
kalba galėjusi atsirasti tada, 
kai žmonės mėginę pamėg
džioti įvairius gamtos garsus. 
Tai mes žinome dėlto, kadangi 
kiekvienoje pasaulio kalboje 
yra aiškių gamtos garsų, su
keliamų gyvulių, paukščių, 
vabzdžių, vėjo, vandens, me
džių, lietaus, audros, perkūno, 
griausmo ir pan. Tik keli labai 
aiškūs pavyzdžiai iš lietuvių 
kalbos: kukuoti, mūkti, šnypš
ti, dūgzti, zirsti, kriuksėti, 
pliaukšėti, paukšėti, šnibždėti, 
murmėti, baubti, kliuksėti, 
čiaudėti ir t.t.

Antra vertus, remiantis šia 
hipoteze, yra labai sunku pa
aiškinti, kaip išsivystė tarkim, 
tokie žodžiai, kaip skaitvar
džiai: vienas, du, trys, keturi, 
penki... Ir daugelis abstrakčių 
žodžių...

2. Vidinio fiziologinio iš
sireiškimo hipotezė.

Žmonės, esą, labai seniai 
„leisdavę” įvairius garsus: žag
sėjo, riaugėjo, atsirūgdavo, 
prunkštė, čiaudėjo, juokėsi, 
kvatojo, kosėjo, mykė, klykė, 
kriokė, cypė... Per kartų kar
tas, beimituojant, pamėgdžio
jant bei bemoduliuojant šiuos 
ir panašius „kūno” garsus, iš
sivystė kalba, tiksliau sakant, 

šneka, šnekėjimas, kas vėliau 
buvę susisteminta.

3. Informacijos/komuni- 
kacįjos perteikimo hipo
tezė.

Pagal ją — žmonės visą lai
ką norėję vienas kitam ką 
nors pasakyti, pareikšti, pa
aiškint, garsais perduoti. Se
niai, labai seniai tai buvę da
roma gestais, judesiais, paly
dimais tam tikrais garsais. 
Kada žmogus pradėjo gamin
tis vis įvairesnius bei sudėtin
gesnius įrankius, tos informa- 
cijos/komunikacijos reikėję vis 
daugiau, ji darėsi sudėtinges
nė. Žmogus pradėjęs įvardinti 
įvairius įrankius, daiktus, 
veiksmus, o vėliau ir abstrak
čius dalykus... Taip per tūks
tančius generacijų išsivysčiusi 
kalba (kalbos).

4. Išraiškos hipotezė.
Ši hipotezė rišasi su žmo

gaus palinkimu gerbti, garbin
ti kokias nors aukštesnes bū
tybes, dievus. Šios hipotezės 
šalininkai galvoja, kad seniau
sia tokio garbinimo forma yra 
buvusi vienoki ar kitoki jude
siai, tam tikri apeiginiai šo
kiai. Tų judesių/šokių metu 
buvę šaukiama, rėkiama, niū
niuojama, skanduojama bei 
giedama. Iš viso to per tūks- 
taričius metų išsivysčiusi kal- 
ba.Teisybė, ši hipotezė turi 
mažiausia šalininkų.

Kai kurie kalbininkai galvo
ja, kad kalbos kilmę/pradžią 
reikėtų aiškinti — bent iš da
lies — visomis anksčiau minė
tomis hipotezėmis. Tai reikš
tų, kad kai kurie kalbos gar
sai, žodžiai, formos atsiradę, 
išsivystę tai dėl vienos, tai dėl 
kitos priežasties. Vėliau visi 
tie garsai, žodžiai, formos su
sipynę į vieną sandarą „paga
mindami” posakius, išsireiški
mus, sakinius.

Bet, reikia pasakyti, kad 
niekas iš kalbininkų netvirti
na atradęs, arba bent teoriš
kai sugalvojęs, kalbos kilmės 
raktą.

Visos pasaulio kalbos — ir 
mirusios, ir gyvosios — per il
gus tūkstantmečius yra labai 
daug pasikeitusios, ir jose da
bar nebeįmanoma surasti ko
kių nors pradinių kalbos bruo
žų bei elementų.

Fiziologai dabar galvoja, kad 
patys pirmieji kalbos (šnekos) 
daigai, t.y. tam tikri garsai, 
galėję pasigirsti jau prieš 
daugmaž 1,000,000 metų, ka
da komo sapiens jau tvirtai 
pradėjo vaikščioti dviem kojo
mis, t.y., kada jis jau tapo 
komo erectus.

Tuo metu, spėjama, jau buvę 
pakankamai išsivystę žmo
gaus smegenys, kurie valdo 
tuos žmogaus kūno organus, 
gaminančius garsus: t.y. plau
čius, gerklę, balso stygas, bur
nos dalis, liežuvį, lūpas, dan
tis ir pan.

Kalbininkai galvoja, kad pir
mieji žmogaus pro burną iš
leisti garsai žymėjo tai, kas 
žmogui buvo sava, artima, ge
rai pažįstama: būtent, žmo
gaus kūno dalys ir tų dalių at
liekamos funkcijos.

II. Šnekos/kalbos pradžia

Kai kurie to klausimo tyri
nėtojai samprotauja, kad pa
čioje pradžioje, pradžios stadi
joje, žmogus galėjęs imituoti, 
pamėgdžioti gal trįjų rūšių 
garsus:

a. savo kūno garsus;
b. artimos aplinkos garsus;
c. kūdikių vebeliavimą bei 

burbuliavimą.
Reikėtų čia gal prisiminti, 

kad anais labai senais laikais 
žmogus (homo sapiens; komo 
erectus) dar neturėjo daug 
įrankių, neturėjo būstų, na
mų, o gyveno olose, miškuose, 
gal prie upių ir ežerų. Anais 
laikais — prieš šimtus tūks
tančių metų — žmogus dar ne
turėjo drabužių, o dangstėsi 
kailiais, lapais, šakelėmis, la
pų pintiniais. Ir šeimos, mano
ma, dar nebuvę... Visa tai at
siradę daug vėliau, po dauge
lio tūkstančių metų.

Kokius garsus žmogus pir
miausia ištarė, sunku net ir 
įsivaizduoti. Tačiau daugelis 
J 
tyrinėtojų sutinka, kad anks
tyviausi žmogaus šnekos gar
sai buvę balsiai, nes juos iš
tarti lengviausia. Gal kas 
nors panašaus į a, e, i, y, o, ū, 
u... Priebalsiai (b, d, g, p, t, k, 
m, n, s ir t.t.) išsivystę kiek 
vėliau.

Kokie yra buvę pirmieji 
skiemenys, žodžiai, posakiai, 
sakinėliai — niekas dabar ne
gali pasakyti.

III. Šnekos (kalbos) 
vystymasis

Per tuos kelis šimtus tūks
tančių metų žmogaus šneka 
(šnekos), arba kalba (kalbos) 
niekuomet nebuvo nusistovė
jusi: ji nuolat keitėsi — iš vie
nos vietos į kitą, iš vienos kar
tos į kitą.

Mums dabar tai labai sunku 
spręsti, nes kalbos vystėsi, 
kaip jau buvo minėta, gal apie 
1,000,000 metų, t.y. per 
250,000 kartų. O tik apie 
3,500 m. pr. Kr. pasirodo pa
tys pirmieji rašto paminklai: 
Egipto hieroglifai ir šumerų 
kyliaraštis. Taip pat mes šiek 
tiek žinome apie vienos kitos 
kalbos išsivystymą tik per 
paskutinius 5,500 metų, o 
prieš tai buvę 995,000 metai 
mums ligi šiol — bent kalbų 
atžvilgiu, vis dar yra terra in- 
cognita.

Didelė dalis tų 5,000, šiuo 
metu Žemėje esančių, kalbų 
dar ir dabar neturi rašto. Kas 
metai keliasdešimt kalbų iš
miršta, išnyksta. Pvz., JAV 
anksčiau keliasdešimt tūks
tančių asmenų turėjusi, ka- 
jovų (Kiowa) indėnų kiltis 
2001 metais jau teturėjo tik 
250 kajovų kalbą dar mokan
čių indėnų.

Amazonės džiunglėse kadai
se buvę kalbama keliais šim
tais atskirų kalbų. Šiuo metu 
tų kalbų yra likusių tik kelio
lika.

Dabar vėl grįšime prie šne- 
kos/šnekų ir kalbos/kalbų išsi
vystymo.

Gal prieš 900,000 m. pra

sidėjo — taip samprotaujama 
— lyg ir antroji šnekos/kalbos 
išsivystymo pakopa: susidarė 
jau tam tikros garsų grupės, 
skiemenys ir atskiri žodžiai, 
vardai, pavadinimai.

Kai kurie mokslininkai (kal
bininkai, antropologai, fiziolo
gai, istorikai, psichologai) 
samprotauja, kad tokie anks
tyvieji žodžiai gal dar turėję 
daug reikšmių. Tik vėliau vie
nas žodis pradėjęs žymėti vie
ną konkretų daiktą, dalyką, 
veiksmą ir pan.

Per pirmąją to vieno milijo
no metų pusę, galima spėti, 
atsiradę, šalių garsų grupių, 
taip pat ir atskirų žodžių, vie
nas kitas trumpas posakis, 
trumpi sakinėliai.

Kiek vėliau — gal prieš 
500,000 metų — atsiradę ap
linkos, įrankių, šeimos narių 
pavadinimai, vardai, žodžiai. 
Žinoma, čia visa tai dar vis 
yra tik spėjimai.

Sunkiau įsivaizduoti ir su
prasti, kaip atsirado ir išsi
vystė veiksmo pavadinimai, 
veiksmažodžiai; o ypač sunku 
įsivaizduoti, kaip išsivystė 
abstrakčios sąvokos. Vieno 
kito veiksmažodžio atsiradi
mą, tarkim, galima suprasti; 
pvz., galvoti, aišku, yra suda
rytas iš daiktavardžio galva, o 
pats žodis galva, manoma, 
turi ką nors bendra su daikta
vardžiu galas!.. Bet kaip iš
sivystė žodžiai eiti, tikėti, dėti, 
imti, ir t.t.?

IV. Paskutiniai 100,000 
metų

Beveik visi šio klausimo ty
rinėtojai sutinka, kad prieš 
100,000 metų mūsų žemelėje 
jau buvę daug kalbų: keli šim
tai, o gal ir keli tūkstančiai.

Šiame paskutiniame šimta- 
tūkstantyje jau vienaip ar ki
taip buvę gyvenama visuose 
žemynuose: Afrikoje, Europo
je, Azijoje, Amerikoje ir Aust
ralįjoje. Juo plačiau žmonės 
paplito po visus žemės kampe
lius, tuo daugiau išsivystė kal
bų. Pvz., mes jau minėjome, 
kad vien Amazonės miškuose 
buvo kalbama keliais šimtais 
atskirų kalbų. Naujosios Gvi
nėjos saloje dar XX a. pra
džioje buvo kalbama apie pen
kiais šimtais atskirų kalbų.

Tarp kitko, paskutiniais me
tais mokslininkai linkę galvo
ti, kad žmogus „keliavo” daug
maž taip: iš Afrikos į Europą 
ir Aziją, o iš ten — į Ameriką 
ir Australiją.

Reikia dar prisiminti, kad 
per tuos, tarkim, 995,000 me
tų egzistavo tik šneka / šnekos. 
Jokio rašto nebuvo. Todėl ir 
visos kalbos (šnekos, tarmės) 
galėjo smarkiai keistis.

Pirmieji mėginimai užrašyti 
kalbos garsus, buvo padaryti 
tik apie 3500 m. pr. Kr. — 
Egipte ir Šumerų valstybėje 
(dab. Irakas). Bet tuo metu 
keli tūkstančiai kalbų mūsų 
mažoje planetoje jau buvo 
visiškai išsivystę ir susiforma
vę, ir iš tų palyginti vėlyvų 
rašto paminklų labai sunku 
spręsti, kas galėjo įvykti per 
ankstyvesniuosius 995,000 
metų.

V. Baigiamosios pastabos

1. Pinhiausia, visi moksli
ninkai sutinka, kad kalba yra 
tik kalbos padargų (plaučių, 
gerklių, balso stygų, burnos 
ertmės, gomurio, liežuvio,

Mizgirių gintaro muziejaus parodos, suruoštos š.m. spalio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
IL, eksponatas „Nidos lobis” —jei prakalbėtų šie gintaro dirbiniai, gal atvertų mums žilosios lietu
vių kalbos praeities paslaptis... Jono Kuprio nuo
trauka.
dantų, lūpų...) gaminamas 
garsų srautas, ir daugiau nie
ko. T.y., žmogaus šneka/kalba 
neturi ir negali turėti jokios, 
realų gyvenimą keičiančios, 
galios. Kitaip sakant, visos 
magiškos formulės, burtai, 
užkalbėjimai yra tik žmonių 
išsigalvoti dalykai.

Visų rūšių tautosaka — pa
sakos, dainos, padavimai, le
gendos, mįslės, patarlės, prie
žodžiai, visų tautų (ir kalbų)

Nauju žvilgsniu pažvelgus į 
Julijoną Lindę-Dobilą

Lapkričio 14 dieną Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tute literatūrologas Ramutis 
Karmalavičius suorganizavo 
mokslinę konferenciją „Lite
ratūros esmių architektas”. Ši 
Naujosios literatūros skyriaus 
konferencįja buvo skirta ra
šytojo, dramaturgo, publicisto 
bei kritiko Julijono Lindės- 
Dobilo (1872-1934) 130-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 
Konferencįją parėmė Lietuvos 
valstybinis mokslo ir studijų 
fondas.

Šis lietuvių rašytojas nepel
nytai buvo nustumtas į lite
ratūros paribį. Pasak Ramučio 
Karmalavičiaus, vakarietiš
kosios idėjos kaip tik sklido 
per Sofiją Čiurlionienę-Ky- 
mantaitę, Juozapą Albiną 
Herbačiauską, Kazį Puidą ir 
Julijoną Lindę-Dobilą. Šie au
toriai lietuvių literatūroje per 
menkai vertinami. Ši konfe
rencija — svarbus įvykis lite
ratūros ir visos kultūros pro
cese, nes naujai įvertinama 
Julijono Lindės-Dobilo asme
nybė, jo kūrybos reikšmė lie
tuvių literatūrai. Neabejotinas 
Lindės-Dobilo, kaip kultūrin
tojo, europietintojo, įnašas. 
Konferenciją pradėjęs, litera
tūrologas, instituto direkto
rius Algis Kalėda teigė, jog 
daugelio mąstyme Lindė-Do
bilas, jo kūrybinis palikimas 
dar skamba kaip savotiškas 
anachronizmas. Lindės-Dobilo 
mąstymo kitoniškumas, asme
nybės maištingumas, tautiš
kas nusiteikimas ir nuostatos 
nebuvo parankūs sovietmečiu, 
tad apie šį autorių kalbėta at
sargiai. Konferencija aktuali, 
nes Lindė-Dobilas buvo nau
jai suvoktas pranešėjų pasisa
kymuose, naujomis jo kūrybos 
interpretacijomis.

Konferencijos dalyviai pa
brėžė, jog Julijonas Lindė- 

literatūra yra tik žmogaus 
pastangos save, savo kalbą 
kaip nors pratęsti, įamžinti, 
suteikti tokių galių, kurių pati 
kalba perse, jokiu būdu negali 
turėti.

2. Šiuo metu, 21-jo amžiaus 
pradžioje, yra tik viena vienin
telė visuotinė, tarptautinė, 
globalinė kalba: anglų. Visos 
kitos kalbos (apie 5,000), nors 
ir kaip mylimos, branginamos, 
yra vien vietinės kalbos.

Tai įvyko dėl dviejų pagrin

Dobilas buvo neeilinė asmeny
bė. Rašytojui teko gyventi 
skirtingų tautų ir religijų ap
linkoje. Lindė-Dobilas gyveno 
XIX-XX amžiaus sandūroje, 
skaudžiai patyrė 1905 metų 
revoliucijos įvykius. Brendo 
dviejų kultūrų — lietuvių ir 
latvių — atmosferoje. 1981 m. 
Kuldygoje, Latvijoje, rašytojas 
baigė keturias vokiškos gim
nazijos klases. Tais pačiais 
metais įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Dirbo nevienoje 
Latvijos katalikų parapijoje. 
1922 m. mokytojavo ir direk
toriavo Panevėžyje. Skirtinga 
aplinka išugdė Lindės-Dobilo 
tolerancįją.

Konferencijos dalyviai įvai
riapusiškai interpretavo Lin
dės-Dobilo kūrybą. Be abejo, 
daugiausia dėmesio susilaukė 
jo romanas Blūdas, arba Lie
tuva buvusios Rusijos revoliu
cijos mete (1912). Tai — pir
masis psichologinis lietuvių 
romanas, nutiesęs taką Vinco 
Mykolaičio-Putino kūriniui Al
torių šešėly. Loreta Mačians- 
kaitė iškėlė šio kūrinio ne- 
skaitomumo problemą. Išties 
Blūdas sunkiai skaitomas dėl 
ištęsto pasakojimo, filosofavi
mų — retas skaitytojas ryžta

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Kaip ir kada prasidėjo žmonijos kąlba; prisimintas 
Lindė-Dobilas. — 1 psl.

Sėkmingas „Exultate” choro koncertas; vargonų virtuozo 
sukaktis; muzikos mokyklų kongresas. — 2 psl.

Sugrįžimai ir jiems paminėti koncertas Panevėžyje; 
muzikos ruduo atnešė pavasarį — 3 psl.

Lietuviški kryžiai iš Kolumbijos; užmegztas svarbus 
ryšys. — 4 psl.

dinių priežasčių: a. angliškai 
kalbančios valstybės laimėjo 
du paskutinius pasaulinius 
karus (1914—1918 ir 1939—
1945), ir b. 20-me amžiuje 
milžiniški technologijos bei 
komunikacįjos pasiekimai bu
vo padaryti daugiausia ang
liškai kalbančiuose kraštuose.

3. Lietuvių kalba, pati ar
chaiškiausia ir įdomiausia iš 
visų indoeuropiečių kalbų, iš
silaikys dar ilgą laiką — kaip 
ir visos kitos Europos kalbos.

si perskaityti šį romaną. Pra
nešėja, prisidengusi naiviojo 
skaitytojo kauke, pranešime 
„Ką reiškia blūdas Blūde 
interpretavo ambivalentišką 
santykį tarp noro ir baimės 
„blūdyti”. Loreta Mačianskai- 
tė iškėlė subjektyvumo prob
lemą romane. Elena Naujo- 
kaitienė pranešime „Julijono 
Lindės-Dobilo legendinio mąs
tymo stilistika Vasilijaus Kan- 
dinskio ir Jurgio Baltrušai
čio rekonstrukcijų kontekste” 
laisviau interpretavo roma
ną, jame įžvelgdama legendos 
bruožų. Akademiškesne inter
pretacija pasižymėjo Rimanto 
Skeivio pranešimas „Bajoriū- 
no dilema: nuo tikėjimo prie 
žinojimo”. Rašytojui pasisekė 
gyvai perteikti Bajoriūno cha
rakterį. Personažas — atsis
pindintis, tapsmo žmogus.

Be geriausio kūrinio — ro
mano Blūdas — Lindė-Dobilas 
yra parašęs dvi dramas: šir
dis neišturėjo (1921) ir Kur 
laimė (1930). Nors nė viena jų 
nebuvo pastatyta, bet kiekvie
na savaip įdomi — teigė Aušra 
Martišiūtė pranešime „Julijo
no Lindės-Dobilo draminė kū
ryba ir kritika”.

Nukelta į 4 psl.
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Atidarytas Rezistencijos studijų centras
Nora Pileičikienė

2002 m. gruodžio 7 d. Kau
no rajone, Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje, iškilmin
gai atidarytas Lietuvos ir už
sienio lietuvių rezistencijos 
studijų centras. Centro atida
rymo dieną gimnazijoje lan
kėsi Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus, 
Kauno rajono savivaldybės, 
Garliavos miesto vadovai, kiti 
svečiai. V. Adamkus susitiko 
su gimnazijos bendruomenės 
atstovais, apžiūrėjo gimnazi
joje sukauptos rezistencinės, 
ikonografinės ir archyvinės 
medžiagos ekspozicįją, pasi
rašė svečių knygoje ir padova
nojo keletą savo knygos Pert- 
keri darbo metai egzemplio
rių.

Centro atidarymo proga iš 
JAV savo sveikinimus atsiun
tė Į Laisvę fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti pirmininkas 
dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Ni
jolė Bražėnaitė ir kt.

Ieškant Rezistencįjos centro 
įkūrimo ištakų, vertėtų prisi
minti, kad nuo pat šios ugdy- 
mo įstaigos gyvavimo pradžios 
(jnokykla buvo įkurta 1992 
metais) gimnazija vykdė pla
čią pilietinio — patriotinio 
moksleivių ugdymo ir rezis
tencinės atminties puoselėji
mo programą, palaikė glau
džius ryšius su įvairiomis Lie
tuvos ir užsienio lietuvių orga- 
nizacįjomis, rezistentais. Gim
nazijoje buvo sukaupta uni
kali biblioteka, kurios pa
grindą sudarė iš užsienio lie
tuvių gaunama literatūra bei 
periodiniai leidiniai — Drau
gas (JAV), Tėviškės žiburiai 
(Kanada), Pasaulio lietuvis 
(JAV) ir kt. Gimnazijos ar
chyve sukaupta daug unika
lios, Juozo Lukšos atminimą 
įamžinančios, archyvinės me
džiagos.

1994 m. gimnazijoje už rė

Prez. Valdas Adamkus kalba Lietuvos ir užsienio lietuvių rezis
tencijos studijų centro atidarymo iškilmėse.

mėjų lėšas buvo įsteigtas ir 
įrengtas J. Lukšos-Daumanto 
muziejus bei katalikiško ugdy
mo centras. Muziejuje sukaup
ta unikali, originali medžiaga 
apie Juozą Lukšą-Daumantą 
(2002 m. mokyklinių muziejų 
konkurse muziejus buvo pri
pažintas vienu geriausių res
publikoje ir pelnė II laipsnio 
diplomą). Muziejuje ir katali
kiško ugdymo centre sukaupta 
daug istorinės, religinės bei 
kitos tematikos leidinių. Čia 
vyksta įvairūs renginiai, kon
ferencijos, susitikimai.

Idėja apie rezistencijos stu
dijų centro įkūrimą gimnazi
joje buvo ilgą laiką brandinta. 
Galiausiai Lietuvos ir užsienio 
lietuvių rezistencijos studijų 
centro įkūrimo iniciatyvos bei 
atsakomybės ėmėsi J. Lukšos 
gimnazijos direktorius, istori
kas Vidmantas Vitkauskas (jis 
yra ir J Laisvę fondo Lietuvos 
filialo valdybos pirmininkas). 
Gimnazijoje buvo suremontuo
tos ir įrengtos patalpos, įsi
gytas būtiniausias inventorius 
bei techninės priemonės, pa
rengta Lietuvos bei užsienio 
lietuvių rezistentų nuotraukų 
ekspozicija ir kt.

Rezistencijos studijų centro 
tikslas — naudojantis gimna
zijoje sukauptais Lietuvos bei 
užsienio lietuvių moksliniais, 
grožinės literatūros, periodi
niais leidiniais, archyvine me
džiaga bei kita, su rezisten
cine tematika susijusia, med
žiaga vykdyti metodinę, švie
tėjišką veiklą.

Užsibrėžto tikslo bus siekia
ma įvairiais būdais. Lietuvos 
ir užsienio lietuvių rezistenci
jos studijų centre bus kaupia
ma informacinė, enciklope
dinė, mokslinė, memuarinė, 
grožinė ir kitokia literatūra, 
periodika bei archyvinė me
džiaga apie Lietuvos ir už

sienio lietuvių rezistencinę 
veiklą, apie Lietuvos okupa
cinį režimą, apie sovietinių 
partinių bei represinių struk
tūrų veiklą. Bus kaupiama 
vaizdinė ir garsinė medžiaga. 
Sukaupta medžiaga bus siste
minama, klasifikuojama ir in
ventorizuojama. Visa tai bus 
analizuojama ir studijuojama, 
pristatoma moksleiviams, pe
dagogams, besidominčiai vi
suomenei. Bus sudarytos sąly
gos naudotis rezistencijos ty
rimų centre sukaupta me
džiaga moksleiviams, studen
tams, mokslininkams bei vi
siems, besidomintiems šiuo is
torijos tarpsniu.

Su rezistencine tematika su
sijusi vaizdinė ir garsinė me
džiaga bus renkama, kaupia
ma, demonstruojama bei ti
ražuojama. Numatoma daryti 
sukauptos medžiagos (tekstų, 
nuotraukų, įrašų) kopijas, da
lintis jomis su kitomis švie
timo ir mokslo įstaigomis, mo
kytojais bei mokslininkais. 
Taip pat numatoma, kad re
zistencijos tyrimų centro ben
dradarbiai teiks visuomenei 
informaciją (rašys straipsnius 
į spaudą, dalyvaus tematinėse 
radįjo ar televizijos laidose) 
apie užsienio lietuvių veiklą ir 

'jų indėlį, kovojant dėl Lietu
vos nepriklausomybės, puo
selėjant ir saugojant lietuvy
bę, remiant Lietuvą moraliai 
ir materialiai.

Kita rezistencįjos tyrimų 
centro veiklos sritis — įvairių 
konferencįjų, seminarų, pas
kaitų, susitikimų su buvusiais 
Lietuvoje bei užsienyje gyve
nančiais rezistentais, disiden
tais, su šių dienų politikos, 
kultūros, visuomenės veikė
jais rengimas. Bus palaikomi 
glaudūs ryšiai su praeityje bu
vusiomis rezistencinėmis ir 
šiuo metu veikiančiomis įvai
riomis patriotinėmis, lietuvy
bės išlaikymą puoselėjančio
mis organizacįjomis, draugijo
mis, tokiomis, kaip Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga bei bendrija, Lietuvos 
Laisvės sąjūdžiu. 1941 m. bir
želio sukilimo dalyvių sąjun
ga, Sausio 13-osios brolija, 
Lietuvių fronto bičiuliais, Pa
saulio Lietuvių Bendruomene 
ir kitomis. Taip pat bus palai
komi ryšiai, organizuojami 
bendri renginiai su Krašto ap
saugos, kariuomenės struktū
romis bei karo mokyklomis. 
Tikimasi bendradarbiauti ir 
keistis informacija su pana
šaus pobūdžio institucijomis, 
tokiomis, kaip VDU Išeivijos 
institutas, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras. Tremties ir rezis
tencijos, Genocido aukų bei 
Tauro apygardos partizanų ir 
tremties muziejai, Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centru 
(JAV) ir kitomis.

Dar viena Rezistencijos ty
rimų centro veiklos kryptis 
specializuotų renginių, prie
monių, metodinių rekomenda
cijų rengimas ir skleidimas 
Lietuvos bei užsienio lituanis
tinių mokyklų mokytojams. 
Šalia to, centro veikloje nu
matomi knygų ir kitų rezis
tencine bei egzodo tamatika 
leidžiamų leidinių pristatymai 

visuomenei, knygų anotacįjų 
rengimas spaudai. Taip pat 
informacinės, padalomosios 
medžiagos, paskaitų ciklų ren
gimas ir platinimas apie Lie
tuvos ir užsienio lietuvių re
zistencinės raidos terminus 
bei vadovus, išeivįjos diplo
matinę, politinę, ekonominę, 
kultūrinę, visuomeninę ir ki
tokią veiklą, paramą, Lietuvai 
siekiant atkurti ir įtvirtinti 
nepriklausomybę.

Šalia to, bus renkama 
kraštotyrinė medžiaga apie 
Garliavos krašto rezistencinį 
judėjimą — video ir audio 
juostose bus užrašinėjami bu
vusių partizanų bei tremtinių 
prisiminimai.

Tikimasi, kad aktyvi Lietu
vos ir užsienio lietuvių rezis
tencijos studijų centro veikla 
padės visuomenei, o ypač jau- 
nąjai kartai, geriau susi
pažinti su Lietuvos laisvės 
kovų ir Lietuvos laisvės bylos 
kėlimo užsienyje eiga, svar
biausiai laimėjimais, žymiais 
asmenimis. Centro veikla su
darys galimybę sužinoti apie 
užsienio lietuvių visuomeninę 
veiklą, supažindins su svar
biausiais lietuvių švietimo 
kultūros, mokslo, meno, spor
to bei kitais cęntrais, klubais, 
fondais, veikliausiais asmeni
mis, lietuvybės palaikymo bei 
rėmimo ideologais ir mecena
tais. Centras savo veikla sieks 
padėti visuomenei geriau su
vokti ir įvertinti užsienio lie
tuvių patriotinę veiklą, kad, 
išvykę į Vakarų šalis, jie 
įsįjungtų į lietuvių bendruo
menės veiklą, lietuvybės iš
laikymo darbą.

Visoje Lietuvos ir užsienio

Skelbiama mokslinės
medicinos premija

Lietuvių fondas 2003-iems 
metams paskyrė nedalomą 
25,000 dolerių Mokslinės me
dicinos premiją, prisimenant 
sovietinių bolševikų Lietuvoje- 
Panevėžio ligoninėje nužudy
tus gydytojus, akademikus dr. 
Juozą Žemgulį, dr. Stanislovą 
Mačiulį ir dr. Antaną Gudonį, 
suteikiančius pirminę medi
cininę pagalbą lietuviams, 
pasipriešinusiems sovietinei 
bolšvikinei okupacijai.

Premįjos gairės

Mokslinės medicinos premi
ja yra skiriama medikui aka
demikui, dirbančiam mokslinį 
darbą, arba medikų akade
mikų kolektyvui-medicinos 
akademinei institucįjai, atitin
kantiems vienai, arba daugiau 
negu vienai, žemiau išvar
dintų premijos gairių, pasisa
kančių už:

1. Kūrybinį originalų darbą 
mokslinės medicinos srityje, 
skatinantį lietuvius medikus 
akademikus dirbti mokslinėje 
medicinoje užsienyje ir Lietu
voje.

2. Mokslinės medicinos dės
tymą užsienio ir Lietuvos 
akademinėse institucijose.

3. Mokslinės medicinos dar-

c;

Iš Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistencijos studijų centro atidarymo iškilmių.

lietuvių rezistencijos studijų 
informacinių technologijų 
centro veikloje svarus vaid
muo teks naujausioms in
formacinėms technologijoms. 
Kaupiamos ir aktyviai naudo
jamos informacinės technolo
gijos sudarys puikias, koky
biškai naujaB darbo sąlygas 
mokytojams ir mokiniams, o 
svarbiausia — įneš indėlį į 
visą, išprususio XXI amžiaus 
Lietuvos piliečio saviugdą.

Šalia viso to, norėtųsi pri
durti, kad šis Lietuvos ir už
sienio lietuvių rezistencijos 
studijų centras yra pirmas to
kio tipo ir tematikos Lietuvos 
mokyklose. Su šiuo centru 
Juozo Lukšos-Daumanto gim
nazijoje vykdoma patriotinio, 
pilietinio ir rezistencinės at
minties puoselėjimo veikla 
įgauna naują statusą ir po
stūmį. Šio centro dėka, atsiras 
geresnė galimybė skleisti gim
nazijos veiklos gerąją patirtį, 
skatinti ir švietimo bei mokslo 
įstaigas dirbti panašia linkme.

bų skelbimą užsienio ir Lietu
vos žurnaluose.

4. Mokslinės medicinos kny
gų autorystę, išleistų užsie
nyje ir Lietuvoje.

5. Aktyvų dalyvavimą moks
linėse medicinos konferenci
jose užsięnyje ir Lietuvoje.

6. Mokslinėje medicinoje dir
bančių akademikų arba aka
deminių kolektyvų — institu
cijų aukščiausią įvertinimą, 
arba gautas premijas profe
sinėse, kultūrinėse, visuome
ninėse bei valstybinėse insti
tucijose.

Premįjos paraiška

Mokslinės medicinos premi
jai gauti paraiška yra patei
kiama asmens arba kolektyvo 
organizacįjos, rekomenduojant 
mediką akademiką moksli
ninką arba medikų akade
mikų mokslininkų kolektyvą, 
arba akademinę instituciją.

Premijai gauti negalima re
komenduoti savęs arba savo 
organizacijos.

Paraiška yra adresuojama 
Premijos komisijos pirminin
kei dr. Dainai Variakojis, ne 
vėliau 2003 birželio 30 d. šiuo 
adresu:

Dr. Daina Variakojis

Juozo Lukšos-Daumanto gimnazijos Garliavoje direktorius Vid
mantas Vitkauskas (kairėje) ir Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7148 South Campbell Avė.
Chicago, Illinois 60629, USA 
Paraiška susideda iš šios in

formacijos:
1. premijai gauti kandidato 

vardas, pavardė arba organiz
acijos pavadinimas ir adresai.

2. medicinos mokslininko 
akademiko arba medicinos 
akademinės institucijos pasie
kimai, į atitinkantys premijos 
gairėms.

Reikalui esant, papildoma 
informacija gali būti pateikta, 
kaip premijos paraiškos prie
das. Paraiška, kuri neatitinka 
premijos gairėms arba prista
toma, rekomenduojant save, 
arba savo organizaciją, nebus 
svarstoma Mokslinės medici
nos premijos komisijoje.

Rekomenduojančio asmens 
vardas arba organizacįjos pa
vadinimas, adresai ir parašai.

Lietuvių fondo Mokslinės 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
f " "

Rezistencijos studijų centras; vėl skelbiama Lietuvių fon
do premija. — 1 psl.

Rūtos Čepinskaitės paroda; „Fidelio” televizijoje; paskir
tos Lietuvos kultūros ir meno premijos. — 2 psl.

Dr. Laima Tidikytė susižavėjo Julium Kaupu; vietoj 
žibuoklių, žodžiai Sonei Pipiraitei. — 3 psl.

Janinos Marks monografija; Australijos lietuvės rašytojos 
debiutas; išleista N. Jankutės eilėraščių knyga. — 4 psl.

medicinos 6 narių premijos 
komisiją sudaro:

dr. Daina Variakojis — ko
misuos pirmininkė — Čikaga
— JAV; dr. Vacys Šaulys — 
komisįjos narys — Čikaga — 
JAV; prof. Arvydas Vanagū- 
nas — komisijos narys — 
Čikaga — JAV; dr. Arvydas 
Laurinavičius — komisijos 
narys — Vilnius — Lietuva; 
prof. Algimantas Marcinke
vičius — komisijos narys — 
Vilnius — Lietuva; prof. Lai
ma Griciūtė — komisijos narė
— Vilnius — Lietuva.

_________________________L______ ’

PASKIRTA PREMIJA
Lietuvių rašytojų draugijos 

2001 m. literatūrinė premija 
paskirta poetui Juozui Al- 
miui Jūragiui, gyv. Yagoo- 
na, NSW, Australijoje, už viso 
gyvenimo kūrybą. Premijos 
mecenatas — Lietuvių fondas.
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Kęstutis Trimakas
NAKTĮ GIMĖ KŪDIKIS

Be pradžios ir be galo — 
visada yra Esantysis...

Būties-Sąmonės Pilnumas,
Gėrio Perteklius,
Gyv^ bės Sužydėjimas,
Grožio Žavesys,
Tikrovės Šviesa

ir vis vien paslaptingasis...

Viena mintim tobulai apsakydamas save,
Jis nuo amžių taria Žodį — lygų sau, 

Būties-Sąmonės Pilnumą, 
Gėrio Perteklių, 
Gyvybės Sužydėjimą, 
Grožio Žavesį, 
Tikrovės Šviesą

ir vis vien Paslaptingąjį...

Apsakydamas save, 
taria Žodį... 
Tėvas — Sūnų.

Dovanodamas save,
gimdo
Tėvas — Sūnų. .* * *

Savo Gėrio Pertekliuje 
savo Ištariamu Žodžiu

Esantysis tveria begales 
savo Būties laisvų atspindžių, 
liudijančių dalelę
Jo Būties-Sąmonės-Gyvybės- 

Grožio-Tikrovės....
Jo Gyvenime ir Laimoje 

randančių savo gyvenimą ir laimę.
• * •

Laisva sąmonė... „aš: taip-ne“ 
atneša riziką, 
o kai kam svaigų kvaitulį 
Esančiajam „ne“ pasakyti.

„Netarnausiu!“
Vietoj Esančiojo atspindžio

— perversija.
Vietoj tiesos

— melas.
Vietoj gėrio

— niekšystė.
Vietoj gyvenimo

— merdėjimas.
Vietoj laimės

— prieangis į pragarą...* * *
Dievo Žodis išėjo ieškoti, 

kas buvo prarasta...

Naktį gimė Kūdikis.
Užmerktom, nematančiom akutėm. 
Silpnom, nevaldomom, 
niekur nenueinančiam kojom.
Rankutėm, vystyklais suvystytom, 
negalinčiom nieko apglėbti...

Dievo Žodis išėjo ieškoti, 
kas buvo prarasta, — 
žemėn nukritusių, begęstančių 
Jo paties atspindžių.

Naktį gimė Kūdikis.
Gimė kalno atšlaitės šaltoj oloj, 
nes nebuvo vietos šiltoj užeigoj, 
nes nebuvo lopšelio.

Dievo Žodis išėjo ieškoti,
kas buvo prarasta:
Jį atstūmusio užeigos savininko,

išdidaus savo pavaldinių galvų skaičiuotojo 
imperatoriaus Augusto,

pavydaus karaliaus Erodo... ir begalės kitų 
žemėn kritusių, begęstančių 
Jo paties atspindžių.

Dieviškasis Žodis — 
tylus, be žodžių.

Būties Pilnumas
sutilpo drebančiam kūnelyje.

Gėrio Perteklius 
čiaupsėjo lūputėm, alkstančiom pieno.

Grožio Žavesys — 
raukšlėtu naujagimio veidu.

Tikrovės Šviesa —

Pederico Barocci. (1528-1615), „Gimimas”.

Visas pasaulis tūkstančius 
metų laukė gelbėtojo. Visą 
žmoniją buvo apgaubusi sle
gianti tamsa, iš kurios nebuvo 
matyti nei kelio, nei šviesos. 
Dievo pažadas, duotas pirmie
siems žmonėms amžių pra
džioje, kad ateis Atpirkėjas, 
ėjo iš kartos į kartą ir švytėjo 
mažu spindulėliu visose tau
tose.

Prieš Kristaus gimimą pa
saulio sugedimas pasiekė ar 
tik ne aukščiausią laipsnį. 
Prieita prie nykaus sukriki
mo, kada daugybė dievų vaiz
davo tik aibę žmogiškosios 
prigimties iškrypimų. Net ir 
išrinktoje žydų tautoje, kuri 
žinojo turinti tikrosios religi
jos apreiškimą, religinis gy
venimas buvo persunktas ne 
dvasios, bet kūno rūpesčiais. 
Kristus rado žydų tautoje reli
ginių sektų, kurios buvo už
slopinusios aukštuosius sielos 
polėkius. Žymiausios jų buvo 
sadukėjai, fariziejai ir Rašto 
žinovai.

Sadukėjai netikėjo sielos ne
mirtingumu ir nepripažino 
pomirtinio gyvenimo. Netgi 
sinodas, kuris turėjo aiškinti 
religines tiesas, buvo sudary
tas iš tokių atstovų, kurie pa
tys neturėjo tikėjimo ir nesu
sirūpino moralės įstatymais. 
Vyriausias kunigas buvo la
biau susirūpinęs laikinąja ge
rove kaip tarnavimu Dievui.

Farizėjai pripažino Mozės 
įstatymą ir skrupulingai lai

užsimerkusi, dar nieko nematė.
Dieviškasis Žodis — bežadis,

kad Jo atspindžiai vėl dieviškumu sušvistų.
Kūrėjo Žodis — bejėgis,

kad kūriniai
Jo jėga vėl galėtų...

Viešpats — nusileidęs 
tarnauti tvariniams, 
nepanorėjusiems Jam tarnauti.

Naktis buvo tamsi ir šalta.
Tą naktį gimė Kūdikis.

Ir Žodis — Dieviškasis Žodis
atėjo atrasti,
kas buvo prarasta...

Ieškančiojo pėdsakai, 1999. Kaunas

* * *

Mesijo belaukiant
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC

kėsi raidės, nematydami įsta
tymo dvasios, l'aip ir užmušė 
raidė dvasią, kurios apsaugo
jimui įstatymas buvo duotas. 
Farizėjai įsinarpliojo ir pakly
do išviršinėse smulkmenose 
— apsiplovimuose, pasnin
kuose, viešose maldingumo 
praktikose. Todėl net ir šven
tų dienų užlaikymas pasi
darė nepakeliama našta. Pri
eita iki juokus keliančių nuos
tatų, — fariziejų aiškinimų, 
negalima buvo valgyti kiau
šinio, jeigu jis vištos padėtas 
Subatos dieną.

Kai Kristus gimė, Dovydo 
soste sėdėjo Erodas, anų laikų 
didžiausias kriminalistas. Jis 
užmušė savo žmoną Mariam- 
nę, svainį Aristobulą, nužudė 
du Makabėjų palikuonis — 
Juozapą ir Kirkaną II. Jis 
patsai pasmaugė savo sūnus 
iš pirmosios žmonos, gyvus 
sudegino farizėjų vadus ir 
prieš pat mirtį įsakė nužudyti 
sūnų Archelajų. Tokioje iš
rinktosios tautos aplinkoje gi
mė Kristus.

Dar juodesnis gyvenimas 
buvo pagoniškose tautose. Jų 
būklę šv. Paulius taip nu
šviečia laiške romiečiams: „Jie 
pilni visokios neteisybės, pik
tenybės, paleistuvystės, godu- 
lystės, nedorume, pilni pavy
do, žmogžudystės, barnių, vy
liaus, nelabumo; slapti apkal- 
binėtojai, garbės plėšikai, Die
vo nekenčiami, įžeidėjai, gim
dytojams neklusnūs, bepro

čiai, neištikimi, be meilės, ne- 
sandoringi, be gailestingumo" 
(1, 29-31). Taigi pagonių gyve
nime buvo susibūrusios že
miausios ydos su įvairiais pri
gimties iškrypimais.

Anų laikų Romos istorikai 
patvirtina tą sugedimą ir 
žiaurumą, kurio buvo pasie
kusi nelaiminga žmonija. Ver
gai Romos imperijoje buvo 
baudžiami mirtimi be jokios 
atsakomybės. Trajano įsaky
mu žuvo dešimt tūkstančių 
gladiatorių, kovojančių areno
je. Cirkuose ir amfiteatruose 
liejosi žmonių kraujas, kad 
žiūrovų minia galėtų pasi
džiaugti. Patys pagonys pra
dėjo bodėtis tokiu gyvenimu ir 
jau nebegalėjo pakelti taip 
žemo moralinio nusmukimo. 
Ir jie laukė pranašautų ženk
lų, nurodančių žadėtąjį Me
siją. Rytų išminčiai dairėsi į 
dangaus skliautą, ar nepa
matys kokio ženklo, kaip se
niai, labai seniai buvo pra
našauta.

Ir pagaliau Atpirkėjas atėjo. 
Jis gimė ne karališkuose rū
muose, o tik gyvulių tvarte. 
Pirmą karta pravėręs akis, Jis 
pamatė gražų savo Motinos 
veidą, kurį, kaip Dievas, nuo 
amžių pažinojo. Jis pažino ir 
šv. Juozapą, kai šis, priėjęs 
prie ėdžių, bandė pasižiūrėti į 
Vaikelio veiduką. Sakoma, 
kad tą naktį, kai Jėzus gimė, 
būta prie ėdžių ir gyvulių. 
Tada ir juos Dievas pirmą 
kartą pamatė savo žmogiš
komis akimis. Tai ir buvo pir
moji Dievo patirtis žmogiškoje 
prigimtyje. Visa aplinka buvo 
šalta ir nedėkinga, o Marija ir 
Juozapas žinojo, kad jų glo
boje šis gražusis Vaikelis yra 
tasai Mesijas, apie kurį visi 
Raštai rašė ir dėl kurio visi 
pranašai buvo pašaukti.

Tegul šiandien šalta toje 
galvijų kūtelėje, bet Juozapas 
greitai savo rankomis pa
sirūpins, kad Vaikelis ir Jo 
Motina nei šaltų, nei kentėtų. 
Dabar Marija Jį glaudė prie 
savo krūtinės ir susimąsčiusi 
sprendė Dievo minčių pas
laptį, kuri prasidėjo, kai 
pirmą kartą šviesos angelas 

pasakė Aukščiausiajam: „ne
tarnausiu!” Tada danguje liko 
daugybė tuščių vietų. Piktieji 
angelai kaip žaibas krito iš 
dangaus. Ką Dievas sukūrė, 
viskas buvo gera ir gražu. 
Žemėje Jis sukūrė du žmones. 
Pirmoji moteris nepaklausė 
Dievo įsakymo. Ji Jam nusi
kalto, nusikalto tada ir pirma
sis vyras. Marija savo mintyse 
matė, kaip pirmieji žmonės 
darė atgailą. Nusikaltę ange
lai nesigailėjo. Todėl jie ne
atšaukiamai pasmerkti. O 
žmąnių Dievas pasigailėjo, — 
Jis jiems pažadėjo Mesiją.

Marija rankomis klostė ir 
glaudė prie savęs Vaikelį, o 
mintimis siekė tolimiausius 
žemės kraštus. Atkrito žmo
gus nuo Aukščiausiojo, atėjo į 
pasaulį mirtis. Žemė per tiek 
amžių prisisunkė žmonių 
kraujo, jų kaulai pridengė jos 
paviršių. Nepatiko Dievui gy
vulių auka ir atnašaujamas jų 
kraujas. Apie tai Raštai kalba. 
Mesijas sako pranašo žo
džiais, kad Jis atėjo Dievo va
lios vykdyti. Tai ne vizija, tai 
ne sapnas, bet tikrovė. Jos 
rankose guli Mesijas, o Ji Jo 
Motina. Neapsakoma meile 
degė visa siela, kai Marija vis 
daugiau ir daugiau žiūrėjo į 
tą naktį gimusį Vaikelį.

Tai Jis atpirks žmones ir 
sugrąžins savo tautą Aukš
čiausiajam, o Ji, Marija, Jo 
Motina — toji moteris, apie 
kurią Dievas sakė, kad Ji su
trins galvą žalčiui, tykančiam 
Jos kulnies. Tai atpirkimo 
pradžia. Atpirkimas praside
da su Ja, su ta moterimi, kuri 
šiandien galvijų kūtelėje laiko 
savo rankose gimusį Mesiją. 
Žodžiais to neapsakysi, bet 
Marija nieko ir nesakė, Ji 
mąstė apie žmones ir tautas. 
Daug jų praėjo per pasaulį 
nuo amžių pradžios iki Mesijo 
užgimimo. Daug jų praeis iki 
pasaulio pabaigos. Visų jų vil
tis ir išganymas guli šian

Dail. Odeta Bražėnienė.
------- ------------------------------------- :------ 1-----------------------------

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Dievo Žodis tapo Kūnu... — 1 psl.

Poetai išreiškia Kalėdų džiaugsmą. — 2 psl.

Plačiau susipažinkime ypatingos meno rūšies kūrėja: lie 
tuvio debiutas Londono operoje. — 3 psl.

Lietuvai reikia naujo dienraščio. — 4 psl.

« K

dieną Jos rankose. Kagi tai 
patikės ir ar supras, kad Me
sijas, Dievo Sūnus, šiandien • 
mažas Vaikelis, rankomis pa
siekiamas.

Regis, dangaus skliaute 
greičiau žvaigždes nuskinsi J 
kaip mintimis Dievą pasieksi. 
O šiandieną dangaus ir žemės 
Kūrėjas pravirko, kai šaltas 
vėjas papūtė į kūtelę. Jis 
laukė pagalbos iš Juozapo ir 
Marijos.

Tą naktį iš laukų atskubėjo 
piemenys. Jie išgirdo angelų 
giesmę. Jie nebuvo Raštų 
skaitę. Jie buvo tik geros va
lios žmonės. Todėl pažino Me
siją. Jie nežinojo pagarbos 
ženklų, kurių reikalauja kara
lių dvarai. Jie pagarbino Me
siją tiesoje ir dvasioje, nes jie 
mylėjo tiesą ir buvo geros va
lios žmonės. Žinoma, neužten
ka tik geros valios. Kad atei
tum prie Kristaus, reikia dar 
ir dangiškosios malonės, rei
kia dangaus Tėvo pakvietimo 
(Jon. 6, 44).

Šių dienų „visagaliai” bedie
viai tiesia savo rankas prie 
Vaikelio Jėzaus, kaip ir anuo
met žiaurusis Erodas, norė
dami Jį nužudyti. Negalėdami -f 
Jo atrasti, neapykantos kovą 
atkreipia į Kristaus sekėjus. 
Toje kovoje, kur kovojama ne
lygiais ginklais, dangus pri- j 
pildomas kankinių sielomis. 
Ir kas laimės? Laimės tie, ku
rie šiandien pažeminti dėl 
Kristaus vardo. „Palaiminti, 
kai jums piktžodžiauja ir per
sekioja jus ir meluodami sako 
visa pikta prieš jus dėl ma- , 
nęs” (Mat. 5,11).

Nūdienis pasaulio veidas 
iškreiptas gal dėl to, kad 
krikščionys atkrito nuo Kris
taus meilės. Bet gal Dievas 
leidžia savo išrinktiesiems iš
gyventi Vaikelio Jėzaus tra
pumą ir nesaugumą, kad po 
tamsios nakties išauštų švie
sesnė diena ir po aršios kovos 
būtų garbingesnė pergalė.
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Lietuvių išeivijos spaudos
b ibi i ografija 1945—2000

Lietuvos Nacionalinės Mar
tyno Mažvydo bibliotekos Li
tuanistikos skyriaus vedėja 
Silvija Vėlavičienė po 12 metų 
darbo, vargo ir pasišventimo 
užbaigė Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografija — 
1945—2000 m. Jos padėjėjos- 
sudarytojos: Birutė Poškutė ir 
Eglė Karalienė. Tai tikrai mil
žiniškas darbas, kuris buvo 
pradėtas, Lietuvai vos atga
vus nepriklausomybę. Sovie
tiniais laikais LNMM bibliote
ka turėjo vos pora šimtų išei
vijos leidinių. Daugiau gal 
turėjo Vilniaus universitetas, 
bet nei Kauno, nei Šiaulių, nei 
Klaipėdos bibliotekos nedaug 
ką žinojo apie išeivijos leidi
nius. Lietuviai mokslininkai, 
norėdami sužinoti, ką išeivijos 
mokslininkai galvojo ir rašė, 
neturėjo galimybių prieiti prie 
medžiagos, išleistos Ameriko
je, Kanadoje, Vokietijoje, Ang
lijoje, Australijoje ir kitur. 
1991 m. kovo 11 d. paskelbus 
nepriklausomybę, prasidėjo 
gan intensyvus darbas tarp 
Lietuvos ir išeivijos mokslinių 
institucijų. Turbūt, iš moks
linės pusės, pirmąjį žingsnį 
žengė dr. Vladas Bulava, Lie
tuvos Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos
(LNMMB) direktorius, kuris 
apsilankė Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre (LTSC) 
Čikagoje ir konkrečiai susi
tarė dėl bendradarbiavimo bei 
mokslinio darbo išeivijos litua
nistikos lobyne. Tai nebuvo 
lengvas žingsnis, nei LTSC, 
nei LNMM bibliotekai, nes 
ateitis nebuvo aiški. Vis dėlto 
LTSC ir LNMMB pradėjo 
glaudžiai bendradarbiauti.

Pirmų pirmą dr. V. Bulavas 
atsiuntė į Lituanistikos tyri
mo ir studijų centrą Renatą 
Blagnienę, kuri padėjo LTSC 
kataloguoti Pasaulio lietuvių 
archyvo knygų rinkinius. La
bai greitai paaiškėjo, kad vie
nos kataloguotojos neužtenka 

tokiam milžiniškam kataloga
vimo darbui. Su dr. V. Bulavo 
pritarimu, į Lituanistikos tyri
mo ir studijų centrą darbą tęs
ti atvyko visa eilė M. Mažvydo 
bibliotekos darbuotojų. Kata
logavimo eigoje pasirodė, kad 
reikia paruošti išsamų visos 
lietuvių išeivijos leidinių kata- 
logą-bibliografiją. Į šį darbą su 
dideliu entuziazmu įsijungė 
Silvija Vėlavičienė. Su ja Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras bendrauja daugiau 
kaip dvylika metų. Jos ir dr. 
V. Bulavo sutikimu bei prašy
mu, į Mažvydo biblioteką Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centras persiuntė daugiau 
kaip 450 tonų knygų. Tada S. 
Vėlavičienė ir dr. V. Bulavas 
sutarė, kad reikia paruošti, 
dabar jau 2002 metais išleistą, 
išeivijos spaudos bibliografiją.

Silvija Vėlavičienė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centre 
lankėsi du kartus, registruo
dama, kas sukaupta LTSC Pa
saulio lietuvų archyve. Jau 
1993 metais Mažvydo bibliote
ka ir Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras išleido Lietu
vių išeivijos knygos 1945—

Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja Silvija 
Vėlavičienė (iš kairės), Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pirm. prof. dr. Jonas Račkauskas ir 
LTSC archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė.

1992 — bibliografinį sąrašą. 
Bibliografijoje yra 215 pusla
pių, kur apibūdinamos išei
vijos knygos.

Kai šis kontrolinis sąrašas 
buvo išleistas, tuomet galėjo
me bendromis jėgomis ieškoti, 
žiūrėti ir rinkti tai, ko abiem
— LNMMB ir LTSC — trūko. 
Šių darbų rezultatas yra šiuo 
metu išėjusi bibliografija, kuri 
nebūtų pasirodžiusi be Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ro 12,000 litų paramos daliai 
spausdinimo išlaidų padengti. 
Knygos išleidimą taip pat pa
rėmė Lietuvos Kultūros mi
nisterija.

Knygos pratarmėje S. Vėla
vičienė pateikia gal svarbiau
sią priežastį šio tomo sudary
mui: „Augantis visuomenės 
poreikis pažinti už Lietuvos 
ribų sukurtą intelektualinį 
turtą ir būtinybę sujungti dvi 
prievartos būdu išskirtas tau
tos kultūros dalis skatino pra
dėti rengti retrospektyviąją 
išeivijos leidinių bibliografiją, 
tokiu būdu užpildant lietu
viškosios spaudos bibliografi
jos spragą. Renkant medžiagą 
naudoti visi žinomi išeivijos 
spaudos bibliografijos leidi
niai..., tačiau tenka pripažinti, 
kad ir atkakliausiems išeivijos 
spaudos bibliografams sunkiai 
sekėsi surinkti ir suregistruoti 
leidinius ne tik iš įvairių pa
saulio kraštų, bet ir iš kai 
kurių JAV vietovių, todėl išsa
mios lietuviškos spaudos bib
liografijos parengimas tebėra 
itin sunkus uždavinys”.

Lietuvių išeivijos spaudos 
bibliografija — 1945—2000 m.
— 755 psl., kietais viršeliais. 
Joje suregistruota 6,475 išei
vijos lietuvių leidinių. Ją gali
ma įsigyti Lituanistikos tyri
mo ir studijų centre (5600 S. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636-1039, tel. 773-434- 
4545, ei. paštas

lithuanianresearch@
ameritech.net). Kaina — 52 

dol., persiuntimas — 6 dol. 
Kiekvienas leidinys kruopščiai 
profesionaliai aprašytas ir re
gistruotas. Leidiniai aiškiai 
parodo, kiek darbo atlikta ir 
kiek pastangų įdėta tautos bei 
kalbos išlaikymui.

Bibliografijoje suregistruoti 
leidiniai pagal Lietuvos kata
logavimo dėsnius. Paskirtys 
yra pažymėtos pradžioje: (0) 
Bendrasis skyrius (mokslo ir 

kultūros dalykai, spauda, kny- 
gotyra, enciklopedijos, žiny
nai, periodika ir pan.) — 217 
pozicijų, (1) Filosofija, Psicho
logija — 80 pozicijų, (2) Religi
ja, Teologija'— 1,111 pozicijų, 
(3) Visuomenės mokslai — 
1,156 pozicįjų, (5) Matemati
ka, Gamtos mokslai — 40 po
zicijų, (6) Taikomieji mokslai, 
Medicina, Technika — 167 
pozicijų, (7) Menas, Fotografi
ja, Žaidimai, Sportas — 1,111 
pozicijos (8) Kalbotyra, Filolo
gija, Grožinė literatūra, Lite
ratūros mokslas — 2,079 pozi
cijos, (9) Geografija, Biografi
jos, Istorija — 506 pozicijos. 
Po pagrindinių skyrių yra as
menvardžių rodyklė — tai per 
70 puslapių smulkiai sure
gistruoti visi leidinių autoriai, 
sudarytojai, redaktoriai, pa- 
ruošėjai, iliustratoriai ir t.t. 
Svarbiausia, kad ne tik auto
riai, redaktoriai ar sudarytojai 
nurodomi, bet, pvz., Švėkšnos 
istorijos knygoje, kurią sudarė 
A. Rūgytė, yra išvardinti net 
visi straipsnių autoriai. Taip 
pat įtraukiamos Mokslo ir kū
rybos simpoziumų programos 
ir t.t.

Autorė pratarmėje dėkoja 
visiems padėjusiems šią kny
gą paruošti: „Šio darbo nebuvo 
įmanoma imtis be išeivijos 
kultūrininkų talkos bei prita
rimo. Didžiausios padėkos nu
sipelno Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro Čikagoje vado
vas prof. dr. Jonas Račkaus
kas, sudaręs sąlygas dirbti Pa
saulio lietuvių archyve, viso
keriopai skatinęs bibliografi
jos rengimą. Ypač daug žinių 
gauta ir pritarimų sulaukta iš 
šviesaus atminimo Česlovo 
Grincevičiaus bei istoriko, bib
liografo Jono Damausko. Ne 
kartą yra konsultavę rašytojai 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, 
Kazys Bradūnas. Nuolatiniais 
talkininkais tapo Stasys Džiu
gas, Edmundas Jasiūnas, Re
gina ir Viktoras Kučai, Jonas 
Variakojis, dr. Vincas Bartu
sevičius, dr. Rapolas Krasaus
kas, dr. Juozas Kriaučiūnas, 
dr. Rasa Mažeikaitė, Irena 
Šemaitė-Meiklejohn, Kazimie
ras ir Marija Barėnai”.

Ši knyga — tai paminklas 
lietuviams išeiviams, kurie 
karo audros taip skaudžiai toli 
nublokšti už tėvynės ribų, per 
visus sovietų okupacijos me
tus dirbo lietuvišką darbą ir 
kovojo išlaikyti lietuvybę. Pa
dėka ir pagarba Silvijai Vėla- 
vičienei, kuri dirbo, rūpinosi ir 
paruošė ne vien reikšmingą, 
bet ir reikalingą knygą.

Prof. dr. Jonas 
Račkauskas

Biblijos 400 metų sukaktis
Sės. Ona Mikailaitė

Vilniuje Taikomosios dailės 
muziejuje 2002 m. lapkričio 27
d. atidaryta neeilinė paroda 
įvardinta: Biblijos vertėjas Jo
nas Bretkūnas”. Pirmosios lie
tuviškos Biblijos vertėjas mirė 
1602 m., tad 400 mirties su
kaktis tinka ir jo didžiausiam 
bei reikšmingiausiam darbui.

Aštuoni J. Bretkūno ranka 
rašyti tomai beveik 400 metų 
išgulėjo įvairių bibliotekų bei 
archyvų lentynose, ir štai da
bar kiekvienas galėjo juos 
pamatyti ir pasidžiaugti šiuo 
lietuviško rašto paminklu. Pa
rodos atidarymo metu prezi
dentas Valdas Adamkus pa
sakė: „Iš archyvų iškelta J. 
Bretkūno Biblija mums šian
dien daug stipriau nei istorijos 
vadovėliai primena: esame se
nos kultūros tradicijų žmonės, 
esame šimtmečius save kūrusi 
tauta. Dabarties kelyje šito 
neturime pamiršti. Neturime 
pamiršti mūsų kelio pradi
ninkų”.

Jonas Bretkūnas neabejoti
nai yra pati įdomiausia 16-to 
amžiaus lietuvių literatūros 
asmenybė. Gimęs 1536 m. 
Mažojoje Lietuvoje, jis nuo 
vaikystės kalbėjo trimis kalbo 
mis: lietuvių, prūsų ir kuršių. 
Besimokydamas Frydlando 
mokykloje, privačių pamokų 
dėka susipažino su graikų ir 
lotynų kalbomis.

Lietuviškos Biblijos 400 metų sukakčiai paminėti lapkričio pabai
goje rengiama unikali paroda, kurioje bus eksponuojamas pirmo
jo Biblijos vertimo į lietuvių kalbą rankraštis.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Universiteto studijas pra
dėjo. Karaliaučiuje, bet 1556 
m. persikėlė į Wittenbergą — į 
protestantų mokslo meką. Čia 
išminties sėmėsi porą tūks
tančių reformacijos šalininkų, 
klausydamiesi, tarp kitų pro
fesorių, ir Martyno Liuterio 
įpėdinio Melanchtono pas
kaitų. Čia Bretkūnas turėjo 
progos gilinti graikų ir lotynų 
kalbos studijas, išmokti ir 
hebrajų kalbą, kuri labai jam 
buvo naudinga sėdus versti

Jonas Bretkūnas. Dailininkė Eva Labutytė. 1974 m. Nuotrauka iš 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos.

Bibliją ir kitus religinius teks
tus.

Grįžęs Lietuvon, buvo pas
kirtas Labguvos parapijos pas
toriumi ir čia išdirbo 25 me
tus. Šiame mažame miestelyje 
parašė daugumą savo darbų ir 
čia 1579 m. pavasarį, pra
dėdamas nuo Luko evangeli
jos, ėmė versti visą Biblįją.

vokiečių kalbą jis taip pat lais- 
Prie to vertimo sėdėjo ilgai — 
net vienuolika metų, nes vis 
trukdė parapijos darbai. Ver
timą tegalėjo baigti 1590 m., 
kuomet jau gyveno Kara
liaučiuje, kur turėjo žymiai ge
resnes sąlygas.

Karaliaučiuje 16-to a. pabai
goje gyveno nemažai lietuvių, 
daugiau nei lenkų. Būdamas 
didelio išsilavinimo žmogus, 
Bretkūnas sugebėjo susikal
bėti lietuviškai ir lenkiškai, o 

vai naudojo. Medžiaginiai jo 
reikalai kur kas liūdnesni 
buvo. Paskutiniais savo gyve
nimo metais rašė laišką lo
tynų kalba Prūsuos kuni
gaikščiui, prašydamas mate
rialinės paramos, nes per 66 
savo gyvenimo metus neįs
tengęs nieko susitaupyti. Mirė 
jis 1602 m. rudenį, manoma 
kad spalio 1 d., Karaliaučiaus 
apylinkėse įsisiautus marui. 
Paliko našlę ir kelis vaikus.

Neįtikėtina, kad baigęs 
versti Bibliją, Bretkūnas ne
galėjo jos išspausdinti. Nuo 
1590 metų prasidėjo jo ilga 
kova su bažnytine ir pasaulie
tine valdžia, besitęsiančia de
vynerius metus. Galop rank
raštis buvo iš jo atpirktas, 
tačiau niekuomet neišspaus
dintas. Išspausdinti jam pasi
sekė tik dviejų tomų Postilla 
skirtą liaudį religinių tiesų 
mokyti. Vargo žmones jis my
lėjo ir atjautė, ypač skriau
džiamus baudžiauninkus, ku
riuos „nabagėliais” vadindavo.

Bretkūno Bibliją, kurią da
bar kiekvienas gali pamatyti, 
kalbininkai laiko tikru še
devru. Joje atsispindi 16-to a. 
lietuvių liaudies šnekamoji 
kalba ir išryškėja ne vien 
bažnytinio stiliaus raida bet 
drauge ir lietuvių beletristinio 
stiliaus užuomazga. Be abejo, 
Biblijos religinė reikšmė taip 
pat didelė, — nes štai pirmą 
sykį Dievo žodis suskamba lie
tuviškai. Profesorius Jochenas 
D. Rangė Bretkūno vertimą 
laiko pavyzdiniu, kuris „ir 
šiandien galintis pasitarnauti 
kaip vadovas bažnytinių teks
tų vertėjams.”

Šią Bretkūno darbų parodą 
surengė Lietuvos ir Vokietijos 
kultūrinio palikimo tyrimo ir 
saugojimo institucijos. Šalia 
Biblijos vertimo eksponuoja
mi ir kiti iš Vokietijos gauti 
Bretkūno rankraščiai, laiškai, 
dokumentai ir knygos. Paroda 
papildė Lietuvos dutūkstant- 
mečio programos ekspoziciją 
„Krikščionybė Lietuvos mene”. 
Lietuviškos Biblijos 400 metų 
minėjimas taip pat surengtas 
Lietuvos valstybiniame dra
mos teatre.
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