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Lietuvos užsienio politika ir 
diplomatas B. K. Balutis

Aldona Gaigalaitė
Nedaug istorijos procese 

aktyviai dalyvavusių asmeny
bių, nepraėjus nei pusei am
žiaus nuo jų mirties, susilau
kia dviejų monografijų ir dau
gybės straipsnių, kur visapu
siškai aptariamas jų nueitas 
gyvenimo kelias, veikla savo 
tautos labui. Nepriklausomos 
Lietuvos politinių veikėjų 
tarpe tokius žmones galima 
suskaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų. Ir tai buvę tautinio at
gimimo žadintojai, preziden
tai A. Smetona, K. Grinius ir 
kiti. Greta jų didelio dėmesio 
susilaukė Lietuvos diploma
tas, atlikęs ne ministro, bet 
vadovaujančias, kiek žemes
nes pareigas Lietuvos užsie
nio ministerijoje, Bronius Ka
zys Balutis. Pirmoji jam skir
ta atskira monografija pasi
rodė JAV 1951 m., dar poli
tikui esant gyvam (.Bronius 
Kazys Balutis. Jo Gyvenimas 
ir Darbai. Spaudai parengė 
Vytautas Sirvydas. Išleido J. 
J. Bachunas. Sodus. Michigan 
1951). Tai daugiau publicisti
nis autobiografinis veikalas, 
■kuris šiandien jau sunkiai 
prieinamas skaitytojui, ypač 
Lietuvoje.

2002 metais Lietuvos diplo
matui ir lietuvių visuomenės 
veikėjui didelės apimties mo
nografiją paskyrė istorikas dr.
J. Skirius (Juozas Skirius. 
Lietuvių visuomenininkas ir 
diplomatas Bronius Kazys Ba
lutis (1880-1967). Tėvynei pa
aukotas gyvenimas. Vaga, Vil
nius). Pastaroji knyga didelės, 
apimties, daugiau kaip 800 
puslapių. Joje B. K. Balučio 
rašytų straipsnių bibliografi
jos sąrašas, skelbtų apie jį iki 
mirties bei po jos kitų autorių 
straipsnių, kai kurie svarbes
ni B. K. Balučio parengti Lie
tuvos užsienio politikos es
miniais klausimais dokumen
tai. Paskelbtos įdomesnės B.
K. Balučio mintys. Daug ilius
tracijų bei kitų dokumentų.

Aptariamos knygos autorius 
istorikas, kuris domisi nepri
klausomos Lietuvos užsienio 
politika, ypač santykiais Lie
tuvos valstybės su JAV. Jis 
yra paskelbęs ta tematika 
monografijų bei daug straips
nių Lietuvos ir JAV spaudoje. 
Šioje knygoje dr. Juozas Ski
rius taip pat du didelius sky
rius, iš knygoje esančių septy
nių, paskyrė B. K Balučio gy
venimui ir veiklai. Pirmojoje 
dalyje aptariamas B. K. Ba
lučio gyvenimas ir jo .veikla 
Amerikoje 1905-1919 metais. 
Tuo metu, bėgdamas nuo ga
limos mirties Rusų — japonų 
karo fronte, jaunas caro armi
jos puskarininkis ieškojo prie
globsčio toje laisvės idėjomis 
pagarsėjusioje šalyje, kurioje 
glaudėsi nemažai, nuo cariz
mo administracijos represijų 
ir negandų, pabėgusių lietu
vių.

JAV B. K. Balutis, be to, 
kad studijavo Valparaiso uni
versitete, anksti įsijungė į lie
tuvių visuomeninį gyvenimą, 
čia subrendo kaip politikas ir 
diplomatas. Jo charakterio ir 
sumanaus diplomatinio lanks
tumo pirmieji bruožai bei 

veikla išryškėjo, organizuo
jant ir leidžiant lietuvių kny
gas bei spaudą, organizuojant 
aukų Lietuvai rinkimą, atlie
kant kitą darbą išeivijos or
ganizacijose. Taip jis kurį lai
ką redagavo savaitraštį Lietu
va, kuriame propagavo lietu
vių išeivių, išsiskirsčiusių po 
atskiras politines partijas bei 
sroves vienybės idėjas. 1909- 
1910 m. organizavo Vinco Ku
dirkos raštų leidimą Ameri
koje. Tai buvo sunkus ir atsa
kingas darbas, pareikalavęs 
daug kruopštumo ir dėmesio. 
Kudirka savo patriotiniais ei
lėraščiais ir satyrinėmis apy
sakomis prabilo ne tik į JAV, 
bet ir į Lietuvos žmonių šir
dis, žadindamas tėvynės mei
lę ir pasiaukojimą jai. Greta 
to, B. K. Balutis, kaip specia
listas matininkas, užsidirbo 
pragyvenimą vienoje ameri
kiečių kartografinėje firmoje 
ir, naudodamasis turimomis 
galimybėmis, pradėjo sudari
nėti Lietuvos žemėlapį. Baigti 
jo nesuspėjo, bet surinko dide
lę medžiagą ir paruošė kai 
kurių regionų schemas.

BRONIUS KAZYS 
BALUTIS

Daug nuveikė B. K. Balutis 
JAV organizuodamas aukų 
skurstantiems lietuviams ir 
Lietuvos tautinio atgimimo 
bei nepriklausomybės atkūri
mo darbams remti. Šioje veik
loje tenka prisiminti vieną 
simbolinį epizodą. Paskelbus 
Lietuvai nepriklausomybę, 
Amerikos lietuvių tarpe kilo 
sumanymas ką nors padova
noti atgimusiai tėvynei. Nu
tarta nuliedinti laisvės varpą. 
Tam buvo surinktos lėšos ir 
imta ieškoti atitinkamos sim
bolikos. Greta Vyčio ženklo ir 
dovanotojų parašo bei datos 
buvo įrašytas B. K. Balučio 
sukurtas ketureilis, ilgai de
klamuotas ir tapęs populiariu 
priesaku lietuviams visų oku
paciją bei priespaudų metais:

O! Skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos,
Tas nevertas laisvės,
Kas negina jos!

Pagrindinį ir didžiausią ak
centą, aprašydams B. K. Ba
lučio gyvenimą bei veiklą iki 
1919 m. JAV, J. Skirius teikia 
jo pastangoms stiprinti Ame
rikoje gyvenančių lietuvių 
vienybę, kurios svarbiausias 
tikslas — Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas. Tuo metu 
JAV gyvenę tėvynainiai buvo 
paveikti įvairių Amerikoje 

paplitusių politinių idėjų ir jų 
pažiūros labai skyrėsi, nuo 
pačių kairiųjų socialistų, iš 
kurių greitai išsivystė komu
nistai, iki dešiniųjų tautinių 
ir katalikiškų politinių sro
vių. B. K. Balutis siekė subur
ti lietuvius į vieną politinį 
centrą, kad jie geriau galėtų 
pasitarnauti savo tėvynei, 
jos valstybingumo bei nepri
klausomybės atkūrimui. Kny
goje J. Skirius pastebi jau 
tada išryškėjusius B. K. Ba
lučio didelius diplomatinius 
sugebėjimus, jo pakantumą 
kitų nuomonei ir taktišką 
lankstumą pateikiant savąją 
nuostatą. Tie sugebėjimai at
vedė ne tik į vadovaujančius 
Amerikos lietuvių organiza
cijų postus, bet, svarbiausia, į 
jaunos Lietuvos Respublikos 
diplomatinę tarnybą.

Pirmieji B. K. Balučio di
plomatinės tarnybos žings
niai prasidėjo 1919 m. Pa
ryžiaus taikos konferencijoje. 
Į ją buvo pasiųstas kaip JAV 
lietuvių atstovas. Iš Paryžiaus 
jam tiesus kelias atsivėrė į 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteriją, kur taip reikėjo iš
silavinusių inteligentų.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje B. K Balutis dir
bo daugiau kaip 10 m. Iš 
pradžių buvo įjungiamas į 
įvairias komisijas bei misijas, 
kurios vykdė derybas dėl karo 
paliaubų ar sienų su kaimy
nais nustatymo. Gynė Lietu
vos sienų klausimą derybose 
su latviais. Dalyvavo pasira
šant Suvalkų sutartį, kurią 
greitai lenkai sulaužė.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje Balutis kilo kar
jeros laiptais, išaugdamas iki 
Politikos departamento direk
toriaus ir ministerijos ge
neralinio sekretoriaus, t.y. 
pirmojo žmogaus po ministro. 
Siame B. K. Balučio veiklos 
bare J. Skirius akcentuoja 
diplomato pagrindinį bruožą 
— diplomatinį lankstumą. Jį 
politikui teko parodyti Lietu
vos Respublikos kūrimosi pir
maisiais metais, siekiant Lie
tuvos tarptautinio pripaži
nimo, valstybės teritorijos bei 
sienų apibrėžimo. Vėliau buvo 
įtempti Lietuvos santykiai su 
Lenkija dėl Lietuvos sostinės 
Vilniaus užgrobimo ir su Vo
kietija, atsiėmus Lietuvai Klai
pėdos kraštą.

Greta to, autorius at
skleidžia diplomato taktišką 
sugebėjimą sėkmingai dirbti 
prie Lietuvos valstybės val
džios vairo esant įvairioms 
politinėms partįjoms — kata
likams, socialdemokratams, 
liaudininkams pagaliau tauti
ninkams įvedus asmeninio po
būdžio valdžią. Kaip pažymi 
autorius, B. K. Balučiui, kur 
jis begyveno ir kokias parei
gas beatliko, svarbiausia buvo 
tėvynės Lietuvos interesai. 
Jau vėliau, 1946.04.17 laiške 
iš Londono, rašytame M. Kru
pavičiui šią savo nuostatą B. 
K. Balutis nusakė tokiais žo
džiais: „Kol partija, kokia ji 
bebūtų tarnauja valstybei — 
gerai; kaip tik ji pradeda ma
nyti, kad valstybė privalo lyg 
tarnauti partijai — ji, mano

Lietuvos Laisvės varpas, kuriame įrašytas B. K. Balučio sukurtas 
ketureilis: „O! Skambink per amžius/ Vaikams Lietuvos...”

nusimanymu, tampa parazi
tas [...] Mano politinė evange
lija buvo ir yra, kad joks atsa
kingas pareigūnas neprivalo 
Lietuvos piliečių, savo parei
gas eidamas, rūšiuoti partijo
mis [...] Tegul visos partijos 
geriau skradžiai žemę pras
menga, kol Tėvynė nėra atga
vusi savo laisvės. Tokiais lai
kais, kaip dabartiniai yra 
vietos tik vienai partijai — 
Lietuvių partijai”, (p. 772). 1

Antrą kartą didysis Lietu
vos diplomatas atsidūrė Ame
rikoje 1928 m. Jis buvo už
sienio reikalų ministro A. Vol
demaro paskirtas atstovauti 
Lietuvos valstybei JAV. Lietu
vos nepaprastu atstovu ir 
įgaliotu ministru B. K. Balu
tis dirbo JAV iki 1933 metų. 
Tą jo gyvenimo laikotarpį 
knygos autorius pavadino 
„Tremtis Amerikon 1928-1933 
metais”. Sakyčiau, gal per
dėtai neigiamai vertinamas 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro prof. A. Voldemaro 
žingsnis paskirti B. K. Balutį 
į Ameriką. Tą paskyrimą pats 
J. Skirius motyvuoja valsty
bės interesais, o ne vien tauti
ninkų pastangomis nustumti 
kiek toliau nuo savęs didėlį 
diplomatą. O tos valstybinės 
svarbos priežastys buvo: page
rinti po valstybinio perversmo 
santykius su JAV lietuviais, 
sutelkti juos bendrai veiklai 
Lietuvos gerovei, pajungti Lie
tuvos labui emigravusių iš 
Lietuvos žydų interesus, o 
taip pat aktyviau spręsti .fi
nansines bei kitas problemas 
su JAV vyriausybe. Ir šiame 
skyriuje vėl knygos autorius 
atskleidžia politiko naujo
viškumą, sumatumą, ieškant 
naujų bendradarbiavimo for
mų bei metodų, kurie padėtų 
Lietuvos valstybei tvirtėti. Jis 
sustiprino ne tik ekonominius 
ir politinius santykius su JAV 
vyriausybės įstaigomis, bet 
svarbiausia emigrantų lietu
vių po valstybės perversmo 
susilpnėjusius ryšius su Lie
tuva. Jis plėtė amerikiečių 
ekskursijas į gimtinę, skatino 
investicijas į Lietuvos ūkį ir 
pan.

Dr. J. Skirius kiek ideali
zuoja JAV politiką jaunos Lie
tuvos valstybės atžvilgiu, 

ypač jos kūrimosi laikotarpiu, 
giliau neatskleisdamas jos 
paieškų, kam šį, po Pirmojo 
pasaulinio karo besikuriantį, 
teritorinį junginį atiduoti val
dyti — Lenkijai ar Rusijai. Jis 
didžiai akcentuoja Lietuvos 
pripažinimą 1922 m. de facto 
ir dejure, kuris, deja, buvo la
bai uždelstas. Autorius apeina 
ir kitus faktus, kurie nepage
rino Lietuvos, sunkiai su vi
sais savo kaimynais kovo
jančios dėl tautos laisvės, 
ekonominės bei karinės, ne
kalbant apie politinę, padė
ties. Manau, kad šie faktai 
būtų plačiau atskleidę Lietu
vos diplomatų tarptautinių 
politinių klausimų sprendimo 
sudėtingumus ir supažindinę 
su jų pasiekimais.

Norėčiau tik atkreipti dė
mesį į tai, jog knygos auto
rius, plačiai atskleidęs B. K. 
Balučio kaip tarptautinės tei
sės žinovo, Lietuvos atstovo 
JAV bei Didžiojoje Britanijoje 
veiklą, trečdalį knygos pas
kyrė jo pasiaukojamam darbui 
dėl tėvynės laisvės, Lietuvą 
okupavus Sovietų Sąjungai. 
Tie paskutinieji du monografi
jos skyriai pirmą kartą lietu
vių literatūroje taip plačiai ir 
nuosekliai atskleidžia Lietu
vos pasiuntinybės statusą po 
krašto okupacijos bei aneksi
jos Didžiojoje Britanijoje ir B. 
K. Balučio diplomatinę veiklą 
dėl diplomatinio statuso iš
laikymo. Po sovietinės okupa
cijos jis tarptautiniu mastu 
Vakarų Europos ir Amerikos 
politikos vadovams įrodinėjo 
aneksįjos neteisėtumą. Daug 
pastangų dėjo trukdydamas 
sovietams užgrobti Lietuvos 
pasiuntinybę Londone ir Di
džiojoje Britanijoje deponuo
tą Lietuvos auksą. Šioje veik
loje jis parodė visą savo di
plomatinį sugebėjimą bei 
lankstumą.

Kartu B. K. Balutis neuž
miršo nuo antrosios sovietų 
okupacijos sunkioje padėtyje 
Vokietijoje atsidūrusių pabė
gėlių iš Lietuvos. Jis pats 
lankėsi jų stovyklose, pradėjo 
ruošti likusius be dokumentų 
jų asmenybę pažyminčius pa
sus, Anglijos vyriausybinėse 
įstaigose rūpinosi, kad jie bū
tų įsileisti į Didžiąją Britaniją 

bei jos kolonijas. Kol lietuvių 
emigrantus įsileido JAV, ne
mažai jų įsikūrė Anglijoje, 
Austrijoje ir kitur. Iki 1949 m. 
pradžios iš britų zonos Vokie
tijoje išvyko daugiau kaip 
10,000 lietuvių. Pats atstovas 
rūpinosi, kad jie būtų vietos 
lietuvių organizacįjų dėme
singai sutikti, kad jiems Ang
inoje būtų sudarytos minima
liai patogesnės gyvenimo są
lygos, nenutrūktų ryšiai su 
čia anksčiau įsikūrusiais lie
tuviais.

Diplomatinę veiklą B. K. 
Balučiui, kartu su S. Lozo
raičiu bei kitais savo atsto
vaujamose šalyse likusiais 
Lietuvos okupacijos nepripa
žįstančiais pasiuntiniais, te
ko pokario metais plėsti pačių 
emigrantų iš Lietuvos tarpe. 
Emigravę Lietuvos valstybės 
ir politinių partijų veikėjai 
ėmėsi iniciatyvos, per savo or
ganizacijas VLIKą ir kitas, 
suimti į savo rankas vadova
vimą Lietuvos išlaisvinimo 
veiklai. Jie ieškojo būdų bei 
priemonių kaip ir kam kraš
tui atstovauti užsienyje. Emi- 
gracįjoje gyveno Respublikos 
prezidentas A. Smetona, todėl 
atrodė, kad apie jį turėjo telk
tis visos kitos organizacįjos. 
Be to, jie buvo paskyrę Lietu
vai atstovauti ir jos interesus 
po okupacijos ginti bei valsty- 
binmimą tęsti diplomatijos 
šefu pasiuntinį Italijoje S. Lo
zoraitį. Naujieji emigrantai 
tokio paskyrimo nenorėjo pri
pažinti. Gimė naujos organi
zacijos, kilo nauji vadai. B. K. 
Balutis tokioje situacijoje 
siekė suderinti Lietuvos di
plomatinės tarnybos užsienyje 
ir Lietuvos išlaisvinimo komi
teto (VLIKo) nesutarimus dėl 
pirmenybiškumo, atstovau
jant Lietuvos interesams emi
gracijoje. Jo iniciatyva buvo 
kviečiami bendri pasitarimai, 
tačiau jie bent kiek apčiuopia- 
mesnių rezultatų neatnešė, 
kaip teigia knygos autorius, 
atsidūręs tarp lietuvių orga
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nizacįjų vadovų ambicįjų ir 
pirmumų, jis neįstengė sa
vo patriotiniu pavyzdžiu ir 
lanksčia diplomatįja pasiekti 
to, ko labiausiai norėjo. Liko 
kiek iš mados išėjusiu diplo
matu, perdėtai atsargiu ir 
nepasitikinčiu, (p. 642-641).

Dr. J. Skiriaus knyga skirta 
vienam žmogui diplomatui B. 
K. Balučiui, tačiau autorius 
aprašydamas jo veiklą dau
giau kaip 60 metų lietuvių ir 
Lietuvos labui, pasiremdamas 
archyviniais bei kitais doku
mentais, kartu plačiai at
skleidė tą istorinį foną, teisin
giau istorines sąlygas, ku
riuose teko dirbti ir gyventi 
įžymiam politikui. Tuo būdu 
per vieno žmogaus gyvenimą 
knygoje atsispindi Lietuvos 
tarptautinė padėtis ir Respu
blikos užsienio politika.

Pradedama monografija nuo 
lietuvių inteligentų pastangų 
atkurti valstybingumą dar iki 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Parodomos jaunos diplo- 
matįjos pastangos, kuriant 
valstybę ir įtvirtinant jos sa
varankiškumą, siekiant su
telkti vienos valstybės sudė
tyje lietuvių etnografines že
mes ir jas išlaikyti. Atskleisti 
yra lietuvių diplomatijos po
litiniai vingiai nuo nepri
pažintos bei neoficialios veik
los Paryžiaus taikos konferen- 
cįjoje iki Lietuvos atstovavimo 
Tautų Sąjungos organizaci
jose. Taigi, knyga skirta vie
nam asmeniui kartu yra api
bendrintas Lietuvos užsienio 
politikos kursas.

Veikalas parašytas palyginti 
sklandžia kalba, lengvu sti
liumi, nepersunktas sunkia 
„diplomatine” terminologija, 
todėl yra prieinamas plačiam 
skaitytojų ratui. Manau, kad 
jis susilauks dėmesio JAV lie
tuvių įvairių politinių srovių 
tarpe. Galbūt iš atskleistų 
praeities klaidų sudarys gali
mybes pamąstyti apie šian
dieninę situaciją bei dabarti
nius santykius.
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Lietuvių literatūros arimai
Algimantas A. Naujokaitis

Viena gausiausių ir įtakin
giausių kūrybinių organiza
cijų Lietuvoje — Rašytojų są
junga. Dabar ji priskaičiuoja 
373 savo narius — prozinin
kus, poetus, dramaturgus, 
vertėjus, literatūros kritikus. 
Net 32 Rašytojų sąjungos na
riai gyvena ir kuria užsienyje, 
dauguma jų — lietuviškoje 
išeivijoje. Tarp jų gilią vagą 
lietuvių literatūroje išarę ir 
tebekuriantys — Alė Rūta, Al
girdas Landsbergis, Eglė 
Juodvalkė, Violeta Kelertienė, 
Julija Švabaitė-Gylienė, Jonas 
Zdanys, Vitalija Bogutaitė- 
Keblienė, Vytautas Volertas, 
literatūros tyrinėtojas ir kriti
kas Rimvydas Šilbąjoris, Aus
tralijoje gyvenanti poetė Al
dona Veščiūnaitė-Janavičienė, 
Kanadoje — vertėjas Valdas 
Petrauskas, į Lietuvą sugrįžęs 
mūsų poezijos ąžuolas Kazys 
Bradūnas, poetė prozininkė ir 
dramaturgė Birutė Pūkele- 
yičiūtė, istorinių romanų auto
rius Juozas Kralikauskas ir 
kiti. Visai neseniai į Lietuvos 
rašytojų sąjungą įstojo Lon
done gyvenantis žinomas mū
sų prozininkas Kazimieras 
Barėnas. Veiklūs ir produk
tyvūs taip pat Rašytojų są
jungos nariai — Izraelyje gy
venantys Grigorįjos Kano
vičius, Ichokas Meras, Prūsų 
žemėse gimęs, o Vokietijoje 
apsistojęs, poetas Alfredas 
Franskaitis, rašantis vokiečių 
ir lietuvių kalba.

Šie ir kiti duomenys apie 
bendrą rašytojų šeimą, broliją 
vienaip ar kitaip atsispindėjo 
gruodžio 13 d. Vilniuje įvyku
siame Lietuvos rašytojų są
jungos suvažiavime. Kreip
damasis į visus — čia ir išei
vijoje gyvenančius, šios kū
rybinės organizacijos narius, 
ataskaitiniame pranešime Ra

Naujasis Lietuvos Rašytojų sąjungos pirm, poetas Jonas Liniaus- 
kas. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Lietuvos Rašytojų sąjungos arimuose. — 1 psl.

Vilniaus Valstybinio kvarteto koncertas. — 2 psl.

Koncertavo Motekaičiai; Samuel Beckett gyvenimas ir 
kūryba. — 3 psl. ' ■:»’ ’ <

Naujas Varpo numeris; „velniškos pamokos”. — 4 psl.

šytojų sąjungos pirmininkas 
Valentinas Sventickas pasakė:

— Ačiū jums visiems; — ei
nate į talką darbuose ir sau
gote lietuvių literatūros garbę.

O Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus sa
vo sveikinime suvažiavimui 
apibūdino mūsų rašytojų ben
driją: „Esate visuomeninė jė
ga, kuri pajėgi veikti Lietuvos 
intelektualinį ir kultūrinį gy
venimą, brandinti visuomenę 
tikrųjų vertybių pagrindu, su
teikti kasdieniniam gyveni
mui kultūrinį matmenį. Todėl 
tiek jūsų suvažiavimui, tiek 
visiems Rašytojų sąjungos na
riams, kaip ir visai šian
dieninei Lietuvos intelektualų 
bendrįjai, linkiu aktyviai daly
vauti šalies gyvenime, akty
viai išsakyti savo nuomonę ak
tualiais krašto šiandienai ir 
ateičiai klausimais, svariau 
prisidėti prie bendros ateities 
kūrimo ne tik savo kūryba, 
meno kalba, bet ir pilietine 
pozicįja”.

Šį kartą Rašytojų sąjungos 
suvažiavimas savo svarstymų 
turiniu buvo kitoks, negu vy
kęs prieš ketverius metus. 
Kone visą savaitę Rašytojų 
klube vyko suvažiavimui skir
ti mūsų poezijos, prozos, eseis
tikos, literatūrinės spaudos 
aptarimai, apžvalgos, svarsty
mai, apėmę pastarųjų ketve
rtų metų laikotarpį nuo buvu
sio suvažiavimo. Kad tos ap
žvalgos ir įžvalgos į rašytojų 
arimus būtų išsamesnės, daly
kiškesnės, objektyvesnės, bu
vo pakviesti kvalifikuoti lite
ratūros tyrinėtojai iš Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tuto, iš universitetų. Svarsty
muose dalyvavo ir skaitytojai.

Prozos akiračiai

Literatūros ir tautosakos 

instituto šiuolaikinės lite
ratūros skyriaus vadovė J. 
Sprindytė pripažino, kad per 
pastaruosius ketverius metus 
mūsų proza buvo ne tik gausi 
(per metus išleidžiama po 15- 
20 vien romanų, neskaitant 
nuotykinių), bet ir patraukli, 
nes ji įvairi. Antai, panašius, 
negalios ištiktų žmonių liki
mus gerose, iš kitų išsiski
riančiose knygose vaizduoja 
klaipėdietis rašytojas J. Šikš- 
nelis (romanas Kryžius medžio 
žalio) ir iš poezijos į prozą pa
sukusi Eglė Juodvalkė (bele
trizuoti memuarai Cukraus 
kalnas), bet jų knygų intonaci
jos skirtingos. Savo romanuo
se P. Dirgėla sugeba prabilti 
ne apie individą, panardintą į 
gyvenimo juodumą, kaip yra 
R. Gavelio prozoje, bet atku
ria, modeliuoja mūsų valsty
bės istorįjos vingius, lemian
čius tą žmones supantį juo
dumą. Vieni prozininkai tel
kiasi po postmodernizmo spar
nais (M. Ivaškevičius, H. 
Kunčius), kiti, dažniausiai vy
resnės kartos rašytojai, iš
tikimi savo stilistikai, besire
miančiai realizmo tradicija (J. 
Mekelinskas, A. Počius, R. 
Granauskas). V. Gasiliūnas 
pridūrė, kad ta tradicinė pro
za (net R. Granausko) jau pa
siekusi viršūnę, ir vargu ar 
pajėgs stiebtis aukščiau. J. 
Sprindytė paminėjo talentingą 
prozininkę J. Skabliauskaitę, 
pažymėdama, kad jos pasku
tiniam romanui Kitas kraujas 
vis dėlto neišėjo į naudą per
nelyg didelis jo atitrūkimas 
nuo realybės. Ir kai kurioje ki
toje pastarųjų ketvertų metų 
gausioje prozoje prelegentė 
pasigedo kokybės. Labiausiai 
skaitytojų ir kritikų pastebi
moje, iš kitų knygų išsiski
riančioje postmodernistinėje 
prozoje ima vyrauti kūniška
sis pradas, kas sveikintina 
mūsų drovioje kultūroje, ta
čiau šios krypties kai kurių 
kūrinių autoriai ima kartotis, 
susmulkėja iki menkų ne
reikšmingų aprašymų, pasi
kartojimų.

Apžvelgdama pastarųjų me
tų knygas, Vilniaus universi
teto dėstytoja, autoritetinga 
literatūrologė A. Petrulytė, 
stengėsi išryškinti naujausias 
lietuvių prozos tendencijas. 
Pasak jos, jei anksčiau mūsų 
romanas vaizduodavo kokį 
nors įvykį, nuotykį, dabar 
pats jų rašymas tampa nuoty
kiu. Čia turbūt pavyzdžiu 

galėtų būti M. Ivaškevičiaus 
paskutinis romanas Žali. Be
ne įdomiausiu pastarojo de
šimtmečio lietuvių poetinės 
prozos pavyzdžiu A. Petruli- 
tytė nurodė L. Gutausko poe
tinės struktūros romaną Vilko 
dantų karoliai. Literatūrologė 
taip pat teigiamai įvertino R. 
Šerelytės, V. Juknaitės, B. Vi
limaitės, J. Ivanauskaitės, J. 
Kunčino pastarąsias knygas, o 
poetas A. Marčėnas apmau
džiai pastebėjo, kad aptarime 
kalbėję literatūros žinovai 
apėjo skaidrias H. Čigriejaus 
noveles.

Apie pastaraisiais metais 
suklestėjusią moterų prozą 
kalbėjo literatūros tyrinėtoja

Nauja Lietuvos Rašytojų sąjungos vąldyba. Pirmoje eilėje iš kairės: Petras Palilionis, Danielius 
Mušinskas, Opė Baliukonė, pirm. Jonas Liniauskas, Jonas Strielkūnas, Valentinas Sventickas; an
troje eil.: Robertas Keturakis, Petras Dirgėla; trečioje eil.: Eugenijus Ališanka, Juozas Aputis, Mar
celijus Martinaitis, Kornelijus Platelis, Vytautas Martinkus, Rimantas Černiauskas (dar priklauso: 
Sigitas Geda, Antanas A. Jonynas ir Renata Šerelytė).

S. Daugirdaitė. Ji vėlgi gerai vertę vis dėlto nusako laikas, 
įvertino E. Jūodvalkės Cuk- Galbūt tik po dešimtmečio ar 
raus kalną, ¥j Juknaitės pro
zos knygas, J. Ivanauskaitės 
romaną Sapnų nublokšti. S. 
Daugirdaitė pasidžiaugė, kad 
pagaliau turimą ir moterų lite
ratūros istoriją— 2001 m. lei
dyklos „Alma littera” išleistą 
prof. V. Daujotytės stambų 
veikalą Parašytą Zimano- sgarnu, atskleidžian-
apžvelgta bei išnagrinėta ir 
išeivijos motferiį-raŠytojų kū
ryba. /■' T

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto darbuotojai 
nagrinėjo tik Rašytojų sąjun
gos narių knygas. O tekstolo- 
gas V. Gasiliūnas sakė, kad 
geros prozos netrūksta ir už 
šios sąjungos ribų. Jo nuo
mone, N. Gaškaitės-Žemai- 
tienės romanas Užversiu šuli
nių vanduo, beje, pažymėtas 
Čikagoje leidžiamo laikraščio 
Lietuvių balsas premija,' savo 
gilia gyvenimo tikrove, kovos 
su sovietine okupacija plačia 
panorama, persveria du, ta 
pačia tema rašiusių, Rašytojų 
sąjungos narių M. Ivaškevi
čiaus ir R. Keturakio knygas.

Poetas A. Šlepikas teigiamai 
įvertino, tarsi iš tamsios neži
nios į ryškią šviesą iškėlė, ne 
kokios garsios leidyklos, o Vil
niaus šiuolikinio meno centro 
2000 m. kukliai išleistą jauno 
vilniečio dailininko E; Janso 
prozos knygą Odė rutinai. Kai 
paskaitai šią nedidukę, bet lyg 
dinamitas stiprią 1 knygelę, 
tave lyg tankas būtų * par- 
bloškęs”, — pripažino A.’Šie- 
pikas. Knyga' skaitytoją pri
trenkia atvirai, autentiškai, 
net nestabdomu žargonu per- 
taikta mūsų šiandieninio jau
nimo gyveninio ir buities ne
padailinta tikrove. Literatūros 
įvykiu tapo šešiolikmetės 
moksleivės vilnietėš V. Bla
žytės šiemet pasirodęs roma
nas Geltona pievd. Proble
miški santykiai su tėvais, vie
natvė, gyvenimas gatvėje, 
narkomanija — viskas, su kuo 
tenka susidurti'šiuolaikiniam 
paaugliui, telpa į Šią,' labiau
siai perkamą, greit tapdsią po
puliariausia, knygą, teigė jau
nosios' kartos' rašytojas M. 
Burokas.

Tekstologas V. Gasiliūnas 
sakė, kad Lietuvos skaitytoją 
dabar labiausiai domina, tikro
vę atspindinčios knygos, me
muarai, dienoraščiai. Pasak 
kalbėtojo, literatūros kūrinio 

kelių pasirodys, kad į už
marštį nueis kai kurte čia 
išgirti, išaukštinti romanai ar 
apysakos, o bus skaitoma kad 
ir kukli, nežymi rašytojo ir 
žurnalisto E. Uldukio šiemet 
išleista atsiminimų knygelė 
Ketvirtis amžiaus po Genriko

ti daugelio susovietintos Lie
tuvos žmonių likimus, nuogai 
aprašanti sovietinės okupaci
jos laikotarpio spaudos, žur
nalistų padėtį.

Prozos aptarime kalbėjęs 
rašytojas K. Almenas šiuo
laikinėje mūsų prozoje kaip 
tik pasigedo visuomeninių ir 
politinių įvykių, tikro gyveni
me atšvaistų. Nė vienas ra
šytojas kol kas nesiėmė gro
žinės prozos priemonėmis pa
vaizduoti Lietuvai be galo 
svąrbaus Sąjūdžio laikotarpio.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto mokslinis ben
dradarbis V. Šuikščius pareiš
kė, kad mūsų kritikai dažnai 
neskiria pelų nuo grūdų. Jo 
nuomone, nepelnytai nutyli
mas įdomus, provincijoje gyve
nantis ir kuriantis, prozinin
kas J. Laucė — nauja figūra 
mūsų literatūroje, tradicinei 
romano formai suteikusi akty
vaus mąstymo ir dinamiškos 
rąiaos pradmenis, aprašomus 
istorinius įvykius grindžiant 
tikslia dokumentine informa
tika, ko mūsų prozoje pasigen
da K. Almenas, skaitytojai.

Ųžl kūrybinius nuopelnus suvažiavimo laureatu pripažintas poetas Justinas Marcinkevičius. Iš 1 
kairės: kadencija baigęs Rašytojų sąjungos pirm. Valentinas Sventickas poetas J< Marcinkevičius ir 
premijos mecenatas, Vilniaus akcinės bendrovės atstovas, Juozas Rakauskas. ’

■ ,, Algimanto Žižiūno nuotr.

Algimanto Žižiūno nuotr.

V. Šuikščius pasidžiaugė, 
kad pagaliau iš užmaršties 
prikeliamas talentingas, A. 
Nykos-Niliūno aukštai įver
tintas egzodo rašytojas, prus- 
tiško stiliaus tęsėjas Vytautas 
Janavičius. Rašytojų sąjungos 
leidykla rengiasi išleisti jo ro
maną Nevykėlio užrašai, apy
saką Pakeliui į Atėnus, apsa
kymą Laiškas sūnui.

Poezijos aukštumos

Pradėjusi pokalbį apie pas
tarųjų ketvertų metų mūsų 
poezįją, literatūros kritikė E. 
Drungytė pabrėžė, kad per tą 
laiką buvo išleista labai daug 
eilėraščių rinkinių, bet tarp jų 
tikrosios poezijos knygų mažo
ka. Tad panašiai, kaip ir ap
tariant mūsų prozininkų der
lių, buvo kalbama tik apie 
įdomiausius, per keturmetį 
ryškiausiai pasireiškusius 
poetus.

Tiek E. Drungytė, tiek kiti 
literatūros tyrinėtojai bei kri
tikai, kaip įsidėmėtinus auto
rius, paminėjo J. Vaičiūnaitę,
O. Baliukonę, G. Cieškaitę, D. 
Kajoką, V. Kukulą, A. Mikutą, 
Puišytę, E. Juodvalkę su pas
kutiniu jos dvikalbiu rinkiniu 
Veidrodis ir tuštuma.

Ypač aukštai įvertinta, jau 
amžinybėn iškeliavusi, poetė
N. Miliauskaitė, jos paskutinė 
rinktinė Sielos labirintai. To
mis dienomis mus pasiekė sa
vaitraštyje 7 meno dienos pas
kelbta apklausa apie labiau
siai vertintas rašytojų knygas.

Pasak joje dalyvavusio ir tarsi 
su Vilniaus vertintojais susi
šaukusio, R. Šilbąjorio, toje
N. Miliauskaitės rinktinėje 
„gyvenimo meilė tokia inten
syvi ir paprasta, kad visos jos 
eilės persisunkia magika, žo
džio burtais kažkur pusiau
kelėje tarp sielos ir maldos, 
kai siela išvirsta į maldą”.’ • . ■ ‘ i f T H .♦ ’ W ■

Literatūrologės E. Drun- 
gytės nuomone, aukso am
žiaus pasiekė V. Bložės poezi
ja. Aptarime kalbėjęs poetas 
V. Kukulas išskyrė taip pat 
Justino Marcinkevičiaus atsi
naujinusią pastarųjų metų 
poeziją, pridurdamas, kad ji 
yra stipriausia alternatyva 
postmodemizmui.

Poetas ir kritikas V. Kuku
las sakė, jog gera poezija į ki
tas kalbas neišverčiama, o to
kios pas mus nedaug. Nebent 
dėl ypatingų savo poezijos sa
vybių toks gali būti V. Bra
ziūnas su neseniai pasiro
džiusiu rinkiniu lėmeilėmeilė- 
meilė. Litaratūros kritikas V. 
Sventickas pažymėjo, kad ma
loniai nustebino Vilniuje iš
leista paskutinė išeivijos poeto 
J. Zdanio knyga Dūmų stul
pai. Lyg broliai dvyniai, poezi
jos aukštumų sėkmingai sie
kia A. Marčėnas ir S. Paruls
kis.

Kyla naujos lietuvių poezijos 
žvaigždės. Pasak V. Kukulo, 
suklusti verčia pačiame toli
miausiame Lietuvos kampe
lyje — Skuode — kurianti 
poetė D. Paulauskaitė. Ir jos 
eilių sklinda tokia tyla, kurios 
mūsų poezijoje jis dar nėra 
girdėjęs. Dėmesio vertas jau
nas poetas R. Stankevičius su 
rinkiniu Randas, o taip pat jo 
audringojo bendraamžio D. Ši
monio eilės.

Suvažiavimo išvakarėse bu
vo aptarta taip pat pastarai
siais metais pagyvėjusi lietu
viškoji eseistika. E. Baliulytė,
L. Jonųšys, kiti literatūros ty
rinėtojai bei humanitarai ese
istiką atskyrė nuo publicisti
kos, pažymėję, kad eseistika- 
tai aktyviausias literatūroj 
žanras, praplečiantis litera
tūros lauką. Geriausiai įver
tintos pastaraisiais metais 
išleistos aukštos vertės eseis
tikos knygos — antros laidos 
susilaukusi G. Beresnevičiaus 
Ant laiko ašmenų, M. Marti
naičio Laiškai Sabos karalie
nei, S. Gedos Žydintys lubinai 
piliakalnio fone, V. Daujotytės 
Esė apie poeziją ir esimą, pa
galiau V. Juknaitės Išsiduosi. 
Balsu. >i Nukelta į 2 psl.
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Lietuvybė Mažojoje Lietuvoje: 
nuo Tilžės akto iki šių dienų

Vilius Trumpjonas
Mažosios Lietuvos Lietuvių 

tautinės tarybos, 1918 m. lap
kričio 30 d. pasirašytas, Tilžės 
Aktas buvo tik iš dalies įvyk
dytas. Versalio taikos sutar
ties 39 straipsniu iš Vokieti
jos buvo atimtas tik Klaipėdos 
kraštas. Didžioji krašto dalis 
toliau Vokietinta. Atėję į val
džią, hitlerininkai ėmėsi prieš 
lietuvininkus prievartos. Jie 
persekiojo lietuvių kalbą, te
rorizavo lietuvių veikėjus. 
1934 metais buvo viešai su
mušti Vydūnas ir Mačiulaitis, 
nusiaubta E. Jagomasto spau
dos įmonė Tilžėje, nuniokoti 
— Karaliaučiaus ir Tilžės lie
tuvių etnografijos muziejai, 
imta drausti lietuviškas pa
maldas bažnyčiose. Daugelis 
Mažosios Lietuvos vietovar
džių, nors ir su vokiškomis 
galūnėmis, nedviprasmiškai 
bylojo, kas yra senieji krašto 
šeimininkai. 1938 metais apie 
60 proc. senųjų pavadinimų 
buvo pakeista.

O II Pas. karo metu, prieš 
u Rytų Prūsijos operaciją, Rau- 

80, donosios armijos daliniuose 
buvo aiškinama, kad reikės 
išvaduoti senąsias lietuvių že
mes, kurias vokiečių grobikai 
700 metų engė, ir jos bus grą
žintos Lietuvai. Likus 3 die
noms iki puolimo, apie tai jau 
nebuvo kalbama.

i Antrojo pasaulinio karo pa
baiga atnešė naujus okupan
tus ir visuotinį gyventojų su
naikinimą arba išblaškymą. 
1946 m. balandžio 7 d. įsaku, 
visas Karaliaučiaus kraštas 
buvo perduotas Rusijos SSRS 
ir pavadintas Kaliningrado 
sritimi. Į Kaliningrado sritį 
atvyko persikėlėliai iš visų So
vietų Sąjungos sričių. Persi
kėlėliams buvo leista suprasti, 
kad jie atėjo ne kaip užka
riautojai, o kaip teisėti šei
mininkai — „rusų žeme va
žiuojame, vokiečiai grobikai 

2002 m. gruodžio 13 <1. inauguruotas naujasis Klaipėdos universi
teto rektorius, prof. Vladas Žulkus. K. Žiobrio (Elta) nuotr.

slavus iš čia išvijo, mes su 
fašistais atsiskaitėme ir su
sigrąžinome savo žemes”. 
Prieš Antrąjį pas. karą krašte 
buvo arti 1,200,000 gyventojų 
(sakoma, kad beveik 40 nuo
šimčių buvo lietuvių kilmės). 
Vokietijos valstybės archyvų 
duomenimis, po bėgimų nuo 
Raudonosios armijos, 1945 m. 
balandžio mėn. Rytprūsiuose 
buvo likę arti 600,000 civilių 
gyventojų. Sugrįžus daliai pa
bėgėlių, 1945 m. vasarą ten 
buvo maždaug 800,000 vietos 
žmonių. 1950 m. iš jų buvo 
belikę beveik 75,000, bet ir tas 
skaičius kasdieną tirpo. Di
delė dalis civilių gyventojų 
mirė badu, nuo epidemijų, 
raudonarmiečių sauvaliavimo. 
Kelios dešimtys tūkstančių 
buvo išvaryti į Rytų Vokietiją. 
Sovietų valdžia per palyginti 
trumpą laiką atliko tai, ko 
neįstengė padaryti vokiečiai 
(nei ordinas, nei kaizeriai, nei 
naciai). Sovietų valdžia pa
keitė ne tik gyventojų sudėtį, 
bet panaikino senuosius dar 
likusius lietuviškus vietovar
džius bei vandenvardžius.

Šiandieną krašte gyvena 
arti 1,000,000 žmonių. Daugu
ma gyvena miestuose — maž
daug 750,000. Vien Kara
liaučiaus mieste per 500,000.

Gyventojų kilmė: rusai — 78 
proc., baltarusiai — 7 proc., 
ukrainiečiai — 3 proc., lietu
viai — 3 proc. (vokiečių, lenkų 
ir kitų).

Šiandien Karaliaučiaus kraš
te gyvena per 20,000 lietuvių 
— dauguma tremtiniai — 
didžlietuviai — kuriems nebu
vo leista grįžti į Lietuvą. Jie 
daugiausia gyvena kaimų vie
tovėse, netoli Lietuvos Res
publikos sienos.

Šiandien Karaliaučiaus 
krašte, kaip ir pačioje Lietu
voje, daug nežinančių apie 
Mažosios Lietuvos krašto pra

eitį — ten, kur buvo išleista 
pirmoji lietuviška knyga, pir
moji gramatika, pirmasis dai
nynas, pirmieji lietuviški laik
raščiai; kur sukurti pirmieji 
lietuviški eilėraščiai, pirmoji 
lietuviška poema, įsteigtas 
pirmasis Lietuvos kraštotyros 
būrelis; kur pirmiausia imta 
rinkti lietuvių tautosaką, tirti 
lietuvių kalbą; kur atidarytos 
pirmosios lietuviškos mokyk
los, kur įvyko pirmoji lietuvių 
dainų šventė, suvaidintas pir
masis lietuvių žemėje lie
tuviškas spektaklis. Kraštas, 
kur vaikščiojo Bretkūnas, 
Mažvydas, Švoba, Kleinas, Rė
za, Donelaitis, Kantas, Preto
rijus, Kalvaitis, Jankus, Zau
niai, Vydūnas, Jagomastas.

Ateiviai po karo iš Lietuvos, 
sudarydami mažumą tarp ru
sakalbių ateivių, sovietinio 
„internacionalizmo” malūno 
buvo negailestingai malami; 
mokyklose jų vaikai prarado 
gimtąją kalbą, paprasti žmo
nės greitai rusėjo, o krašte 
burtis lietuviams ne tik nebu
vo sąlygų, net grėsė pavojai.

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 
Karaliaučiaus krašto lietuviai 
ėmė atsigauti. Bet labai 
pavėluotai — jau buvo užau
gusi karta, kuriai sovietizmas 
nukirto lietuvybės šaknis. Ta
čiau dalis, išlaikiusi meilę 
tėvynei, gimtajai kalbai ir pa
pročiams, dabar buriasi į reli
gines bendruomenes bei kul
tūrines organizacijas.

Truputį apie religines 
organizacijas

Pagal Karaliaučiaus Šven
tosios Šeimynos parapijos 
kun. Gauronską, 1991 m. 
rugpjūčio 6-ąją buvo įregis
truota pirmoji katalikų ben
druomenė po Antrojo pasauli
nio karo — tai buvo Švč. 
Šeimynos parapija. Šiandien 
krašte oficialiai įregistruota 
21 katalikų parapįja, dirba 15 
kunigų. Dauguma kunigų at
vykę iš Lenkijos, Baltarusijos, 
Vokietijos ir 2 iš Lietuvos. 
Krašte veikia įvairios katali
kiškos labdaros organizacijos: 
„Caritas”, „Maltos ordinas”, 
„Lumen Christi”. Prie kiekvie
nos parapijos atidarytos sek
madieninės mokyklos, kur vai
kai mokosi tikėjimo tiesų — 
rusų kalba.

1994-tais m. birželio 13 d. 
buvo pašventinta Švč. Šeimy
nos parapijos koplyčia Kara
liaučiuje. Tai pirmieji maldos 
namai, pastatyti po karo Ka
raliaučiaus krašte. 2000 m. 
rugpjūčio 20 d. buvo pašven
tinta, Lietuvos pastatyta, Til
žės Kristaus Prisikėlimo baž
nyčia. Karaliaučiaus krašte 
įregistruotos 134 religinės or
ganizacijos, iš kurių 46 Sta
čiatikių Bažnyčios parapijos. 
Didžioji dalis cerkvių įrengta 
buvusiose protestantų bažny
čiose. Taip pat įregistruota 15 
liuteronų, 8 adventistų, 5 
babtistų, 4 Jehovos liudytojų, 
metodistų, žydų, musulmonų, 
budistų, mormonų, Krišnos 
išpažinėjų, ir kitų religinių 
bendruomenių.

I
Karaliaučiaus, Tilžės ir 

Įsruties miestuose lietuviškos 
pamaldos vyksta bent kas sek
madienį. Kituose miesteliuose 
lietuvių pamaldos yra laiko
mos rečiau — pagal susita
rimą su kunigais, kalbančiais 
lietuviškai. Įsruties lietuvių 
parapijos kun:gas yra lenkas, 
Valdemaras Machevičius, iš
mokęs lietuvių kalbą. Jis taip 
pat aptarnauja lietuvius, gy
venančius mažesniuose mies
teliuose. Šiandien krašto lietu
viai bent karts nuo karto turi 
progą pagarbinti Dievą lietu
vių kalba.

Kultūrinės organizacįjos

Neseniai Kaliningrado sri
ties Teisingumo valdyboje bu
vo įregistruota Regioninė Ka
liningrado srities lietuvių tau- 
tinė-kultūrinė autonomija. Ši 
organizacija atstovauja Kara
liaučiaus kraštui Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje. Orga
nizacijai priklauso visos sri
ties lietuvių kultūrinės drau
guos: Karaliaučiaus mieste 
„Rėzos”; Tilžės mieste „Vy
dūno” — Teodoras Budrys; 
Tilžės mieste „Birutės” — Da
nutė Narušaitė; Įsruties mies
te „Nadruva” — Aleksas Bart- 
nikas; srities sporto klubąs 
„Pilkalnis”; srities lietuvių 
ūkininkų sąjunga — Leonas 
Apinavičius; srities „Rusų- 
lietuvių kultūros ir verslo 
centras” — Alvydas Muliuolis; 
srities lietuvių jaunimo są
junga — Ričardas Mikulėnas; 
srities lietuvių kalbos moky
tojų draugija — Aleksas Bart
nikas.

Srities rąjono draugijos

Gumbinės r. lietuvių kul
tūros draugija — Elena Gal
dikienė.

Tepliavos r. lietuvių kultū
ros draugija — Vanda Čiursj- 
na.

Lazdynų r. lietuvių kultūros 
draugija — Aldona Strojeva.

Gastų r. lietuvių kultūros 
draugija — Remigijus Tukači- 
kas.

Ragainės r. lietuvių kultūros 
draugija — Beta Uskova.

Stalupėnų r. lietuvių kul
tūros draugija — Eugenija Ze- 
niuvienė.

Trumpai apie šių metų 
kultūrinę veiklą

„Birutės” draugija Tilžėje lei
džia laikraštį Naujoji Aušra. 
Srities lietuvių tautinės-kul- 
tūrinės autonomija: irgi lei
džia laikraštį Gintaras lietu
vių ir rusų kalba.

Šiais metais įvyko jau 9-ta 
metinė srities lietuvių kul
tūros šventė — Karaliaučiuje 
suvažiavo srityje veikiantys 
lietuvių ansambliai.

Organizavo dainų festivalį savaitę. Lietuvių kalba dės- 
„Skambėk, skambėk, lietu
viška dainele” — balandžio 27 
dieną Karaliaučiuje suvažiavo 
200 vaikų, besimokančių lietu
viškose pradinėse klasėse, 
būreliuose ir ansambliuose — 
atvyko parodyti, ką išmokę 
per mokslo metus.

Nuotr. iš A. Stanevičiaus knygos Romantiškoji Klaipėda.Klaipėdiečiai...

Organizavo srities vaikų ko
lektyvų kūrybinę stovyklą Gi
ruliuose, „Žuvėdros” stovykla
vietėje, birželio 17-30 d. Sto
vykloje dalyvavo 75 vaikai, 25 
iš Lietuvos. Taip pat organiza
vo 30 vaikų stovyklavimą 
Kačerginėje. Srities vaikų an
sambliai jau dabar ruošiasi 
dalyvauti 3-čioje Pasaulio lie
tuvių dainų šventėje, Vilniuje, 
2003 m.

Kasmet draugijos nariai su
sirenka paminėti lietuviškas 
tautines šventes: Vasario
16-tąją ir kt.

Draugijos rūpinasi lietu
viškosios kultūros pėdsakais 
— tai: K Donelaičio bažnyčia/ 
muziejum Tolminkiemyje, ir jo 
gimtine Lazdynėliuose. Maž
vydo bažnyčia Ragainėje — 
atidengė memorialinę lentą. 
Vydūno namas Tilžėje — yra 
Bareljefas ant namo — nori 
įsteigti muziejų. Nori atstatyti 
prie Įsruties pilies stovėjusio 
paminklo žuvusiems lietuvių 
ulonų pulko kariams — ant 
postamento užrašas „Lietuvių 
ulonų Dvyliktas pulkas savo 
kritusiems draugams”. Taip 
pat rūpinasi, kad nugriautas 
paminklas Herkui Mantui bū
tų atstatytas. Narkyčiose, ne
toli nuo Įsruties, 1993 m. Her
kaus Manto paminklinis ak
muo buvo pašventintas — o 
1994 metais jis buvo jau 
išmontuotas — nes paminklo 
statymas nebuvo derintas su 
Maskva.
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Svarbiausia lietuviška 
veikla — švietimas

Šiandien krašte yra per 20 
mokyklų kur yra mokoma lie
tuvių kalba. Mokytojų skai
čius — apie 40, o mokinių 
skaičius auga ir šiandieną 
pranoksta 750. Karaliaučiuje, 
Tilžėje, Ragainėje ir Įsrutyje 
yra lietuviškos klasės, turin
čios juridinį statusą krašte. 
Tose mokyklose mokiniai turi 
8 lietuvių kalbos pamokas per 

tomą kiekvieną dieną po vieną 
pamoką. Dailė, darbeliai bei 
muzika irgi dėstoma po vieną 
dieną per savaitę. Mokytojai 
stengiasi, kad kiekvienais me
tais būtų įsteigtos pirmosios 
klasės su lietuvių kalbos dės
tymu ir jos tęstųsi iki pat 

aukščiausios klasės mokyk
loje. Šitos lietuvių kalbos kla
sės, turinčios juridinį statusą 
krašte, yra gera lietuvybės 
išlaikymo galimybė.

Dauguma vaikų krašte yra 
susibūrę į lietuvių kalbos 
būrelius, dainų ansamblius 
mokyklose bei parapijose. 
Tuose būreliuose vaikų am
žius ir kalbos mokymas skiria
si. Sėkmė priklauso nuo moky
tojų gabumų. Parapijose lietu
vių kalbos būrelių vaikai yra 
gundomi mesti lietuvių kalbos 
mokslus ir mokytis vokiečių 
kalbą, nes ji naudingesnė — 
tai daro rusiškai kalbančios 
vienuolės iš Vokietijos.

Lietuvių kalbos mokytojai 
1995 metais įsteigė „Lietuvių 
kalbos mokytojų draugiją” — 
dabartinis pirmininkas yra 
Aleksas Bartnikas, kuris yra 
ir Įsruties lietuvių kultūros 
draugijos „Nadruva” pirminin
kas bei Įsruties pedagoginės 
kolegijos direktorius. Kolegija 
ruošia pradinių klasių lietuvių 
kalbos mokytojus. Jose, pernai 
įvyko jau antroji Karaliau
čiaus krašto lietuvių kalbos 
olimpiada. Už lietuvybės 
darbą A. Bartnikas 2002 m. 
spalio mėnesį buvo apdovano
tas Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino ordinu. Tai 
įrodo, kad krašte yra pasi
šventusių lietuvybės puose
lėtojų.

Krašto lietuvių kalbos mo
kytojai gyvena dvejose vals
tybėse, 15 mokytojų gyvena 
Lietuvoje, daugiausia Pagė- 
giose ir Tauragėje. Jie aptar
nauja mietelius netoli Lietu
vos sienos.

Ryšiai tarp Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugijos Čika
goje ir Mokytojų draugijos 
Karaliaučiaus krašte pra

Šio šeštadienio priedo puslapiuose
Lietuvybė dar gyva Mažojoje Lietuvoje. — 1 psl.

Lituanistikos katedra Illinois universitete. — 2 psl.

Baltijos studijos VDU; susijungė du kultūriniai leidiniai; 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo šauklys. — 3 psl.

Diplomatai imigrantai; Napoleonas ir Lietuva. — 4 psl.

sidėjo 1996 metais, kai draugi
jos nariai nusprendė remti 
Karaliaučiaus krašto lietuvių 
vaikus ir jaunimą. Aišku, ta 
parama būtų neįmanoma be 
mūsų draugijos rėmėjų. Šiais 
metais rėmėm daugiau kaip 
30 projektų: stovyklas, eks
kursijas į Lietuvą bei Mažąją 
Lietuvą, minėjimus, šventes, 
konkursus, mokslo reikmenų 
įsigyjimą irkt.

Norėdamas geriau susi
pažinti su Karaliaučiaus 
krašto lietuviais ir jų veikla — 
nuo 1998 m. esu lankęs kraštą 
6 kartus. Praėjusiais metais 
praleidau daugiau negu savai
tę Karaliaučiaus krašte. Esu 
susitikęs su beveik visais 
krašto lietuvių kalbos mokyto
jais ir jų būreliais, lankęs 17 
miestų, miestelių. Visur, jau
čiau, kad mūsų dėmesys šiam 
kraštui duoda vietiniams lie
tuviams kuo pasididžiuoti, 
parodyti savo kaimynams, kad 
jie yra vertingi žmonės.

Įspūdžiai ir problemos

Važiuojant per kraštą, keliai 
duobėti, neprižiūrėti. Važiuo
jant tarp miestelių, tik ret
karčiais sutiksi kitą mašina.' 
Miesteliuose daug griuvėsių, 
beveik niekur nematysi jokios 
statybos. Daugiau kaip pusė 
krašto žemės nenaudojama, 
apleista.

Ekonominė padėtis krašte 
sunki, kas antras srities gy
ventojas priklauso prie socia
liai remiamos grupės. Komu
nikacija tarp vietovių proble
matiška — dauguma žmonių 
neturi mašinų nei telefonų. 
Transportas tarp miestelių la
bai prastas, sunku moki
niams, kurie gyvena toliau 
nuo mokyklos. Nukelta , 3 psl>
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Bostono Kultūriniai subatvakariai

Jeronimo Kačinsko 95-osios 
gimimo metinės

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas, švenčiant jo 95-ąjį gimtadie
nį. Vytauto Sužiedėlio nuotr.

2002-ųjų metų rudenį Bos
tono lietuviai paminėjo žy
maus išeivijos kompozitoriaus 
ir visuomenės veikėjo Jeroni
mo Kačinsko 95-ąsias gimimo 
metines. Ta proga ALTS Bos
tono skyrius ir „Užjūrio Lietu
va” suorganizavo Kultūrinį 
subatvakarį, kuriame po Bi
rutės Banaitienės įžanginio 
žodžio, Zita Kurkonienė per
skaitė muzikologės, Klaipėdos 
universiteto Menų fakulteto 
docentės Danutės Petrauskai
tės paskaitą „Jeronimo Ka
činsko muzikinė veikla ir as
menybės bruožai”, buvo ro
doma Lietuvos Radijo ir Tele
vizijos muzikos redakcijos vyr. 
redaktorės bei ilgametės „Ra
tilio” vadovės Zitos Kelmic- 
kaitės parengta, kompozito
riaus gyvenimui ir kūrybinei 
veiklai skirta, video laida.

Susirinkusius kompozito
riaus pagerbti žmones vargiai 
galėjo sutalpinti South Boston 
Lietuvių piliečių klubo salė — 
tokią pagarbą išeivijos lietu
vių tarpe nusipelnė savo dar
bu ir gyvenimu Jeronimas 
Kačinskas. O, klausantis pas
kaitos ir žiūrint video juostą, 
vis neapleido mintis: kaip gali
ma tiek daug atlikti tik per 
vieną vieno žmogaus gyve
nimą, kad ir garbingai ilgą?..

Pasiremsiu mintimis iš D. 
Petrauskaitės paskaitos:

„Paprastai žmonės yra verti
nami ne už pragyventus me
tus, bet už atliktus darbus. 
Bet šiuo atveju galima 
džiaugtis ir vienu, ir kitu. Kai 
menininkas įžengia į dešimtą 
dešimtį, nejučiomis iškyla pa
grįstas klausimas — kokį gy
vybės eliksyrą jis atrado, kad 
sugebėjo išlikti dvasiškai verž
lus bei kūrybingas, domėtis 
pasauliu ir pasauliui būti 
įdomus. J. Kačinsko gyveni

mas yra tarsi XX amžiaus lie
tuvių muzikos istorijos at
spindys, į kurį žvelgdami ga
lime mokytis, tyrinėti, semtis 
patirties, o jo nuveikti darbai 
— pavyzdys kaip reikia kovoti 
už savo meninių idėjų realiza
vimą, visur ir visada išliekant 
savimi.

Gyvendamas Vokietijoje J. 
Kačinskas turėjo progos diri-, 
guoti Augsburgo simfoniniam 
orkestrui, o Amerikoje — 
įvairių miestų bei įvairaus 
pajėgumo simfoniniams kolek
tyvams. Išeivijoje J. Kačins
kas buvo vertinamas kaip vie
nas iškiliausių lietuvių diri
gentų, todėl jam buvo patiki
mi patys atsakingiausi ren
giniai. Vienas tokių vyko 1952 
metų rudenį Niujorko Carne
gie Hali. Tai buvo trijų Pabal
tijo tautų simfoninės muzikos 
koncertas, turėjęs atkreipti 
JAV valdžios bei amerikiečių 
visuomenės dėmesį į trijų pa
vergtų tautų likimą. Tuomet 
J. Kačinskas dirigavo garsiam 
orkestrui, sudarytam iš NBC 
ir Niujorko filharmonijos mu
zikantų, ir užsirekomendavo 
kaip puikus mažai žinomos 
šalies dirigentas. Šis sėkmin
gas debiutas Amerikoje jam 
atvėrė kelius į naujas koncer
tines scenas. J. Kačinskui te
ko diriguoti Vašingtono nacio
naliniam, Kembridžo, Brok- 
tono, Bostono universiteto, 
Berklio muzikos kolegijos, 
jungtiniam Massachuset mo
kyklų, Čikagos Lyric Opera 
simfoniniams orkestrams. Di
džiulė dirigento sėkmė buvo 
1960 metais iš kelių dešimčių 
kandidatų laimėtas konkursas 
Melrose simfoninio orkestro 
vadovo vietai užimti. Šiam or
kestrui J. Kačinskas vadovavo 
devynerius metus ir nusipelnė 
didžiulės amerikiečių pagar

bos, nes pakėlė atlikėjų profe
sinį lygį ir geriausiais klasi
kinės muzikos veikalais pri
traukė gausią klausytojų au
ditoriją. Vienas pagrindinių J. 
Kačinsko atlįkėjiškos veiklos 
Amerikoje bruožų buvo lietu
viškos muzikos propagavimas. 
Jo dėka pirmą kartą JAV su
skambo M. K. Čiurlionio poe
ma „Miške”, taip pat K. V. Ba
naičio ir V. Jakubėno aran
žuotos dainos, J. Gaidelio, V. 
Bacevičiaus ir paties dirigento 
simfoniniai opusai. Šia pras
me J. Kačinską galima vadinti 
lietuviškos muzikos ambasa
doriumi, visur ir visada tarp 
svetimtaučių puoselėjusiu lie
tuvišką kultūrą”.

Jeronimas Kačinskas gimė 
1907 m. Viduklėje. Baigė 
Klaipėdos S. Šimkaus muzi
kos mokyklos fortepiono sky
rių ir Prahos konservatorijos 
kompozicijos bei dirigavimo 
skyrių. Lietuvoje leido žurnalą 
Muzikos barai, dirbo Klaipė
dos muzikos mokykloje. 1937 
m. J. Kačinsko dėka Lietuva 
priimta į Tarptautinę šiuo
laikinės muzikos draugiją. 
1938 m. J. Kačinskas pradėjo 
eiti Kauno Valstybės radiofo
no simfoninio orkestro diri
gento pareigas. Vilniaus ope
ros teatre pastatė G. Verdi 
„Traviatą” ir G. Rosini „Se 
Vilijos kirpėją”.

1944 m. J. Kačinskas pasi
traukė iš Lietuvos ir 1949 m. 
atvyko į Ameriką. 1967 m. 
pradėjo dėstyti Berklee muzi
kos kolegijoje Bostone.

1976 m. Čikagos Lietuvių 
opera pastatė J. Kačinsko 
„Juodąjį laivą”. Kačinskas bu
vo apdovanotas Lietuvių Ben
druomenės Kultūros tarybos 
Muzikine premija. Berklee 
muzikos kolegija suteikė jam 
profesoriaus — emerito titulą.

1987 m. Lietuvoje surengtas 
pirmasis autorinis J. Kačinsko 
koncertas. 1991 m. Klaipėda, 
pripažindama didžiulį J. Ka
činsko nuopelną miesto kultū
riniam gyvenimui, suteikė 
jam Klaipėdos miesto garbės 
piliečio vardą. Kompozitorius 
taip pat yra Lietuvos Kompo
zitorių sąjungos Garbės narys 
ir Lietuvos Nacionalinės pre
mijos laureatas.

Bostono Kultūrinių subatva- 
karių organizatorė Zita Kru- 
konienė, prieš subatvakarį 
kalbėjosi su kompozitoriumi. 
Man perrašant jų pokalbį iš 
magnetinės juostelės, pakvipo 
tarpukario laikotarpio Lietuva 
ir šimtmečio pradžios Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu. O taip 
pat ir Antrojo pasaulinio karo 
dūmais bei Vokietijos pabė
gėlių stovyklomis.

Pasikalbėjimas darytas 
2002 metų rugsėjo mėnesį.

Jeronimas Kačinskas (to
liau J. K.): — aš rašiau gau
siai chorams, kadangi buvau 
labai sužavėtas lietuvių cho
rais. Ponia Kalinauskienė bu
vo labai pasižymėjusi chorve
dė — ji su vaikais, galima sa
kyti (na, ne visai vaikais), 
nuvažiavo į Paryžių ir laimėjo 
pirmą pasaulinę premiją. Tai 
aš jai rašiau — mišias pa
rašiau moterų chorui. Žinote, 

o dabar man jau sunku rašyti
— mano klausa labai sugedo: 
kartais „c” atrodo kaip „d”, o 
„d” atrodo kaip „e” — labai su
gedo klausa. Bet dar nežinau
— gal dar pabandysiu iš
spausti.

Zita Krukonienė (Z.K.): — 
O ar bando kas nors Jūsų kū
rinius kataloguoti? Ar turite 
kokį studentą?

J. K.: — Neturiu. Nekrei
piau dėmesio į tai. Muzikos 
archyvas šiaip jau tuo 
užsiima. Bet jie neaktyvūs — 
jie neplatina nieko.

Z. K.: — Tai tas archyvas 
yra Lietuvoje?

J. K. Taip. Lietuvoje.
Z. K.: — Jūs turite daug 

profesijų. Kiek — keturias? 
Pedagogo, kompozitoriaus, di
rigento ir vargonininko. Kuri 
profesija Jums pati geriausia, 
labiausiai prie širdies? Jei 
būtut galėję tik vieną dalyką 
daryti — ką darytute?”

J. K.: — Sunku man pasa
kyti. Dabar man prie širdies 
malonu vargonininkauti, ka
dangi tai dvasiniai pakelia. 
Bet šalia to, dar visada ir kur- 
davau muziką. Negaliu pasi
rinkti. Kamerinės muzikos la
bai daug rašiau.

Z. K.: — Ar patiko dirbti 
pedagogu — mokytojauti?

J. K.: — Patiko... Žinot, Lie
tuvoj — nelabai, kadangi mo
kiniai pasipūtę. Turėjau vieną 
tokį, berods, Mikulskis, tai 
užuot to, kad jį mokytumei — 
jis tave moko. Ir dar kiti tokie, 
į jį panašūs. Bet labai patiko 
dirbti čia su studentais — aš 
dirbau 19 metų. Tai jie dary
davo dėstytojų įvertinimus — 
„evaluation”. Nors tai būdavo 
konfidencialu, bet man pa
kišdavo: „Pasiskaityk, girdi, 
kaip apie tave gerai rašo stu
dentai”. Labai su jais sugyve
nau — žinote, kitokie.

Z. K.: — Jeigu Dievas duotų 
galimybę ką nors pakeisti 
gyvenime — ką keistute?

J. K.: — Sunku man pasa
kyti...

Z. K.: — Ar manote, kad 
išvažiavimas iš Lietuvos 
Jums, kaip žmogui, davė kiek 
ir teigiamo?

J. L. — Žinote, aš tikrai 
pažinau gyvenimą ir žmones; 
Žmones pažinau. Paskui ir 
patį tikėjimą pažinau dau
giau. Išvažiavimas buvo didelė 
pamoka. Daugelį kartų teko 
būti pavojuje karo lauke, kai 
jau tikrai atrodė, kad jau 
neišliksi. Tuomet dirbome per 
ilgai, spalio 6 dieną... vos vos 
ištrukome. Ilja Erenburg, 
propagandistas, šaukė per ra
diją: „Ką tik sutiksite, įžengę į 
Vokietiją — žudykite kuo 
žiauriausiu būdu — moteris, 
vaikus, maišykite jų pilvus...” 
Tai aš pamačiau, kaip yra 
svarbu mums išbėgti. Elena 
pavargdavo, sakydavo — pa
ilsėkime. Aš sakydavau — ne, 
negalime, todėl, kad aš Vil
niuje komunistams nusikaltau
— gavau visokių papeikimų, 
įspėjimų. Kaip ir Hitlerio 
režimas... Bet ir patys vo
kiečiai, kurie dirbo Radiofone
— jau nebetikėjo... Jau nebe
sisveikindavo „Heil Hitler”.

Z. K. — Ką Jūs manote 
būtute pasiekęs Lietuvoj, jei 
nebūtų buvę karo? Jūsų karje
ra, jau prieš pasitraukiant, 
buvo iškilusi labai aukštai?

J. K. Taip, buvau pakvies
tas į Dubrovnik, kur būdavo 
labai dideli festivaliai. Paskui
— į Prahą, lietuvių muzikos

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas su žmona tarp Kultūrinio subatvakario Bostone organizatorių. 
Vytauto Sužiedėlio nuotr.

atlikt. Prieš pat karą... Tai, 
žinoma, būtų prasidėjusi euro
pinė karjera...

Z. K. — Bet karas viską su
jaukė...

J. K. — Tas karas turėjo kil
ti — buvo tokios jėgos atsira
dę, kad tai buvo tiesiog ne
išvengiama... O dabar kas gi 
— ir dabar tas pats... Pavojin
gas laikas... Pora žmonių gali 
užnuodyti didelius plotus — 
tie savižudžiai... Tai tokie da
lykai man irgi eina per gal
vą... Ne tik apie muziką, bet ir 
apie pasaulio įvykius galvoju.

Z. K. — Ar galvojimas apie 
pasaulio įvykius duoda minčių 
kurti muziką? Ar kyla iš to no
ras rašyti?

J. K. — Ne. Tai tik mažina 
norą rašyti. Bet vis tiek aš pa
rašiau šituos penkis kūri
nius... Dar parašiau.

Z. K. — Tai kas skatina ge
riau rašyti — ar krizė, ar 
džiaugsmas? Tai yra, kada la
biau norite rašyti muziką — 
kai esate liūdnas, ar kai esate 
linksmas?

J. K. — Kada yra įkvė
pimas, tuomet daugiausia. 
Tada.

Z. K. — O iš ko ateina įkvė
pimas?

J. K. — Negaliu pasakyti.
Z. K.: — Tik ateina, ir vis

kas...
J. K. — Žiūrint, kokia nuo

taika. Tuomet užeina noras.
Z. K. — Ką geriausiai atsi

menate iš vaikystės?
J. K. — Sunku pasakyti. La

biau — iš jaunystės, konser
vatorijos laikų... Turėjau ne
paprastai gerą vyrų chorą — 
vokiečiai žavėjosi. Vieną sykį 
mane pristatė savo vyrų cho
rui — keli šimtai žmonių buvo 
vytų chore. Ir, nepaisant ma
no atsisakinėjimų, jie būtinai 
prašė, kad aš atsistočiau ir 
pravesčiau tą vyrų chorą. Tai 
aš sakau: „Žinote, jūs turite 
gerą dirigentą, puikų diri
gentą — nieko daugiau įnešti 
aš negalėsiu”. Bet jie vis tiek 
prašė. Tai čia man buvo malo
numas.

Marijošius irgi tam mūsų 
vyrų chorui dirigavo. Paskui 
jis pasitraukė į Kauną, į ope
ros skyrių — jam opera labiau 
prie širdies buvo. Ne taip, 
kaip simfonija. Tai aš tuomet 
pasilikau vienas. Man buvo 
dar vienas malonumas, kad aš 
turėjau Radiofono orkestrą 
Kaune — jį paskui perkėlė į 
Vilnių. Tik viena nelaimė 
buvo, kad visus žydus, kurie 
grojo orkestre, užėję vokiečiai 
sugrūdo į getą. Jie buvo geri 
muzikantai, buvo patyrę — tai 
buvo tikra nelaimė, negalėjai 

pasipriešinti visiškai. Taigi 
buvo tarpas — su orkestru. 
Paskui pasidarė filharmonija, 
bet ta filharmonija nebuvo 
tokia stipri, kaip Radiofonas.

Z. K.: — Tai Filharmonija 
atsirado dar karo metais?

J. K.: — Taip, karo metais.
Z. K. — Tuo pat metu buvo 

du orkestrai — Radiofonas ir 
Filharmonija?

J. K. — Taip. Filharmoniją 
vedė Dvarionas. Bet, net kaž
kaip keista — iš tikrųjų jam 
muzikiniai nesisekė. Kai užėjo 
komunistai, manęs prašė per
imti, bet aš nesutikau, nes 
turėjau daug geresnį Radiofo
no orkestrą. Komunistai igno
ravo tą orkestrą, mat, jis buvo 
labai lietuviškas. Jo žmonės 
dalyvavo slaptose organizaci
jose prieš komunistus, kai ku
rie ginklus karstuose vežė į 
Kintus kovotojams... Į karstus 
sukrovę. Atsirado, kad išdavė. 
Dalį žmonių išvežė į Rusiją...

Z. K. — Tai... orkestrantai?
J. K. — Taip. Orkestrantai. 

Bet žinote, sovietai jų nesu
naikino, bet sukišo į savo or
kestrus. Paskui jie man pa
rašė iš Kijevo, dar iš kitų 
miestų...

Z. K. — Jie buvo labai talen
tingi?

J. K. — Taip. Štai kad ir 
Kučingis: Sibire kai dainuoda
vo, tai labai patikdavo... O kai 
grįžo į Lietuvą, tai jį ignoruo
davo, net pats direktorius.

Z. K. — O kaip vertinate 
išeivijos muzikinį gyvenimą? 
Kaip manote, ar jie galėjo čia 
daugiau padaryti, ar kažkokia 
stipresnė organizacija turėjo 
būti?

J. K. — Žiūrint kur, nes 
buvo Vokietijos ir Amerikos 
laikotarpis. Žinoma, Ameri
koje būta ilgiau, tai čia susi
darė geresnių chorų. O orkes
trai netoli nuėjo, nepažengė. 
Bet jau net ir Vokietijoje buvo 
gana gerų chorų. Iš Lietuvos 
suėję geri choristai, nebuvo, 
ką kita veikti. Tai kas antra, 
kas trečia diena turėdavome 
repeticijas — išvystėme gerus 
chorus. Buvo malonu dirbti — 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Kompozitoriaus 95-asis gimtadienis. — 1 psl.

„Dainavos” ansamblio koncertas; šiuolaikinė skulptūra. — 
2 psl.

Guido Michelini — italas lituanistas; Los Angeles Dramos 
sambūris ir „Lady Makbet iš Akmenės”. — 3 psl.

Nuskriaustieji V. Juknaitės akimis; Kanados lietuvės ro
manas apie sugrįžimą. — 4 psl.

sunkiausius dalykus galėda
vome atlikti.

Z. K. — Ar buvo gera gyven
ti Bostone? Ar būtute norėjęs 
kitur?

J. K. — Žinote, buvo gerai, 
kadangi miestas prieinamas 
— viską lengva pasiekti. Tie
kimas geras. Bet... aš ne
galėjau čia sukurti gero choro. 
Pačioj tik pačioj pradžioj kai 
buvo 84 choristai, bažnyčioj 
giedodavo ir koncertuose, Es
planadoje turėjome koncertą 
įvairių tautų. Tai mus įvertino 
geriausiai, ir po to laikė, kad 
tai geriausias choras Bostone. 
Harvard universitetas tuoj po 
to pakvietė atlikti programą. 
Bet kunigai užprotestavo, ka
dangi Harvard — masonai ir 
t.t. Bet čia buvo labai netikęs 
protestas. Tuomet, kada jau 
nebeatlikome tos programos, 
tai pusė choro išėjo. Ir sukūrė 
tuomet Gaidelio chorą.

Z. K. — O Gaidelis turėjo 
irgi savo chorą? Buvo du cho
rai?

J. K. — Iš tikrųjų buvo ke
turi chorai: bažnyčios, Gaide
lio, „Sandaros” — senųjų iš
eivių, ir komunistų choras. 
Taip buvo. Ir dainų šventes 
ruošėme. Bet jie visi iširo, ir 
liko tik bažnytinis choras.

* * *
Vėl norėčiau trumpam su

grįžti prie D. Petrauskaitės 
paskaitos minčių:

„1931-1932 metais J. Ka
činskas, Čekų noneto pra
šymu, parašė trijų dalių in
strumentinį kūrinį — Nonetą 
styginiams ir pučiamiesiems. 
Čekų atlikėjai jį grojo įvai
riose Europos šalyse ir at
kreipė muzikos specialistų dė
mesį. J. Kačinskui buvo pa
siūlyta, kad jis galėtų kaip 
Lietuvos atstovas įstoti į pres
tižinę, Tarptautinę šiuolaiki
nės muzikos draugiją (SIMO). 
Jai tuo metu priklausė nema
žai Amerikos ir Europos šalių, 
pasiekusių laimėjimų šiuolai
kinės muzikos srityje.

Nukelta į 2 psl.
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Prasmingų darbų kraitis
Povilas Gaučys — diploma

tas, vertėjas, visuomenės vei
kėjas —išgyveno kelias epo
chas, tačiau, kur begyventų ar 
kokį darbą bedirbtų, visus 
darbus dirbo su begaliniu at
sidavimu, nuoširdumu ir ti
kėjimu.

Povilas Gaučys gimė 1901 
m. Vyžuonose. Pirmojo pasau
linio karo metais gyveno 
Sankt Peterburge, Rusijoje. 
Jau nuo 1921 m. spaudoje 
pradėjo skelbti savo pirmuo
sius straipsnius ir vertimus. 
Tais pačiais metais buvo 
išleistos ir pirmosios jo vers
tos knygos. 1924-1926 m. P. 
Gaučys studijavo prancūzų 
Prancūzijoje ir ispanų kalbas. 
1926 m: grįžęs į Lietuvą, dir
bo Užsienio reikalų ministeri
joje Kaune, o nuo 1927 iki 
1938 metų ėjo diplomatines 
pareigas Latvijoje, Argenti
noje, Brazilijoje. P. Gaučio 
rūpesčiu buvo įsteigtos lietu
viškosios mokyklos Latvijoje 
ir Argentinoje, o Brazilijoje 
pastatyta Maironio lietu
viškoji mokykla. Nuo 1938 m. 
iki bolševikinės okupacijos P. 
Gaučys vėl dirbo Užsienio rei
kalų ministerijoje Kaune. Lie
tuvoje vertė iš vokiečių ir 
prancūzų kalbos J. W. 
Goethe, A. Durnas, antikos 
kūrinius.

Karo pabaigoje, kaip ir dau
guma tautiečių, P. Gaučys 
pasitraukė iš Lietuvos. Pra
džioje su žmona Emilija ir 
sūnumi atsidūrė Berlyne, vė
liau pasitraukė į mažą Tiu- 
ringijos miesteli- Karo nu
siaubtoje Vokietijoje teko pa
tirti daug vargo ir nepri
teklių. Savo atsiminimų kny
goje apie sunkias buities 
sąlygas Vokietijos DP stovyk

Algio Jakšto nuotrauka.

Kad nedingtų praeities ūkanose
Prisiminimai. Taip tenka 

vienu žodžiu įvardinti JAV LB 
Kultūros tarybos jau daugelį 
metų vykdomą unikalų pro
jektą „Sakytinės istorijos pa
pildymas”, kai garbingo am
žiaus sulaukusiam, gerano
riškai sutikusiam prisiminti, 
atsiverti žmogui klausiantysis 
visų pirma paaiškina: „Jung
tinių Amerikos valstijų Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
taryba, susirūpinusi mūsų sa
kytinės istorįjos papildymu, 
kviečia dalyvauti projekto pro
gramoje. Jūs gyvenote labai 
įdomiu ir sudėtingu laikotar
piu, todėl svarbu Jūsų pergy
venimus ir įspūdžius užfik

lose P. Gaučys rašė: „Artėjant 
žiemai, kilo kuro problema. 
Nebuvo nei malkų, nei anglių. 
Reikėjo kiekvienai šeimai ap
sirūpinti kuru. Mudu su žmo
na pirmą kartą gyvenime, pa
siskolinę pjūklą ir kirvį, išė
jome į šalia mūsų ošiantį miš
ką nusipjauti didelės pušies 
ar augaloto buko, nugenėti 
šakų, supjaustyti į tinkamus 
gabalus ir juos suskaldyti. 
Taip vargome porą metų...”

Nuo pat pirmųjų metų sve
tur P. Gaučys aktyviai įsi
jungė į Vokietijoje įsikūrusios 
Lietuvių Bendruomenės veik
lą, buvo LB pirmininkas, vė
liau Švietimo valdybos narys. 
Vokietijoje P. Gaučys aktyviai 
dalyvavo visuomeninėje ir 
žurnalistinėje veikloje, ypač 
persikėlęs gyventi į Hanau 
lietuvių stovyklą, vedė ispanų 
kalbos kursus, parengė is
panų kalbos vadovėlį mokyk
loms. Jis, kaip vertėjas, buvo 
priimtas į Lietuvių rašytojų 
draugiją. 1949 m. daugeliui 
kultūrininkų išvykus į Ame
riką, P. Gaučys tapo kultū
rinio žurnalo Aidai leidėju iki 
žurnalo perkėlimo į JAV. Tais 
pačiais metais jis pats su 
šeima persikėlė gyventi į 
Ameriką. Savo atsiminimų 
knygoje jis prisiminė: „Išve
žus LTB archyvą ir ištuštėjus 
raštinei, jaučiaus atlikęs jai 
paskutinį patarnavimą. Ji per 
ketverius metus Vokietijoje 
buvo įkūrusi mažą Lietuvos 
respubliką su plačiai išplėstu 
švietimo tinklu: vaikų darže
liais, pradžios mokyklom, gim
nazijom ir įvairiais kursais, 
su reprezentaciniais dainų ir 
šokių ansambliais, teatrais, 
su aukšto lygio periodine 
spauda ir knygų leidyklomis, 

suoti ateičiai. Norime, kad Jūs 
papasakotumėte apie pasi
traukimą iš Lietuvos, gyve
nimą Vakarų Europoje ir atvy
kimą bei įsikūrimą JAV. Šie 
klausimai yra mūsų bandy
mas susipažinti su Jūsų įdo
miu gyvenimu. Mūsų pokalbis 
bus užrekorduotas magnetofo
no juostoje ir vėliau perra
šytas. Prašysime Jūsų pasi
rašyti leidimą naudotis šia 
medžiaga mokslo tikslams”.

Projekto vadovė Laima Pet- 
rauskaitė-Vanderstoep sako, 
kad paruošti pokalbio klausi
mai nužymi pasikalbėjimo 
kryptį ir temas, kurios domina 
projekto autorius, nors kiek

su gausiomis profesinėmis or
ganizacijomis”.

Ilgus metus Gaučys su šei
ma gyveno Čikagoje, jis buvo 
aktyvus JAV Lietuvių Ben
druomenės vadovybės narys, 
Lietuvių Enciklopedijos ben
dradarbis, ėjo Lietuvių rašy
tojų draugijos vicepirmininko 
pareigas. Tačiau didžiausią 
savo laisvalaikio dalį jis skyrė 
vertimams iš įvairių kalbų. 
Jis vertė ir prozą, ir peoziją, 
lietuvių skaitytojui stengėsi 
pristatyti pasaulio klasikinę 
ir dabartinę literatūrą. P. 
Gaučys yra išvertęs ir sudaręs 
Lotynų Amerikos, anglų, is
panų, portugalų ir amerikie
čių novelių antologijas, taip 
pat prancūzų, italų, brazilų 
poezijos antologijas. Knygos 
yra išleistos su išsamiais ver
tėjo komentarais, nuorodomis, 
rašytojų biografijų pristaty
mu. Šį darbą vertėjas dirbo 
iki paskutinių savo gyvenimo 
dienų. Jis yra išvertęs dau
giau kaip dviejų šimtų poetų 
ir virš penkiasdešimties pro
zininkų kūrybą.

Taip pat jis yra parengęs du 
išeivijos spaudos bibliografijos 
tomus, kuriuos išleido Litua
nistikos institutas. Gyvenda
mas Amerikoje, P. Gaučys 
parašė atsiminimų knygą apie 
savo diplomatinį darbą tarpu
kario laikotarpiu. Ši knyga Iš 
mano atsiminimų buvo iš
leista jau po jo mirties 1992 
metais Lietuvoje. Tiek gyven
damas Čikagoje, tiek ir vėliau 
Madison, Wisc., drauge su 
sūnaus šeima Povilas Gaučys 
dirbo Lietuvai ir lietuvybės 
reikalams, jis susirašinėjo ir 
palaikė ryšius su daugeliu 
Lietuvos kultūros įstaigų, 
universitetais, vertėjais Lietu- 

viena papasakota istorija yra 
unikali ir kartais neužpro
gramuoti nuklydimai į vieną 
ar kitą nenumatytą temą ne 
tik priverčia atidžiau įsi
klausyti, bet ir smarkiai pra
plėsti žinių akiratį. Taip ga
lėjo atsitikti Nijolei Voketai- 
tienei ir Laimai Petrauskaitei, 
su diktofonu apsilankiusioms 
Gražinos Musteikienės na
muose, kai jau pokalbio 
pradžioje — „Kodėl apsi- 
sprendėte išvažiuoti iš Lietu
vos? Kada?”, iškilo klausimas 
— apie ką bus kalbama: apie 
pirmąjį nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės pasitraukimą 
artėjant rusams, apie sugrįži

Rašyt. Povilas Gaučys.

voje. P. Gaučio rūpesčiu, į 
Lietuvos bibliotekas buvo per
siųstos jo verstos knygos. 
Savo asmeninę didžiulę bib
lioteką jis persiuntė Klaipė
dos universitetuį, o dalį gro
žinės literatūros į Vytauto 
Didžiojo universiteto biblio
teką. Paskutiniaisiais savo gy
venimo metais P... Gaučys 
prastai matė, norėdamas per
skaityti straipsnį ar laišką, jis 
turėjo naudotis daug kartų 
raides padidinančia lupa. 
Laiškus rašydavo rašomąja 
mašinėle ir dažnai jo laiš
kuose vis pritrūkdavo vienos 
kitos raidės, tačiau jo laiškai 
visada spinduliavo nuoširdžia 
šiluma ir rūpesčiu, noru ska
tinti ir padrąsinti darbams. 
Vertėją domino Lietuvos kul
tūrinis ir politinis gyvenimas, 

mą, karo metus, ar antrąjį, 
rusų frontams artėjant prie 
Lietuvos. Taip buvo įrašytas 
išsamus, ypač vertingas pasa
kojimas, atsakyta į daugybę 
visai nenumatytų, netikėtų 
klausimų, gal labai nuvargi
nusių pasakotoją, bet ir iš
klausytas tikrai su dėmesiu.

Šiuo metu išklausyta ir į 
kompiuterio diskelius per
rašyta per 20 pasakojimų. Pa
gal suplanuotus klausimus, 
kuriuos, beje, daugumas klau
siančiųjų tiksliai vykdė, visos 
istorijos originalios, nesikarto- 
jančios, lyg mažos išpažintys 
apie jaunystę, gyvenimą, apie 
skausmingą mintimis sugrį
žimą į karo, pasitraukimo ir 
tėvynės netekties laikus, vil
čių išsipildymą ar nepasibai
giančią vienatvę, pasilikus toli 
be tėviškės. Ir norisi, kad būtų 
kuo daugiau pasakojančių 
savąsias istorijas, pakvietu
sių visus į savo prisiminimų 
lauką; tik taip ir galima pa
sauliui paskelbti, garsiai pri
minti priežastis, pakėlusias 
trečdalį tautos kelionėn iš sa
vosios žemės, jaukių namų, 
šeimos, giminės lizdo į gūdžią 
nežinią.

„Tie mano prisiminimai tai 
istorija dviejų asmenų, kurie 
apleido tėvynę, bėgdami nuo 
raudonojo ‘rojaus’ ir atsidūrė 
toli už vandenyno svetimame 
krašte, Kolumbijoje, Tai lyg 
preliudas į pradžią išeiviško 
gyvenimo JAV”, — rašo Sofi

Jonas Zdanys
PROTĖVIAI

Kartais, pabudęs vidurnakty, vaikštau po namą šviesos 
nežiebdamas, tyliai, idant nepabustų vaikai, ir klausausi po 
prieangiu gulinčių akmenų alsavimo. Kartais, kai nusistovi tin
kamas oras ir aušros ankštis tyliai barška tolumoje, akmenys 
ima kalbėti. Jų žodžiai liudija nepriklausomą jų gyvybę, jie 
šiugdža atplyšdami, pasišalindami, ir lieka vienišumo ženkle, 
švelniai guodžiasi vienas kitam, slinkdami tolyn nuo namo pa
matų, ir čia pat palaidoja stačius savo mirusius. Tokiomis nak
timis aš atremiu nugarą į sieną ir laukiu, kad vėjas pakartotų 
vienintelį galimą žodį. Kartais ten stoviu iki saulėtekio, jausda
mas didžią vienovę, kurios dalelė esu, kurios negaliu valdyti nei 
įtakoti. Tada pajuntu savo vietą, savo nutolimą, išmokstu klau
sytis slenkančių pro mane akmenų murmėjimo, išmokstu nu
rimti, tylėti.

PASAULIO PRADŽIA

Balto marmuro stalas stovi prieš didelį veidrodį, nublizgintą 
šiurkštaus audeklo gabalu. Ranka pakyla virš popieriaus 
lakšto, pakinba ore virš tuščio puslapio. Popierius sugeria il
gus, šviesius siūlus, veidrodyje atsispindinčius nuo rankos, ir 
trūkinėjančius siūlus, ir juodas tuštumas tarp jų — pirmuosius 
žodžius pirmajame puslapyje knygos, kurią galima skaityti tik 
tamsoje.

todėl, net ir būdamas silpnos 
sveikatos, 1991 m. rudenį jis 
išsiruošė į gimtinę. Povilas 
Gaučys buvo laimingas, viešė
damas Kaune ir Vilniuje, kur 
gražiai buvo paminėtas jo 
90-ties metų jubiliejus. Jis 
džiaugėsi, bendraudamas su 
giminaičiais bei bičiuliais. De
ja, šios viešnagės metu Gau
čys susirgo ir lapkričio 12 d. 
mirė. Buvo palaidotas Petra
šiūnų kapinėse Kaune.

Povilas Gaučys gyveno ilgą 
ir prasmingą gyvenimą. Per 
visą savo gyvenimą jis buvo 
labai kuklus, daugiau dalin
davo kitiems, negu laukdavo 
dėmesio sau. Norisi tikėti, 
kad ir Lietuvoje jo darbai su
silauks didesnio dėmesio bei 
įvertinimo.

Dalia Kuizinienė

ja Petrauskaitė-Graužinienė, 
nuoširdžiai papasakojusi tur
tingos dukromis Petrauskų 
šeimos iš Tyrelkų kaimo liki
mo istoriją, atspindinčią visos 
tautos likimą: tremtis, kalėji
mai, Sibiro platybės, mirtys ir 
prapuolusieji be žinios, sugrį
žę ir nebe, ir tiksliausias at
sakymas, paklausus, kokios 
konkrečios aplinkybės priver
tė tą lemtingą dieną išvažuoti 
iš Lietuvos, buvo artėjantis 
rusų frontas, išsinešant mažą 
viltį, o gal neilgam.

Laikas teisia, laikas gydo, 
atsirenka ir išryškėja verty
bės, sumažėja skausmas, tik 
prisiminimai vis dar ryškūs, 
lyg viskas būtų įvykę dabar. 
Kaip dažnai tautiečiai, įsitvir
tinę šioje vandenyno pusėje, 
čia suradę gyvenimo prasmę ir 
tikrumą, susėdę prie stalo, 
žodžiais sugrįžta prie tos pa
čios temos — ar atsimeni kaip 
mes bėgome? Ir toms kalboms, 
tiems prisiminimams nėra pa
baigos: vėl visi jauni keliauja 
savo pasitraukimo kelionę, 
įvairiausiais keliais keleliais, 
priemonėmis, iš anksto pasi
ruošę ar tik su lagaminėliu 
rankose, vieniši, ar su vaikais 
ant pečių ir šalia, su tėvais, gi
minaičiais, draugais. Projekto 
kūrėjai skuba pakalbinti vy
resnio amžiaus žmones, nors 
žinau, kad anuometinių moks
leivių, studentų prisiminimai 
taip . pat verti dėmesio;

Nukelta į 2 psl.

NEIŠRYŠKINTOS NUOTRAUKOS

Mūsų sūnus būtų buvęs nufotografuotas sode, tarp vaisių ir 
žydinčių gėlių, šviesai lygiai plūstant dangum, jo veide švytint 
nuostabai, jo akims atspindint tą patį didžiausią troškimą, 
kokį galėčiau turėti. Mūsų sūnus būtų buvęs nufotografuotas 
sode, bebėgantis pas tave, stovinčią kiemo pakraštyje, švelniam 
vėjeliui šiurenant lapus ir keliant vasarinės tavo suknios 
kraštelį. Mūsų sūnus būtų buvęs nufotografuotas sode, o nuo
traukos, kurias laikytume albumuos ir stalčiuos, nustebintų 
mus jas suradus, ir mes tada sakytume: štai koks turi būti gy
venimas.

Metai iš metų sodas barsto sėklas, atgimdydamas save patį, 
ir viskas, kas auga čia, su meile prižiūrima. Vaikštant tarp au
galų, mane ramina mintis, kad mūsų sūnus būtų buvęs nufoto
grafuotas sode su tavim.

SAPNUOJANT MOTERIS

Sapnuodamas moteris, visada sapnuoju jas, ateinančias 
sumažinti skausmą, romią motiną arba mylimąją, nuliūliuo
jančią mane į ramybės prieglobstį. Ir dabar sapne žengiu link 
jos, vėjui įsisukant į sūkuriuojančio sniego debesį. Jaučiu net 
lytinčias odą snaiges ir jos neatlyžtančio žvilgsnio, godaus, 
tačiau atsargaus, sunkumą ant veido. Regiu jos burną, žodis po 
žodžio lipdančią kalbą, kurią ji viena tesupranta ir girdi. Ne to 
aš trokštu, ne to reikia man šiąnakt, todėl trinu akis, bandyda
mas nusigremžti šią patvarių, sukietėjusių baltu sniegu vaizdų 
painiavą. Jie tarsi antausis per visą veidą, nusiūbuojantį atgal 
į žvilgsnį temdančią juodumą, kad ir kiek stengiuosi, mano 
regėjimas neryškėja.

PASIENY

Mes slenkame į pietus, po to į rytus. Dienos sugulė įprasta 
tvarka, kuria dauguma sekančių mus atrodo patenkinti, nors 
kai kurių akyse atsispindi kažkas sumedžiota, sugauta ar tyko- 
jama. Vėjas niekada nesilpnėja, apdengęs dangų raudono 
smėlio debesiu, kuris, prasiskverbęs pro drabužius, nusėda ant 
mūsų odos. Apsistojam tai šen, tai ten, kur mums patinka. Ke
liaujam senuoju keliu, per tuščius laukus, pro pavojingas vie
tas, pro ginkluotas sargybas, žemesniais plokštumų pakraščiais 
tolimo kranto link. Čia, atrodo, laiko pakanka viskam, taip pat 
ir niekam, tarsi debesų draiskalai visą naktį skubėtų mėnulio 
veidu. Kas rytą mazgas užsiveržia vis tvirčiau, ir aš jau nebe
galiu surasti virvelės galo. Tokia tai kelionės kaina. Tie, kurie 
seka mus, priartėja greitai, nors ir neraginu jų, o mano klai
džiojimai pilni klaidų ir nerimo, o pats aš tesu abejojantis ved
lys pavojingom vietom, klastingu laiku.

Dotnuvos stoty. 1999 m. Vilnius.
Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Prisimenant rašyt. Povilą Gaučį; tęsiamas sakytinės isto
rijos projektas. — 1 psl.

„Pačios pradžios pradžia” teatro scenoje; pagerbtas poetas 
Antanas Baranauskas. — 2 psl.

Išrinktas „Tolerancijos žmogus”; dovana Lietuvai. — 3 
psl.

Laimi teisingumas; G. Iešmanto naujų knygų sutiktuvės; 
kaip pataisyti, kai viskas sugedę. — 4 psl.
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1939 m. Klaipėdos krašto 
atplėšimą prisiminus

Endrius Jankus
Draverna, 1253 m. aktuose 

pavadinta Drivene, yra mini
ma kaip tvirtovė arba sutvir
tintas kaimas. Tai mano gimi
mo vieta, kur praleidau savo 
vaikystę. Šiandien tuos laikus 
prisimenu su malonumu ir 
šypsena. Žinoma, išliko ir 
skaudžių prisiminimų. Vienas 
tokių — kai naciai okupavo 
Klaipėdos kraštą.

Mano tėvas Martynas, pa
triarcho Martyno Jankaus vy
riausias . sūnus, atitarnavo 
kaizerio armijoje aštuonerius 
metus. 1912 m. jis buvo pa
šauktas atlikti karo tarnybą 
statybose batalione, o kai 
1914 m. prasidėjo karas, tai 
tarnyba buvo pratęsta neribo
tam laikui. Išsiųstas į Rytų 
frontą, jis statė tiltus per Be- 
rezinos upę. Sužeistas gydėsi 
Karaliaučiaus karo ligoninėje. 
Kai pasveiko, buvo vėl išsiųs
tas, tik į Vakarų frontą. 1916 
m. Somme mūšyje papuolė į 
prancūzų nelaisvę. Sugrįžo į 
Bitėnus 1920 m. Tačiau karo 
laikų sužalojimai vargino tėvą 
visą likusį amžių.

Jam buvo siūlytos valdiškos 
tarnybos policijoje ir mui
tinėje. Tačiau jis jų atsisakė, 
aiškindamas, kad nenorįs tu
rėti nieko bendra su įvairaus 
plauko banditais. Pagaliau 
1925 m., gavęs pasiūlymą 
dirbti Karaliaus Vilhelmo ka
nalo prižiūrėtojo darbą, suti
ko. Taip pat kurį laiką vado
vavo Priekulės šaulių būriui. 
Tokiu būdu tėvas, mama, bro
lis Jurgis ir sesuo Ieva at
sidūrė Dravernoje, o aš atsira
dau vėliau.

,.Atsisveikinimas” — bronzinė skulptūra, kurios sukūrimą finan
savo ir Klaipėdai padovanojo Vokietijoje gyvenantys lietuviai, 
vadinamieji „memelenderiai”. Skulptūra vaizduoja vaiku vediną 
moterį su lagaminu rankoje ir simbolizuoja Klaipėdos krašto 
išeivius, priverstus pasitraukti iš savo namų.

Romualdo Žiubrio (Elta) nuotr.

Gyvenome dviejų aukštų 
mūriniame name prie Draver- 
nos upės tilto, kuris ir dabar 
dar stovi, bet, žinoma, labai 
apleistas. 1992 m., man be
veik po 50 metų lankantis Lie
tuvoje, sustojau prie to namo. 
Vienas jo gyventojas atėjo pa
siteirauti, kodėl tas namas 
mane taip domina. Kai pasa
kiau, kad aš jame gimęs ir au
gęs, žmogus nusigando. Galvo
jo, kad atėjo savininkas savo 
turto ieškoti. Bet kai pasa
kiau, kad pastatas priklausė 
valdžiai, šiek tiek atsigavo. Jis 
tą karštą vasaros dieną „už- 
fundino” šaltų sulčių ir pa
siūlė man valtį, kad galėčiau 
pairkluoti po kanalą. O kodėl 
ne? — pagalvojau. Juk čia 
buvo mano meškeriojimo ir 
žūklavimo vieta. Pasiirsčiau 
po kanalą pusvalandį ir pra
dėjau skęsti prisiminimuose, 
kurie užplūdo mane, kaip tva
ną, ir nukėlė į vaikystės die
nas...

Dravernos pradžios mokyklą 
pradėjau lankyti, sulaukęs 
penkerių metų. Krepšys buvo 
beveik didesnis už mane. 
Gana greitai išmokau pažinti 
raides, dėlioti skiemenis ir 
žodžius. Parėjęs namo, tuoj 
tverdavausi už Keleivio ir 
skaitydavau įvairiausią infor
maciją, kurios kartais visai 
nesuprasdavau. Dravernos 
mokykloje daugiausia buvau 
mokomas vokiškai. Dar ir 
šiandien prisimenu kai ku
riuos mokytojus: lietuvninką 
Skėrį ar Sklėrį, vokiečius 
Grimą ir Wygrancą. Pastara
sis buvo gražios išvaizdos, ge

rai nuaugęs blondinas, tačiau 
aršus Hitlerio gerbėjas. Mus 
jis valdė tvirta hitlerininko 
ranka ir didele rykšte. Nesi
gailėdavo nei savo jėgų, nei 
rykštės, nei lietuvaičio užpa
kaliuko.

Tikrų vokiečių tada Draver
noje, berods, ir nebuvo. Visi 
kalbėjo lietuviškai arba lietu- 
višku-vokišku žargonu. Buvo 
kuršių, kurie kalbėjo savo, 
arba darkyta lietuvių kalba. 
Tuo laiku, bendraudamas su 
jų vaikais, išmokau kuršiškai. 
Mes, vaikai, tarpusavyje sugy
venome neblogai. Jokios įtam
pos tada nejautėme. Bet dra- 
vemiečių, nors jie turėjo lietu
viškas ar kuršiškas pavardes, 
politiniai įsitikinimai buvo ne
vienodi, tačiau visiems gerai 
žinomi. Mokiniai, kurių tėvai 
simpatizavo vokiečiams, buvo 
baudžiami švelniau. Aš skųs
tis negalėjau, nes ne kartą bu
vau nuo bausmės atleistas. 
Turbūt mokytojas vengė turėti 
kokių nors nemalonumų su 
mano tėvu. O Hitleris tam 
mokytojui „atsidėkojo” už jo 
nacistinės ideologijos plati
nimą, pasiųsdamas jį į Rytų 
frontą, kur jis ir žuvo. Mes, 
lietuvininkai, eidami į mo
kyklą ar iš mokyklos, apsis- 
tumdydavome su vaikinais, 
kurie vaidino vokiečius. Kai 
kada apmėtydavome juos ak
menimis arba net į nosį už- 
droždavome. Tą neapykantą 
jautė visi — ir vaikai, ir suau
gę-

1936 m. padėtis krašte pa
aštrėjo. Buvo panašu, kad to 
meto jaunimas, gimęs apie 
1920 m., visiškai pablūdo. Hit
leris jiems atrodė kaip di
džiausias išganytojas, nešan
tis į žemę rojų. Trys Klaipėdos 
krašto patrioto dukterys iš 
gretimo kaimo buvo paskelbu
sios, kad tekės tik už vokiečių. 
Bet taip ir liko senmergės. 
Stambus ūkininkas iš Bitėnų 
buvo atėjęs pas Martyną 
Jankų pasiskųsti, kad jo duk
ra sukvailiojo — bendrauja su 
vokiečiais. Tuomet patriar
chas supiršo ją su puikiu lie
tuviu.

Dravernos krautuvės savi
ninkas žydas, anksčiau gana 
tankiai užsukdavo į mokyklą 
pasiguosti mokytojams, kad 
vaikinai krečia jam įvairius 
pokštus. (Pvz., nunešė ir pas
lėpė vandens lovį, stovėjusį 
prie krautuvės, skirtą gyvu
liams girdyti, išmontavo jo lai
velio motorą ir išmėtė jo da
lis.) Bet tuomet jis ėmė laiky
tis nuošaliai ir retai jau kada 
besiskųsdavo. Visi jautė vo
kiečių spaudimą ir baidėsi jų 
riksmų „prijungti Memelį prie 
Reicho”.

Pradžios mokyklą baigę, vai
kinai ir vyresnio amžiaus jau
nuoliai susibūrė į organizaciją 
„Ordnungs-Dienst” („Tvark
dariai”). Saugumas tėvui apie 
tai iš karto pranešė, nes prieš 
keletą metų buvo kėsintasi į jo 
gyvybę. Beveik tuo pačiu laiku 
kieme, tarp sukrautų lentų, 
buvo atrastas pistoletas su pil
na apkaba šovinių. Žmonės 
pradėjo vienas kito bijoti, nes 

atsirado visokių skundikų ir 
šnipelių.

Karštą vasaros vakarą Prie
kulėje trys vaikinai, švilpau
dami vokiečių himną (Deuts- 
chland Deutschland uber 
alles), pražygiavo pro policijos 
nuovadą. Tėvas, ėjęs kitoje 
gatvės pusėje, užsuko į nuo
vadą paklausti policininkų," 
kodėl jie nedaro jokių žygių 
nacių provokacijoms sustabdy
ti. Bet nuovados viršininkas 
tik patraukė pečiais.

Kartą žiemą vakarojant, iš
girdome bildesį. Brolis prišoko 
prie lango ir pamatė žmogų il
gais kailiniais, bėgantį į va-’ 
sarnamį, kur ten atsisėdo ant 
snieguoto suolo. Tėvas iš 
pradžių jo atpažinti negalėjo, 
bet, išėjęs į lauką, išvydo pa
sienio policininką. Atsivedęs jį 
į vidų, pasiūlė kavos, nes buvo 
labai šaltas vakaras, daug 
sniego. Tačiau šis besišaipy
damas ir nežinodamas, kaip 
pasiteisinti, išgėręs išėjo. Ma
tyt, buvo atėjęs šnipinėti. Kitą 
rytą išsiaiškinome, kad polici- 
nirkas buvo užlipęs ant sie
nos ir žiūrėjo pro langą, bet 
paslydęs nukrito.

1938 m. vyko seimelio rinki
mai. Buvo pasnigę. Prie įva
žiavimo į kaimą Dravernos 
naciai ant mokyklinio rašo
mosios lentos trikojo pasta
tė didelį Emsto Neumanno, 
Klaipėdos krašto hitlerininkų 
veikėjo, portretą. Po rinkimų, 
vokiečiams laimėjus seimelyje 
daugumą vietų, hitlerininkai 
Klaipėdoje, Šilutėje ir Pagė
giuose pradėjo užiminėti val
diškas įstaigas ir reikalauti 
Klaipėdos kraštą prijungti 
prie Vokietijos.

Atėjo lemtingos 1939 m. 
kovo mėnesio dienos. Kai už
sienio reikalų ministras Juo
zas Urbšys nuvyko į Berlyną, 
tėvas tuojau pareiškė, kad bus 
parduotas Klaipėdos kraštas. 
Taip ir atsitiko. Kovo 22 d. ra
dijas pranešė apie Klaipėdos 
krašto perleidimą Vokietijai. 
Paskambinęs iš Rusnės van
dens kelių viršininkas įsakė, 
kad tėvas pasiliktų savo poste 
ir perduotų visą įstaigą su in
ventoriumi vokiečiams, kurie 
žada atvykti už kelių dienų. 
Dar prieš pietus pasirodė 
būrys vaikėzų su savo vadu. 
Ant rankovių užrišti svastikos 
raiščiai bylojo, kad jie priklau
so organizacijai „Ordnungs- 
Diest”. Tėvas matė juos sto
vinčius lauke prie vartų su 
nacių vėliava, bet šie į vidų 
nedrįso užeiti. Po kiek laiko 
tėvas pats išėjo lauk ir pa
klausė, ko jie nori. Tie, kalbė
dami darkyta vokiečių kalba, 
pasakė, jog gavo nurodymą 
iškelti prie mūsų namo nacių 
vėliavą. Tėvas jiems leido ją 
iškabinti, nes ryte trispalvės 
nebuvo iškėlęs. Vaikinai ilgai 
darbavosi prie vėliavos stiebo. 
Tai virvės jiems susisukdavo, 
tai vėliava pusiaukelėje įstrig
davo. Tėvas viską stebėjo pro 
raštinės langą, bet atsisakė 
jaunuoliams padėti, nors dau
gumą jų ir pažinojo.

Po kiek laiko iš Priekulės 
atvažiavo du žandarai ir pra
nešė tėvui, kad tie vaikinai 
įsikurs raštinėje ir perims vi
sus valdiškus pastatus bei 
„saugos” juos, kad niekas ne
būtų sunaikinta. Tokiu būdu 
ir mes patekome į namų areš
tą. Po pietų kažkas pastebėjo, 
kad nacių vėliava iškelta ant 
lietuviško stiebo. Nors jis ir

Klaipėdos senamiestis. Pranės Šlutienės nuotrauka.

buvo nublukęs po žiemos, bet 
aiškiai matomos geltona, žalia 
ir raudona juostos „gyvatiš
kai” suko vėliavos stiebą dan
gaus link. Vaikėzai taip su
sirūpino, kad visas jų būrys 
išbėgo lauk, nepalikdamas nė 
vieno sargybinio raštinėje. 
Nuleidę svastiką, jie ėmė 
svarstyti, kaip nuleisti ir stie
bą. O tas buvo gana aukštas ir 
sunkus. Pagaliau vienas vy
resnių ir apsukresnių pareika
lavo įrankių, kad galima būtų 
atsukti varžtus nuo dviejų 
įleistų į žemę balkių, kurie 
laikė vėliavos stiebą. Bet tie 
balkiai irgi buvo nudažyti lie
tuviškom spalvom. Stiebą vai
kėzai nuleido laimingai, be jo
kios avarijos, kas man buvo 
didelė staigmena. Galvojome, 
kad mažiausiai pora jų gali 
susižeisti ar net užsimušti. 
Lietuvišką stiebą nunešė į kie
mą, pametė palei dirbtuvės 
duris ir ėmė ieškoti „neutra
laus” stiebo. Klausė tėvo, ką 
daryti. Bet jokio patarimo ne
gavę, pasitenkino paėmę il
gesnį laivo kabeklį nuo dirb
tuvės sienos. Šiaip jis buvo 
naudojamas pantonų ar sielių 
stumdymui, kad šie už ko nors 
neužkliūtų ir neišsiardytų. 
Žinoma, tas kabeklis buvo 
daug trumpesnis už tikrąjį 
stiebą, bet visgi tiko. Jį vai
kėzai įspaudė į žemę prie 
įleistų balkių, o vėliavą viršuj 
prikalė.

Mūsų radijas buvo salone. 
Tą dieną visi susirinkę ati
džiai klausėmės, ką praneša 
įvairios stotys. Pagaliau atėjo 
laikas pailsėti. Jau buvo vėly
vas vakaras, kai tėvas išjungė 
radiją ir visi nuėjome miego
ti. Miegamieji buvo antrame 
aukšte, bet mūsų sargybiniai, 
eidami iš raštinės į lauką, 
atrodo, tyčia trenkdavo namo 
duris. Ir kiekvienas trenks
mas visus pažadindavo. Pa
galiau tėvui pritrūko kantry
bės. Jis nusileido laiptais že
myn į raštinę ir ten, radęs sar
gybinius, juos išpeikė. Po to 
jokių problemų nebuvo, visi 
laikėsi tyliai.

Kovo 23 d., prieš pietus, ke
turi Lietuvos pasienio polici
ninkai su šautuvais, granatom 
ir savo manta pėsti traukė 
Priekulės geležinkelio stoties 
link. Kadangi visi jie buvo 
mums pažįstami, tai atėjo at
sisveikinti. Mama išvirė ka
vos, supjaustė pyragą. Vyrai 
šiek tiek pasivaišino, pasikal
bėjo ir atsisveikinę išėjo. Mū
sų „sargybiniai” apie pasienio 
policininkų apsilankymą pra
nešė savo vyresniesiems. Jau 
sutemus, atvyko būrys žandrų 
daryti kratos ir ieškoti ginklų. 
Tėvas turėjo porą pistoletų 
ir šautuvą. Vienas jų buvo 
taip vadinamasis parabeliu. 
Jo medinis dėklas įsikabin
davo į pistoleto buožę ir

Iš šio balkono į Klaipėdos gyventojus kalbėjo Hitleris, kai vo 
kiečiai užėmė miestą.

šaudant reikdavo gerai atsis
pirti, kad atatranka nepar- 
muštų aukštielninką. Bet tė
vas savo ginklus buvo paslė
pęs taip, kad jų nerastų. 
Žandarai darbavosi keletą va
landų: iškratė spintas, lovas, 
apčiupinėjo patalus. Perėję 
per visą namą, dirbtuvę, tvar
tą, pašiūrę, tualetus, jie nieko 
nepešę turėjo išvažiuoti. Hit
lerininkų tvarkdariai, vieti
niai vaikėzai, liko saugoti mū
sų ir valdišką turtą. Hitleris 
vėliau juos „apdovanojo” medi
niu kryžiumi. Iš Dravernos 
kaimo buvo paimti 35 vyrukai 
į vokiečių kariuomenę ir tik 
vienas jų grįžo. Pora pasiliko 
Vakarų Vokietijoje, o didžioji 
dalis žuvo.

Po pietų radijas pranešė, 
kad Hitleris jau Klaipėdoje. 
Liudininkai pasakojo, kad, fiu
reriui važiuojant gatve, kaž
koks vyras pradėjo „kasinėtis” 
po savo švarku. Prie jo tuojau 
pripuolė gestapininkai ir sura
kintą ištempė iš minios. Buvo 
kalbama, kad atrado granatą 
jo švarko kišenėje. Kiti pasa
kojo, kad, Hitleriui sakant 
kalbą iš balkono, vėjas nacių 
vėliavas taip suklostė, kad 
svastikos nebuvo matyti. Mo

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Įvykių dalyvio prisiminimai iš 1939 m. Klaipėdos. — 1 psl.

Rašyt. Jono Mikelinsko sukaktis. — 2 psl.

Dviejų talentingų menininkų kūryba Čikagoje. — 3 psl.

Konferencija Išeivijos institute Kaune; pianisto A. Žlabio 
koncertai; dr. A. Plioplio meno paroda. — 4 psl.

terėlėms atrodė, kad Hitleris 
lyg kraujo klane stovėjo.

Vokiečių karo archyvuose 
aptikti užrašai šitaip aiškina 
Klaipėdos krašto užėmimą. 
1939 m. kovo mėnesio pra
džioje J. von Ribbentropas 
pranešė Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui J. Urbšiui, 
kad Vokietija nedelsiant rei
kalauja atskirti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. Kovo 22 
d. Lietuvos valdžia nusileido 
vokiečių naudai. Tokį greitą 
sprendimą lėmė žinios, kad 
Hitleris jau yra netoli Klai
pėdos uosto vartų plūdu
riuojančiame laive ir sustab
dyti jo vadovaujamos invazįjos 
nėra jokių galimybių. Tuo 
metu Hitleris baisiai sirgo 
jūros liga, todėl davė kapito
nui griežtą įsakymą kuo 
greičiau pasiekti uostą, kad jis 
galėtų išlipti ant tvirtos že
mės. Bet lietuviai apie tai nie
ko nežinojo.

Po Klaipėdos krašto prijun
gimo prie Vokietijos, 1939 m. 
Lietuva turėjo priimti apgy
vendinti 12,000 pabėgėlių. Vo
kiečių kraštą okupavę daliniai 
priklausė I Rytprūsių korpu- 
8ui" Nukelta į 4 psl.
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Būkim, išlikim savimi
Kazys Saja

Moderniųjų laikų filosofai 
įžvelgia tris mūsų civilizacijai 
būdingus kelius, tris žmonių 
siekiamybes: Turtėti, kau
piant kuo daugiau materiali
nių gėrybių; atrodyti, bet ko
kia kaina neatsiliekant nuo 
mados; ir būti, būti savimi, 
savitu žmogum. Tegul ir ne
turtingu, tegul ir „nemadin
gu”, išsaugant savo žmogišką 
orumą bei išskirtinumą. Ne
daug kam pavyksta visas šias 
skirtybes sujungti į vieną, 
neprarandant svarbiausio — 
išlikti originalia ir stipria as
menybe.

Tą patį būtų galima pasaky
ti ir apie visą mūsų tautą, 
antrą kartą atkūrusią nepri
klausomą savo valstybę. Šian
dieniniai lietuviai, ypač jauni 
žmonės, žinodami, kaip kas 
gyvena kitur, trokšta bet ku
ria kaina praturtėti ar bent 
atrodyti taip, kaip diktuoja 
Vakarų mados. Mąstyti, kal
bėti ir elgtis, kaip tai daro 
minios svetur gyvenančių jau
nuolių, užmirštančių, kad pati 
gamta nemėgsta vienodumo 
— nerastume netgi dviejų vie
nodų lapų ant to paties me
džio, dviejų vienodų snaigių 
Lietuvos pušynuose...

Kas dar nespėjo pasidairyti 
užsienyje ir pąjusti tenykštę 
įvairovę tas „romantišką”, 
turtingą, dažniausiai palaidą 
gyvenimą mato kino filmuose, 
internete ir televizįjoj.. Tam, 
kad žmogus galėtų kritiškai 
vertinti Vakaruose gaminamą 
kičą ir matyti gilesnius kitų 
tautų kultūros klodus, reikia

Daktaro Jono 
Basanavičiaus meilė
Vasario mėnesį Lietuvoje 

yra švenčiamos dvi šventės — 
naujai atrastoji įsimylėjėlių 
globėjo šv. Valentino diena ir 
Vasario 16-oji — Lietuvos Ne
priklausomybės akto paskelbi
mo diena. Kas šias dvi tarsi 
visiškai skirtingas šventes 
jungia? Ogi daktaras Jonas 
Basanavičius...

Joną Basanavičių daugelis 
tikriausiai pažįsta iš griežto 
jo profilio ant penkiasdešimties 
litų banknoto. Taip pat dauge
lis turbūt yra girdėję, kad, pa
triarchu tituluojamas, Jonas 
Basanavičius buvo 1918 m. 
Vasario 16-osios Nepriklauso
mybės akto įkvėpėjas ir signa
taras, o anksčiau ir pirmojo 
lietuviško laikraščio Aušra 
leidėjas bei redaktorius. Ta
čiau daugeliui Lietuvos žmo
nių, kasmet uždegančių Vė
linių žvakutes ant J. Basana
vičiaus kapo Rasose, ar tiesiog 
kasdien atsiskaitančių pen- 
kiasdešimtiniais Basanavi
čiais Lietuvos parduotuvėse 
tikriausiai beveik nepažįs
tamas yra dr. Jono Basana
vičiaus asmeninis gyvenimas. 
Skaitydami jo autobiografiją, 
tikriausiai daugelis, maloniai 
nustebtų, sužinoję, kokią 
nuostabią, gražią ir liūdną 
meilę mūsų tautos patriar
chas patyrė, gyvendamas Pra
hoje ir vėliau versdamasis 

ilgesnės brandos ir išminties. 
Reikia turėti drąsos būti ir 
išlikti savimi.

Neabejoju, kad mūsų jauni
mas gegužės 11 d. referen
dume balsuos už Lietuvos sto
jimą į Europos Sąjungą. Isto
rikas Ed. Gudavičius šį lem
tingą pasirinkimą lygina su 
Lietuvos krikštu XTV amžiuje, 
kuris mums padėjo atsiriboti 
nuo Rytų, nuo Rusijos. Šis 
naujas mūsų žingsnis reiškia 
galutinį mūsų prisįjungimą 
prie Vakarų valstybių, nebesi- 
baiminant, kad mus vėl kas 
nors gali parduoti ir okupuoti.

Ateina laikas, kai mes galim 
išnykti, ištirpti tik per savo 
žioplumą ir apsileidimą. Ma
tydami tik du kelius, tik du 
tautos tikslus turėti ir atrody
ti (kaip „visi kiti”), mes Euro
pai ir pasauliui taptume tik 
ekranu, tik žolių fonu, kuri
ame ryškėtų svetimi vaizdai, 
skambėtų svetima kalba, kiti 
mums diktuotų savo pa
pročius ir vardą.

Nesu istorikas, tačiau drįstu 
sakyti, kad pats didžiausias, 
įstabiausias mūsų tautos lai
mėjimas — ne Žalgirio mūšis, 
ne vytautinė Lietuva nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros ir ne 
tai, kad lietuviai anuomet pas
tojo kelią mongolų ordoms, 
nebeleido joms veržtis į Va
karus.

Didžiausias mūsų žygdarbis, 
beveik prilygstantis stebuklui, 
buvo atliktas vėlesnių šimt
mečių bėgyje ir priartėjo prie 
mūsų laikų.

Pavargusią kovoti Lietuvą 

daktaro praktika tolimojoje 
Bulgarijoje. Apie tokią skaid
rią, romantišką meilę skai
tome nebent garsiausiuose 
XIX amžiaus meilės roma
nuose, o XX ar XXI amžiuje ši 
Jono Basanavičiaus meilės is
torija gali pasirodyti bevil
tiškai pasenęs dalykas. O gal 
kartais mes patys esam bevil
tiškai pasenę ir nutolę nuo to
kios tyros šventos meilės gali
mybės... Šiaip ar taip — ne
tenka abejoti, kad Jonas Basa
navičius buvo sutikęs savo 
antrąją obuolio puselę. Bet 
leiskime toliau kalbėti pa
tiems šios nuostabios meilės 
herojams (kalba netaisyta):

Jonas Basanavičius:
1882 metų vasaros dalį ir 

rudenį, visus 1883 praleidau 
Viennoje ir Pragoję, trūsda- 
masi klinikose ir bibliotekose. 
(...) Gyvenimas Pragoję man 
buvo naudingas ir todėl, kad 
čia įgijau tūlas iš čekų pa 
triotų veikimo pažintis jųjų 
tautos atgaivinimo darbuose. 
Čia tai Pragoję ir Viennoje da
bartės gerai susipažinau su 
senovės trakais — su lite
ratūra apie juos — ir surin
kau reikalingos medegos ma
no veikalui apie jųjų tautystę, 
darbui, kuriame aš prirodau, 
jog toji didi senovės tauta 
buvo ta pati, kaip ir lietuviai, 

anuomet prarijo galingesnis 
lenkų ešerys. Didžioji Lietu
vos kunigaikštystė virto atsili
kusia, vis labiau lenkėjančia 
provincija, o tą dygliuotą ešerį 
galiausiai prarijo alkana ir 
godi rusų lydeka. 120 metų 
naujos vergijos, 40 metų be 
lietuviško rašto ir mokyklų, 
trys pralaimėti sukilimai. Lie
tuvos vardas jau seniai buvo 
išnykęs iš žemėlapių, turbūt 
jau niekas nebesitikėjo, kad 
saujelei išlikusių „litvomanų” 
pavyks atkurti nepriklausomą 
valstybę.

Bet mes vis dėlto išsiveržėm 
iš to „dvigubo pilvo”, kaip pra
našas Joną iš bangžuvės 
nasrų. Po šitiekos metų ne
laisvės mes vis dėlto atgaivi
nome savo valstybę! Štai 
kodėl mums tokia svarbi ir 
brangi 1918 m. vasario 16-oji. 
Nepriklausomos Lietuvos re
spublikos atstatymo Aktu, 
kurį tada pasirašė 20 Lietuvos 
patriotų, remiasi ir 1990-ųjų 
Kovo 11-sios Aktas. Šį kartą 
mums buvo lengviau, nes Lie
tuvos kontūrai jau buvo ats
pausti pasaulio žemėlapiuos, 
tik mūsų kraštas buvo nu
dažytas raudonai. Iš tiesų Lie
tuvos žemė tąsyk buvo kaip 
niekad palaistyta laisvės gy
nėjų krauju. Daug kam at
rodė, kad jau viskas prarasta, 
Lietuvos nebėra ir nebus.

Bet mes esame, mes vėl at- 
kūrėme savo valstybę. Dabar 
pats didžiausias mūsų rūpes
tis — išsaugoti sveiką, orią ir 
kitiems įdomią, patrauklią 
mūsų tautą.

Dr. Jonas Basanavičius su savo mylimąja žmona.

ir jog mes šiandien esame tik 
menka liekana, gyva, žalia 
atauga nuo prosenoviško tra
kų kamieno.

Persikeldamas iš Karoliaus 
aikštės į Vynasodų Palackio 
gatvę, aš nė manyti nema
niau, kad čia mano širdžiai 
teks pergyventi vieną svar
biausių momentų visame

Praėjusiais metais Lietuvoj 
išleistas paskutinis XX Di
džiojo lietuvių kalbos žodyno 
tomas. Taigi pagaliau baigtas, 
šimtmetį trukęs, gimtosios 
kalbos puoselėtojų darbas, 
kartais jau atrodęs tarsi ko
kio paminklo lipdymas mirš
tančiai tautai, turėjusiai be 
galo turtingą savo žodyną.

Vilniaus senamiestis, Kur
šių nerija, Lietuvos kryžiai 
pripažinti UNESCO saugo
mais pasaulinės reikšmės ob
jektais. Pirmą kartą savo is
torijoj Lietuva turi savo 
sostinę Vilnių ir Klaipėdą — 
savo uostą prie Baltijos. Mūsų 
šalyje gyvena 82 proc. lietu
vių. Latviams ir estams yra ko 
pavydėti, o kai kada mums 
verta pasimokyti iš jų.

Atsigrįžę atgal, mes galim 
pasigirti: buvom pašėlusiai at
sparūs tada kai buvom spau
džiami, tremiami ir jėga 
verčiami daryti tai, ko neno
rėjom. Tačiau dabar dažnokai 
netenkame savo orumo, trokš
dami greičiau praturtėti ir 
neatsilikti „nuo mados”, leng
vai išsižadam savo kalbos ir 
papročių, atsisakome noro 
būti, išlikti savimi.

Manau, kad ateity mes dar 
kalbėsim apie tai. Rodysim 
pavyzdžiu savo tėvynainius, 
kurie, atsidūrę už jūrų marių, 
išsaugojo savo tautiškumą ir 
dar vaikus išauklėjo lietu
viais. O ten, savoj tėvynėj, 
mums rūpės ir vaikų vaikai, ir 
jų vaikučiai. Dieve duok kad, 
praturtėję ir gražūs, jie su
gebėtų būti, išlikti lietuviškai 
kalbančiais lietuviais.

mano gyvenime — karštą mei
lę. Beveik prieš namus, ku
riuose aš gyvenau, kitoje 
gatvės pusėje, trečiojo aukšto 
lange pastebėjau dailią mer
giną, kuri su kanarka žaidė: 
prijaukintas paukštukas tu
pėjo jai ant galvos, peties, ant 
rankos pirštų šokinėjo ir tu
pėjo.

1918 m. vasario 16 d. iškilmingo akto metu Vytauto Didžiojo kapeloje kalba Antanas Smetona.
Archyvinė M. Truso nuotr. (Elta)

Dažnai matydavau ją gedu- 
los juoduose rūbuose ir juodu 
šydu apsirėdžiusią einant pro 
mano langus — kaip vėliau 
patyriau, eidavo į Olšanų ka
pines pas savo neseniai miru
sią motiną lankytis. Buvo tai 
labai daili mergina: vidutinio 
ūgio, gražios vopios figūros su 
puikumu biustu, tamsios spal
vos labai ilgais plaukais, 
žalsvomis akimis ir išblyš
kusiu labai liūdnu veidu, kur- 
ęai ją darė be galo interesin
ga. ' Ją galima buvo tuomet 
priskirti prie gražiausių, in
teresingiausių Pragos mer
ginų. Kaip iš namų sargo pa
tyriau. Jiji vadinosi Gabriela 
Eleonora Mohl, čekų vokie
taitė.

Užsiinteresavęs tokia dailia 
mergina, pradėjau ją sekioti į 
kapines ir iš ten grįžtant. 
Kartą — tai buvo jau rude
nyje — vaikščiodamas pava
kare sode pamačiau ją grįž
tant alėja iš kapinių; pasveiki
nau — užšnekinau. Pasirodė, 
kad ir ji mane ne kartą už 
lango stovint pastebėjus ir 
pasisakius, kad jai labai malo
nu mane pažinti, ėmė noriai 
kalbėti. Pasirodė labai meili, 
sympatinga mergina. Palydė
jęs iki namų, atsisveikinau. 
Tokia tai buvo pirmoji pa
žintis su ta dailia mergina, 
kurios nemylėti buvo negali
ma. Ir aš labai ją pamilau. 
Pirmas jos. laiškas, kuriuomi 
ji skiria man rendez vous, 
buvo gruodžio 7 d., 1883 m. 
rašytas.

Gabrielė — arba kaip ją visi 
vadino Eilė — šeimynoje buvo 
jauniausia ir mylimiausia mo
tinos duktė; tėvas tuomet bu
vo Amerikoje, o motina buvo 
balandžio 2 d- 1883 m. mirusi 
— kaip kur kas vėliau suži
nojau — plaučių džiova.

Savo įdėmiame dienyne, 
kursai pradėta rašyt sausio 2 
d. ir pertraukta verbų nedė- 
lioj balandžio 6 d. 1884 m. ir 
apima Ęllės karštos meilės 
laikotarpio beveik iki jos iš
tekėjimo aprašymą, ji paduo
da tūlas apie save žinias, iš 
kurių galima spręsti apie jos 
asmenį. t

Eilė Gabrielė Mohl:
Kokiomis akimis žiūri į 

mane žmonės? Kiekvienas vy
ras tvirtina, kad aš ir ypač 
mano akys kasdien darosi vis 
įdomesnės, tačiau pasižiū
rėjusi į veidrodį, aš tematau 
tik pailgą išblyškusį veidą 
šaltomis pilkai mėlynomis 
akimis ir tamsiais plaukais. Ir 
apskritai iš mano išorės ne
matyti, kiek daug aistros, sva
jonių ir jausmų slypi manyje.

Aš buvau gabi mokinė, moti
nos ir mokytojos pasididžia
vimas, ir vienintelė aistra 
buvo knygos. Taip palengva 
manyje susikūrė savas keistas 
pasaulis, pilnas įmanomų ap
rėpti rašytojų minčių ir mano 
pačios lakios fantazijos vaizdi
nių. Tai sukėlė pašėlusį chao
są ir stengdamasi jį bent kiek 
sutramdyti pasidariau ne pa
gal amžių rimta ir tyli. (...) 
Mano charakteriu nusivylė 
jau daugelis žmonių ir nuo 
pat vaikystės daug kas iš
blyškusią, rimtą, iš pažiūros 
šaltą mergaitę laikė esant sa
votišką.

Kaip aš pati sau kartais 
atrodau? Tarsi lango vitražas. 
Jei pasaulis rūškanas, matai 
dėmėtą stiklo gabalą; bet jei 
pašviečia saulė, pasirodo aiš
kus, ryškus, draugiškas pa
veikslas. Tas pat su manimi. 
Įsmuk mane į kasdienybės 
aplinką, pasielk su manimi 
nedraugiškai, įsakmiai, būk 
man negailestingas, ir tu pa
matysi pilną klaidų ir silpny
bių charakterį. Tačiau paro
dyk šiltą, tikrą susidomėjimą 
manimi, būk man mielas ir 
geras, apšviesk meilės šviesa 
negražų pilką paveikslą ir 
žiūrėk! Dėmės ištirpsta har
moningoje visybėje, klaidos 
pasitraukia ir geriausia mano 
būdo pusė išryškėja.

Mano ilgesys, mano sapnas 
išsipildė; aš suradau vyrą, ku
riam visą savo širdį galiu 
atiduoti visai nebijodama būti 
išjuokta... Jis čia, mano šir
dyje, mano kilnusis, numylė
tasis, įkūnytasis idealas; kai 
jo nėra, žodžiai putodami lie
jasi per kraštus iš meilės, 
kurią nešioju širdyje, ir — kai 
jis yra, esu tokia nekalbi ir 
šalta, kad kartais pati savęs 
nekenčiu. Neseniai jis man 
pasakė, kad gamtą aš labiau 
mylinti negu jį! Taip, aš my
liu gamtą, myliu ją aistringai 
ir jau nuo vaikystės buvau 
imli jos grožiui. Gražūs debe
sys, paprasta gėlytė, bet pir
miausia mane gali pakerėti 
mano mielasis, brangusis mė
nulis. Jo garbinimas primena 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Išlikime savimi; dr. Jono Basanavičiaus meilė. — 1 psl.

Mėnulis lietuvių etninėje kultūroje. — 2 psl.

Prisimintas Vincas Mykolaitis-Putinas. — 3 psl.

S. Parulskio romanas; Silvijos Foti pirmoji knyga; šešėlių 
žaismas veidrodyje. — 4 psl.

kone senolių stabmeldystę, 
bet tiesiogiai aš jam nesi
meldžiu. Tačiau nuo seno jis 
buvo mano draugas ir tikriau
siai liks juo. Miškas, žavi vie
tovė gali man sukelti gyvą, il
galaikį įspūdį; betgi kas visa 
tai, palyginti su jausmu, trau
kiančiu mane prie mylimojo. 
Ketvirtis valandos su juo 
bjauriausiame žemės kampe
lyje man brangesnis už valan
das, praleistas su kitu pui
kiausioje vietoje. Šiandien ir 
vakar mačiau jį tik pro langą; 
jis žaidė su kanarėle ir aš 
pavydėjau mažam kvailam 
paukšteliui. Gal jis meilesnis 
jam negu aš? O Dieve, jeigu 
jam į rankas patektų ši kny
gelė, ką jis pagalvotų apie 
mane? Jis rimtas, mąstantis, 
kilnus vyras, visų vyrų ge
riausias, prieš kurį visi kiti 
vyrai išnyksta kaip ūkana 
prieš saulę.

Šiandien sapnavau keistą 
sapną, nors beveik visą naktį 
nemiegojau. Buvau didelėje 
tamsioje bažnyčioje; šalia ma
nęs stovėjo dr. Basanavičius, 
priešais — kunigas, mes tu
rėjome susituokti. Niekur ne
degė šviesa, buvome papras
tais drabužiais, ir kunigas 
vilkėjo tik savo luomo drabužį 
ir buvo užsidėjęs stulą. Man 
buvo nepaprastai baugu. Ku
nigas paėmė mano ranką, ap
vyniojo ją stulą, aš netekau 
sąmonės ir parkritau. Ką 
reiškia sapnuoti sutuoktuves? 
Mirtį. Labai ačiū! Geriau aš 
viena mirsiu, bet ne jis, kuris 
gali būti dar labai naudingas 
žmonijai.

Užvis labiausiai man rūpi 
viena, mano meilė, mano 
meilė, tik viena tobula būtybė 
duoda tai man, ir tai yra jis. 
Ne kaip blykstelėjęs žaibas 
kilo ši meilė manyje, ne! Lė
tai, bet neišraunamai suleido 
šaknis, kol užpildė visą mano 
būtį! Mintis, kad aš vieną 
kartą, galbūt netrukus, turė
siu su juo išsiskirti kankina 
mane. Apskritai dažnos be
miegės naktys nuolatiniai ap
mąstymai įvarys man plaučių

Nukelta į 2 psl.
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Įamžinimo ženklai
Po didelių Lietuvos ir už

sienio lietuvių kelerių metų 
pastangų pralaužti biurokra
tinius barjerus, pasirodė 
(2003.01.25) pašto ženklas su 
Šveicarijos sūnaus, didžio Lie
tuvos patrioto Juozo Ereto at
vaizdu. Pašto ženklo vertė
l, 30 Lt rodo, kad jis labiau 
skirtas laiškams į užsienį. A- 
Ratkevičienės kurtame ženkle 
greta J. Ereto portreto mato
mas užrašas Die vergessenen 
Balten. Tai — pavadinimas 
1973 metais išleistos J. Ereto 
studijos apie tris pavergtas 
Baltįjos valstybes — užmirš
tuosius baltus. Tenka apgai
lestauti, kad į ženklą autorė 
neįdėjo nei lietuviško, nei 
šveicariško akcento (pvz., šių 
valstybių herbų), kurie būtų 
išplėtę ženklo funkciją, rodytų 
pasauliui Lietuvą, jos ryšį su 
Sveicarįja. Dera pridurti, kad 
mūsų leidėjų pašto ženklai ne
turi nei Lietuvos tautinio, nei 
valstybinio veido, jie kosmopo
litiškai, vienodai tiktų Mongo
lijai, Rusįjai ar bet kuriai Afri
kos šaliai, trumpai tariant, — 
leidėjai atkakliai laikosi sovie
tinės Lietuvos tradicijos.

Kas gi Lietuvai buvo Juozas 
Eretas ir kas Juozui Eretui 
buvo Lietuva?

Šveicaro Juozo Ereto (Jo
seph Ehret) likimą, jo viso gy
venimo veiklą Lietuvos labui 
lėmė lietuvis Mykolas Ašmys, 
gimęs 1891 metais Povilų 
kaime, Šilutės apskrityje. Jis 
buvo vienas šviesiausių Klai
pėdos krašto jaunųjų patriotų, 
jį nuo vaikystės kankino kau
lų džiova, tačiau kilnių idealų 
vedamas, baigė gimnaziją, įs
tojo į Karaliaučiaus universi
tetą studįjuoti teisės. Žinias 
gilino Berlyno, Halės ir Fri
būro universitetuose, buvo pa- 
sirįžęs visas jėgas atiduoti 
Lietuvai. 1918 metais M. 
Ašmys jau buvo užbaigęs di- 
sertacįją, bet netikėtai išseku
sį organizmą pakirto ispaniš
kas gripas. Mirties akivaiz
doje M. Ašmys pasikvietė savo 
studįjų draugą ir bendradarbį
J. Eretą ir prašė jį pavaduoti, 
nors metus dirbant Lietuvoje, 
jos labui. Nupiešė atgimstan
čios Lietuvos perspektyvas, 
išsakė savo troškimus. Spaus
damas jau šąlančią draugo 
ranką, J. Eretas pažadėjo. Ir 
pažadą tesėjo ne vienus me
tus, o visą likusį gyvenimą, 
kol, pagal paties valią, 1984
m. kovo 13-ąją jo karstas buvo 
užklotas lietuviška trispalve.

J. Eretas — iškilus Lietuvos 
ir Šveicarijos mokslininkas, fi
losofuos mokslų daktaras, Lie
tuvos (vėliau Vytauto Didžio
jo) universiteto profesorius, 
Lietuvių katalikų mokslo aka- 
demįjos akademikas ir garbės 
narys, literatūros istorikas ir 
pedagogas, publicistas, JAV 
lietuvių rašytojų sąjungos gar- 
aės narys, visuomenės veikė- 
as, Lietuvos telegramų agen
tūros (ELTA) steigėjas ir pir- 
nasis vadovas, pirmas inteli
gentas Lietuvos kariuomenės 
lavanoris, uolus Lietuvos ne- 
triklausomybės atkūrimo ska- 
mtojas — gimė 1896 m. spa- 
.0 18 d. Bazelyje. Ten pat bai- 
;ė gimnaziją. Studįjavo ger- 
nanistiką ir istorįją Fribūro,

Bazelio ir Lozanos universite
tuose. 1918 metais pradėjo 
dirbti Lietuvos informacijos 
biure Lozanoje, kartu su M. 
Ašmiu leido informacinius 
biuletenius ir žurnalą Li- 
tauen. M. Ašmio padedamas 
pradėjo mokytis lietuvių kal
bos, susipažino su Fribūro 
universiteto studentais S. Šal
kauskiu, K. Pakštu, V. Myko- 
laičiu-Putinu. 1919 m. dirbo 
spaudos specialistu prie Lietu
vos misijos Berne, išleido in
formacinį leidinį apie Lietuvą 
vokiečių ir prancūzų kalbo
mis. Tais pačiais metais dr. J. 
Purickis, Lietuvos atstovas 
Berne, pakvietė J. Eretą dar
buotis atstovybėje kaip spau
dos atašė, o metų pabaigoje 
Lietuvos vyriausybė pakvietė į 
Kauną dirbti Užsienio reikalų 
ministerįjoje patarėju ir orga
nizuoti informacijos tarnybas. 
Įkūręs ELTĄ ir jai vadovau
damas, Aukštuosiuose kur
suose dėstė vokiečių kalbą ir 
literatūrą, Dramos studijoje 
— visuotinę literatūrą ir meno 
istoriją. 1912 metais J. Tumo- 
Vaižganto pakviestas; prisi
dėjo prie Blaivybės drauguos 
atgaivinimo, įkūrė jos spaudos 
organą Sargyba, prisidėjo prie 
Lietuvos sporto lygos įsteigi
mo, redagavo pirmuosius ly
gos laikraščio Sportas nume
rius, kartu su Karoliu Dineika 
įkūrė Lietuvos gimnastikos ir 
sporto federacįją, federacijos 
laikraštį Jėga ir grožis, padėjo 
įkurti vaikų laikraštėlį Ange
las sargas, vėliau pavadintą 
Žvaigždute. 1921 metais pra
dėjo vadovauti Kauno univer
siteto Teologijos-filosofijos fa
kulteto visuotinės literatūros 
katedrai. 1923 metais profe
sorius išrinktas į Lietuvos 
Seimą, buvo Lietuvos katalikų 
akademijos narys, visų jos 
suvažiavimų organizatorius.

1925 metais J. Eretas vedė 
studentę Oną Jakaitytę ir nuo 
tol, norėdamas pabrėžti šei
mos lietuviškumą (pilietybę 
jau buvo priėmęs), pasiraši
nėdavo „Eretas-Jakaitis”. Jie 
išaugino sūnų Juozą, filologą, 
dukrą Aldoną, dramos aktorę, 
Laisvę, piešimo mokytoją, Bi
rutę, tarnautoją, ir Julįją, mo
kytoją.

Drauge su kitais J. Eretas 
1927 metais įkūrė „Pavasario” 
liaudies universitetą ir tais pa
čiais metais organizavo Kau
ne jubiliejinį pavasarininkų 
kongresą. J. Eretas buvo akty
vus Ateitininkų sąjungos na
rys, dalyvavo renginiuose, 
skaitė paskaitas, kartu su V. 

Mykolaičiu-Putinu organizavo 
garsųjį studentų literatų 
būrelį „Satrįja”.

Lietuvoje J. Eretas išleido 
Lengvosios atletikos vadovėlį 
(kartu su K. Dineika), Muštu
ką ir kumščiasydį, studijas 
apie mistiką H. Seuse, Ecke- 
hartą, Taulerį, Goethe ir stu
diją apie pastarojo santykius 
su L. Rėza. Aktyviai dalyvavo 
Lietuvos ir užsienio spaudoje, 
parašė daug straipsnių ir stu
dijų Logos, Židinyje, Soter, 
Naujojoje Romuvoje, Athe- 
neum, nuo 1936 metų bendra
darbiavo katalikų inteligentų 
leidžiamame dienraštyje XX 
amžius, 1930-aisiais išrinktas 
Teologijos-filosofijos žurnalo 
Atheneum radaktoriumi.

1940 metais uždarius Teolo
gijos-filosofijos fakultetą, visa 
profesūra, taigi ir J. Eretas, 
buvo atleista. Su šeima jis ap
sigyveno žmonos tėviškėje Pa- 
korbūdžių kaime, Sintautų 
valsčiuje, slapstėsi pas ūki
ninkus nuo arešto. 1941 m. 
slapčia su šeima pasitraukė į 
Vokietiją, kur su šeima pateko 
į SS lagerius, tačiau Švei
carijos vyriausybės pastango
mis buvo išvaduotas. Apsigy
venęs gimtąjame Bazelyje ir 
tapęs Fribūro universiteto 
kancleriu, niekada nepamir
šo savo antrosios tėvynės — 
Lietuvos. Keliavo po Europą ir 
Ameriką, susitikinėjo su lietu
vių bendruomenėmis, skaitė 
paskaitas.
Užsienyje parašė ir išleido 

trilogiją Tremtis — prakeiki
mas ar uždavinys, Mažosios 
tautos ir valstybės, Tremties 
lietuvis idėjų sūkuryje, mono
grafijas apie S. Šalkauskį, K. 
Pakštą, Pranciškui Jurui 
skirtą Valančiaus šviesa už 
marių, vokiečių kalba — Už
mirštieji baltai.

Savo kūrybinę galią atida
vęs savo antrąjai tėvynei Lie
tuvai, amžinąjam poilsiui J. 
Eretas atgulė savo pirmojoje 
tėvynėje. Bazelio kapinėse 
Eretų giminės antkapiniame 
paminkle įrašyta: Cecilia Eh- 
ret-Boss 1859-1941, Ona Ja- 
kaitytė-Eretienė 1898-1954,

Aldona Lange-Ehret 1928- 
1976, Joseph Ehret-Jakaitis 
1896-1984, Laisvutė Ehret 
1932-1993.

Kitas J. Ereto atminimo 
įamžinimo ženklas buvo 2001 
metais „Naujojo amžiaus” lei
dyklos išleistas jo Die verges
senen Balten vertimas į lietu
vių kalbą.

Savo kūrinius J. Eretas rašė 
lietuvių kalba, tačiau leidinį 
skyrė ne tik „tiems, kurie 
Tėvynėje be laisvės ir tiems, 
kurie laisvėje be Tėvynės”, bet 
ir kitoms šalims, todėl parašė 
labiau paplitusia vokiečių kal
ba. Kitas, jaunesnės kartos 
patriotas Amerikoje gyvenan
tis lietuvis Algis Liepinaitis, 
atkreipė dėmesį į studijos ak
tualumą, organizavo jos verti
mus į anglų, prancūzų, italų, 
ispanų ir portugalų kalbas, 
išplatino ambasadoriams, po
litikams, žurnalistams Šiaurės 
bei Pietų Amerikoje, Europoje. 
Amerikos lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininko žodžiais, 
„profesoriaus Ereto balsas tik
riausiai būtų likęs šauksmu 
tyruose, jeigu kažkur tarp lie
tuvių pabėgėlių nebūtų atsira
dęs asmuo, dirbantis ta pačia 
jausmo banga, kuris suprato 
to šauksmo galią”. Gražvydas 
Lazauskas dr. J. Eretą įvar
dijo kaip tarptautinį Pabaltijo 
šauklį, o A. Liepinaitį — kaip 
tarptautinį leidėją. Pats J. 
Eretas A. Liepinaičiui rašė: 
„Stebiuosi Jūsų idealizmu! 
Linkiu ištvermės šiame kelyje, 
nes jis vienintelis, kuris žada 
gero Amerikos lietuviams ir 
pačiai Lietuvai. Visiškai prita
riu, kad reikia mums išeiti iš 
savo kiauto — kas mums iš to
kio lindėjimo savo kevale?! 
Reikia mums prisistatyti tiems, 
kurie gali mums padėti”.

Sprogusios bombos įspūdį ir 
didžiulį SSRS protestą Už
mirštieji baltai sukėlė 1975 
metais Helsinkio Konferenci
joje dėl taikos ir bendradar
biavimo, nes juose buvo nu
šviestas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimas į SSRS, Mo
lotovo ir Ribbentropo slaptieji 
protokolai, o išviešinimas pri
sidėjo prie prijungtimo pa
smerkimo.

Ilga buvo Užmirštųjų baltų 
kelionė į Lietuvą: vertimas į 
lietuvių kalbą Amerikos lietu
vio A. Liepinaičio iniciatyva 
(kaip ir jo vėlesnė iniciatyva 
dėl pašto ženklo) pasirodė be
veik po trijų dešimtmečių, kai 
buvo išleistas vokiškasis lei
dinys. Ši studija tebėra aktua
li dabar, nes atėjo apsispren
dimo metas: Vakarai, Rytai ar 
pilkoji zona, Europos Sąjunga 
ir NATO, Rusijos „globa” ar 
nežinomybė?

J. Ereto atminimo įamžini
mo ženklu reikia laikyti nese
niai pasirodžiusią leidyklos 
„Pasviręs pasaulis” profeso
riaus monografiją Kazys Pakš
tas (Tautinio šauklio odisėja). 
Tai — pakartotinis leidinys 
(pirmas leidimas, „Lietuvių 
katalikų akademija”, Roma, 
1970).

J. Ereto ir jo žmonos O. Ere- 
tienės atminimo įamžinimo 
ženklu tapo Ipolito Užkurnio 
sukurtas ir prie Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto Teolo
gijos fakulteto pastatytas pa
minklas. Lietuvos ir Šveica
ruos herbai paminkle liudįja 
taurumu ženklintus dviejų 
valstybių ryšius, mirties aki
vaizdoje duoto žodžio tesėji
mą, auką kilniems idealams.

Lapkričio 9 d. Jaunimo centre Lietuvių rašytojų drauguos ruošto literatūros vakaro dalyviai. Iš 
kairės: Teresė Pautieniūtė-Bogutienė, Audra Kubiliūtė-Daulienė, Vilija Vakarytė, Eglė Juodvalkė, 
Regina Oraitė, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Stasys Džiugas, Kornelijus Jazbutis, Stasė Vanagaitė-Pe- 
tersonienė (Rašytojų draugijos pirmininkė), Alfonsas Tyruolis-Šešplaukis.

Lietuvių rašytojų draugijos 
2002 m. veiklos apžvalga

Vienerius metus nusinešė 
laikas, atnešdamas ir liūdesio, 
ir džiaugsmo.

Daug liūdesio patyrė 2002 
metais Lietuvių rašytojų drau
gija, nes iš mūsų tarpo Amži
nybėn iškeliavo šie mums 
brangūs rašytojai: poetas Ba
lys Auginąs, poetas Bernardas 
Brazdžionis, rašytojas Jurgis 
Jankus, poetė Dalia Staniš- 
kienė, kun. prof. Antanas 
Rubšys, rašytoja Sonė Pipi- 
raitė-Tomarienė.

Lietuvių rašytojų draugija 
liūdi jų netekusi ir nuoširdžiai 
užjaučia mirusiųjų artimuo
sius.

Draugįja turi malonių žinių 
ir džiaugiasi, kad 2002-aisiais 
buvo kūrybingų rašytojų. 2002 
m. išleistos ir atiduotos LRD- 
jos archyvui šios knygos: Ber
nardas Brazdžionis grįžta į 
Lietuvą, Nijolės Jankutės eilė
raščių rinktinė Vasara išeina, 
Eglės Juodvalkės poezija Veid
rodis ir tuštuma, Julijos Šva- 
baitės-Gylienės poezija Kur 
šią naktį nakvosi, Rimo Vėžio 
poezija Šešėliai veidrodyje, 
kun. dr. Kęstučio Trimako Ieš
kančiojo pėdsakai (evangeli- 
niai mąstymai).

Alė Rūta 2002 m. išleido 
knygą Tyloj kalbėsi. Tai 
skausmingos elegijos sūnui 
Arimantui tragiškai ■ žuvu
siam prieš kelerius metus. Tai 
visos Arbų šeimos literatūri
nis paminklas sūnui ir broliui, 
nes visa šeima jį kūrė. Alės 
Rūtos eiliuoti žodžiai — ma
ma, paminklo autorius (virše
lyje) architektas Edmundas 
Arbas — tėvas, knygos apdai
la ir apipavidalinimas Rasa E. 
Arbas — sesuo, prozinis verti
mas į anglų kalbą Vijolė Ar
bas — sesuo.

Kitais metais gautos 
knygos LRD-jos 

archyvui

Kun. dr. K. Ambrasas, SJ, 
Kilimandžaras; Kristaus kan
čia, stiprink mane;

Kristaus kančios apmąs
tymai;

Estera Alšėnienė Įšalusi val
tis;

Balys Auginąs Namų pa
švaistė;

Sofija Ambrazevičienė Tėvy
nės pakluonėse;

O. B. Audronė (Balčiūnienė) 
Amžini vasariai;

Dr. V. Auryla Lietuvių egzo
do vaikų ir jaunimo literatūra 
(1945—1990);

B. Brazdžionis Šiapus ir 
anapus mūsų laiko;

Stasė Bajelienė Pro metų 
langus;

Kazys Bradūnas Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio;

Apolinaras Bagdonas Žo
džiai į tolį; *

Vitalija Bogutaitė Apmąsty
mai arba pokalbis su savimi;

Joseph Benius P-Rus and 
Rus (Balto aisčių civilizacijos 
likučiai);

Keistutis P. Devenis Lietu
vos pradžia ir Deltuvos istori
ja;

Stasys Džiugas Kiškučio 
vardinės (III laida);

Kotryna Grigaitytė Tylos va
landa;

Algirdas Gustaitis Algio 
Trakio ir Taksiuko Šleivio nu
tikimai;

Hypaūa Yčas Spring time in 
Lithuania;

Nijolė Jankutė Atvirukai;
Eglė Juodvalkė Mnemosinės 

vėrinys;
Jurgis Jankus Severiukas;
Adomas P. Jasas Būk palai

mintas;
Bronius Juodelis Kelionė į 

nežinią;
Paulius Jurkus Ant Vilnelės 

tilto;
Juozas Almis Jūragis Ak

mens ir paukščio metas;
Ada Karvelytė Ne tie varpai;
Anatolijus Kairys Šviesių 

dienų takais;
Julius Keleras Baltas kalė

daitis;
Romualdas Kisielius Žiedla

piai;
Juozas Končius Kelionė į 

paslapčių šalį;
Dr. Juozas Kriaučiūnas Sko

lą grąžino;
Juzė Krištolaitytė Nedai

nuoti žodžiai ir Pavasario vė
jai;

Audra Kubiliūtė-Daulienė
Mįslingos kaladėlės;

Dr. Antanas Lipskis Eilės iš 
memuarų, Žvilgsniai;

>Šio šeštadienio priedo puslapiuose

Išleistas J. Ereto pašto ženklas; Lietuvių rašytojų 
draugijos veiklos apžvalga. — 1 psl.

Įteikta Vaižganto premija; apie dail. A. Steponavičių. 
— 2 psl.

Prancūzai vertina lietuvių rašytoją; svetimybės 
lietuviškose pavardėse. — 3 psl.

Paminėta VDU bibliotekos sukaktis; studentai jungiasi į 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės iškilmes. — 4 psl.

T. Lapis (Laimutė Tornau) 
Jonės gijos;

A. Lauciūtė-Lukšėnienė Ba
rakudos dienoraštis Kanados 
lietuvaitės užrašai;

Pilypas Narutis Tautos su
kilimas;

Irena Norkaitytė-Gelažienė 
Baltoji paukštė;

Tadas Navickas Katalikų 
bažnyčios istorijos pagrindai, 
Vyskupas Vincentas Podolskis 
(1904—1960);

Tadeus Navickas The Fate 
of may uncles; My thirty 
poems and one short story, 
Why we chose West;

Petronėlė Orintaitė Ką lau
mės lėmė, Liepalotų medy
nuose;

Mirga Pakalniškytė-Girniu- 
vienė Senojo bokšto paslaptis;

Aleksandras Pakalniškis 
Mes grįžtame;

Sonė Pipiraitė-Tomarienė 
Pajūralio pagrandukas;

Virginija Paplauskienė Išėję 
sugrįžti;

Aleksandras Radžius Paukš
čių taku;

Alė Rūta Vargingos tėvynės 
vaikai;

Česlovas Senkevičius Ketvir
toji upė;

Dr. Alfonsas Šešplaukis-Ty- 
ruolis Lietuvių ir pasaulinės 
literatūros baruose, antroji 
knyga;

Antanas Šimkūnas Kalbė
sim, kol gyvi;

Juozas Toliušis Tryliktoji 
laida;

Kun. dr. Antanas Rubšys 
Šventojo Rašto kraštuose;

Vytautas Volertas Viešnagė
je pas Dievą, Baubonis;

Vanda Vaitkevičienė Du 
draugai, Spindulėlis, Pasakų 
pasaulis;

Dr. Jonas Zdanys Dotnuvos 
stoty, Aušros daina.

Ačiū visiems autoriams, at- 
siuntusiems knygas LRD-jos 
archyvui. Nukeita į 4 psl.
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Šį mokslininką verta pažinti
Vokietijoje leidžiamas laik

raštis Frankfurter Rundschau 
2002 m. lapkričio 11 d. iš
spausdino straipsnį: „Vokieti
jos centras Lietuvos studijom”, 
(koresp. Volker Trunk)

Marburg

Įsigijęs „Rėklaitis kolekciją”, 
Marburgo Herder institutas 
padėjo pagrindus šios Baltijos 
valstybės studijom. Žinovai 
Marburgo Herderio institute 
keturias dienas studijavo Lie
tuvos kultūros istoriją ir poli
tines perspektyvas. Šis rinki
nys bus pagrindu tolimesniam 
pasikeitimui su Lietuva, su 
kuria Hesse valstija puoselėja 
artimus socialinius bei kul
tūrinius ryšius.

Mažos valstybės yra dažnai 
nepastebimos. Lietuva, verti
nant skaičiais, yra maža vals
tybė: 3.7 ml. gyventojų. Jos 
plotas prilygsta Bavarijai. .At
rodo, kad mes pažįstame be
veik pusę jos inteligentijos”, — 
sako juokaudama Bettina 
Torsnick, tvarkanti fantas
tišką biblioteką Wezlar, ku
rioje susidarė centras kultūros 
ir literatūros pasikeitimams 
su Lietuva.

Šios konferencijos metu Her
derio institute bendradarbiavo 
ir mokslininkai iš Vilniaus is
torijos instituto bei atstovai iš 
Freidrich Ebert Stiftung. Her
derio instituto direktorius Ed- 
ward Muehle sako, kad Lietu
va yra šio instituto studijų, 
kaip ir vidurio Europos istori
jos centras jau nuo 1950 m. 
Taigi, šis institutas tapo tarp
tautiniu kultūros ir istorijos 
konferencijų centru. Sudaryti 
tamprūs ryšiai su Vilniaus 
universitetu. Dokumentų rin
kinių vedėjas Peter Woerster 
sako, kad institutas įsigijo 
meno istoriko ir bibliotekinin
ko Povilo Rėklaičio archyvą 
(jis pats dirbo Marburge): laik
raščių, paveikslų archyvinę 
medžiagą, kuri yra svariausia 
ir plačiausia asmeniška Lietu
vos kolekcija Vokietijoje.

P. Rėklaitis ir jo darbai
Atgimimo pradžioje, po pen

kių okupacijos dešimtmečių 
atsivėrus bibliotekų specfon- 
dams, į mūsų gyvenimą plūs
telėjo daugeliui paprastų skai
tytojų, o kartais ir specialis
tams nežinomų išeivijoje leis
tų knygų ir periodikos srau
tas. Kartu su šiuo srautu į 
kultūrinę apytaką įsiveržė iki 
tol mažai žinomi, menkai įver
tinti ar visai užmiršti vardai. 
Ypač ženkliai šie vardai pra
plėtė mūsų literatūros, muzi
kos, dailės horizontus, neretai 
nusverdami ne vieną sovie
tinėje Lietuvoje pripažintą 
klasiką. Ir tai nenuostabu. 
1944 m. Lietuvą paliko geriau
sios mūsų kultūrininkų pajė
gos, kurios dabar sugrįžo pra- 
turtindamos mūsų kultūrinį 
peizažą naujomis, viso pasau
lio patirtį sukaupusiomis var
somis.

Prie džiugių Atgimimo meto 
atradimų Lietuvai buvo ir il
gus dešimtmečius Vakarų Vo
kietijoje triūsusio dailėtyrinin
ko, kultūros istoriko dr. Povilo 
Rėklaičio darbai, skelbti Ai

Povilas Rėklaitis.

Šis rinkinys artimiausiu lai
ku bus prieinamas moksli
nėms studijoms. Herderio ins
titutas galės prie jau turimo 
50,000 paveikslų istorinio ar
chyvo iš Lenkijos, Čečėnijos, 
Slovakijos, Estuos, Latvijos ir 
Rusijos pagaliau užpildyti 
spragą, nes visiškai neturėjo 
Lietuvos archyvinės medžia
gos.

Povilo Rėklaičio, kuris buvo 
vienas svarbiausių ir geriau
sių Lietuvos meno, kultūros 
bei krašto žinovų, palikimas 
bus labai naudingas Lietuvai, 
kuri dabar didelėmis pastan
gomis stengiasi tapti EU nare 
ir sugrįžti į Europą.

Hesse valstija visada rėmė 
šį Baltijos kraštą. Jau nuo 
1991 metais atgautos neprik
lausomybės vyksta pasikeiti
mas ekonomijos ir politikos 
reikalais. Lampersheimo prie
miestyje Huttenfeld gyvuoja 
vienintelė lietuviška gimnazi
ja Vokietijoje. Šiandien ten 
mokosi lietuviai ir vokiečiai. 
„Mes jaučiamės esą tiltu tarp 
vakarų ir rytų”, sako gimnazi
jos direktorius Andrius Šmi

duose, Karyje ir kituose pe
riodiniuose leidiniuose bei Lie
tuvių enciklopedijoje. Priešin
gai kitoms mūsų kultūrinės 
savimonės apraiškoms, dar 
prieškario epochoje pasieku
sioms nemenkų rezultatų, dai
lėtyra Lietuvoje, nors turinti 
šiokią tokią tradiciją, ilgą lai
ką buvo beveik neartas dirvo
nas. Iki šiol visa mūsų dailė- 
tyros istorija sukosi tik apie 
keletą asmenybių, kuriems 
suskaičiuoti pakaktų poros 
rankų pirštų ir lietuviškoji 
dailėtyros mokykla tik dabar 
pradeda įgauti realesnius kon
tūrus. To padariniai gana 
skaudūs — daug kas iš to, kuo 
mes šiandien galėtume di
džiuotis, tapo neatskiriama 
kaimynų nacionalinio paliki
mo dalimi, o be to, istorinėms 
sąlygoms savotiškai pakurs- 
čius mūsiškąjį etnocentrizmą, 
gana lengvai buvome išbraukę 
iš dėmesio lauko ištisus pe
riodus, sakykim, tokį vienalytį 
reiškinį kaip LDK dailė. Su
prantama, kad savo profesio
naliosios dailės pradžią skai

tas.
Ši konferencija aiškiai pa

rodė, kad susitikimai su žy
miais lietuviais gali būti ne
komplikuoti ir paprasti. Kai 
rašytojai Teodoras Četrauskas 
ir Kincinas skaitė savo kū
rybos ištraukas rotušėje, klau
sytojų tarpe sėdėjo buvęs Sei
mo pirmininkas prof. Vytau
tas Landsbergis, kuris 1988 
m. vadovavo nepriklausomy
bės sąjūdžiui, ir užsienio vice
ministras Vincas Paleckis. 
Vėliau senojoje auloje buvo 
įvertinta ne prof. Landsbergio 
politika, bet jo, kaip meninin
ko ir muzikos profesoriaus, 
nuopelnai.

Jeigu taip vertinamas dr. 
Povilo Rėklaičio viso gyvenimo 
darbas, tai Draugo skaityto
jams verta susipažinti su šio 
mokslininko gyvenimu. Štai 
ištrauka-pristatymas iš pas
kutinės jo 1999 m. išleistos 
Vilniuje knygos Prarastosios 
Lietuvos pėdsakų beieškant. 
Rašo knygos sudarytojas Vid
mantas Jankauskas.

Halina Plaušinaitienė

čiuodami nuo 1906 metų, tik 
tokią jos istoriją ir tegalėjome 
parašyti. Norint bent iš dalies 
ištaisyti tas klaidas ir padary
ti laiku nepadarytus darbus, 
mūsų dailėtyrai prireiks dar 
daugelio metų, na o akademi
nei Lietuvos dailės istorijai 
(nuo seniausių laikų iki šian
dienos) parašyti — gal ir de
šimtmečių...

Šiame gana nelinksmame 
lietuvių dailėtyros kontekste 
itin simboliška, kad tuo metu, 
kai Lietuvoje nebuvo sąlygų 
užsiimti senojo meno studijo
mis, bent iš dalies šią spragą 
ir bandė užpildyti išeivijoje iš
augęs mokslininkas, tikras 
mūsų dailėtyros „donkichotas” 
— dr. Povilas Rėklaitis. Juk 
dailėtyra, kuri visada yra 
priklausoma nuo pirminių 
šaltinių ir vargiai galima ati
trūkus nuo jų dirbti, yra aukš
čiausias pasiryžimo kultūrinei 
misijai rodiklis. Vakaruose į 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės meno problemas 
besigilinančio lietuvio dailėty
rininko pasišventimas — ne

mažesnis, o gal net keleriopai 
daugiau jėgų reikalaujantis, 
nei sovietinės sistemos su
varžyto tyrinėtojo. Matyt, ne
atsitiktinai dr. P. Rėklaitis 
per tuos penkis okupacijos 
dešimtmečius praktiškai ir te
buvo vienintelis senosios mū
sų dailės tyrinėtojas išeivijoje. 
Šį fenomeną, be abejo, nu
lemtą tam tikrų specifinių ap
linkybių, ir verta bent trum
pai čia aptarti.

Garsios Suvalkijos giminės, 
devusios Lietuvai ne vieną 
žymų vyrą, atstovas Povilas 
Rėklaitis gimė Kaune 1922 m. 
gegužės 20 d. jūrų inžinie
riaus Viktoro Rėklaičio ir pe
dagogės Betti Valnerytės šei
moje. Baigęs Kauno jėzuitų 
gimnaziją, jis kurį laiką studi
javo Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose, o 1941 m. kovo 15 d. 
kartu su tėvais, saugodamasis 
bolševikinio teroro, išvyko į 
Vokietiją. Dar 1938 m. susir
gęs džiova, ligai atsinaujinus 
Vokietijoje daug laiko pralei
do ligoninėse ir sanatorijos, 
buvo atleistas ir nuo darbo, ir 
nuo karo tarnybų prievolių. 
Kiek sustiprėjęs, pustrečio se
mestro klausė dailės istorijos 
kursą Poznanės universitete. 
1944 m. pavasarį, nepaprastai 
pasiilgęs savo gimtinės, buvo 
slapta atvykęs į Lietuvą ir iš 
čia pasitraukė tik artinantis 
raudonajai armijai. Vėliau su 
šeima glausdamasis prie lietu
vių pabėgėlių, klajojo po Vo
kietiją, kol galiausiai, 1946 m. 
vasario mėn., ilgesniam laikui 
apsistojo Niurtingene Viur
temberge. Studijas pratęsė ne
toli Niurtingeno buvusiame 
garsiame Tiubingeno universi
tete. Kadangi jau buvo iš
klausęs keletą semestrų ir 
menotyros ir filosofijos, nebe
norėjo rinktis kitos specia
lybės. Laikas skubino — rei
kėjo kuo greičiau gauti dip
lomą, taigi toliau klausė pra
dėtus kursus. Įsirašęs ir meno 
istoriko prof. Weise seminarą, 
gavo nagrinėti Džioto ikono
grafiją ir tais pačiais 1946 m. 
profesorius pasiūlė ruoštis 
doktoratui. Situacija buvo to
kia, kad pasirinkęs meno isto
riją, jis dėl savo ligos negalė
jo tikėtis laikyti valstybinį eg
zaminą mokytojo teisėms įgy
ti, tad liko tik mokslininko ke
lias. Disertacijai parašyti pri
reikė trejeto metų. Doktorato 
egzaminus išlaikė 1949 m., 
bet laipsnio negavo kol ne
išspausdino disertacijos, o tai 
užtruko iki 1950 m.

Mokslo metais teko patirti 
nemažai vargo. 1946 m. ame
rikiečiai, ėmę tikrinti „perkel
tuosius asmenis”, išsiaiškino, 
kad Rėklaičiai yra repatrijavę 
iš Lietuvos kaip vokiečiai ir 
išbraukė iš DP sąrašų, taip 
atimdami pragyvenimo šalti
nį. Tik po didelių vargų 1949 
m. Reklaičiams, kaip ir ki
tiems bolševikmečiu repatri
javusiems lietuviams, pavyko 
susigrąžinti DP teises. Jie vėl 
galėjo glaustis pabėgėlių sto
vyklose ir kartu buvo pri
versti kilotis iš vienos vietos į 
kitą, nes, prasidėjus masinei 
emigracijai į JAV, stovyklos 
sparčiai užsidarinėjo. Į Ame
riką išvyko ir visa P. Rėklaičio 
šeima. Jis taipogi turėjo gerų 
rekomendacijų, be abejonės, 
būtų galėjęs prigyti užjūriuo
se, tačiau Amerika džiovinin
kų neįsileido. Teko likti Euro
poje.

Ir toliau gyveno be nuola
tinės pastogės bei pastovaus 
darbo. Porą metų dirbo IRO 
(tarptautinėje pabėgėlių or
ganizacijoje), kur buvo verti
namas, kaip mokantis kelias 
pagrindines Rytų Europos kal
bas. Ši trumpa tarnyba vėliau 
užtikrino bent menką pragy
venimo Šaltinį, nes, palikęs 
IRO, jau įgavo teisę į bedarbio 
pašalpą.

Nuolat kovodamas dėl duo
nos kąsnio, P. Rėklaitis ilgai 
neturėjo galimybės pasireikšti 
kaip dailės istorikas. Pirmą 
žingsnį žengti padėjo dar iš 
Niurtingeno laikų pažįstami 
lietuvių inteligentai — prof. Z. 
Ivinskis, prof. A. Maceina. Tai 
jiems rekomenduojant, 1954 
m. iš „Baltisches ForscĮiung- 
sinstitut” (Baltų tyrinėjimo in
stituto) vieneriems metams 
gavo nedidelę stipendiją ,ir, 
dar gyvendamas Liudvigsbur- 
ge netoli Štutgarto, apsiėmė 
parengti darbą apie Vilniaus 
Šv. Onos bažnyčią. Temą pasi-’ 
rinko pats. Iš karto susidūrė 
su šaltinių stoka, tačiau čia ir 
vėl pagelbėjo prof. Z. Ivinskis, 
padėjęs susisiekti su į Mar- 
burgą evakuotos Prūsijos vals
tybinės bibliotekos direktoriu
mi dr. W. Witte, kuris leido 
jaunajam menotyrininkui su
sipažinti su bibliotekos fon
duose esančia literatūra apie 
Lietuvą. Parašius darbą apie 
Šv. Onos bažnyčią (iš esmės 
tai buvo ligtolinių tyrinėji
mų apžvalga. Ji išspausdinta 
Commentationes Balticae, 
1955), atsirado ir daugiau ga
limybių. Marburge veikusio J.
G. Herderio instituto remia
mas, P. Rėklaitis toliau rinko 
medžiagą LDK meno istorijai 
ir parengė keletą naujų stu
dijų. Tai Burgen und Shloes- 
ser in Litauen (1956) ir Klo- 
ester in Wilna (1958), Stadtis- 
che Denkmaler in Wilna” 
(1957). Rinko medžiagą dar 
kelioms panašioms studijoms, 
rengė didelės apimties darbą 
Meno paminklai Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės teri
torijoje. Tačiau tolimos Lietu
vos meno istorija vokiečiams 
nelabai rūpėjo. Herderio insti
tutas P. Rėklaičiui nieko ne
užsakinėjo, jis pats rinkosi te
mas, taigi ir ta parama la
biau ’ priminė labdarą. Vokie
čių kalba parašytos studijos, 
itin daug reiškę jaunojo moks
lininko biografijoje, platesnio 
pasaulio neišvydo. Šiandien 
jos egzistuoja vos dviejuose eg
zemplioriuose: Herderio Insti
tuto archyve ir pas autorių. 
Tačiau visgi pirmieji bandy
mai davė vaisių. Iš tuo metu 
Filadelfijoje dr. J. Šaulio bi
blioteką katalogavusio dr. 
Vinco Maciūno atėjo pakvieti
mas bendradarbiauti Bostone 
leidžiamoje Lietuvių enciklo
pedijoje. P. Rėklaičio straips
niai čia pasirodė nuo V tomo 
(1955 m.) ir tęsėsi iki pat pas
kutiniojo tomo. Atsirado ir 
daugiau kontaktų su už Atlan
to ėjusia lietuviška spauda. P. 
Rėklaičio straipsnius ėmėsi 
spausdinti Aidai, Karys, Li- 
tuanus. Europoje dailėtyrinin
ko medžiagą spausdino Euro
pos lietuvis, „Eltos informaci
jos”. Didele dailės ir archi
tektūros istorijos, kartografi
jos, karybos ir pan. tyrinėji
mų, kultūros veikėjų biografi
nių apybraižų, dokumentų 
spausdinimų pasiūla tuome
tinė išeivių spauda tikrai ne

buvo išlepintą, tad panašu, jog 
iš Vokietijos ateinančią me
džiagą itin vertino. Reikėjo 
tik rašyti. Tenka pripažinti, 
kad P. Rėklaitis, kaip dailė
tyrininkas, išeivijoje prak
tiškai neturėjo „konkurentų”. 
Metams bėgant, atskirais 
straipsniais enciklopedijose ir 
periodikoje paskelbė maždaug 
80 proc. vokiškose studijose 
sukauptos medžiagos, žino
ma, visur ją papildydamas ir 
ištaisydamas klaidas.

Šeštojo dešimtmečio pabai
goje — septintojo pradžioje P. 
Rėklaitis galėjo dalį savo su
rinktos medžiagos paskelbti ir 
vokiškai. Kad ir nesiūlydami 
užsakymų, vokiečiai įvertino 
dr. P. Rėklaičio „rytų kalbų” 
(Ostsprachen) mokėjimą, do
kumentavimą lietuvių, lenkų 
ir rusų kalbomis išnašose. Iš 
vokiškai pasirodžiusių darbų 
paminėtina studija apie Šv. 
Mikalojaus bažnyčią Vilniuje 
(Zeitschrift fur Ostforschung, 
1959), Lietuvos pilių bažny
čias (Commentationes Balti
cae, 1959) ir kt. Tuo pačiu 
metu mokslininkas buvo pa
kviestas bendradarbiauti su
darant Vidurio Rytų Europos 
meno atlasą („Kunstatlas fuer 
das Ostmitteleuropa”), numa
čius) apimti visus meno XI- 
XVI a. meno paminklus nuo 
Adrijos jūros iki Suomijos. 
Vienu reikšmingiausių pirmo
jo laikotarpio dr. P. Rėklaičio 
darbų be abejonės yra 1962 m. 
Herderio instituto Marburge 
išleistas „Einfuehrung in die 
Kunstgeschichtsforschung dės 
Grossfuerstentums Litauen” 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Mažai žinomas, bet Lietuvai svarbus asmuo ir jo darbai.
— 1 psl.

Išėjo palikusi ryškų ženklą; Joanos Valaitienės poezija.
— 2 psl.

Įteiktos Lietuvos Valstybinės premijos. — 3 psl.

Lietuvių kalbos rimuoti posakiai. — 4 psl.

— trumpa. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės meno istori
jos tyrinėjimų apžvalga ir iš
sami tų tyrinėjimų bibliografi
ja, apimanti 944 pozicijas. 
Taip susumavus maždaug pu
santro šimtmečio tyrinėjimus 
gavosi pirmoji, tegul ir kukli, 
Lietuvos dailėtyros raidos 
apybraiža. Kaip rašė J. Gim
butas: „Per pusantro šimto 
metų padirbėjus beveik šimtui 
specialistų ir meno mėgėjų, 
gerokai išblaškytoje literatū
roje sukaupta tyrinėjimų me
džiaga atskleidžia gausius D. 
Lietuvos Kunigaikštystei me
no turtus. Išgelbėta iš už
miršties architektų ir daili
ninkų vardai, kilmė, kurinių 
datos, jų sunykimo ir perdir
binėjimo istroija” (.Aidai, 1963, 
Nr. 7). Ši, faktiškai pirmoji 
mūsų dailėtyros istorija nep
rarado savo svarbos ir beveik 
po keturiasdešimties metų, 
kuomet LDK meno tyrinėjimų 
mastas ir gylis nepalyginamai 
nutolo nuo amžiaus vidurio ly
gio. P. Rėklaitis iš esmės pa
darė būtiną konspektą ii su
dėliojo svarbiausius atspirties 
taškus busimiesiems savo dar
bo tęsėjams.

Rašymas, garantavęs, tegul 
ir kuklius, bet pragyvenimą 
užtikrinančius honorarus, P. 
Rėklaičiui kartu buvo ir savo
tiškas savikompensacijos ak
tas, padėjęs jam psicholo
giškai atlaikyti jo ligos ir 
socialinės padėties (emigran
tas, bedarbis, iki 1960 m. ne
turėjęs Vokietijos pilietybės) 
nulemtą izoliaciją.

Nukelta į 4 psl.
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Vaikų ir jaunimo literatūra

Neseniai Vilniuje pasirodė 
literatūros tyrėjo profesoriaus 
Vinco Aurylos parengtas 
stambus prozos antologijos 
Lietuvių egzodo vaikų ir jauni
mo literatūra 1945—1990 pir
masis tomas. Jame yra įdėta 
58 autorių kūrybos, spausdi
namas sudarytojo žodis ir pla
tus dr. G. Anysaitės-Slavė- 
nienės straipsnis. Sudarytojui 
talkino rašytojas Stasys Džiu
gas ir Lietuvių rašytojų drau
guos pirmininkė Stasė Vana- 
gaitė-Petersonienė. Rėmė Lie
tuvių fondas. Knygos pirmą 
tomą Draugo laikraštyje pri
statė rašytoja Nijolė Jankutė.

Prof. V. Auryla Lietuvoje ir 
užsienyje, žinomas vaikų bei 
jaunimo literatūros tyrėjas ir 
garsintojas. 1991 m. Paryžiuje 
jis buvo išrinktas Tarptauti
nės vaikų ir jaunimo litera
tūros tyrėjų draugijos nariu. 
Yra išspausdinęs monografi
nių lietuvių vaikų literatūros 
darbų Pagrindiniai vaikų lite
ratūros bruožai, istoriografinį 
veikalą Lietuvių vaikų lite
ratūra iki 1917 metų, apy
braižą Lietuvių egzodo vaikų 
literatūra ir kitas knygas. 
Anksčiau jis sudarė, o „Vagos” 
leidykla išleido stambią tri
tomę antologiją Lietuvių vaikų 
proza (1977), poezįja (1980), 
dramaturgįja (1984). Jų apim
tis — per 1,700 puslapių. Čia 
atrinkta per šimtą mūsų rašy
tojų kūrinių vaikams — nuo 
M. Mažvydo iki V. Žilinskai
tės, A. Dabulskio ir M. Marti
naičio. V. Auryla taip pat yra 
išleidęs knygų vokiečių, anglų 
bei rusų kalba /Materialien 
zur litauischen Kinderlitera- 
tur — Miunchene, Literature 
for Children and Youth — Vil
niuje, Detskaja literatūra Lit- 
vy — Maskvoje. Apybraižą 
apie lietuvių vaikų literatūrą 
išspausdino JAV mokslo žur
nalas (An Historical Sketch 
Pheadrus: A. Neuisletter on 
Children’s literature Research.
— Vol 12,1987). Stambiausias 
prof. Aurylos studijų veikalas
— Lietuvių vaikų literatūra 
(1986) apima 400 metų laiko
tarpį, turi santraukas vokie
čių ir rusų kalbomis. Šis vei
kalas 1990 metais buvo priim
tas į Pasaulinės vaikų lite-

visiems
ratūros tyrimų Kerlano fondą 
prie Minnesota universiteto 
(Kerlan Collection Children’s 
Literature Research Collec
tion).

Laukiant antro egzodo vaikų 
ir jaunimo poezįjos ir drama
turgijos tomo pasirodymo, 
Draugo kultūrinio priedo ben
dradarbis Algimantas Anta
nas Naujokaitis paprašė, 
kad prof. Vincas Auryla at
sakytų į kelis, užsienio lietu
vius dominančius, klausimus.

— Turbūt pirmą kartą 
mūsą literatūros istorijoje 
į vieną stambią dviejų to
mų knygą surinkti ir lei
džiami išeivijos prozinin
kų, poetų, dramaturgų kū
riniai vaikams ir jaunimui. 
Kas paskatino Jus imtis šio 
didelio, sunkaus, bet pras
mingo darbo?

— Prieš šešis septynis de
šimtmečius* tokio leidinio ne
įsivaizdavome, nes nebuvo lie
tuvių egzodo. Ši vaikų ir jau
nimo literatūra gimė iš tra
giško lietuvių tautos likimo 
XX amžiaus antroje pusėje, 
kai įvairios negandos ir politi
ni!)' smurto grėsmė daugelį 
tautiečių išbloškė iš Lietuvos. 
Puoselėdami tautinę tapatybę, 
meniniu žodžiu perduodami 
tėvų ir protėvių kalbos bei 
kultūros paveldą įvairiose pa
saulio šalyse, mažiesiems rašė 
per šimtą autorių. Šitą po pus
šimčio metų išsibarsčiusią li
teratūrą ir kūrėjų vardus da
bar ima dengti užmaršties 
dulkės. Šiandien užjūriuose 
nykstantį šį unikalų tautos 
kultūros turtą būtina gelbėti, 
„restauruoti”, grąžinti į tikrą
ją, rašytojų išsvąjotą, tėvynę. 
Kita vertus, šie leidiniai dar ir 
šiandien reikalingi išsiblaš
kiusiems po pasaulį tautie
čiams, jų vaikams, kad neuž
mirštų pačių brangiausių savo 
kilmės žodžių — Lietuva, lie
tuvis, lietuvių kalba. Jose sly
pi gilūs tėvynės netekusių 
žmonių jausmai ir išgyveni
mai, krikščioniškosios Vakarų 
kultūros idėjos, novatoriškos 
meninės raiškos formos. Man, 
vaikų literatūros tyrinėtojui ir 
teko, kaip Jūs sakote, „imtis 
didelio, sunkaus, bet prasmin
go darbo”, nes didžiausia pro

fesinė atsakomybė būtina 
kiekvienam žmogui.

— I išėjusią knygą sudėti 
ne tik Amerikoje, Australi
joje, bet ir daugelyje kitų 
šalių egzodo prozos kūri
niai vaikams ir jaunimui. 
Kaip Jums pavyksta visose 
pasvietėse surinkti kūri
nius, surasti autorius, 
bendrauti su jais rengiant 
šią knygą?

— Net sunku patikėti, kad 
egzodo literatūra vaikams ra
šyta visuose žemynuose, kar
tais nuošaliausiuose kampe
liuose, sakysim, Brazilijos 
džiunglėse (P. Babickas) ar 
Taivane (M. Tūbelytė-Kuhl- 
manienė). Tokios antologijos 
per mėnesį ar metus nepa
rengsi. Jos bibliografiją pra
dėjau rinkti dar 1975 m., kai 
ėmiausi sudaryti visos visais 
laikais rašytos lietuvių vaikų 
prozos, poezijos ir dramaturgi
jos tritomį. Jame ryžausi įdėti 
žymiausių egzodo rašytojų kū
rybos vaikams. Maniau, tegul 
jaunoji karta bent suklūsta, 
kokias laisvajame pasaulyje 
knygas turi tėvų ir protėvių 
žemės netekę jų amžininkai. 
Deja, kieto sovietinio režimo 
aplinkybėmis į tą antologiją 
pavyko „prastumti” tik A. 
Giedrių — Giedraitį, V. Tamu
laitį, Vytę Nemunėlį (B. Braz
džionį), L. Žitkevičių ir S. To- 
marienę. Bet liko sudarytojo 
entuziazmas ir pasiryžimas 
rinkti šios skausmingos lem
ties literatūros bibliografines 
žinias, telkti visokiausiais bū
dais gaunamus leidinius vė
lesnių laikų antologijai. Atkū
rus nepriklausomybę, darbas 
palengvėjo, nes užjūrio kultū
rininkai Lietuvos bibliotekas 
praturtino vertingais egzodo 
leidiniais. Rašytojui ir bibliofi
lui S. Džiugui lankantis Lietu
voje, parodžiau mano surinktą 
egzodo bibliografiją ir kitą pa
darytą darbą. Mano sumany
mą išleisti išsamią egzodo vai
kų bei jaunimo literatūros an
tologiją Stasys Džiugas entu
ziastingai skatino ir ėmėsi 
talkinti. Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininkė S. Vana- 
gaitė-Petersonienė taip pat 
mano sumanymui maloniai 
pritarė. Išeivijos laikraščiai

Prof. Vincas Auryla su savo naująja antologija.
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Švedijos dienraščio Dagens Nyheter iškarpa su straipsniu, nušvietusiu diskusiją apie amerikiečių ir 
lietuvių vaikų literatūrą bei jos raidos įžvalgas. Prie šio straipsnio išspausdinta prof. Vinco Aurylos 
(kairėje) ir Pennsylvania universiteto prof. Daniel Hade fotoportretai. Algimanto Žižiūno nuotr.

Draugas, Pasaulio lietuvis, 
Dirva, Darbininkas, Tėviškės 
žiburiai paskelbė išsamią bū
simo dvitomio anotaciją. Atsi
liepė rašytojai, jų giminės ar 
pažįstami, atsiuntė tekstų, ki
tos informacinės medžiagos. 
Man, nevaikščiojusiam egzodo 
rašytojų keliais, kilo visokiau
sių abejonių, neaiškumų. Dau
gelį dalykų padėjo narplioti 
rašytojai, su kuriais atsirado 
galimybė susitikti Lietuvoje 
ar pabendrauti man lankantis 
JAV. Ir šiandien tarp Vilniaus 
ir Čikagos dažnai skamba S. 
Džiugo telefonas. Ant mano 
stalo susikaupė laiškai su ver
tingais patarimais, pasiūly
mais, biografine ar kitokia 
medžiaga iš rašytojų A. Gus
taičio, N. Jankutės, J. Kon
čiaus, A. Jonušaitės-Abromai- 
tienės, V. Frankienės-Vaitke- 
vičienės, Č. Senkevičiaus, M. 
Tamulaitienės, Astos K. Velič- 
kaitės ir daugelio kitų autorių 
ar jų artimųjų. Antologijos lei
dimą remia Lietuvių fondas. 
Visiems, prisidedantiems prie 
šio darbo, nuoširdžiausiai dė
koju.

Šia proga prašyčiau malo
nius skaitytojus žvilgterėti 
Draugo dienraštyje (2001.01.- 
05) ir kitoje periodinėje spau
doje skelbtą S. Džiugo ir mano 
straipsnį dėl antologijos išlei
dimo. Gal jame rasite mūsų 
nepastebėtų poetų ir drama
turgų, neįtrauktų į antrąjį to
mą. Lauksime tų autorių teks
tų ir žinių apie juos. Antras 
tomas turėtų pasirodyti šių 
metų pabaigoje.

— Kokio laikotarpio eg
zodo autorių kūriniai su
dėti į knygą. Kokiu princi
pu jie surikiuoti leidinyje?

— Antologija pradedama P. 
Rimkūno Našlaitėlės fragmen
tu. Autorius tragiškai žuvo 
per Vienos bombardavimą 
1944 m. rugsėjo 8 d. Kūriniai 
ar jų fragmentai išrikiuoti pa
gal jų pasirodymo datą. Juose 
vyrauja grįžimo į tėviškę vil
tys, kurios ilgainiui blėso. Iš 
dienoraščio forma parašytos 
Liudo Dovydėno pasakos — 
apysakos Pabėgėlis Rapsiukas 
(1946) vaizduojamasis šunelis 

klajodamas jau tolsta nuo Lie
tuvos, ieško laimės ir pagalbos 
sugrįžti į namus, kuriuos už
grobė piktas, žiaurus šuo Bol- 
sius.

Šeimoms įsikuriant kituose 
kraštuose, ėmė kisti ir pati 
literatūra. Versdamas lapą po

Algimanto Žižiūno nuotr.

lapo, skaitytojas pastebės, kad 
įvairėjo veiksmo laikas, vieta, 
tipažai. Vyresnės kartos rašy
tojai vis mažiau rašė. Naujose 
sąlygose brendo jaunosios kar
tos rašytojai. Jie dažniausiai 
vaizdavo vaikus, augančius 
kitų civilizacijų, kultūrų ir 
rasių apsuptyje, nors dar 
prabėgomis vaizduojama ir 
jaunųjų skaitytojų lietuviška 
etninė kilmė.

— Ar prie kūrinių dėjote 
ir iliustracijas?

— Dailininkai V. K. Jony
nas, V. Stančikaitė, A. Korsa- 
kaitė-Sutkuvienė, P. Osmols- 
kis, N. Vedegytė-Palubinskie- 
nė, A. Simutytė, B. Vilkutai- 
tytė-Gedvilienė, E. Veselaus- 
kas, D. Stončiūtė ir daugelis 
kitų iliustruotojų knygeles 
rūpestingai aprengė kukliais, 
bet gražiais lietuviškais dra
bužėliais, prisodrintais gim
tinės spalvų, sukūrė mažojo 
žiūrovo sąmonėje išliekančių 
peizažų, tautinės atributikos 
ženklų, etnografinių detalių. 
Kai kurie autoriai patys sėk
mingai iliustravo savo para
šytas knygas (M. Pakalniš- 
kytė-Girniuvienė, V. Vijeikis, 
O. Mikailaitė ir kt.).

— Paminėkite įdomes
nius, iki šiol mažiau žino
mus rašytojus ir jų kūri
nius, sudėtus į pirmąjį to
mą. Gal kai kurių autorių 
prozos kūriniai Lietuvoje 
pasirodo pirmą kartą?

— Beveik 60 prozos autorių 
primena gražių žolynų puokš
tę. Skaitytojas, versdamas an
tologijos autorių lapus, sutiks 
prieškario lietuvių vaikų lite
ratūros klasikus, sukūrusius 
egzodo literatūros kūrinių vai
kams. Tai A. Vaičiulaitis, S. 
Zobarskas, L. Dovydėnas, A. 
Giedrius-Giedraitis. Nudžiu
gins pokario sunkmečiu savo 
pasakomis sušvitėję broliai J. 
ir A. Mekai, J. Kaupas ar vė
liau pasirodžiusios Pulgio 
Andriušio, J. Jankaus, P. Jur
kaus, S. Džiugo, J. Švaisto, D. 
Čibo literatūrinės pasakos.

Įsikūrus lietuviams įvairiose 
šalyse, daugiausia JAV, pa
kenčiamai sutvarkius savo 
buitį, susirūpinta vaikų tau
tinės tapatybės išlaikymu. 
Rašytojos P. Orintaitė, M. Gir- 
niuvienė, D. Brazytė-Bindo- 
kienė, G. Petrėnienė, kitos 
moterys imasi plunksnos ir 
rašo kūrinius, kad pirmiausia 
jų vaikai, augdami dvikalbėje 
ir įvairių kultūrų aplinkoje,

turėtų ką patrauklaus skaityti 
gimtąja kalba. Etninės lietu
vių literatūros fenomenas su
tapo su dideliais pokyčiais 
daugiatautėje, įvairių rasių ir 
religijų amerikiečių visuome
nėje. Susidarė palankios sąly
gos lietuviškajai etninei lite
ratūrai augti, nes jos poreikis 
ir paklausa didėjo. Pasirodė 
daug autorių, davusių naujų 
kūrinių. Tikėsime, kad antolo
gija bus lyg vartai, pro ku
riuos į Lietuvą greičiau pateks 
mažai žinomų autorių kūri
nių.

— Ką knyga įneš naujo į 
mūsų vaikų bei jaunimo ir 
į visą lietuvių literatūrą?

— Pirmiausia, matyt, skai
tytojas susidomės sovietinėje 
literatūroje draustomis temo
mis. Jos antologijoje įgauna 
aktualumo ir naujo skambe
sio. Rašytojas M. Vaitkus pa
sakoje — apysakoje politinio 
pamfleto ir grotesko maniera 
vaizduoja prezidentūros pas
togėje gyvenančio smalsuolio 
žvirblio įspūdžius, kaip 
1940—1941 m. buvo aneksuo
ta Lietuva: prezidento pasi
traukimas į užsienį, svetimų 
tankų atžlegsėjimas į laiki
nąją sostinę, mitingai, trėmi
mai, areštai, paauglių dalyva
vimas Birželio 23-sios suki
lime, žuvusiųjų laidotuvės... 
(Čirikšas siaube, 1951). Me
muarinėje epistolinėje apysa
koje Tryliktoji laida (1976) J. 
Toliušis jaudinančiai vaizdavo 
holokausto ištakas ir žiauru
mus tarp gimnazijos abitu
rientų, kai kilo karas. J. 
Končius beletristinėje apy
braižoje Ūkanose paskendusi 
jaunystė pravėrė langelį į gim

nazistų gyvenimą pabėgėlių 
stovyklos bendrabutyje. Beje, 
jau tais pokario metais moks
leiviai savo klasės seniūnui 
išpranašavo Lietuvos prezi
dento ateitį (tiesa, ne po de
šimtmečio, o po keturių de
šimčių). Norėčiau atkreipti 
skaitytojų dėmesį į savitas 
mokslo fantastikos apysakas. 
Praeitais metais, dalyvauda
mas Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos 27-oje sesi
joje vaikų klausimais Niujor
ke, radęs minutėlę laisvalai
kio, aplankiau teroristų su
griautus „dvynius”. Čia mane 
apėmė jausmas, kurį paty
riau prieš keletą metų, skai
tydamas D. Brazytės-Bindo- 
kienės mokslo fantastikos 
apysaką paaugliams Angelų 
sniegas (1981). Jau tada pra
našiška apysaka man padarė 
įspūdį, kaip paslaptingos ne
žinomos jėgos sukelia paniką 
mieste, kurioms nėra aiška”s 
būdo pasipriešinti. Kūrinys 
paliko ateities kataklizmų nuo
jautas, kurias po rugsėjo Il
sios iš tikrųjų išgyveno mies
tas ir šalis.

Dar nedidutė literatūrinė 
sensacija. Iš antologijos skai
tytojas įsitikins, kad ir soviet
mečio Lietuvoje pasitaikė vai
kų rašytojų disidentų. Nuoša
lios Vilniaus krašto mokyk
lėlės mokytoja A. Kandroš- 
kaitė slaptais keliais per vieną 
dvasininką į rašytojo ir kun. 
St. Ylos rankas įdavė savo 
rankraštį, kuris vėliau anoni
miškai, be pavardės ir leidimo 
metų, JAV buvo išspausdintas 
pavadinimu Pasakos ir pada
vimai iš Lietuvos.

Nukelta į 4 psl.
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Balio Sruogos literatūrinė 
kritika II
Vytautas A. Jonynas

Juo labiau stumiasi priekin 
prof. B. Sruogos raštų leidyba, 
juo akivaizdžiau atsiveria, ko
kia impulsyvi, dinamiška bu
vo ši asmenybė. Koks jis buvo 
nenuorama anuometiniame 
Lietuvos kultūriniame gyve
nime. Tik ką išėjęs iš spaudos 
aštuntasis jo raštų tomas api
ma jo literatūrinę kritiką, 
spausdintą 1930-1947 m. lai
kotarpyje. Metus pirmąjį 
žvilgsnį į tekstų atranką, bema
tant paaiškėja, kad joje esa
ma nemažai kontrabandos; ki
taip sakant, esama rašinių, 
nedaug turinčių bendra su 
literatūros mokslu siaurąja 
prasme. Tai veikiau rašytojų 
teisių gynybos, knygos sociolo
gijos, pobūdžio rašiniai. Arba 
vėl — teatrologijos mokslą ap
tariantys tekstai. Jų pateiki
mas šian leidinin tikriausiai 
aiškintas tuo, kad leidinio su
darytojam — A. Samulioniui 
ir Donatai Linčiuvienei — ne
buvo kaip kitaip pasielgti, tu
rint tokią tekstų gausą ir nu
matant dar specialius tomus, 
skiriamus B. Sruogos teatro 
kritikai, publicistikai bei ra
šiniams kultūros klausimais 
(10-13 tomai).

Žodžiu, turime savotišką 
samplaiką. Šio tomo šerdį ta
čiau užima tekstai literatūros 
teorijos bei estetikos klausi
mais. Diskusijos apie estetinę 
ir anestetinę tikrovę, klasikų 
autorių minėjimų proga sa
kytų kalbų tekstai, kai kurių 
knygų ar vertimų recenzijos, 
arba trumpučiai terminijos 
(ironįja, humoras) aptarimai, 
spėjamai skirti Lietuvoj lei
džiamai Enciklopedijai. Teks
tų tūris ir pobūdis įvairuoja. 
Kai kuriais atvejais, kaip, sa
kysim įvade į Apsiautalą, tu
rim reikalo su kruopščiai 
išgvildenta ištisų raštijos laik
mečių bei srovių analize.

Palyginus aštuntąjį Sruogos 
literatūrinės kritikos tomą su 
ankstesniaisiais (6-7), galima 
pastebėti šiuos autoriaus in
teresų pokyčius. Jei anksčiau 
Sruogos siekiu buvo sekti ir 
komentuoti lietuviškosios raš
tijos raidą (rasit su intencija 
parašyti jos istoriją) tai šiame 
laikotarpyje jo dėmesys mūsų 
knygai apgailėtinai sunykęs. 
Faktiškai galima tvirtinti, jog 
jis liaujas ja domėjęsis. Jokių 
atsiliepimų apie tobulėjančią 
ir stiprėjančią mūsų lyriką — 
J. Kossu-Aleksandravičių, A. 
Miškinį, S. Nėrį, B. Braz
džionį ar K. Borutą. Vos keli 
pagarbūs žodžiai epochinio Al
torių šešėlyje romano adresu. 
Visiškas ignoravimas A. Vai
čiulaičio, Jono Marcinkevi
čiaus, J. Jankaus, J. Grušo 
prozos kūrinių, nekalbant jau 
apie vaikų literatūros anuo
metinius perliukus P. Cvirkos 
Cukrinius avinėlius ir S. Zo- 
barsko Ganyklų vaikus. Jokio 
padrąsinančio žodžio net savo 
ilgamečiui draugui V. Krėvei 
Raganiaus pasirodymo proga. 
Atseit visiškas indiferentiš
kumas kitų kūrybai.

Šiuo požiūriu rinktiniai raš
tai nėra geriausia priemonė 
leisti skaitytojui pąjusti auto

riaus savastį. Kaip žinoma ir 
kaip vaizdžiai atkuria Ginta
ras Aleknoms savo knygoj Pa
keliui 1930 m. dekados būvyje 
Sruoga glaudžiai bendravo su 
A. Oleka-Žilinsku, sielodama- 
sis teatro pertvarka ir apla
mai buvo žvalios bei jaunat
viškos nuotaikos. Įstatyta į 
siaurokus žanro rėmelius, jo 
veiklos aptartis tų dalykų ne
pastebi.

Susidaro įspūdis, kad pas
katą atsiliepti apie kurią kny
gą suteikdavo jam koks nors 
skandalas, kaip, sakysim, pas
kirtoji valstybinė premija už 
bedieviškai banalų skaitalą 
(L. Dovydėno Broliai Domei
kos) ar pripažinimas kūriniui 
tautiškumo spinduliavimo (V. 
Alanto Užtvankai) kai iš es
mės autoriaus murdomasi pi
giausioj melodramoj. Rašinio 
kanvą tada sudaro nepapras
tai smulkmeniškas teksto blu- 
sinėjimas, toks „Close rea- 
ding” kvadrate — kuris patie
sia skaitytoją vietoj. Pasi
baisėtinas šiuo atžvilgiu yra 
Sruogos tekstas „Persikas Lie
tuvoj”, kuriame jis mėsinėja P. 
Cvirkos apysaką Meisteris ir 
sūnus, įrodinėdamas įtartiną 
jo panašumą į -Romain Rol- 
land Colas Breugnon. Sruoga 
pats prisipažįsta, jog ne jis 
vienas buvo įžiūrėjęs Cvirkos 
knygoj primityvaus plagiariz- 
mo žymių, bet kam jam pri
reikė eikvoti tiek knibčiaus 
įgūdžių šiam priekabiam deš- 
rinėjimui, liks neatspėjama 
mįslė. Panašiais smulkmeniš
kais priekaištais Sruoga uždu
sina ir S. Ivošiškio (Leskaičio) 
romaną Spūdus, nors pačioj 
pradžioj atrodytų — pasitinka 
jį palankiai. Kartais išrekla
muotą knygą jis šmaikščiai 
sudoroja, naudodamasis kitų 
recenzentų nuomonių šiupi
niu. Klasišką tokios strategi
jos pavyzdį turime Ievos Si
monaitytės Aukštųjų Šimonių 
likimo atveju, Sruogos polin
kis į ironizavimą čia pačiame 
įsibėgėjime:

„Amerikoniška šio veikalo 
reklama paklusniesiems pi
liečiam tarytum kalte kala į 
galvą: šis veikalas yra nepaly
ginti geresnis, aukštesnis, to
bulesnis, meniškesnis už visa, 
kas yra, buvo ir bus mūsų lite
ratūroj, kad visa kita prieš tą 
veikalą yra tik dumblas prieš 
saulę. Bet ne visi mirtingieji 
pasižymi šventųjų savumais 
— ne visi gali stačiai žiūrėti į 
saulę. Kitas gi, saulės nematy
damas, net abejoti ima dėl jos 
šviesenybės. Lietuvos žinių 
kritikas J. Šimkus toje saulėje 
net mėnulio šviesos nedaug 
tesurado. Nedaug daugiau jos 
rado ir Kultūros kritikas p. 
Korsakas-Radžvilas. Kiek dau
giau šviesos rado, bet vis 
dėlto saulės liepsnose nenupli
ko ir Naujosios Romuvos bei 
Židinio kritikai. Kiti gi neiš
manėliai tame veikale tepri
pažįsta tiktai gamtos lyriką ir 
neranda jame nei fabulos, nei 
vietos bei laiko pažymių, nei 
visuomeninių santykių nei psi
chologijos, nei ryškiau api
brėžtų personažų, neranda net 

elementarios romano techni
kos, juo labiau neranda jokio 
tenai būties romano. Esant 
šitokiom abejonėm — esame 
tikri, nepagrįstom — spren
dėjų komisijos būtų šimte
riopa pareiga tas abejones 
išsklaidyti, ir į dulkes sumalti 
pastangas užtemdyti saulę, 
savo gaivinančioje šviesoje 
paskandinusią visą kitą mūsų 
literatūrą, menkystos vardo 
tevertą” (p. 160).

Sruogos pašaipa, atrodo, iki 
šiol nėra praradusi savo pa
trauklumo ir visiškai norėtųsi 
sutikti su jo nuomone apie 
Simonaitytės romaną. Apmau
du tik, kad šis tekstas, spren
džiant iš paaiškinimų, niekur 
neskelbtas. Gaila, nes gal tuo 
metu jis būtų pravertęs prilai
kyti pergreit spartinamą Si
monaitytės beatifikavimą „kla
sike”.

Knygos redakcinėse pasta
bose tvirtinama:

„Šiame tome atsispindi bran
džiausias B. Sruogos — lite
ratūros tyrinėtojo ir kritiko — 
veiklos tarpsnis, aprėpiantis 
1930-1947 m. Visi čia sudėti 
straipsniai žinomi. Didžiuma 
jų publikuoti tarpukario pe
riodikoje, keliolika — knygoje 
Verpetai ir užuovėjos (ŠVU) 
keletas — 1956 m. išleistuose 
Sruogos Raštuose.

Dėl Sruogos straipsnių ži
nomumo galima būti skirtingų 
nuomonių jau vien dėl to, kad 
jis pasirašinėdavo slapyvar
džiais. Norėtųsi suprasti, ko
dėl? Šioj vietoj norėtųsi atverti 
skliaustelius porai pastabų. 
Susipažįstant su Sruogos 
Raštų tomais, ne kartą teko 
pastebėti, kad tam tikrą dalį 
spausdinamųjų tekstų, suda
ro, niekad neskelbti periodi
koj, Sruogos rašiniai. Jei ne A. 
Samulionio, Donatos Linčiu- 
vienės ir kitų atkakli bei 
rūpestinga žvalgyba, jie būtų 
likę nežinomi. Tačiau pats jų 
paženklinimas autografo var
du eiliniam skaitytojui ne 
daug ką sako. Iš tikrųjų būtų 
kur kas pravarčiau susimąs
tyti, kodėl Sruoga pasilaikė 
juos stalčiuje, užuot siuntęs 
redakcijoms. Juk jo reputacija 
buvo tvirta, ir vargu ar koks 
redaktorius būtų trenkęs juos 
į krepšį. Antra vertus jo auto
ritetas, kaip kultūrininko ir 
profesoriaus, buvo toks sva
rus, kad galbūt tie rašiniai 
būtų pašalinę kai kurias ano
malijas, kaip, sakysim, pas
kelbimą Simonaitytės saule 
sauliausia.

Neišvengiamai užvaldo min
tis, kad Sruogos būta keistos, 
sudėtingos asmenybės. Aštra- 
liežuvio šaipūno ir podraug 
jautraus, nenorinčio kitų 
įskaudinti žmogaus. Impulsy
vaus, bet nuolat save kontro
liuojančio. Todėl galbūt jam 
nesimatė kitos išeities, kaip 
rašyti sau. Tie, dabar tapę 
mums pažįstamais, autografai 
ir yra tokios psichoterapijos, 
tokios duoklės stalčiui pada
riniais. Toks yra tik ką mi
nėtas tekstas ar sakykim ki
tas — „Šarvuotis ar blakė?

Balys Sruoga.

Ten užsipuolama Vsevolodo- 
vo Ivanove pjesė Šarvuotis 14- 
69. Taip pat prabėgom užgny- 
biama Korneičiuko pjesei Pla
tonas Krečetas abiem vaidin
tam Lietuvoj. Šis straipsnis, 
spėjamai rašytas Raudonajai 
išdardėjus, niekad nepasirodė 
spaudoje, nors jo turinys aiš
kiai rodo, kad autoriaus tu
rėta nemažiau iliuzijų apie so
vietus, kaip kad turi Vakarų 
intelektualai.

„Pjesė pavyzdinė, bet pilna 
ne tik nesąmonių, bet ir idio
tizmu. Vakaruose toks dra
maturgijos šlamštas jokiame 
teatre nebūtų įmanomas, bet 
rusams — tai pati geriausioji 
reprezentacinė pjesė... Jei į 
Lietuvą nebūtų įsibrovę bol
ševikai, būtum žmogus su 
šventu įsitikinimu rėkęs, tai 
yra šmeižtas prieš sovietų 
tautą. Neįmanoma buvo įsi
vaizduoti, kad rusų imperijos 
kūrėjai ir valdovai būtų buvę 
tokia kraugeriška menkysta”.

Šiandien po pusės šimtmečio 
su viršum trukusio Vakarų 
flirto su sovietais, plaukai 
šiaušiasi išgirdus tokį Sruogos 
įtikėjimą Vakarų intelektua
lais, bet, manding, šis tekstas 
vykusiai atveria vieną Sruo
gos asmenybės silpnybę-neiš- 
raunamą naivų įsitikinimą, 
kad gėris visados laimi.

Grįžtant prie teksto „Šar
vuotis ar blake”, prašosi toks 
papildymas. Sruoga sakosi 
pasibaisėjęs Korneičiuko pjese 
Platonas Krečetas. Iš Jurgio 
Blekaičio knygos Algirdas 
Jakševičius — teatro poetas 
sužinom, kokiomis aplin
kybėmis Sruoga susipažino su 
tuo niekalu. Pasirodo, kad tą 
pjesę statyti buvo Jakševičiui 
įpiršę du vadinamosios Aka
deminio teatro studijos bi
čiuliai.

„Jis pats, neturėdamas laiko 
ieškoti (jo mintys buvo užim
tos Skirgaila), nenoromis suti
ko, pirma atsiklausęs Balio 
Sruogos nuomonės. Profeso
rius atsakė, kad, jei tinka Stu
dijos darbui, tai ir imtume. 
Galima tekstą pavalyti nuo so
vietizmų, pakeisti pavadini

mą. Buvo sumanyta griozdiš
kai, bet nekaltai: Gyvenimo 
statymas. Šiaip veikaliukas 
atrodė neblogas, buvo gyvų si
tuacijų, charakterių. Saky
čiau, optimistiškai realistiš
kas...”

Iš laiko perspektyvos žvel
giant, Sruogos laikysena jau
nų teatralų atžvilgiu visai su
prantama. Jis dėjo daug vilčių 
į studiją, o Korneičiuko sapa- 
lionės jam atrodė pataisomo
mis. Be to, tuo metu ši pjesė 
buvo gerokai populiari. Ją 
statė, sakysim, žydų teatras 
Vilniuj, dar prieš užgriūvant 
rusams.

Šiaip Sruogai yra organiškai 
nepakeliamas bet koks utilita
rizmas mene ar literatūroj ir 
jo pažiūra į rusų literatūros 
visumą yra nelauktai dras
tiška:

„Tačiau Eurazijoj, tariant 
Rusijoj, utilitaristinė idėja pa
sirodė esanti ypatingai gaji. 
Per visą devynioliktąjį šimt
metį ji siautė ir nauju devyn
galviu slibinu ji atgijo Sovde- 
pijoje.

Pasiskaitykite stambesniuo
sius, garsesniuosius rusų vei
kalus, besivadinančius bend
ruoju vardu; Rusų literatūros 
istorija. Ką gi ten rasite? Ko 
tiktai norite; politinę istoriją, 
cerkvės istoriją, sociologiją, vi
suomeniškos minties istoriją, 
filosofiją ir tik kuo mažiausia 
literatūros istorijos. Visi rusų 
stambesnieji kritikai buvo vi
suomenininkai. Jie mokė rašy
tojus, kaip šieji turėtų visuo
menei ir tėvynei tarnauti, rei
kalavo didelių idėjų ir smar
kiai barė rašytojus, kai jie 
geraisiais receptais nepasi
naudodavo. Stambesnieji ra
šytojai nelabai tokių kritikų ir 
teklausydavo, užtat ir tekdavo 
gi jiems nuo pamokslininkau- 
jančių visuomenininkų, gal 
net mažiau, negu mūsų ra
šytojai gauna nuo mūsiškių, 
sakykime, kritikų.” (49 p.).

„Stebėtis belieka, kaip rusų 
'kultūrinė’ (čia, jau tikrai ka
butės reikalingos) įtaka pas 
mus tebėra stipri. Visa anks

čiau schematiškai apibrėžtoji 
kritika, politiškai įvairiaspal
vė, visas tas reikalavimas, 
kad literatūra tarnautų idėjai 
ir publiką mokytų, visa tai yra 
grynas rusizmas. Jis tikrai 
nėra paviršutinis, jis yra esmi
nis, į kraują ir kaulus įsi
sunkęs” (50 p.).

Toks nuvertinantis žvilgsnis 
anaiptol netrukdo Sruogai ža
vėtis visa eile rusų rašytojų. 
Jisai noriai dalyvauja Puš
kino, Tolstojaus ir kitų pager
bimuose, dažniausiai skaity
damas pagrindinę paskaitą. 
Tai rūpestingai paruošti aka
deminės rimties tekstai, sai
kingai apkaišyti retorikos graž
menomis. Ne pedantiški, o 
įžvalgūs, virpantys nemeluota 
pagarba. Puškinas jam ne 
vien rusų genijus bet drauge 
ir europietis par excellence, 
pranokstantis Goethe. Ir tuo 
pat metu barbariškos sistemos 
kalinys. „Goethe laisvai galėjo 
keliauti po visą kultūringą 
Europą. Puškinas niekuomet 
jon ištrūkti negalėjo, nors ir 
troško,” vysto Sruoga savo 
paralelę.

O dėl Tolstojaus, Sruoga 
įžiūri jame patį autobiogra- 
fiškiausią, jei taip galima sa
kyti, rusų autorių. „Tolstojus
— kažkoks daugiaveidis Janu
sas, kiekvieną kartą vis kitą 
veidą atgręžiantis, Tolstojus
— kažkoks naujųjų amžių Fe
niksas, kiekviename veikale 
degąs perdegąs, ir vėl iš pe
lenų nauju pavidalu ištrun
kąs... Tai yra tas pats Tolsto
jus, išsineriąs įvairiose pa
vidaluose, įvairiose aplinky
bėse ir socialiniuose sluoks
niuose”.

Kartais tiem tekstams įsi
minti tereikia vos pirmų pra
dinių sakinėlių. Pavyzdžiui 
apie Balmontą: „Suvargęs se
nelis... emigracijos palaužtas, 
sunykęs, apiplyšęs... Grau
džiai melodingai skambėjo jo 
virpantis balsas, kai jis tarda
vo: mnie ciplionočka „man viš- 
čiukėlį”. Grįžo Prancūzijon — 
jo padėtis pasidarė dar liūd
nesnė. Senatvė, jėgos men- 
kėjo, visą gyvenimą buvę silp
ni nervai galutinai pakrinka. 
Alkana būtis nekūrentame 
kambaryje, vienintelė kėdė, ir 
ta pati ketvirtosios kojos pri
trūkusi, niauri ligoninė”. 
(271 p.).

Šitam etiude Sruoga operuo
ja kontrastais, prisimindamas 
tas dienas, kai Balmontas 
buvo minių mylimuoju „Taip. 
Gorkis ir Balmontas buvo to 
paties neoromantizmo puoš
nūs atstovai, stiprūs kūrėjai, 
artimi bičiuliai, idėjos drau
gai. Dabar rusuose Gorkis — 
mokytojas ir apaštalas, uži
mąs pačią garbingiausią vie
tą... Balmontas — ištremtyje 
skursta, jo vardas niekur ru
suose neminimas”. Straipsnio 
pabaigoj Sruoga naivokai 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Balys Sruoga buvo neatlaidus kritikas. — 1 psl.

Kodėl Juliaus Kaupo kūryba baugino tarybinius leidėjus; 
prisimintas Antanas Poška — 2 psl.

Menas JAV ambasadoje; V. Urmana dainuos New Yorke. — 
3 psl.

Knygų mugė Vilniuje; dar viena knyga apie Lietuvą anglų 
kalba — 4 psl.

I__________________________________________

kviečia SSRS rašytojus par
sikviesti senuką namo.

Nemažiau gyvas, įtikinantis 
yra ir Sruogos vaizduojamas 
Maksim Gorkis. Apie susiti
kimą su šiuo, tuomet nepa
prastai gerbiamu, žmogumi 
yra net du straipsniai. Bene 
patys lakiausi, pagaviausi vi
soje knygoje, kadangi rašyti 
su nemaža autoironijos doze. 
(„M. Gorkis ir mūsų litera
tūra”). Tas literatūrinis etiu
das tiesiog alsuoja auten
tiškumu. Kadangi, atrodytų, 
jaunuoliui Sruogai Gorkis da
rė nepaprastą įspūdį, jam 
įsirėžė atmintin rašytojo po
zos, grimasos, judesiai bei lai
kysena komiškoj situacijoj, 
kada barzdyla lietuvis niekaip 
neužsičiaupė savo oracijoj. 
Žinoma, entuzistiškiausiai 
Sruoga kalba apie Jurgį Bal
trušaitį, kaip poetą ir draugą. 
Nuolat cituojami jo poezijos 
posmai, iškeliama jo lietu
viškai rašyta lyrika, bet dabar 
turint L. Tapino biografiją 
Imk, klajokli, žibintą vilties ir 
susipažinus su Metuose spaus
dintais Zigmo Toliušio atsi
minimais, didesnių reveliacijų 
Sruogos straipsniai nepatei
kia. Bet, kadangi citatų nepa
gailima, kiekvienam yra gali
mybė susidaryti savo nuomo
nę apie šį poetą.

Išskirtinai įdo'iūūš yra iš
samus Sruogos įvadas į Sem 
Benelli Apsiautalą. Dideliu 
kruopštumu išstudįjuota Re
nesanso epocha, ir aplamai 
italų literatūros istorįja. Aki
vaizdu, kad Sruogai patiko 
veikalo romantinė, valiūkiška, 
dvasia primenanti savo tea- 
tralumu („panache”) Ed. Ros- 
tand Cyrano de Bergerac. Taip 
pat pjesės veikėjai, primenan
tys tokius fenomenus kaip 
Pietro Aretino, kuris buvęs 
„gabiausias pasaulyje ne
praustaburnis”.

Kaip sakėm, kitą stambią 
aštuntojo tomo dalį sudaro 
tekstai dramaturgįjos bei teat
rologijos klausimais. Šie daly
kai glaudžiai siejasi tarpusa
vyje, kadangi, Sruogos many
mu, tekstas, neišvydęs scenos 
šviesos, nėra dar tikroji dra
maturgija. Tai sakytumėm, 
niekingas vikšras, o ne pete
liškė. Antra vertus, nagrinė
jamas vien literatūros kriteri
jais, dramos kūrinys dažnai 
yra neteisingai išaiškinamas. 
Kertiniu akmeniu Sruogos 
samprotavimams turbūt yra 
tekstas apie radijo dramatur
giją, kuriai iki šiol nesiseka 
rasti tinkamų priemonių, 
idant jinai veiktų klausytoją. 
Sruoga labai daug dėmesio 
skiria savosios dramaturgijos 
ugdymui, siūlydamas steigti 
dramaturgijos kolegiją su pla
čia lavinimo programa, („Kaip 
ugdyti savoji dramaturgija”).

Nukelta į 5 psl.



Lietuvos \ 
aciorialinė ' 
‘Mažvydo y

Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement March 22, 2003

2003 m. kovo 22 d. Nr. 57 (12)

No. 57(12)

2001 m. spalio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete vykusioje konferencijoje prof. 
Juozo Ereto temomis. Iš kairės: prof. prel. Antanas Rubšys, dr. Aldona Vasiliauskienė, dr. Faustas 
Jončys, Livija ir Eduardas Šiurgždos.

Lietuvoje įamžinamas 
šveicaro vardas

Juozas Eretas — Joseph 
Ehret — (1896.10.18-1984.03.13)
— iškilus Lietuvos ir Švei
carijos mokslininkas, filosofi
jos mokslų daktaras, Lietuvos 
universiteto (vėliau pavadin
to Vytauto Didžiojo vardu) 
profesorius, vienas Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
steigėjų, išrinktas jos akade
miku, vėliau — garbės nariu, 
literatūros istorikas ir peda
gogas, publicistas, Lietuvių 
rašytojų sąjungos (JAV) gar
bės narys, visuomenės vei
kėjas, Lietuvos kariuomenės 
savanoris, Lietuvos telegramų 
agentūros (ELTA) ' steigėjas,
1919-1941 m. gyvendamas 
Lietuvoje, dirbo ten, kur la
biausiai tuo metu reikėjo su
manumo ir energijos.

Nesiliovė rūpintis Lietuva 
ir priverstas iš jos pasitrauk
ti. Pergyvendamas dėl lietu
viškos išeivijos likimo, ieško
damas išeities, parašė Trem
ties trilogiją: Tremtis — pra
keikimas ar uždavinys (1964), 
Tremties lietuvis idėjų sūku
ryje (1965) ir Mažosios tautos 
ir valstybės (1966). J. Eretas 
nepailstamai kėlė Lietuvos 
laisvės klausimą visuomenei 
skaitomose paskaitose, rašy
damas straipsnius į įvairius 
Vakaruose leidžiamus žurna
lus užsienio kalbomis. Svarbi 
studįja apie pamirštuosius 
baltus (1968), apie baltų tau
tas bei jų likimą (1970), apie 
lietuvių kalbą bei jos archainį 
turtingumą (1971). J. Eretas 
daug pasitarnavo ateitininki- 
jai. 1960 m. išleisdamas mono
grafiją apie Stasį Šalkauskį, o 
1970 m. — apie Kazį Pakštą. 
1980 m. buvo išleista dar vie
na monografija Valančiaus 
Šviesa už marių, skirta prel. 
Pranciškui Jurui.

Tarpukario Lietuvoje apie 
Šveicaruos sūnų, Lietuvoje 
■suradusį antrąją tėvynę, buvo 
parašytas išsamus prof. Stasio 
Šalkauskio straipsnis. Sovie
tinės okupacijos metais už 
Lietuvos nepriklausomybę už
sienyje kovojantis J. Eretas 
buvo itin pavojinga valstybei 
asmenybė — tad, be abejo, 
apie jį buvo tylima.

Išeivijoje be įvairių jubilie
jinėmis progomis parašytų 
straipsnelių, 1972 m. prof. J. 
Ereto bičiuliai išleido kolekty
vinį veikalą Didysis jo nuoty
kis (Prof. J. Eretas tarnyboje 
Lietuvoje), kurį spaudai pa
rengė prof. Juozas Brazaitis
— Ambrazevičius. Knygą su
daro 7 numeruoti ir 2 nenu

Dr. Aldona Vasiliauskienė
meruoti (įvadinis „Tarp dviejų 
pasaulių” ir užbaigiamasis 
„Tarp dviejų tėvynių”) skyriai, 
parašyti 7 autorių: S. Šal
kauskio (Didysis gyvenimo 
nuotykis), J. Brazaičio (Neka
pituliuojanti plunksna), A. 
Skrupskelienės (Auditorija ir 
už jos), A. Šešplaukio (Lietu
vio ieškojimas Vakaruos), O. 
Labanauskaitės (Jaunimo 
avangarde), A. Liuimos (Idėjų 
dinamikoje), S. Ylos (Atžalos). 
Knyga susilaukė plataus at
garsio ir įvertinimo.

Prof. J. Eretas buvo aktyvus 
Lietuvių katalikų mokslo 
akademįjos veikėjas. Neatsi
tiktinai lietuvių išeivių dar
buose, tyrinėjančiuose LKMA 
istorįją, randame medžiagos 
ir apie J. Eretą, Tai Stasio 
Antano Bačkio, Juozo Bra
zaičio, Stasio Ylos ir Rapolo 
Krasausko straipsniai LKMA 
leidiniuose.

Nepriklausomybę atgavu
sioje Lietuvoje prof. J. Ereto 
vardas įamžinamas keliomis 
kryptimis: renginiai, pamink
lai, mokslo populiarinimo 
straipsniai bei mokslinės stu
dijos.

Kalbant apie renginius, bū
tina paminėti konferencįjas, 
skirtas specialiai J. Eretui bei 
kitas mokslines konferencįjas, 
kuriose jam buvo skirtas dė
mesys. Konferencįjos pager
biant J. Eretą vyko jubiliejų 
progomis — savotiškais trimis 
tarpsniais: minint 10-ąsias 
mirties metines, 100-ąsias gi
mimo metines ir 105-ąsias gi
mimo metines.

Pati pirmoji prof. J. Ere
tui skirta konferencįja vyko 
LKMA Istorijos mokslų sekci
jos iniciatyva Šv. Kazimiero 
bažnyčios zakristįjos salėje 
1994 metais, minint 10-ąsias 
mirties metines, sutraukusi 
itin gausiai klausytojų. Šio 
renginio vienas svarbiausių 
skatintojų buvo Feliksas Au
gutis iš Zujūnų (Buivydiškės), 
vėliau atsisakęs valstybinio 
apdovanojimo ir pasiūlęs vie
toj savęs kuo tai pagerbti tą 
žymų Šveicaruos sūnų.

Itin plačiai J. Ereto vardas 
nuskambėjo, minint 100-ąsias 
gimimo metines — buvo orga
nizuotos konferencįjos Vilniu
je, Kaune, Panevėžyje, Tel
šiuose, Kupiškyje. Pirmosiose 
keturiose konferencįjose daly
vavo ir iš Šveicaruos atvyku
sios dukros Birutė ir Julytė 
bei sūnus Juozas, kuris, beje, 
lietuvių kalba perskaitė ir 
savo pranešimą. Itin daug nu

veikė organizuojant šias kon
ferencįjas Algimantas Zolu- 
bas. Jis gebėjo gauti lėšų įvai
rioms konferencijų organi
zavimo reikmėms. Tad J. Ere
to vaikai buvo apjuosti lietu
viškom juostom, išdrožtas pa
minklas — koplytstulpis.

Trečias konferencijų tarps
nis — tai pati negausiausia 
dalyvių skaičiumi konferenci
ja, vykusi Kauno universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto 
naujojoje salėje, 2001 m. spa
lio 18 d. Už šią konferenciją J. 
Ereto gerbėjai vėlgi turi būti 
dėkingi A. Zolubui. Konferen
cija buvo skirta 105-osioms J. 
Ereto gimimo metinėms. Šis 
J. Ereto jubiliejus buvo pa
minėtas ir Panevėžyje, Balto
skandijos akademijoje, dr. Sil
vestro Gaižiūno iniciatyva. 
Čia konferencijoje dalyvavo 
šveicaras, gerai mokąs lietu
vių kalbą ir dirbąs Šiaulių 
universitete, plečiantis litera
tūrinius ryšius tarp Lietuvos 
ir Šveicarijos.

Be konferencijų, specialiai 
skirtų profesoriui Juozui Ere
tui, apie jį pranešimai skaityti 
ir kitose mokslinėse konferen
cįjose, pavyzdžiui 1994 m. Pa
saulio lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziume Vilniuje, 
2002 m., gegužės 16 d. Šiaulių 
universiteto organizuotuose 
pirmuosiuose „Stasio Šalkaus
ko skaitymuose”.

Prie konferencijų savotiškai 
galima būtų priskirti ir Pa
nevėžio pedagogų (mokytojos 
ekspertės Lionės Lapinskie
nės organizuotą) 2001 m. bir
želio 25 — liepos 4 d. metodi
nę mokomąją praktinę kelionę 
„Literatūrų kryžkelėse: lietu
vių ir vokiečių rašytojų ta
kais”, kurios metu daug dėme
sio skirta ir J. Eretui, apie 
kurį kalbėjo dr. A. Vasiliaus
kienė. Šveicarijoje aplankytas 
J. Ereto bei jo šeimos kapas, 
pabuvota prie namo, kuriame 
gyveno.

Minint 100-ąsias J. Ereto gi
mimo metines konferencijoms 
buvo parengtas (A. Vasiliaus
kienė) lankstinukas „Prof. 
Juozo Ereto svarbiausios gy
venimo ir veiklos datos”, Kau
no viešoji biblioteka išleido ki
tokio pobūdžio lankstinuką — 
atviruką su J. Ereto portretu, 
kitoje pusėje — trumpa jo gy
venimo apžvalga.

Be konferencįjų, J. Ereto 
vardas buvo įamžintas tauto
dailininko Ipolito Užkurnio 
išdrožtu paminklu, kuris buvo 
pastatytas VDU Katalikų teo

logijos fakulteto kieme ir 
pašventintas 2002 m. jau mi
nėtos konferencijos Kaune metu.

Algimantas Zolubas parašė 
ne vieną kreipimąsi bei raštą 
įvairiausioms vyriausybinėms 
instancijoms dėl J. Ereto var
do įamžinimo. Nors praėjo ne
maža laiko, tačiau nepailsta
mos Algimanto pastangos da
vė rezultatus: buvo išleistas 
vokas su Juozo Ereto atvaizdu 
(šis suvenyrinis vokas su 
ženklu — Šakalio darbas), 
2002 m. gegužyje spaudoje 
pranešama apie pastangas iš
leisti pašto ženklą, o 2003 m. 
sausio pabaigoje pasirodė ir 
pats pašto ženklas.

Trečioji J. Ereto vardo įam
žinimo veiklos kryptis — in
formacinės bei mokslo popu
liarinimo publikacijos laikraš
čiuose bei žurnaluose ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Nemaža jų pasirodė 100-jų gi
mimo metinių proga: tai ir 
straipsniai, skirti profesoriui 
J. Eretui, straipsniai-interviu 
su profesoriaus vaikais, atvy
kusiais į jubiliejinius rengi
nius, tai ir straipsniai, aprašę 
renginius: jų pavyko surasti 
20 (išspausdinti 14 •pavadi
nimų laikraščių bei žurnalų 
puslapiuose, parašyti 13 auto
rių). Prof. J. Eretas nebuvo 
pamirštas ir vėliau, po jubilie
jinių renginių.

J. Eretui dėmesys skirtas ir 
Izidoriaus Ignatavičiaus su
darytoje glaustoje Lietuvos 50 
metų okupacijos enciklopedi
joje „Lietuvos naikinimas ir 
tautos kova (1940-1998)”.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademiją atkūrus Lietuvoje, 
1992 m. pasirodė LKMA isto

Pagerbti nusipelnę 
lietuviai muzikai

Dėl pakitusių sąlygų, arti 
12 metų neturėjus Dainų 
šventės ir jų proga šaukiamo 
ŠALMS-os seimo, be to, eilei 
iškilių muzikų pasitraukus iš 
gyvųjų tarpo, paskutiniame 
valdybos posėdyje (2002 m. 
gruodžio 27 d.) Muzikos žinių 
redaktoriaus Kazio Skaisgirio 
pasiūlymas pravesti balsavi
mą korespondentiniu būdu, 
siekiant suteikti dviem, gar
baus amžiaus sulaukusiems, 
muzikams — kompozitoriui 
prof. Jeronimui Kačinskui ir 
vargonų virtuozui Jonui Žukui 
Garbės narystę — buvo dau

Muz. Jonas Žukas.

rijai skirta knygelė (autorė A. 
Vasiliauskienė). Čia irgi pa
teikta duomenų apie J. Eretą 
— LKMA akademiką bei gar
bės narį.

Spaudoje pateikta duomenų 
ir apie 105-ąsias prof. J. Ere
to gimimo metines, minėjimą 
Kauno Katalikų teologijos fa
kultete bei Panevėžyje Balto
skandijos akademijoje. Minėji
mų proga spaudoje pasirodė 
A. Zolubo straipsnis, skirtas 
prof. J. Eretui ir jo bičiuliui 
Mikeliui Ašmiui. Ir itin svar
bu, kad pagaliau pirmąsyk 
spaudoje viešai pasmerktos 
apie J. Eretą skleistos paska
los (Algimanto Zolubo straips
niai).

A. Zolubas, palaikantis nuo
latinius ryšius su Juozo Ereto 
dukromis, daugiausia Julyte, 
laiške aprašęs vykusias konfe
rencijas, pastatytą paminklą 
bei išleistą knygą (apie ją dar 
kalbėsime) susilaukė padėkos, 
apie kurią jis informavo XXI 
amžius skaitytojus. Galima ma
nyti, nusiųstos pastatyto ko
plytstulpio nuotraukos taip 
suintrigavo Julytę, kad va
sarą ji su savo vyru atvyko į 
Lietuvą specialiai pabuvoti ir 
savo akimis pasigrožėti tauto
dailininko Ipolito Užkurnio 
darbu.

Dr. A. Vasiliauskienė, užra
šiusi profesoriaus dukros Ju
lytės Kollar, o taip pat ir 
Šveicarijoje su profesoriumi 
nemažai bendravusio dr. Vac
lovo Dargužo atsiminimus, 
kurie irgi turėtų pasirodyti 
spaudoje.

Be mokslo populiarinimo 
darbų itin svarbios ir moks
linės studijos. 1997 m. Lietu
vos istorijos studijų 4 nume

gumos valdybos šiltai sutik
tas. Juk abu muzikai savo 
indėliu į muzikos lobyną se
niai patys užsitarnavo tiek lie
tuviškos, tiek kitataučių vi
suomenės pripažinimą. Jų 
įjungimas į Garbės narių eiles 
suteikia pačiai mūsų sąjungai 
ir garbę, ir ilgalaikį prestižą. 
Todėl nenuostabu, kad są
jungos narių dauguma labai 
greitai atsiliepė, sumanymui 
entuziastingai pritarė, ne
gailėdami abiems muzikams 
labai pagarbaus žodžio.

2003 m. vasario 16 d. šiems 
abiems iškiliems muzikams 

ryje išspausdintas A. Vasi
liauskienės darbas, supažin
dinantis su J. Ereto požiū
riu į lietuvių tautos kultūrą 
35-erių (1896-1931) metų lai
kotarpiu iš jau gana brandaus 
75-erių metų amžiaus (kalba
ma apie J. Ereto studiją 
LKMA suvažiavimo darbuose 
„Dvi generacijos mūsų krikš
čioniškosios kultūros tarny
boje. Nuo Tėvynės sargo įstei
gimo iki Naujosios Romuvos 
įkūrimo (1931)”. 2001 m. leidi
nyje LAMMD Istorija (T. 49- 
50) apžvelgtos konferencijos 
Kaune bei Panevėžyje.

Labai svarbus faktas J. Ere
to vardo garsinimui — jo 
darbų, išleistų prieškario Lie
tuvoje ar sugrįžus į savo gim
tąją Šveicariją, išleidimas. 
2001 metais specialiai konfe
rencijai, minint J. Ereto jubi
liejų į lietuvių kalbą buvo 
išversta 1968 m. vokiečių kal
ba parašyta J. Ereto knygelė 
Užmirštieji baltai. Išvertė Da
lia Kiseliūnaitė, apie autorių 
parašė Algimantas Zolubas, 
išleido leidykla „Naujasis am
žius”.

Būtina pasakyti, kad 1944 
m., dvylikos metų būdamas, į 
Ameriką pasitraukęs Algis 
Liepinaitis, tik pasirodžius J. 
Ereto knygelei Užmirštieji 
baltai, atkreipė dėmesį į jos 
aktualumą ir organizavo jos 
vertimus į anglų, prancūzų, 
italų, ispanų ir portugalų kal
bas, išplatino ambasadoriams, 
politikams, žurnalistams Šiau
rės bei Pietų Amerikoje ir Eu
ropoje. A. Liepinaitis Ameri
kos lietuvių tarybos pirminin
ko Gražvydo Lazausko buvo 
įvardytas kaip tarptautinis 

pasiųsta žinia apie įvykusį 
balsavimą ir jų įjungimą į 
Garbės narius. Visos ŠAL
MS-os vardu kompozitoriui 
prof. Jeronimui Kačinskui ir 

Muz. Jeronimas Kačinskas.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Šveicaras, mylėjęs Lietuvą; JAV Lietuvių muzikų draugijos 
naujieji garbės nariai — 1 psl.

Prisimenant Kazį Veselką. — 2 psl.

Lietuviškas kinas Amerikoje; aktorius kuria Judą Iskarijotą. 
— 3 psl.

Brazdžionio poezija anglų kalba; pagaliau pasirodė II JAV 
lietuvių žinyno tomas. — 4. psl.

leidėjas. Prieš pradėdamas 
ieškoti vertėjų, A. Liepinaitis 
rašydavo prof. Juozui Eretui, 
prašydamas leidimo versti, 
patarimų ir pan. Iš tų susi
rašinėjimų A. Liepinaitis su
darė specialius aplankus — 
tris jų atvežė į Lietuvą.

Tad A. Liepinaitis intensy
viai ragino populiarinti J. 
Eretą, ieškoti lėšų ir išleisti 
knygą Užmirštieji baltai ne 
tik šio straipsnio autorę, bet 
itin daug ir Algimantą Zo- 
lubą. Pagaliau pats A. Liepi
naitis paaukojo nemažą sumą 
pinigų vertimui ir leidybai. 
Kad turime Užmirštuosius 
baltus po 33 metų nuo jos pa
sirodymo, išverstus į lietuvių 
kalbą — tariame garsiausią 
ačiū netoli Čikagos gyvenan
čiam Algiui Liepinaičiui.

Šveicaro prof. Juozo Ereto, 
visą gyvenimą atidavusio tar
nybai Lietuvai, knygos skirtos 
Kaziui Pakštui naujas išlei
dimas, tai svarus J. Ereto var
do įamžinimas, atliktas Bal
toskandijos akademįjos įkūrė
jo dr. Silvestro Gaižiūno. Rei
kia tikėtis, kad J. Ereto kny
gos „Kazys Pakštas. Tautinio 
šauklio odisėja” išleidimas 
bus tam tikras laiptelis kitų J. 
Ereto darbų pasirodymui, to
lesnėms J. Ereto veiklos 
mokslinėms studįjoms ir, be 
abejo, straipsniams spaudoje, 
kurie atliks platų šviečiamąjį 
darbą. O J. Ereto bei jo vardą 
įamžinančių žmonių pavyzdys 
ir mus visus paskatins labiau 
domėtis ir didžiuotis mūsų 
tautiečių (J. Eretas buvo pri
ėmęs Lietuvos pilietybę!) 
moksliniu — kultūriniu — 
politiniu palikimu.

vargonų virtuozui Jonui Žukui 
mūsų visų sveikinimai ir 
nuoširdžiausi linkėjimai.

Faustas Strolia
Pirmininkas
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Adelė Dirsytė: gyvenimas, 
veikla, raštai

Kęstutis A. Trimakas
Kai 1958 m. Jungtines 

Amerikos Valstijas pasiekė Si
biro tremtinių maldaknygė 
Marija, gelbėki mus, nieko 
kito nebuvo žinoma apie jos 
autorę, kaip tik maldaknygę 
atlydėjusiame laiškelyje jos 
vardo dvi raidės — Ad. 1990 
m. jau buvo žinoma, kad tai 
Sibire kalinta ir mirusi moky
toja Adelė Dirsytė. Per dešimt 
metų sužinota tiek, kad du
tūkstantųjų metų išvakarėse 
buvo pradėta jos beatifi
kacijos byla. Praėjo dar treji 
metai — ir ką tik išspausdinta 
574 puslapių monografija by
loja apie jos gyvenimą, veiklą 
ir paliktus raštus. Vartyda
mas šio veikalo lapus, randi 
atsakymą, kodėl norima apie 
ją daugiau sužinoti ir kodėl 
šios monografijos žinios tėra 
įžanga į jos asmenybės pas
laptį.

Ruošiantis gyvenimui

Adelės tėvai — Antanas 
Dirsė ir Agota Ragaišytė — 
buvo darbštūs ir tikintys ūki
ninkai Šėtos valsčiuje ne per 
toli nuo Kėdainių, Nevėžio 
žemumoje. Jie susilaukė trijų 
sūnų ir trijų dukterų. Adelė 
gimė 1909 m. balandžio 15 d. 
Vyresnieji vaikai buvo prista

Tuo metu Vytauto Didžiojo 
universitetas, o ypač Teologi

Adelė su mama.

Vytauto Didžiojo universiteto studentai pas Martyną Jankų 1933 m. birželio 29 d. Adelė Dirsytė — 
priekyje, pirmoji iš kairės.

tomi prie ūkio darbų; jaunes
niems, tarp jų ir Adelei, leido 
pasimokyti. Adelė ypač linko 
prie mokslo: ji mokėsi Aukš
tųjų Kaplių pradžios mokyk
loje dvejus metus (1917-1919), 
Šėtos progimnazijoj nepilnus 
penkis (1919-1924) ir Kėdai
nių gimnazijoje nepilnus tre
jus (1925-1928). Tačiau jai ir 
to nebuvo gana. Tėvai jai lei
do ir ji vienintelė iš šeimos 
baigė aukštąjį mokslą.

Vytauto Didžiojo 
universitete

I
1928 m. rudenį Adelė buvo 

priimta į Lietuvos universi
tetą Kaune (nuo 1930 m. va
dinamas Vytauto Didžiojo 
universitetu), į Teologijos-filo
sofijos fakulteto filosofijos sky
rių. Pagrindine specialybe pa
sirinko germanistiką, t.y. vo
kiečių kalbą ir literatūrą su 
šalutinėmis lietuvių kalbos, 
literatūros studijomis, peda
gogika ir psichologija. Pasta
rųjų mokslų pasirinkimas 
rodė, kad ji norėjo tapti kalbų 
mokytoja.

Žinomi dėstytojai 

jos-filosofijos fakultetas, tu
rėjo nemaža rinktinių mokslo 
specialistų, kurių paskaitų 
kursus teko išklausyti ir Ade
lei ketverių mokslo metų lai
kotarpiu. Pagrindinis germa
nistikos dėstytojas buvo, Lie
tuvą pamilęs šveicaras, prof. 
Juozas Eretas. Adelė klausėsi 
jo vokiečių kalbos, literatūros 
istorijos paskaitų, o taip pat 
atliko jo vadovaujamas germa
nistikos pratybas. Įvairius iš
sišakojusius mokslus apie lie
tuvių kalbą jai dėstė du ži
nomi kalbininkai, Juozas Bal
čikonis ir Antanas Salys. 
Platų lietuvių literatūros isto
rijos kursų ciklą Adelė iš
klausė pas doktoratą neseniai 
įsigijusį Vincą Mykolaitį-Pu
tiną, o kitų kursų paskaitas 
— pas ką tik literatūros dak
taru tapusį Joną Grinių. Lie
tuvių literatūrą dėstė ir poe
tas prof. kun. Jonas Mačiulis- 
Maironis.

Dar paminėtini bent keturi 
kiti dėstytojai: pedagogikos 
srityje — prof. Pranas Dovy
daitis ir prof. Stasys Šal
kauskis, psichologijos — vysk, 
prof. Mečislovas Reinys, eti
kos — pedagogas Ignas Mali
nauskas.

Turėdama tokius puikius 
dėstytojus, pastabi ir atvira 
gerai įtakai studentė Adelė 
užsidegė meile kalbai bei lite
ratūrai, o taip pat persiėmė 
pedagogei tinkamais įgū
džiais.

Studentė ateitininkė

1928 m. universitete įsi
steigė „Birutės” ateitininkių 
studenčių draugovė. Tais pa
čiais metais universitetą lan
kyti pradėjusi Adelė, anksčiau 
Kėdainių gimnazijoje buvusi 
moksleive ateitininke, įstojo į 
tą draugiją, o 1931 m. ji iš
renkama tos draugijos valdy- 
bon kronikos vedėjos parei
goms. Buvo veikli narė iki 
1932 m., bet, tėvui staiga mi

rus ir pritrūkus pinigų, turėjo 
universiteto lankymą nu
traukti ir ieškoti darbo. Tuo 
pačiu nustojo lankyti drau
govės susirinkimus.

Katalikių organizacijoje

1935 m. įsidarbino Lietuvių 
katalikių moterų draugijoje, o 
nuo 1937 m. galo tapo tos 
draugijos reikalų vedėja. Uo
liai vykdydama tas pareigas, 
ji tapo viena pagrindinių tos 
sąjungos veikėjų iki 1940 m., 
kai, okupavus Lietuvą, buvo 
sustabdyta šios katalikiškos 
organizacijos veikla. Ypač nuo 
1938 metų pradžios jai at
sivėrė platus darbo laukas: ji 
steigė naujus draugijos sky
rius, organizavo kursus mote
rims, tiems kursams vadova
vo, skaitė paskaitas; vienas iš 
didžiausių jos darbų — jos 20 
paskaitų kursas Kražių ra
jone 1938.10.21-23.

Jos paskaitų temos: „Mote
ris — auklėtoja”, „Moteris — 
tautos gelbėtoja”, „Dabartiniai 
motinos uždaviniai”, „Jaunųjų 
motinų organizavimas”, „Lie
tuvė — namų kultūros kė
lime”, „Tobulinkime namų 
ūkio kultūrą”, „Organizuota 
katalikė gyvenime”.

Tuo pačiu metu Adelė rašė 
ir į katalikių moterų spaudą 
panašiomis temomis: „Marija 
ir Ieva”, „Mergaitė — namų 
širdis”, „Lietuvos moterų re
liginis judėjimas”, „Kentėji
mai artina prie Dievo”, „Šven
tosios Mortos pavyzdžiu,” 
„Tikrasis kovos būdas sū gir
tavimu,” „Mūsų draugijos vei
kimo bruožai”.

Diplominis darbas

Nors ir nebelankė universi
teto ir daug dirbo Lietuvių 
katalikių moterų draugijoje, 
Adelė universitetą pabaigė, 
išlaikydama neužbaigtų kur
sų egzaminus ir parašydama 
diplominį darbą. Šiam darbui 
ji pasirinko tuomet dar gyvą, 
jau pagarsėjusią vokiečių ra
šytoją, 1925 m. tapusią kata
like, Gertrūdą von Le Fort. Ją 
patraukė šios giliai mąstan
čios autorės raštai. Studijos 
įžangoje Adelė rašė: „Jos reli
ginės idėjos, susipynusios su 
jausmais ir kovomis. Skaity
damas jos kūrinius jauti, jog 
juos ji parašė savo širdies 
krauju: jauti juose tiesos il
gesį ir dėkingumą Visagaliui 
už atrastą kelią”.

Studija pavadinta „Baronai
tės Gertrūdos fon Le Fort epi
nė kūryba”. Joje Adelė na
grinėjo ypač dvi šiai rašytojai 
būdingas temas: 1. moters pa
skirtis amžinumo požiūriu, 
laike ir nepriklausoma nuo 
laiko (Die ewige Frau, Amži
noji moteris, 1934) ir 2. indi
vide bei žmonijos istorijoje 
vykstanti dvasinė kova tarp 
tiesos ir melo, tarp gėrio ir 
blogio, tarp krikščionybės ir 
pagonybės (Das Schiveisstuch. 
der Veronika, Veronikos ska
relė, 1928; Der Papst aus dem 
Ghetto, Popiežius iš geto, 
1930; Die letzte am Schafott, 
Paskutinė ant ešafoto, 1931). 
Epiniuose Le Fort kūriniuose

Adelės Dirsytės kelias, pagal jos laiškus ir su ja kalėjusių liudijimą: rodyklių linija nuo Vilniaus 
(1946 m.) iki Chabarovsko (1955). Panaudotas Sovietų Sąjungos priverčiamųjų darbų lagerių že
mėlapis iš prel. dr. J. Prunskio redaguotos knygos Lietuviai Sibire, išleistos Amerikos Lietuvių bib
liotekos leidyklos 1981 m.

moterys dažnai yra pagrin
dinės veikėjos ir bent kai ku
rios jų tiesa, gėriu ar drąsa 
artėja prie idealios moters.

1940 m. pradžioje Adelė Dir
sytė tapo diplomuota mokyto
ja —- kaip tik laiku, nes tuoj 
po to Raudonoji armija oku
pavo Lietuvą ir universitetas 
buvo uždarytas.

Pedagoginis darbas 
okupacijos metais

Pirmojo sovietmečio laiko
tarpyje (1940-1941) Adelė dir
bo kaip vokiečių kalbos moky
toja mergaičių gimnazijoje 
Vilniuje, o vokiečių okupacijos 
metu (1941-1944) — antroje 
valstybinėje vidurinėje amatų 
mokykloje, kur mokėsi berniu
kai ir mergaitės. Antrojo so
vietmečio laiku, nuo 1944 m. 
ji mokė Salomėjos Nėries vi
durinėje mokykloje ir buvo 
auklėtoja 48 mergaitėms, o 
taip pat, mokydama suaugu
siųjų Liaudies universitete, 
kartu buvo direktoriaus pava
duotoja.

Slapta ateitininkų veikla

Antrosios sovietų okupacijos 
pradžioje, 1944 m. rudenį, 
mokslo metų pradžioje arki- 
vysk. Mečys Reinys paskyrė 
kun. B. Baliuką Vilniaus atei
tininkų dvasios vadu, kad ne
nutrūktų jų veikla. Buvo su
daryta Vilniaus miesto atei
tininkų vadovybė, kurioje mo
kytoja Adelė Dirsytė prisiėmė 
pareigas globoti gimnazijų 
ateitininkus. Ji rūpinosi jais, 
kiek tik galėdama pasiekti, 
ypač savo gimnazijoje.

Po daugelio metų ne viena 
buvusi Dirsytės mokinė liudi
jo apie jos ateitininkišką 
veiklą. Aldona Bielinytė pri
siminė (žr. monografiją, 500 
psl.): „Adelė Dirsytė atrado 
kelią į mūsų širdis... palengva 
užsimezgė su ja artimesni 
ryšiai. Auklėtoja pakvietė 
mus į ateitininkų susirinki
mą. Mes buvome sužavėtos 
Stefanijos Ladygienės pas
kaitų, vėliau su mumis ben
dravo ir kiti labai įdomūs 
žmonės ir mes įsitraukėme į 
ateitininkų veiklą. Kiekviena 
gavome konkrečius uždavi
nius. Aš su drauge globojome 
dvi šeimas. Trims senutėms 
seserims invalidėms atnešda- 
vome... maisto produktų, pjo- 
vėm ir kapojom malkas, su
tvarkydavome jų skurdų būs

tą... Kita šeima — tai našlė su 
penkiais berniukais nuo vie- 
nerių iki penkių metų am
žiaus. Mes rinkome aukas tai 
gausiai šeimai paremti”.

Štai kokia buvo toji ateiti
ninkų veikla, už kurią, kaip 
„kontrrevoliucinę”, Adelė Dir
sytė, Stefanija Ladygienė, 
Juozas Brazauskas ir kiti bu
vo suimti, nuteisti ir ištremti.

Areštuota, tardyta, 
nuteista

Sovietų valdžios saugumas į 
Adelę Dirsytę atkreipė dėme
sį, kai jos auklėjamos moks
leivės nutarė švęsti visų 
Šventųjų šventę (1945.11.01): 
užuot nuėjusios į mokyklą, jos 
dalyvavo pamaldose bažny
čioje. Dėl viso to ilgą laiką 
buvo tardoma jų auklėtoja.

Mokytojos Dirsytės pažįsta
mas, ateitininkų vadovas, 
nuoširdus katalikas patrio
tas Juozas Brazauskas nesiri- 
bojo ateitininkų veikla, bet 
slapta palaikė ryšį su Lietu
vos partizanais, jiems teikda
mas medikamentų, spausdini
mo priemonių ir žinių. Jis 
buvo areštuotas, bet pabėgo iš 
NKVD pastato. Slapstydama
sis Vilniuje, užėjo pas Dirsy
tę, prašydamas nakvynės. Ji 
parūpino kambarį nuoširdžios 
ateitininkų veikėjos Stefanijos 
Ladygienės bute, kur ir pati 
nuomavo kambarį. Pernakvo
jus jam buvo surasta vieta ki
tur. Dirsytė nunešdavo jam 
maisto, kai ką perduodama ir 
iš jo žmonos. Adelė tai darė iš 
artimo meilės, bet sovietų val
džios saugumui tai buvo „įro
dymas”, kad ji remia „kontr
revoliucines, ginkluotas gau
jas”.

1946 m. kovo 6 d. naktį 
Adelė Dirsytė areštuojama 
kagėbisto, lydimo ginkluotų 
kareivių. Arešto įsakymo dar 
nė nebuvo: jis buvo parašytas 
kovo 15 d., o patvirtintas kovo 
18 d. Tardymai prasidėjo kovo 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Iš Adelės Dirsytės monografijos. — 1 psl.

Vytauto Didžiojo universitete, Kaune pagerbtas lietuvių 
tautos įkaitų atminimas. — 2 psl.

Lietuvos mokslininkai dalyvaus Mokslo ir kūrybos 
simpoziume Čikagoje gegužės mėnesį. — 3 psl.

Vytautas Alantas; motina žemė ir lietuvis. — 4 psl.

14 d. Tardymo protokolai daž
nai būdavo trumpi, vos pusla
pis trumpų klausimų ir atsa
kymų, kuriems užtektų gal 
tik penkių minučių, bet tardy
mai užtrukdavo po penkias 
valandas ir dar ilgiau (pvz., 
kovo 19, kai, nors verčiama, ji 
neprisipažino priklausiusi „an- 
tisovietinei Ateitininkų orga
nizacijai”, tardymas naktį tę
sėsi, kaip protokole pažymėta, 
nuo 21 vai. iki 3 vai. 30 min., 
taigi 6 vai. 30 min.

Protokoluose tardytojai tu
rėjo parodyti, kad jų darbas 
„neša” vaisių. Į tardomosios 
lūpas jie tiesiog įdėdavo „pri
sipažinimus” jų pačių sureda
guotomis frazėmis, kaip tame 
pačiame kovo 19 d. tardymo 
protokole: „dauguma mano ra
šytų straipsnių [Moteryje —
K.T.) buvo propaganda — nu
kreipti prieš Sovietų Sąjun
gą. Tokių straipsnių parašiau 
keletą”. Tai visiška netiesa. 
Dirsytė negalėjo taip prisipa
žinti: visi jos straipsniai buvo 
apie moters ar motinos vaid
menį, Lietuvos katalikių mo
terų draugiją ir pan., išskyrus 
vieną, kuris pavadintas „Mo
tina, komunizmas ir kova su 
juo” (Moteris, 1938, nr. 1). Ja
me autorė užsimena apie ko
munizmo pavojų Lietuvoje: jis 
yra prieš religiją, tautiškumą 
ir šeimos šventumą; Sovietų 
Sąjungoje šeimos šventumas 
atmetamas, daug vaikų gims
ta ne santuokoje, vaikai tam
pa benamiais, kriminalistais. 
Autorė ragina moteris ir moti
nas užlaikyti šeimos šventu
mą. Dirsytė negalėjo paneigti, 
kad ji yra to straipsnio auto
rė (Moters žurnalas su tuo 
straipsniu buvo rastas pas ją 
kratos metu). Visa tai buvo 
„išpūsta” ir ji buvo rasta „kal
ta”: „Jūs skelbėte spaudoje ar
šius Sovietų Sąjungą šmei
žiančius straipsnius” (kovo 29 
tardymo protokole).

Nukelta į 2 psl.
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Vilniaus astronomijos 
observatorijai 250 metų

„1753 m. vasario 28 d. labai 
didelis juodas erelis, skrisda
mas per miestą, ne kur kitur, 
o kaip tik ant statomos obser
vatorijos sienų nutūpė ir ilsė
josi,”, — taip rašė profesorius 
Tomas Žebrauskas laiške me
cenatui kunigaikščiui M. K. 
Radvilai. Tai pirmoji data, pa
minėta netrumpoje Vilniaus 
astronomijos observatorijos is
torijoje. Taigi šiemet sukanka 
250 metų, kai buvo sumanyta 
ir pastatyta ši mokslo šven
tovė. Iš dabar veikiančiųjų 
Europoje, vilniškę įkūrimo 
data lenkia tik Paryžiaus 
(1671 m.), Grinvičio (1675 m.). 
Berlyno (1700 m.), Sankt Pe
terburgo (1726 m.) observato
rijos.

Dangaus gaublys, pagamintas
1750 m. prūsu meistro. J. F. 
Enderšo.

Senoji astronomijos obser
vatorija — Vilniaus universi
teto pasididžiavimas ir puoš
mena, senamiesčio legenda. Ir 
jos įkūrimo laikmetis labai 
įdomus, nes būtent tuomet 
mokslas ėmė darytis svariu 
visuomenės raidos veiksniu. 
Naujausi astronomijos laimė
jimai, paskatinti heliocentri
nės teorijos triumfo, išlaisvino 
protą nuo scholastikos varžtų. 
Observatorijos įkūrimas Vil
niaus universitete sutapo su 
galutiniu gamtos mokslų at
siskyrimu nuo filosofijos bei

Didysis kvadrantas, pagamintas garsiojo Londono meistro. Dž. 
Ramzdeno.

Dr. Libertas Klimka
eksperimentinio gamtos tyri
mo metodo diegimo pradžia. 
Lietuvoje tai vyko kiek vėliau 
nei išvystytos pramonės šaly
se. Ir ne todėl, kad mūsų pro
fesūra nebūtų kėlusi sau 
aukštesnio lygio uždavinių, 
jaustųsi gyvenanti ir dirbanti 
Europos užkampyje, tiesiog is
torinės aplinkybės nebuvo pa
lankios mokslui.

Būtina pabrėžti, kad šis mū

sų mokslo įvykis turėjo ne
trumpą priešistorę. Žinių apie 
astronominius prietaisus Lie
tuvoje yra iš XVI a. Popiežiaus 
nuncijus vyskupas B. Bongio- 
vanis, aprašinėdamas Valdovų 
rūmų Vilniuje turtus, pažymi: 
„Čia yra laikrodžių žmogaus 
didumo su figūromis,... pasau
lis su visais dangaus ženklais” 
(dangaus gaublys). Antikva
rinės herologijos draugijos 
muziejuje Londone saugomas 
stalinis laikrodis, kurį 1525 
m., karaliaus Žygimanto Seno
jo užsakymu, būsimajai kara
lienei Bonai Sforcai pagamino 
meistras Jokūbas Čekas. Šį 
ano meto technikos šedevriu- 
ką galima vadinti astronomi
niu: ciferblate matomas Sau
lės kelias Zodiako žvaigždy
nais bei Mėnulio fazių kaita. 
Ir Vilniaus šviesuomenės pa
žintis su heliocentrine teorija 
buvo ankstyva. Apie tai gali
ma spręsti iš tokių istorinių 
faktų. Karaliaus rūmuose sek
retoriumi dirbo profesorius 
Voicekas Brudzevskis, dėstęs 
astronomiją N. Kopernikui 
Krokuvos akademijoje; Vilniu
je buvojo ir jo draugas, veikalo 
Apie dangaus sferų sukimąsi 
leidėjas Georgas Retikas. Gar
sioji knyga, prabangiai įrišta 
oda su išspaustu superekslib- 
riu, buvo karaliaus bibliote
koje, vėliau ji atiteko Vilniaus 
universitetui. Pažymėtina, 
kad teleskopo išradėjas įžy
musis G. Galilėjus teiravosi 
apie galimybes Vilniuje išleis
ti savo darbus. Laiške valdo- 

/vui Vladislovui IV Vazai jis 
rašo, pasiuntęs į Lietuvos sos
tinę lęšių rinkinį. Koks jo liki

mas — nežinoma, tačiau jau 
1632 m. matematikos mokslų 
profesorius Osvaldas Kriūge- 
ris (1598—1655) su savo stu
dentais teleskopu stebėjo Mer- 
kurjjų, Venerą, Jupiterio paly
dovus.

Astronomija ir kosmografija 
Vilniaus universitete buvo 
dėstoma kaip gamtos filosofi
jos dalis nuo pat įkūrimo da
tos 1579 m. Ypač buvo verti
namas praktinis astronomijos 
aspektas, — jos žinios būtinos 
kalendoriui sudaryti, bažnyti
nėms šventėms apskaičiuoti, 
Saulės laikrodžiams konstruo
ti, kartografinių darbų metu 
geografinei platumai nustaty
ti. Gabiausi O. Kriūgerio mo
kiniai išspausdino pirmuosius 
astronominio turinio leidinius; 
iš jų ankstyviausia — 1639 m. 
A. Dyblinskio knyga Astrono* 
mijos šimtinė. Tačiau 1655 m. 
Vilniaus okupacija ir kitos ne
laimingo karo su Maskva pa
sekmės ilgam sustabdė gražiai 
plėtotus mokslo darbus. Nau
jam pakilimui buvo susikaup
ta tik XVIII a. viduryje. Kai 
1752 m.' Tomas Žebrauskas 
grįžo iš Prahos po stažuotės 
pas garsųjį profesorių J. Step- 
lingą ir universiteto vadovybei 
išsakė savo ketinimus kurti 
observatoriją, prieštaravimų 
nebuvo. Rektorius J. Juraga 
padėjo išrinkti vietą ir surasti 
mecenatų. Pagrindine funda- 
tore tapo garsios Lietuvos di
dikų šeimos atstovė Elžbieta 
Oginskaitė-Puzinienė. Obser
vatoriją nutarta statyti virš 
senosios kolegijos pastato. Ją 
sudarė reprezentacinė Baltoji 
salė, virš jos įrengtas prie
taisų paviljonas, du bokšteliai 
ir atvira stebėjimų terasa. 
Projektavo pats T. Žebraus
kas, jis, beje, laikomas vienu 
iš vilnietiškojo baroko archi
tektūros kūrėjų. 1753 metais 
mūro darbai buvo baigti, už
dengtas ir stogas. Net nelauk
damas, kol observatorija bus 
galutinai įrengta, profesorius 
T. Žebrauskas pradėjo stebė
jimus. Pirmasis jo darbas — 
Vilniaus geografinės platumos 
matavimas, atliktas gana pa
prastai — vizuojant Šiaurinę, 
tačiau labai kruopščiai. Įdo
mu, kad nuo koordinačių tiks
linimo savo darbą pradėdavo 
beveik kiekvienas kitas obser
vatorijos direktorius. O buvo 
jų viso devyni: Tomas Žeb
rauskas (1714—1758), Jokū
bas Nakcijonavičius (1725— 
1777), Martynas Odlianickis- 
Počobutas (1728—1810), Ja
nas Sniadeckis (1756—1830), 
Petras Slavinskis (1795— 
1881), Mykolas Hlušnevičius 
(1797—1862), Jegoras Fusas 
(1806—1854), Jegoras Sable- 
ris (1810—1865), Piotras 
Smyslovas (1827—1891). Daž
no jų veikla žymėjo naują 
svarbų observatorijos raidos ir 
darbų etapą, — stengtasi įsi
gyti vis tobulesnių prietaisų, 
nuolat gerinti stebėjimų bazę.

Pirmasis observatorijos prie
taisas — anglų darbo reflek
torius, įdomus medine alta- 
zimutine montuote. Ant jo

Senoji Vilniaus astronomijos observatorija šiandien.
Naujosios observatorijos frizas su žvaigždynų figūromis.

vamzdžio, aptraukto oda, 
įspaustas kunigaikščio M. 
Radvilos dedikacinis įrašas. 
Labai įdomų mokslo istorijos 

.požiūriu teleskopą 1761 m. ob
servatorija gavo iš profesorių 
Ž. Flerė ir Ž. Rosinjolio, Pran
cūzijos emigrantų. Tuo prie
taisu anksčiau naudojosi įžy
mieji astronomai Dž. Maraldis 
ir N. L. Lakailis. Paryžiaus 
mechanikas Kanive, dirbęs 
pas Ž. Lalandą, buvo prideri
nęs prietaisui siūlinį mikro
metrą. Deja, šio unikumo neli
ko nė pėdsakų.

Pirmasis observatorijos tele
skopas — kunigaikščio M. Rad
vilos dovanotas reflektorius.

Direktoriaujant M. Počobu
tui, observatorija savo įranga, 
sakoma, nenusileido garsia
jam anglų Grinvičiui. Nauji 
prietaisai buvo užsakinėjami 
geriausiose to meto Europos 
dirbtuvėse. Taip Vilniuje atsi
rado žymaus anglų mechaniko 
Dž. Ramzdeno didysis sieninis 
8 pėdų kvadrantas, pasažinis 
6 pėdų instrumentas ir mon- 
tuotė kito anglų meistro Dž. 
Dolondo teleskopui. Dar obser
vatorija yra turėjusi Ramzde
no keturis mažesnius 1,5-2 
pėdų kvadrantus, oktantą, ek- 
vatorialą, kampų dalijimo ma
šiną, du teodolitus. Puikus 
auksarankio meistro darbų 
rinkinys. Dolondo ir sūnaus 
firma išgarsėjo pasaulyje, pir
moji pradėjusi gaminti sudėti
nius archromatinius lęšius. 
Paryžiaus meistrų darbus ats
tovauja karališkojo laikrodi
ninko K. Pasemano stalinis 
teleskopas (J. Masalskio dova
na) ir kito meistro Kanive 10 
pėdų sekstantas bei 4 pėdų 
teleskopas. Moderniems prie
taisams M. Počobutas pastaty
dino Naująją observatoriją — 
priestatą vidiniame kiemelyje. 
Jis buvo užbaigtas 1788 m., 
vadovaujant architektui M. 
Knakfusui. Per visus tris 
aukštus iki pat pamatų pries
tate išmūryta didelių smiltai
nio blokų siena, prie kurios 

nejudamai pritvirtintas didy
sis kvadrantas. Blokus teko 
atsigabenti vandens keliu net 
iš Vokietijos, Bremeno apylin
kių. Priestato frizą papuošė 
tarp Zodiako ženklų įkompa- 

nuoti žvaigždynų Skydo ir 
Jautuko simboliai. Abu pava
dinti Lietuvos valdovų — Jono 
Sobieskio ir Stanislovo Ponia
tovskio garbei. Jautuką dan
gaus skliaute 1773 m. įvardijo 
pats observatorijos direkto
rius; M. Počobuto autoriteto 
dėka žvaigždynas buvo įtrauk
tas į žinomiausius žvaigždė
lapius. Ir išbrauktas iš tų 
žvaigždėlapių taip pat mūsų 
tėvynainio — klaipėdiškio F. 
V. Argelanderio — pastango
mis, kai buvo nutarta suma
žinti žvaigždynų skaičių iki 
88. J. Sniadeckiui tapus obser
vatorijos direktoriumi, vėl te
ko rūpintis įrangos atnaujini
mu, — astronominių stebėji
mų metodika XIX a. pradžioje 
evoliucionavo itin sparčiai. 
Geriausias iš tuo laikotarpiu 
įsigytų prietaisų — vokiečių 
konstruktorių G. Reichenba- 
cho ir G. Ertelio vertikalusis 
ratas geodeziųiams matavi
mams. Juo pasinaudojo taip 
pat ir garsioji K. Tenerio eks
pedicija, atlikusi Baltijos ša
lių trianguliaciją. Šį observa
torijos veiklos tarpsnį prime
na S. Plioslio refraktorius, 
pagamintas Vienoje. Meistras, 
kaip žinia, išrado paprastesnį 
achromatinio objektyvo gamy
bos būdą — atskiriant sunkio
jo ir lengvojo stiklo lęšius oro 
tarpeliu.

M. Počobuto ir J. Sniadeckio 
laikais observatorijos darbo 
kryptys buvo mažųjų planetų, 
okultacijų ir užtemimų stebė
jimai, geografinių koordinačių 
matavimai. Rezultatai būdavo 
skelbiami žymių Europos as
tronomijos centrų leidžiamuo
se darbų rinkiniuose. Po rep
resinio Vilniaus universiteto

Garsiųjų anglų meistrų Dž. Do
londo ir Dž. Ramzdeno achro- 
matinis teleskopas.

Puošnioji Baltoji salė, iš kurios prietaisai per angą lubose būdavo 
pakeliami į stebėjimų paviljoną.

uždarymo 1832 metais, obser
vatorija toliau tęsė savo veik
lą, paversta Vyriausiosios Pul- 
kovo observatorijos, įkurtos 
netoli Sankt Peterburgo, filia
lu. Direktoriaujant P. Slavins- 
kiui buvo įsigytas puikus G. 
Merco teleskopas-refraktorius 
su laikrodiniu mechanizmu. 
Naujo prietaiso įrangai teko 
perstatyti vieną iš senosios ob
servatorijos bokštelių, nuar- 
džius du jo tarpsnius ir už
dengus kupolu. Gaila, kad 
mokslo poreikių dėlei teko pa
aukoti architektūrinę darną.

XIX a. antroje pusėje Vil
niaus observatorijoje dirbu
siems mokslininkams J. Sab- 
leriui, M. Gusevui, P. Smyslo- 
vui pavyko suformuoti astrofi- 
zinių tyrimų užuomazgas, vėl 
išgarsinusias observatoriją. 
Vilniuje pirmąkart pasaulyje 
nuo 1868 m. pradėta sistemin
ga Saulės dėmių dinamikos fo
tografinė tarnyba. Iš kitų no
vatoriškų darbų minėtini 
Saulės paviršiaus spektriniai 
tyrimai, žvaigždžių fotometri- 
ja. Keletą metų observatorija 
leido pirmąjį Rusijos imperi
joje tiksliųjų mokslų žurnalą 
Vestnik matematičeskich 
nauk. Darbui naujomis krypti
mis įsigyta ir modemiška apa
ratūra. 1864 m. į Vilnių atga
bentas antrasis pasaulyje fo- 
toheliografas, 1868 m. — vie
nas iš keturių F. Šverdo foto- 
metrų, 1870 m. — G. Merco 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Vilniaus astronomijos observatorija: lobiai ir istorija. — 
1 psl.

Čikaga susilaukė „Ledi” iš Los Angeles. — 2 psl.

Lietuvos teatro kelias; kai išėjusieji pagaliau sugrįžta. 3 psl.

Išeivijos spaudos bibliografija; lietuviškos prozos rinkinys 
vokiškai. 4 psl.

spektroskopas. Pastarieji du 
išliko iki mūsų dienų. Tai rik
iai reti mokslo ir technikos is
torijos paminklai. O M. Guse- 
vas parašė pirmąją observa
torijos istoriją, tuo pažymėda
mas jos šimto metų jubiliejų.

Įrengiant fotometrą, 1866 
m. pradėtas perstatinėti ir 
antrasis observatorijos bokšte
lis. Tačiau jame pagal seną 
astronomų tradiciją palikta 
vietos laikrodžiui. Dar dau
giau: direktorius P. Smyslovas 
pasirūpino, kad vilniečiai 
turėtų iš tiesų tikslų laiką. 
Senasis mechanizmas buvo 
parduotas į metalo lauįą, laik
rodiniai varpai — Šv. Dvasios 
cerkvės brolijai. O į bokštelį 
įmontuotas elektrinis Ričio fir
mos Edinburge mechanizmas, 
sujungtas su astronominiu Dž. 
Šeltono laikrodžiu. Naktį di
delį stiklinį ciferblatą apšvies
davo 12 dujų ragelių šviesa. 
Tiksliai dvyliktą dienos nuo 
Pilies kalno nuaidėdavo pa
trankos šūvis, nes kareiviams 
buvo duotas senas teleskopas 
laikrodžio rodyklėms sekti.

Tačiau XIX a. viduryje pra
sideda ir observatorijos turtų 
draskymas. Dar 1843 m. aka
demikas V. Struvė, didelis se
nosios knygos mėgėjas, pats 
atrinko 500 vertingiausių isto
riniu požiūriu tomų Pulkovo 
observatorijos bibliotekai.

Nukelta į 2 psl.
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Septyni žodžiai
Vytautas Antanas Dambrava

Įvadas
Kryžiaus kelyje Dievas — 

Visatos Kūrėjas — pasireiškė 
kaip Atpirkimo Dievas. Visa
toje per amžių amžius tiktai 
Kristus visiškai atsilygino am
žinajam Tėvui už Jo meilę. 
Dievas, kuris sulaikė Abrao
mo ranką, pakeltą prieš savo 
sūnų, paaukojo Jėzų, nepaži
nusi nuodėmės, kad duotų 
žmonįjai vienintelį ir nepakar
tojamą tikrosios aukos ir 
meilės pavyzdį. Kurdamas 
žmogų pagal savo atvaizdą, 
Viešpats Švenčiausioje Tre
jybėje vienas pats dalyvavo at
pirkimo vyksme.

Jėzaus kraujas, kuris iš tik
ro buvo Jo motinos kraujas, 
sujungė dangų ir žemę die
viškojo paklusnumo ir atsida
vimo žodžiu: „Fiat!” — Tebū
nie Tavo valia!”

Kiekvienas mūsų atėjome į 
šį pasaulį gyventi, Kristaus 
gyvenimas ėjo priešinga kryp
timi: mirtis buvo Jo atėjimo 
priežastis. Dėl to Šventasis 
Raštas Jį vadina „Avinėliu, 
paaukotu nuo pasaulio pra
džios”.

Jėzus prabilo septynis kar
tus nuo kryžiaus. Žvelgdami į 
Kalvarijos kryžiaus medį, 
įžiebkime pasauliui naujos vil
ties kibirkštį.

Tegul mūsų Dieviškasis Iš
ganytojas veda visus, kurie 
išklausys šias mintis, per 
maldą ir atgailą — į atsiver
timą.

Karštai melskimės priešais 
Jėzaus kančios ir mūsų iš
ganymo kryžių, iš jo trykšta 
gausios malonės.

Pirmasis žodis

„Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino ką darą"

(Luko 23, 34)
Jėzaus kryžius įtvirtintas 

Golgotos viršūnėje. Iš abiejų jo 
pusių — du kryžiuojami pik
tadariai. Žydų minia tyčiojasi 
iš Jėzaus.

Pikti žodžiai, patyčios ir 
įžeidinėjimai tęsiasi įžūliai, be 
paliovos.

Motina Marįja skausmingai 
žvelgia į nukryžiuotą Dangaus 
ir Žemės Sūnų ir meiliom, 
švelniom, ašarotom akim jį 
guodžia.

Jėzus nešaukė ir nesi
skundė, bet — taip — Jis kal
bėjo. Kaip medžiai, kurie savo 
kvapniomis sultimis plauna 
kirvį, kuris juos kerta, Di
džioji Širdis, prikalta ant 
meilės ir išganymo medžio, 
prabilo švelniu pasigailėji
mo maldavimu: „Tėve, atleisk 
jiems, nes jie nežino ką darą”.

Atleisti — kam? Atleisti? 
Kodėl? Dėl to, kad jie nežinojo, 
ką daro. Jeigu jie būtų žinoję 
baisumą nusikaltimo, kurį at
liko pasmerkdami Gyvybės 
Davėją mirčiai, koks pasi
tyčiojimas iš teisingumo būtų 
buvęs pasigailėti piktadario 
Barabo, o ne Kristaus! Jeigu 
jie būtų žinoję ir toliau tęsę 
savo kruviną darbą, nesirū
pindami, kad kraujas, kurį jie 
liejo, buvo jų pačių išsigel
bėjimo ir išganymo kraujas, — 
jie niekad nebūtų buvę atpirk
ti. Šios sunkiausios jų nuo

dėmės visiškas nesupratimas 
leido jiems išgirsti Jėzaus at
leidimo žodžius.

„Tėve, atleisk jiems”. Žodis 
„Tėve” bylote bylojo: „Aš, Tavo 
Sūnus, kuris taip kenčiu, at
leidžiu; Tėve, atleisk ir Tu. Tu 
taip pat esi jų Tėvas. Tu juos 
sutvėrei pagal savo atvaizdą. 
Jie yra kalti, bet jie yra Tavo 
vaikai — dovanok jiems”.

„Dievas juk nesiuntė savo 
Sūnaus į pasaulį, kad pasaulį 
pasmerktų, bet kad pasaulis 
per jį būtų išgelbėtas” (Jono 3, 
1-17). „Ir nieko Tėvas neteisia, 
bet visą teismą pavedė Sūnui” 
(Jono 5, 22).

Kokia didelė ir nuostabi yra 
dieviškoji meilė, parodo pir
masis Jėzaus žodis nuo kry
žiaus.

Antrasis žodis

tau pažadu: dar šian
dien su manimi būsi ro
juje" ' (Luko 23,43)

Su Jėzumi prie kryžiaus 
buvo prikalti du piktadariai, 
po vieną iš kiekvienos pusės. 
Dešinėje kybojęs piktadarys, 
išgirdęs Jėzaus maldavimą, 
kad Tėvas atleistų, nes jie 
nežino, ką daro, prarado bai
mę ir meldė nuodėmių atleidi
mo sakydamas: „Jėzau, prisi
mink mane, kad ateisi į savo 
karalystę” (Luko 23,42).

Tai buvo paskutinė, ko gero, 
ir pirmoji nusikaltėlio lūpomis 
ištarta atgailos malda. Vienas 
mirštąs žmogus prašė kito 
mirštančiojo amžinojo gyveni
mo malonės. Žmogus, iš kinio 
viskas atimta, prašė kara
lystės iš kito mirčiai pasmerk
tojo, iš pažiūros neturinčio jo
kios galios. Pagal dieviškąjį 
planą, ne šventasis, o nusi
kaltėlis lydėjo pasaulio Kara
lių į dangaus karalystę. Ka
dangi šio nusidėjėlio prašymas 
palietė Kristaus atėjimo į pa
saulį priežastį — sielų išga
nymą, kryžiuojamas piktada
rys išvydo Jėzaus žvilgsnį, 
pilną užuojautos, meilės ir 
gailestingumo, ir čia pat iš
girdo iš kančios žiauriai su
žalotų lūpų atleidimo žodžius 
— antrąjį žodį nuo kryžiaus: 
„Aš tau pažadu: dar šiandien 
su manimi būsi rojuje”.

Atsivertęs nusikaltėlis bel
dėsi į dangaus duris tiktai 
vieną kartą, viską išpažin
damas, ir savo tikėjimu viską 
laimėjo.

Žemiškame mūsų gyvenime 
niekas negali gyventi be kry
žiaus. Labai apsirinka tie, ku
rie mėgina jo išvengti. Jei ku
ris nors iš mūsų įdėmiai nu
kreiptume savo žvilgsnį į 
kryžiaus veidrodį, turėtume 
būti labai užkietėję ir už
sispyrę, kad neprisipažintame 
esą toli nuo tikrojo nusiže
minimo, nepaisant kokį tobu
lumo laipsnį sau būtume pri
skyrę.

„Kas neima savo kryžiaus ir 
neseka paskui mane — never
tas manęs” (Mato 10,38).

Taigi kryžius yra bendra 
gerųjų ir blogųjų našta. Pats 
Kristus, kalbėdamas apie savo 
naštą, o tai yra kryžius, sakė: 
„Mano jungas švelnus, mano 
našta lengva” (Mato 11, 130). 

Piktųjų kryžius, priešingai, 
yra sunkus ir amžinas.

Viešpatie, noriu, kad Tavo 
pažadas: „Šiandien su manimi 
būsi rojuje” galiotų ir man, 
kad Tavo ištarti žodžiai mane 
padarytų išteisintą ir pašvęstą 
Tavo mirties švarinančia galia 
Tavo Tėvo karalystėje. Amen.

Trečiasis žodis
„Moterie, štai tavo sū

nus... Štai tavo motina”
(Jono 19, 26)

Saulė, kuri Golgotoje ką tik 
akinte akino, dabar pasidarė 
keistai žalsva, pelenų spalvos 
danguje: žmonių veidai atrodė 
bauginančiai išblėsę.

Erškėčių vainikas neleido 
Jėzui atsilošti ir priglausti 
galvą prie kryžiaus medžio, 
kad galėtų tvirčiau laikytis 
rankomis ir nors kiek paleng
vintų svorį, sutelktą į kojas. 
Jo nugara irgi nesiekė medžio, 
o visu kūno svoriu linko į 
priekį.

Šioje bauginančioje prie
blandoje Jėzus pavedė Joną 
Marįjai, o Mariją Jonui.

Ilgesingai žiūrėdamas į žmo
gų, suteikusį Jam žmogiškąjį 
gyvenimą ir sekusį Jį iki 
kryžiaus, Jėzus šiai pasaulio 
bendrininkei pasakė: „Mote
rie, štai tavo sūnus” (Jono 19, 
26).

Ir į savo numylėtą mokinį 
Joną Jėzus nesikreipė vardu, 
nes nuo dabar Jonas atstova
vo visai žmonįjai. Jam papras
tai pasakė: „štai tavo motina” 
(Jono 19,26).

Prie kančios kryžiaus Mer
gelė Marįja, srūdama ašaro
mis, tapo mūsų visų motina 
tuo momentu, kai ji prarado 
savo dieviškąjį Sūnų.

Jėzaus gimimas prakartėjė- 
je buvo džiaugsmo priežastis, 
tačiau krikščionybės gimimas 
tarėjo įvykti Kalvarijoje tik 
per skausmus ir kentėjimą. 
Dalyvaudama nukryžiavime ir 
Jėzaus mirty, Marija iš tik
rųjų tapo kankinių karaliene.

Jeigu žinotumėte, kiek teko 
iškentėti Marįjai ir kiek ji 
šiandien tebekenčia dėl mūsų 
nuodėmių, daug labiau veng
tume nuodėmės. Jos moti
niškoje globoje yra valstybių ir 
pasaulių likimas.

Marįja, mano Motina, pada
ryk, kad brolybė augtų tarp 
Tavo vaikų. Tavo globos šau
kiuosi, po Tavo apsiaustu 
glaudžiuosi, saugodamasis 
nuo gyvenimo audrų. Nepa
niekink mano netobulų mal
dų, kurias atgailojančia širdi
mi kreipiu į Tave. Neapleisk 
manęs, kai būnu nuodėmėje. 
Per savo širdį, nekaltą ir moti
nišką, išgydyk mane nuo visų 
mano dvasios ligų. Dangiškoji 
Motina — padėk man!

Ketvirtasis žodis

„Mano Dieve, mano Die
ve, kodėl mane apleidai?” 
„Eli, Eli! Lema sabacbta- 
ni?” (Mato 27, 46)

Nuo vidudienio iki trečios 
valandos popiet užslinko tam
sa, neįprasta ir bauginanti. 
Gamta, paklusdama savo Kū
rėjui, atsisakė duoti šviesą tuo

Francisco Herrera EI Mozo (jaunesnysis; g. 1612 Sevilijoje). 
„Nukryžiuotasis”. Medis, aliejus.

Rainer Maria Rilke
KRYŽIAUS ARTUMOJ

Esi toks didelis, kad aš jau išnykstu
Vien Tavo artumoj sustojęs.
Tu toks tamsus — mano šviesa mažoji 
Prasmės nustoja, atsišvietus Tavo apvadų.
Tartum banga eina Valia Tavoji, 
Užpildama kiekvieną iš dienų.

Tik mano ilgesys, Tau smakrą vos pasiekęs, 
Ir prieš Tave, tarytum, viens didžiausių angelų, 
Toks svetimas, išblyškęs, atleidimui nuodėmių 
Jis stovi į Tave sparnus ištiesęs.

Daugiau nenori jis bėgimo to bekraščio, 
Kur tik mėnuliai praslenka pro šalį blyškanai, 
Seniai pasaulis žinoma»jam pasidarė, 
Tartum liepsnojančiais sparnais tiktai
Prieš Tavo tamsų veidą atsistoti geidžia, 
Kad jo šviesusis atspindys įspėti leistų, 
Ar Tavo pilkas žvilgsnis jį prakeikia amžinai.

Šviesoj Tavęs dar tebeieško angelų tiek daug 
Kaktomis atsimušdami žvaigždynų,
Tave pažinę jų žibėjime, manydami.

Bet aš jaučiu, kada tiktai apie Tave rašau, 
Kad jie nusigręžia veidais ir vis toliau 
Nuo klosčių Tavo apsiausto danginos.

Nes Tu pats buvai tik svečias aukso ir tiktai 
Vienam laikotarpiui, kuris Tave
Maldavo tartum marmuras skaidriose maldose, 
Karaliumi kometų pasirodei; išdidžiai,
Lyg spindulių srove kaktoj švietei. /

Sutirpo anie amžiai, Tu namo grįžai.

Visai tamsus Tavasis veidas, apie kurį kalbu vis čia, 
Ir tavo juodo medžio rankos...

Iš vokiečių kalbos vertė
Irena Gelažienė

metu, kai buvo vykdomas bai
sus dievažudystės nusikalti
mas. Koks kontrastas, palygi
nus su Betliejumi daugiau 
kaip prieš trisdešimt metų, 
kai vidurnakty■> dangus prisi
pildė nežemiškos šviesos Iš
ganytojo gimimui pašlovinti. 
Dabar Kalvarijoje vidudieny 
užtemo saulė, ir pasaulis pa
skendo tamsoje.

Per didelį vargą ir tiktai 
savo valios jėga Jėzus stiebėsi 
visu kūnu ant prikaltų kojų, 
jas tiesdamas ir kūną kelda
mas. Akimirką Jėzaus kūnas 
atrodė tiesus. Pakėlęs galvą, 
jis žiūrėjo plačiai atvertomis 
akimis į po kojomis nusidrie
kusį pasaulį.

Dabar savo valios jėga ir 
savo sielos troškimu, atsisaky
damas šviesos ir žemiškos pa
guodos, Jėzus didžiu balsu 
sušuko: „Eli, Eli! Lema sa- 
bachtani?” — Mano Dieve, ko
dėl mane apleidai?”

Šiuo šauksmu mūsų die
viškasis Išganytojas lyg aidu 
atkartojo pradžią dvidešimt 
antrosios Dovydo psalmės.
Ai, mano Dieve, kodėl mane 

palikai?
Kodėl esi toks tolimas — toli 

nuo mano maldos, 
nuo mano dejonės šauksmo. 
Mano priešai spokso į 

mane ir džiaugiasi, 
dalijas tarp savęs mano 

drabužius, 
ir dėl mano apdaro 

kaulelius meta.
Betgi tu, Viešpatie, nesitolink 

nuo manęs!

Mano stiprybe, skubėk man 
padėti!

Buvo tamsybės valanda že

mėje, ir begalinis liūdesys 
kenčiančioje Kristaus sieloje. 
Kristus skendėjo tamsoje, jau
tėsi vienišas ir apleistas. Že
mė jau buvo apleidusi Jį, iš
keltą ant kryžiaus. Dangus 
irgi Jį apleido, užtraukdamas 
visuotinę tamsą. Nepaisant to, 
Jėzus, kabėdamas tarp žemės 
ir dangaus, juos sujungė į 
vieną. Šitame Jėzaus šauksme 
buvo išreikšti visi žmogiškieji 
jausmai, kada tamsioje nevilty 
šaukiamasi Dievo. Žmogui bū
ti be tikros meilės yra praga
ras.

Daugelis žmonių, gerų ir 
blogų, ne kartą jautėsi visų 
apleisti, tarp jų ir švenčiau
sias žmogus — mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus, kybodamas ant 
kryžiaus. Kristus turėjo iš
gyventi visiško apleistumo 
jausmą, kad ateityje žmonės, 
jausdami šią niūrią tuštumą, 
Jo šauktųsi. Joks žmogus, 
jausdamas vienatvės gūdumą, 
negali sakyti, nežinąs, ką 
reiškia būti Dievo apleistam 
Gyvenimas be Dievo yra aukš
čiausioji žmogaus vienatvė.

Nuodėmės nepažinęs, Jėzus 
buvo paverstas nuodėme. Iš
ganytojas dėl mūsų išganymo 
prisiėmė bausmes, kurių mes 
nusipelnėme. Kokį didžiulį iš
bandymą turėjo ištverti nusi
žeminimas ir kantrybė. To, 
kuris iš tikrųjų buvo Karalių 
Karalius. Tai buvo kraštlitinis 
nusižeminimas puolusiai žmo
nijai prikelti. ' ’ 'i i

Kalvarijoje kenčiąs apleista
sis Kristau! Atverki man ku
piną gailestingumo Tavo širdį. 
To meldžiu matydamas, koks 
skausmas šiandien slegia 
žmoniją. Amen.

Penktasis žodis

„Trokštu”
(Jono 19, 28)

Galgotoje tamsa gilėja. Jeru
zalės siluetas išnykęs. Net čia 
pat esančių Kalvarijos kalvų 
nebematyti. Tik kryžiaus vir
šūnė, lyg kokia išlikusi blyk
sinti švieselė, mainydamasi 
balta agato ir juoda onikso 
spalva, dar kartą primindama 
meilę ir neapykantą, atspindi 
dieviškąjį trofėjų.

Siūbtelėja stiprus sausas vė
jas, pilnas dulkių, šaltas ir 
troškinantis.

Evangelistas ir apaštalas Jo
nas rašo:

„Tada, žinodamas, jog vis
kas įvykdyta, kad išsipildy
tų Rašto žodžiai, Jėzus tarė: 
„Trokštu!” Tenai stovėjo in
das, pilnas rūgštaus vyno. Jie 
pakėlė ant izopo vytelės kem
pinę, pamirkytą vyne, ir pri
nešė prie Jo lūpų” (Jono 19, 
28-29).

„Trokštu”.
Koks nepakenčiamas buvo 

Kristui tas troškulys, kokia 
ilga ir nepakenčianti mūsų 
Išganytojo kantrybė.

Peržvelkime Jo kančią. 
Alyvų darželis. Sunkus kelias 
naktį ir kitą dieną nuo Getse- 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Ką Kristus kalbėjo nuo kryžiaus. — 1 pis.

Valandėlė su Vydūnu. — 2 psl.

„Trijų panterų” koncertas; lietuviai ir griaustinis. — 3 psl.

„Žaltvykslė” ruošiasi spektakliui; koncertavo Violeta 
Urmana. — 4 psl.

manės į Ano namus; nuo Ano 
namų į Kaifo namus; nuo Kai- 
fo į pretorijų pas Pilotą; nuo 
Piloto į Erodo rūmus ir vėl at
gal pas Pilotą. Pridėkime prie 
to negailestingą plakimą, ku
ris sukėlė deginantį troškulį, 
dar labiau išaugusį, kai Jis 
buvo vainikuojamas erškė
čiais. Po to nešė sunkų kryžių 
į Kalvarįjos kalną. Po to Jėzų 
nukryžiavo, ir iš keturių 
žaizdų rankose ir kojose liejosi 
kraujas, o troškulys darėsi tie
siog nepakenčiamas. Galiau
siai po trįjų valandų, praleistų 
tamsos glūdyje, negalima net 
įsivaizduoti, koks troškulys 
kankino Jo švenčiausiąjį 
kūną.

„Trokštu”.
Taip, kaip buvo išprana

šauta Dovydo psalmėje:
Gerklė mano išdžiūvusi lyg 

molio šukė, 
mano liežuvis limpa prie 
gomurio. (Ps. 22,16)
... Laukiu užuojautos, bet 

nėrajokios, 
ieškau paguodos, bet 

nerandu, kad paguostų.
Į mano maistą jie deda

nuodų, 
Troškuliui numalšinti man 

jie duoda acto. (Ps. 69,21-22) 
Nukelta į 2 psl.
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Esmingiausia Velykų patirtis
Vidmantas Valiušaitis

Velykos yra džiaugsminga 
pavasario šventė, sklidina 
naujos gyvybės pumpurų, 
blausių pirmųjų žiedų, raš
tuotų ir spalvingų margučių, 
iškilmingų bažnytinių apeigų. 
Ši šventė daugeliui žmonių 
siejasi ir su maloniu pasižmo- 
nėjimu, sočiomis vaišėmis ir 
šventinės atvangos pramogo
mis. Buitinė Velykų švenčių 
plotmė Lietuvoje vyrauja. Ji 
reikalinga. Ji padeda žmogui 
nusipurtyti kasdienybės dul
kes, atsitolinti nuo nepabai
giamų darbų, akimirkai stab
telėti ties gyvybės pergalės 
prieš mirtį pažadu.

Tačiau buitine šventės plot
me Velykų prasmė nesibaigia. 
Visos Katalikų Bažnyčios — 
tiek dvasininkų, tiek ir sąmo
ningų krikščionių pasauliečių 
— pareiga siekti, kad daugiau 
žmonių galėtų džiaugtis ne 
vien buitiniu arba regimuoju 
Velykų pradu, bet galėtų per
gyventi ir asmeninį persikei
timą, laiduojantį neregimą, 
dvasinį Velykų švenčių klodą. 
Senojo Testamento žodžiais 
tariant, tai būtų Paschos arba 
Perėjimo išgyvenimas, kurį 
žydai mini kaip išėjimą iš 
Egipto nelaisvės į Pažadėtąją 
Žemę, ir kurį Kristus — savo 
kraujo auka — pripildė nau
jos prasmės: Perėjimo iš žmo
gaus būtį smelkiančio blogio, 
nuodėmės nelaisvės į Kris
taus teikiamą Prisikėlimo ir 
atsimainymo laisvę.

Šitas Perėjimo suvokimas ir 
jo apmąstymas būtų pats es
mingiausias Velykų švenčių 
pradas. Susieti savo gyveni
mą, savo asmeninę patirtį ir 
apsisprendimus su Kristaus 
įvykdytu žygiu, Jo mirtimi, 
Prisikėlimu ir gyvenimu, bū
tų tiesioginė žmogaus atsi
naujinimo pastanga, jo asme
ninis žygis „senojo” žmogaus 
perkeitimo link.

Mūsų tautos dvasinio ir fizi
nio išsilaisvinimo žygis, pra
sidėjęs 1990 Kovo 11-ąją, turi 
nemaža panašumų su žydų 
išėjimu iš Egipto nelaisvės. Iš 
pradžių laisvės euforija užde
gė beveik visus be išimties, at
vedė minias žmonių į bažny
čias, šimtatūkstantiniais tira
žais siūbtelėjo nauja spauda. 
Po to buvo stebimas ne ma
žiau ryškus atoslūgis.

Tačiau tai vargu ar nusivy
limo ar net pasmerkimo ver

i X.

Velykų ryto procesija Lietuvoje.

tas reiškinys. Tai labai žmo
giška ir suprantama. Ir seno
vės žydai, entuziastingai pa
sikėlę išeiti iš Egipto vergo
vės, patyrę vargo bei nepritek
lių, burbėjo prieš Mozę, nepai
sant Dievo rodomų ženklų ir 
stebuklų. Ne visi žmonės 
aukštesnių dalykų ilgisi labai 
sąmoningai, juo labiau — iš
tvermingai jų siekia. Dauge
liui jie yra brangūs tol, kol ne
reikalauja asmeninio apsiribo
jimo ar aukos. Natūralu, daly
vaujančiųjų ar norinčiųjų tęs
ti pradėtą žygį skaičius, daž
niausiai, mažėja.

Kaip ir senovės žydai ke
lionėje per Sinąjaus dykumas, 
kad ir murmėdami, priekaiš
taudami vedliams ar kartais 
net ir nusigręždami nuo savo 
pirmykščio apsisprendimo dėl 
prarastos tariamos gerovės 
vergijoje, lietuviai vis tiek 
kantriai eina į savo Pažadė
tąją Žemę pasirinktąja krypti
mi. Gal ne taip entuziastin-

Neužmirštamos
Velykos Lietuvoje

Vytautas Antanas Dambrava

Nuo apyaušrio dundėjo sun
kūs vario būgnai. Jie budino 
žmones, kėlė ramiai snaudusį 
pavasarį. Jų garsas pasitiko 
bažnyčion beskubančius: va
žiuojantieji dar greičiau sura
gino arklius, pievų takeliais ar 
paupiais traukiantieji žingsnį 
paspartino. Jau brėško.

* * *
Bažnyčia pilna žmonių. 

Daugelis visą naktį čia pralei
do. Budėdami ir laukdami. 
Ten, prie šoninio altoriaus, 
stovi uniformuoti kariai, vaiz
duodami Romos sargybinius. 
Čia pat ilsisi drobulėn suvy
niotas Kirstus, o viršuj, gėlėse 
skęsta Švenčiausiasis.

Pro plačiai pravertas duris 
nesulaikomai veržiasi žmonių 
srovė. Prie altoriaus neramiai 
sukinėjasi vaikai, dairydamie
si tai į zakristijos duris, tai į 
vargonus, kurie, atrodo, lūš, 
neišlaikydami choristų ir visos 
apylinkės muzikantų, susine
šusių dūdas, klarnetus ir 
smuikus, kad tik „visokia dva
sia pagarbintų Viešpatį”.

m

gai, gal ne taip masiškai ir 
efektingai. Tačiau pakanka
mai nuosekliai, daugelio žmo
nių pastangomis, palaipsniui 
įtvirtinama tai, už ką tokią 
aukštą kainą visų laikų oku
pacijų nelemtyje sumokėjo 
laisvę gynusi Lietuvos rezis- 
tencįja.

Dvasinės laisvės teritoriją
— laisvės nuo žmogaus būtį 
smelkiančio blogio, nuodėmės
— pašauktas ginti kiekvienas 
žmogus. Pascha arba Perėji
mas velykinių varpų gaudesiu 
kviečia į Kristaus teikiamą 
Prisikėlimo ir Atsimainymo 
laisvę, žadina tapti tiesos re
zistentu, išdrįstančiu atsistoti 
prieš moralinį pakrikimą, ne
atsakingumą, politinę trum
paregystę ir ideologinį fana
tizmą, o drauge — ragina tap
ti kantriu ir ištvermingu pi
ligrimu, jo maldingoje kelio
nėje už žmogaus vertės pri
pažinimą, tarpusavio solida
rumą ir artimo meilę.

Suskamba varpelis. Žila
galvis kunigas, apsisiautęs 
sniego baltumo kapa, skuba 
prie prisikėlimo laukiančio 
Kristaus. Žmonės, kaip viena 
banga, siūbteli ton pusėn. Vėl, 
kaip kiekvienais metais, vie
nam paduodama nešti mirtį 
nugalėjusio Kristaus statu
lėlė, kitam — kryžius, perjuos
tas raudona stula, trečiam — 
Velykų žvakė.

Kunigas prisiartina prie al
toriaus. Prisikėlimo valanda 
— čia pat.

Po akimirksnio jis, laikyda
mas rankose monstraciją, atsi
suka į žmones, ir visa baž
nyčia sugaudžia galinga per
galės giesme: „Linksma diena 
mums nušvito”.

Aleliuja!
Ši giesmė džiaugsmu tvindo 

visų širdis. Šioji pergalės ku
pina giesmė, kuri veržiasi gi
liai iš žmonių krūtinių, kuri 
griaudžia vargonais, skamba 
trimitais, verkia smuikais... 
Procesijai išslinkus švento- 
riun, ją trenksmingai pasitin-

Albrecht Ąltdorfer (1410—1(538). Kristaus Prisikėlimas.

ka būgnai ir patekančios sau
lės spinduliai. Velykinės gies
mės ritmui pritaria ir varpai, 
aidėdami kloniais. Už var
pinės sproginėja paraku už
taisytos beržo trinkelės.

Aleliuja!
Ir niekad, rodos, nejuto se

nasis varpininkas tiek savy 
jėgos, kaip šį ankstų rytą. Lyg 
jį savo rankose būtų laikęs. 
Lyg jis būtų davęs ženklą nu
busti rytui, atgimti pavasa
riui, čiulbėti paukščiams ir vi
sas pievas saulės spinduliais 
nužerti.

Giesmės žodžiais žmonės 
guodžiasi ir raminasi. Dažnas 
nesupranta, ko jam visu kūnu 
eina šiurpas, ko rieda skruos
tais ašaros, ko liūdna ir grau
du šioje pergalės procesijoje. 
Tačiau kiekvienas širdy junta, 
jog tai ne sielvarto, o džiaugs
mo ir vilties ašaros.

Ir kai procesija, triskart 
apėjusi aplink šventorių, grįž
ta bažnyčion, visi nušvitusiais 
veidais klausosi Aušrinės, 
paskui Mišių, pamokslo — ir 
velykinių giesmių.

Po pamaldų žmonės pasipila 
į šventorių, spausdami pažįs
tamiems rankas, bučiuodami 
juos ir perduodami linkėjimus, 
kuriuos byloja širdis, o šypse
nas dar labiau nuškaidrina 
jau aukštai pakilusi saulutė.

Jaunimas, nebetverdamas 
smalsumu, skuba prie vežimų, 
rausdamiesi šiene suslėptų 
įvairiaspalvių margučių ir čia 
pat, kalendami į dantis, tikri
na, kieno stipresnis. Vyresnie
ji tebeklupinėja prie šoninio 
altoriaus, atrinkinėdami savo 
pašventintus ryšulėlius su ve
lykiniais valgiais.

Po valandėlės vėl visais ke
liais rieda įsismaginę vežimai, 
o takais ir keleliais pasišo
kinėdami grįžta vaikai. Ir, ro
dos, jau iš tolo šviečia sodybos, 
boluoja smėliu nubarstyti ta
keliai, akį traukia sutaisytos 
lysvės.'

Trobų vidus blizga. Vienoje 
kertėje stovi balta lino stal
tiese užtiestas stalas, o ant jo
— velykiniai valgiai: su tra
diciniu paršiuku, kumpiu, 
paukštiena, skaniai kvepian
čiais pyragais ir kitais skanu
mynais. Vaikų akys nenuslys
ta nuo gausybės kiškio dovanų
— margučių.

Pašlaksčius švęstu vandeniu 
Velykų stalą ir sukalbėjus 
maldą, visi sėda iškilmingų 
pusryčių. Po ilgo Gavėnios 
pasninko visi valgo, kiek šir
dis geidžia. Čia pat prasideda 
margučių mušimas. Ypač ra
ginama neatsilikti su kumpiu
— žiūrėti, kad trečiai dienai 
liktų tik kaulas, kurį, nunešus 
galulaukėn, būtų galima už
kasti, kad, gink Dieve, vasarą 
ledai javų neišdaužytų.

Po pusryčių prasideda kitos 
nesuskaičiuojamos linksmy
bės. Vieni kalena kiaušinius, 
ieškodami stipriausio, kiti jais 
keičiasi, ritinėja, ar plukdo 
loveliuose ežere. Treti skuba į 
kluonus ar sodus pasisupti 
įtaisytose sūpynėse. Lalau- 
ninkų būriai eina per kaimus, 
su giesmėm ir dainom vilioda
mi kiaušinius, merkdami akį 
merginom, krėsdami išdai
gas. Pievom ir kloniais skam
ba, aidi dainos, muzika ir juo
kas.

Į pavakarį atbilda vežimas 
su marškomis uždengtu kubi
lu vandens. Smalsuolių būriai 
seka vežimą, prašydami paro
dyti, ką gi jis ten gabena. 
Tada vežėjai nuima nuo kubi
lo marškas ir, paėmę kaušą 
vandens, šiūptelia. Kiek tada 
juoko. Žino, kad daugiausia 
vandeniu aplietas bus geros 
sveikatos, susilauks Dievo pa
laimos.

Saulei pasislėpus dar ilgai 
džiūgauja lietuviškas kaimas, 
o senieji kalba apie naują sėją, 
naują vasarą ir naują derlių. 
Širdyse — ūpas ir nauja viltis
— Kristus priąikėlė. Aleliuja!

Kazys Bradūnas

VELYKNAKČIO RAUDA

Kelkis, Dievo Sūneli,
Rūpesčių Rūpintojėli, 
Dangaus Pasiuntinėli.

Sausas medis jau sprogsta,
Krauju atgaivintas, 
Kietos širdys jau gruzda, 
Jau akys rasoja —

Kelkis, Dievo Sūneli, 
Mūsų vargo broleli, 
Žemės Rūpintojėli.

PRISIKĖLIMO APEIGOS

Tavęs neužkasiau
Į sausą kopų smėlį
Rankom nuogom.
Girdi —
Tai skambina varpeliai vyturėlių 
Prisikėlimo apeigom.

O, neaprėpiama pavasario erdvė. 
Žvaigždynais nurasoję vakarai! 
Jau plyšta kevalo žievė,
Ir pliūptelia, lyg liepsnos pumpurai, 
Nudeginę pirštus.
Šaltus pirštus mirties.
O tu rankas ištiesk! —

Žėriu nuo tavo karsto
Gimtinės žemės saują, 
Užpiltą per anksti.
Kelkis! — 
Kūną ir kraują 
Saulė atnašauja, 
Kad būtum vėl jauna, 
Kad būtum vėl skaisti.

PRISIKĖLIMAS

Pro ežero rūkus į kitą pusę 
Neprasiskverbia akys ir gana.
Bet jau suošia, susiūruoja pušys — 
Prasideda giedrėjanti diena.

Iš požemio išrieda saulė,
Tartum viščiukas iš kiaušinio... 
Prisikėlimo laukei valandom.
Dabar klausaisi
Paukštės balso sidabrinio
Lyg apreiškimo,
Rašomo gaidom.

VELYKINIS

Net apie mirtį 
kalbąs eilėraštis
Yra poezijos Prisikėlimas.

Kai Žodis nurita
Nuo kapo akmenį
Ir poezija skamba.

PRISIKĖLIMAS

Gerasis aitvaras
Kyla iš pelenų
Ir kryžkelėse dalina
Visų šalių praeiviams
Duoną ir druską.

Rūpestingi rūpintojėliai
Rengia nakvynę ir poilsį,
Kad rytoj, 
Saulei tekant, 
Nepavėluotume 
Prisikėlimam

Sutelktinė. „Aidai”. 2001

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Velykinėmis temomis.: V. A. Dambrava, V. Valiušaitis, K. 
Bradūnas. — 1 psl.

J. Kralikausko romanai; Lietuva žemėlapiuose. — 2 psl.

Meno kalba su Lietuva; knyga apie P. Dovydaitį. — 3 psl.

Leidiniai. — 4 psl.
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Mokslo darbų žiedas
t

Dalyvaujant gausiam bū
riui mokslininkų, vyriausybės 
ir visuomenės atstovų, Lietu
vos Mokslų akademijos di
džiojoje salėje buvo iškilmin
gai paskelbti 2002 metų Lietu
vos mokslo premijų laureatai, 
jiems įteikti diplomai ir pre- 
mijos (už kiekvieną darbą — 
42,000 litų). Kai premįjų ko
miteto pirmininkas prof. K. 
Makariūnas pasakė, kad už 
darbus humanitarinių, socia
linių, fizikos, biomedicinos, 
technologijos mokslų srityse 
šįkart paskirta 12 premįjų, jas 
pelnė 38 mokslo darbuotojai, 
pagalvojau, kad į Čikagoje 
netrukus prasidėsiantį Pasau
lio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumą mūsų atstovai ga
lės vykti ne tuščiomis ranko
mis. Didelius, net ir pasau
linės reikšmės darbus atliku
sius laureatus, apdovanojimus 
jiems įteikęs ministras pirmi
ninkas A. Brazauskas pavadi
no mokslo žiedu.

Humanitarinių mokslų sri
tyje premija paskirta Lietuvos 
istorijos instituto vyr. moksli
nei bendradarbei dr. Ingei 
Lukšaitei už monografiją Re
formacija Lietuvos didžiojoje 
kunigaikštystėje (LDK) ir Ma
žojoje Lietuvoje — 16 a. tre
čias — 17 a. pirmas dešimt
metis.

Mokslo premįjų komiteto 
Humanitarinių ir socialinių 
mokslų sekcįjos pirmininkas 
prof. D. Kaunas pažymėjo, 
kad ši J. Lukšaitės studįja — 
tai daugiau negu 30 metų jos 
kruopščių tyrimų rezultatas, 
pagrįstas gausiais Lietuvos ir 
užsienio archyvų šaltiniais, 
kurių dauguma iki šiol nebuvo 
įtraukti į istoriografiją. Ši mo
nografija originali ir svarbi, ne 
tik Lietuvos, bet ir bendraeu- 
ropiniu lygiu.

Pasirinkusi reformaciją, 
kaip reiškinį, labai stipriai 
įtakojusį 16 a. Lietuvos kul
tūros raidos kryptį, tempą bei 
formas, J. Lukšaitė savo stu
dijoje nuosekliai atskleidžia 
jos vidinę sąrangą. Monografi
joje išnagrinėta, kaip atsirado 
reformacįjos pažadinta, naujo
viškai mąsčiusi, kūrybinga 16 
a. LDK visuomenė, kaip tuo
metinės Vakarų Europos kul
tūra siejosi su lietuviškosios 
kultūros terpe, kaip išaugo tos 
epochos didžiosios asmenybės 
ir jų darbai. Savo darbe J. 
Lukšaitė pirmą kartą aiškiai 
ir įtikinamai atskleidžia kul
tūrines jungtis tarp LDK ir 
Mažosios Lietuvos, susiejusias 
šias dvi vieno lietuviško me
džio šakas, atveria duris į du 
savitus, genetiškai lietuvybe 
paženklintus pasaulius.

Svarbu ir tai, kad monogra
fijos autorė parodo, jog, nepai
sant natūralios, tuo metu pa- 
sireiškusios, konfrontacijos 
tarp katalikybės ir protestan
tizmo, šios abi Vakarų krikš
čionybės šakos teigiamai vei
kė viena kitą, kad jų konku- 
rencįja skatino kultūros, mok
slo ir visuomenės raidą LDK. 
Tai padėjo modemizuotis tiek 
pačiai valstybei, tiek ir vi
soms trims LDK vyravusioms 
krikščionybės šakoms — ka
talikybei, stačiatikybei ir pa
tiems protestantams. Premijuo
ta monografija taip pat aki
vaizdžiai parodo, kad šios 
natūralios, savaiminės konku- 

rencįjos dėka, LDK nuo 16 a. 
pradžios iki 17 a. pradžios 
bent jau kultūros ir visuo
menės brandos srityje, labai 
priartėjo prie Vakarų pasau
lio. Tai buvo milžiniškas im
pulsas lietuvių kultūrai, įpū
tęs jai gyvybę tuo metu ir ne
leidęs jai išblėsti per negandų 
pilnus Ateinančius tris šimtus 
metų iki modernios Lietuvos 
valstybės susikūrimo 20 a.

Mokslo premiją už 2001 m. 
Lietuvių kalbos instituto iš
leistą Frazeologijos žodyną 
pelnė žinomas kalbininkas, 
prie visų didžiojo Lietuvių kal
bos žodyno tomų dirbęs, hu
manitarinių mokslų daktaras 
Jonas Paulauskas (Frazeologi
jos žodyno redaktorius) ir trys 
rengėjos — Irena Ermanytė, 
Gertrūda Naktinienė ir Zita 
Šimėnaitė. Šių kalbininkų pa
rengtame Frazeologijos žody
ne surinkti ir susisteminti 
vaizdingi gyvosios lietuvių 
liaudies kalbos, senųjų raš
tijos paminklų, o taip pat gro
žinės literatūros kūrinių ir pe
riodinių leidinių posakiai. Žo
dynas svarbus ne tik kaip 
frazeologįjos tyrimų objektas, 
bet ir kaip nemažą įtaką ben
drinės lietuvių kalbos vartose
nai turintis leidinys. Jis reika
lingas, ne tik lietuvių kalbos 
specialistams, bet ir visai 
skaitančiai bei rašančiai vi
suomenei — rašytojams, žur
nalistams, mokytojams ir mo
kiniams, sakė humanitarinių 
ir socialinių mokslų sekcįjos 
pirmininkas prof. D. Kaunas.

Jau trečiąją valstybinę moks
lo premįją pelnęs, kalbininkas 
dr. J. Paulauskas sakė, kad 
Frazeologijos žodyne panaudo
ti, ne tik Lietuvoje, bet ir iš
eivįjoje gyvenusių ar tebegyve
nančių rašytojų Alės Rūtos, A. 
Škėmos, M. Katiliškio, E. Cin
zo ir kitų kūrinių vaizdingi po
sakiai.

Socialinių mokslų srityje 
mokslo premįja pažymėtas So
cialinių tyrimų instituto vyr. 
mokslo darbuotojo dr. Romu
aldo Grigo darbų ciklas Lietu
vių tautos socialinės organiza
cijos ir jos pokyčių analizė 
(1991-2001 m.).

Savo darbuose dr. R. Grigas, 
be kita ko, kritiškai analizuoja 
pokyčius, ne tik mūsų tautos 
socialinėje, bet ir politinėje 
(valstybinėje) jos organizaci

Grupė mokslininku — onkologų, premijuotų už darbus, padedančius įveikti vėžinius susirgimus. Iš 
kairės: doc. Giedrė V. Streckytė, dr. Liudvika L. Griciūtė, prof. Ričardas Rotomskis.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

joje, ypač pabrėždamas su 
globalizacįja susijusius poky
čius ir perspektyvas. Šių 
darbų autorius nuosekliai lai
kosi principo: tauta pasaulyje 
ir pasaulis tautoje. Tauta jį 
domina ne kaip savyje gyve
nantis žmonių junginys, o 
kaip istorįjos ir kultūros iš
kelta ypatinga socialinės orga
nizacijos forma, įgalinanti 
užtikrinti savo kultūros, ypač 
jos dvasinių komponentų tęs
tinumą, žmonių bendruome
ninį sutarimą.

Premįjomis pažymėti net 
trys fizikos mokslų darbai. Tai 
darbų ciklas Fazinių virsmų 
kietame kūne teorinis ir eks
perimentinis tyrimas, kurį at
liko Vilniaus universiteto do
centas dr. Saulius Lipinskas ir 
dr. Jūras Banys, o taip pat 
Puslaidininkių fizikos institu
to vyr. mokslo darbuotojas dr. 
Evaldas Tomau.

Apibūdindamas šį darbų 
ciklą, Fizikos mokslų sekcijos 
pirmininkas prof. M. Sapago- 
vas pažymėjo, kad ši moksli
ninkų grupė per praėjusius 15 
metų išvystė Lietuvoje naują 
mokslo šaką — fazinių virsmų 
(veiksmų) fiziką. Jie sukūrė 
iš esmės naujus teorinius mo
delius, paaiškinančius fazinius 
virsmus tiek konkrečiai ty
rinėtose, tiek ir abstrakčiose 
modelinėse sistemose. Autorių 
ištirtos medžiagos pritaikomos 
lazerių, telekomunikacijų, in
formacinėse technologijose. 
Premijuotas šių darbų ciklas 
— svarus indėlis į pasaulinį 
mokslą — kieto kūno fiziką.

Kitas premįjuotas fizikos 
srities darbas — Stohastinių 
(tikimybinių), aritmetinių ir 
kombinatorinių procesų ri
binės teoremos ir modeliavi
mas. Šio darbo autoriai, pasi
dalinę premįją už šį darbą, — 
Vilniaus universiteto Mate
matikos ir informatikos fakul
teto profesoriai — Mindaugas 
Bloznelis, Vizgirdas Macke
vičius ir Eugenįjus Mansta- 
vičius. Pasak prof. M. Sapaga- 
vo, šių profesorių darbų ciklas 
tęsia garsios, pasaulyje gerai 
žinomos, Lietuvos tikimybių ir 
skaičių teorįjos mokyklos tra
dicijas. Pratęsdami akade
mikų J. Kubiliaus tikimybinės 
skaičių teorįjos, V. Statule- 
vičiaus ribinių teoremų ir B. 
Grigelionio tikimybinių pro

cesų tyrimus, premijos laurea
tai gavo labai reikšmingų ir 
didele dalimi išbaigtų teorinių 
rezultatų. Teoriniai šių darbų 
ciklo rezultatai yra tampriai 
susiję su šiandien pasaulyje 
smarkiai besivystančiomis tai
komosios matematikos šako
mis — finansų bei draudos 
matematika, imčių teorija, 
kriptografija ir kt.

Premiją fizikos mokslų sri
tyje taip pat pelnė Vilniaus 
universiteto Medžiagotyros ir 
taikomųjų mokslų instituto 
darbuotojai daktarai Artūras 
Žukauskas, Saulius Antanas 
Juršėnas, Gintautas Tamulai- 
tis ir Fizikos instituto vyr. 
mokslo darbuotojas dr.. Vid
mantas Gulbinas. Jų darbų 
cikle visapusiškai ištirti elek
troniniai vyksmai puslaįdinin- 
kinėse medžiagose ir pačiuose 
mažiausiuose (nano) dariniuo
se, juos stipriai sužadinus 
šviesos kvantais. Šie metodai 
pasaulyje dabar tapo ypatin
gai aktualūs. Tai sudarė sąly
gas šio darbų ciklo autoriams 
įsijungti į platų tarptautinį 
bendradarbiavimą naujausių 
puslaidininkinių medžiagų ty
rimo srityje ir prisidėti ku
riant pamatus optoelektroni- 
kos pramonei Lietuvoje.

Šį kartą aukštai įvertintas 
Lietuvos medicinos mokslas. 
Už naują vėžio gydymo me
todą mokslo premija pažymėti 
net devyni šios srities specia
listai: tai biochemikas, geneti
kas, Lietuvos Mokslų akade
mijos prezidentas, naujasis 
Vilniaus universiteto rekto
rius, akademikas Benediktas 
Juodka, plačiai žinoma onko- 
logė dr. Liudvika L. Griciūtė, 
Vilniaus universiteto kvanti
nės elektronikos katedros spe
cialistai prof. Algis P. Piskars
kas, prof. Ričardas Rotomskis, 
doc. Giedrė V. Streckytė, Vil
niaus universiteto Biochemi
jos ir biofizikos katedros prof. 
Vida Kirvelienė, Vilniaus On
kologijos instituto direktorius 
prof. Konstantinas P. Valuc- 
kas, šio instituto laboratorijos 
vedėja L. Bloznelytė-Plėšnienė 
ir Vilniaus universiteto Bio
chemijos laboratorijos specia
listė dr. Janina Didžiapetrie- 
nė. Jų gauti mokslinių tyrimų 
rezultatai sudarė prielaidas 
sėkmingai įdiegti šviesai jaut
rius cheminius junginius (fo-

Mokslo premįją pelnę kalbininkai Frazeologijos žodyno sudarytojai, tarp kitų laureatų. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Zita Šimėnaitė, dr. Jonas Paulauskas, Irena Ermanytė ir Gertrūda Naktinienė.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

tosensibilizatorius) kliniki
niam gydymui. Taip pat su
kurtas lazerinis šaltinis, nau
dotinas navikų gydymui (tera
pijai), pagerintos kai kurios 
gydymo metodikos. Lietuvos 
onkologijos klinikoje šios moks
lininkų grupės sukurtu meto
du jau sėkmingai gydyti keli 
šimtai ligonių. Už šviesai jaut
rių cheminių junginių tyri
mus, pritaikomus gydymui, 
šio darbo autoriams buvo pa
skirta JAV Lazerių draugijos 
Maiman premija.

Priešvėžinių įvairių gamti
nių junginių ir aplinkos ter
šalų (sprogmenų) poveikį žmo
gaus organizmui tyrė Bio- 
chemįjos instituto skyriaus ve
dėjas dr. Narimantas Čėnas 
ir akademikas dr. Juozas Ku
lys. Už šių darbų ciklą jiems 
įteikta mokslo premija.

Tokio įvertinimo susilaukė 
taip pat Ekologijos instituto 
moksliniai darbuotojai dr. 
Vincas Būda, dr. Akleksandr 
Jurkevič, dr. Alina J. Šveis- 
tytė ir dr. Vidmantas Kara
lius. Jų darbų cikle Gyvūnų 
elgsenos reguliatorių tyrimai 
pirmą kartą išaiškintos paukš
čių bei vabzdžių elgseną le
miančios kai kurios cheminės 
medžiagos, struktūros, hor
monų ir neuromediatorių tar
pusavio sąveikos, sistemos bei - darbščios fondo moterys, vado- 
medžiagų apykaitos sukeliami 
elgsenos pakitimai. Šis origi
nalus darbas gana svarbus 
įnašas į gyvūnų elgsenos regu
liavimo mokslą, pažymėjo 
Mokslo premįjų komiteto bio
medicinos sekcijos pirminin
kas dr. M. Žalakevičius.

Už darbų ciklą Lietuvos pa
viršiniai vandens ištekliai, jų 
kaita ir naudojimas energeti
kai bei jūrų transportui moks
lo premiją pelnė trys Lietuvos 
energetikos instituto specialis
tai — prof. Brunonas Gailiu- 
šis, dr. Jonas Jablonskis ir 
vyr. mokslo darbuotoja Milda 
Kovalenkovienė. Be kita ko, jų 
darbuose nustatytos vandens 
išteklių naudojimo sąlygos bei 
pateiktas Lietuvos vandens 
ūkio rajonavimas. Šių ir kitų 
darbų tikslas — ištirti Lietu
vos vandens ekologinės siste
mos „baseinas — upė — Kur
šių marios — „Baltijos jūra” 
ekologinį tvarumą, intensyviai 
naudojant vandens išteklius 
pramonėje, energetikoje, van
dens transporte, miestuose ir 
žemės ūkyje.

Technologijos mokslų srityje 
laureatais tapo Kauno tech
nologijos universiteto profeso
riai Jonas Gylys, Gintautas

Miliauskas ir Stasys Šinkū
nas. Premiją jie pelnė už dar
bus, nagrinėjančius impulso, 
šilumos ir masės pernešimą 
termoenergetiniuose objek
tuose. Šie darbai rodo, kad 
Kauno technikos universiteto 
šilumos ir atomo energetikos 
katedroje susiformavusi nauja 
sudėtinių šilumos ir masės 
pernešimų dvifazinėse siste
mose tyrimo mokykla. Be kita 
ko, šių mokslininkų darbai su
daro galimybę padidinti Igna
linos atominės elektrinės sau
gą*

Mokslo premiją pelnęs Vil
niaus Gedimino technikos

Muzikų rėmimo 
fondo užmojai 

„Sugrįžimai”

Apie Lietuvos muzikų rė
mimo fondą Drauge rašoma ne 
pirmą kartą, todėl dienraščio 
skaitytojai žino, kad fondas 
gyvuoja jau dvylika metų ir 
puikiai įvairina Lietuvos mu
zikinį gyvenimą, ieškodamas 
jaunų talentų, padėdamas 
jiems ir jų pedagogams reikš
tis ne vien savoje šalyje. Be to, 

vaujamos Liucijos Stulgienės, 
kasmet organizuoja daug įvai
riausių programų, koncertų ir 
jų ciklų, sukviečia į renginius* 
tūkstančius žmonių.

Šį sykį skaitytojams papa
sakosiu apie fondo renginius, 
vykstančius šį pavasarį ir va
sarą. Tai jau tradicinis penk
tasis festivalis „Sugrįžimai”, 
kuriame koncertuoja kitose 
šalyse gyvenantys ir besimo
kantys lietuvių muzikantai 
bei naujas vasaros koncertų 
ciklas „Druskininkų vasara su 
M. K. Čiurlioniu.”

Dvidešimt „sugrįžimų” 
vakarų

„Sugrįžimuose” kasmet pa
geidauja dalyvauti daug dau-

Šio šeštadienio priedo puslapiuose.

Mokslo premijų šventė; muzikai sugrįžta tėvynėn. — 1 psl.

Petro Babicko odisėja. — 2 psl. 

Lituanistikos tyrimų ir studijų centras gavo vertingą 
dovaną; dail. E. Žvaigždinio meno paroda. — 3 psl.

Rokas skambino Čiurlionį; apie fotomenininkę Oną 
Pajedaitę; paminėta Aušros sukaktis. — 4 psl.

universiteto Pastatų kon
strukcijų katedros profesorius 
Vytautas J. Stauskis savo dar
buose tyrė salių akustiką, 
priėmė inžinerinius sprendi
mus jai pagerinti. Jis parengė 
rekomendacįjas Lietuvos 
Operos ir baleto, Vilniaus Fil
harmonijos, kitų salių ir baž
nyčių garso sklidimui, skam
bėjimui pagerinti. Be daugelio 
kitų tyrimų ir darbų, J. Staus
kis suprojektavo dainų estra
das Alytuje, Rokiškyje, kon
certinę estradą Šventojoje.

Algimantas A. 
Naujokaitis

giau jaunų Lietuvos talentų, 
gyvenančių kituose kraštuose, 
negu įmanoma tuos norus pa
tenkinti. Tad jau dabar, kaip 
pasakoja Liucija Stulgienė, 
galima pasakyti ne vieną pa
vardę iš, sakysim, 2004 ar net 
tolesnių festivalių. Labai džiu
gu, kad renginiu susidomėjo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, kai kurie jo padaliniai, 
norintys prisidėti, paremti ten 
gyvenančių muzikantų kelio
nes į Lietuvą. Jau keletą metų 
beveik visus „Sugrįžimų” kon
certus lanko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis su 
žmona, užsienio valstybių am
basadų darbuotojai.

Šiemet numatyta surengti 
dvidešimt festivalio koncertų. 
Pirmasis — Vilniaus Rotušėje 
balandžio mėnesį. Jame grojo, 
atlikėjos — pianistė Guoda 
Gedvilaitė ir Tonio Henkel 
(violončelė).

Beje, tradicija lietuviui iš 
svetur atvažiuoti su kitu tos 
šalies kolega, vis labiau propa- 
guotina.

Nukelta į 2 psl.
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Didžioji tautos šventė
Gyvybės medis

Lietuva, kaip ir mūsų tau
tiečiai užsienyje, jau ruošiasi 
šiemetinei Pasaulio lietuvių 
dainų šventei, kuri įvyks Vil
niuje liepos 3-6 d. Dar ir 
anksčiau Dainų šventės daly
vius, užsienio svečius, turis
tus, visuomenę pakvies kitos 
reikšmingos programos ir ren
giniai.

Tiek Pasaulio lietuvių dainų 
šventė,.tiek kiti renginiai ski
riami didžiai datai — Lietuvos 
valstybės — karaliaus Min
daugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejui, — spaudos konfe
rencijoje pabrėžė kultūros 
ministrė Roma Dovydėnienė.

Susitikime su žurnalistais 
Kultūros ministerijos pareigū
nai, Dainų šventės rengėjai 
priminė šio Europoje atsisklei- 
dusio masinio dainavimo ir 
muzikavimo sąjūdį. Prasi
dėjusi 1843 m. birželio 26 d. 
Ciuriche, Šveicarijoje, Dainų 
šventės tradicija ilgainiui pa
siekė ir Baltijos krantų šalis. 
Lietuvoje pirmoji Dainų šven
tė tuometinių kultūros švie
suolių pastangomis buvo su
rengta 1924 m. rygpjūčio 
23-25 d. Kaune, praėjus 
81-iems metams nuo pirmo
sios Europoje dainų šventės 
Ciuriche- A/- ■■ ■ - J

Per daugelį metų mūsuose 
susiklostė vertingiausi dainų 
šventės bruožai: žanrų raiškos 
ypatumai, estetinis meninių 
programų braižas, dalyvių, 
klausytojų ir žiūrovų dvasinis 
bendrumas. Lietuvoje Dainų 
šventės tapo tautinio ir visuo
tinio pobūdžio kultūrinis reiš
kinys, pabrėžiantis, kaip svar
bu išsaugoti šį unikalų mūsų 
kultūros pasireiškimą, kuris 
daro didžiulę įtaką mūsų tau
tos ir kultūros gyvybingumui, 
visų tautiečių susitelkimui. 
Todėl atkūrus nepriklausomy
bę, šioje didžiojoje tautos 
šventėje pradėjo dalyvauti ir 
užsienio lietuvių chorai, šokių 
grupės, o dainų šventės imtos 
vadinti Pasaulio lietuvių dai
nų šventėmis. Paskutinėje, 
1998 m. Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje dalyvavo 
31,357 meno mėgėjai.

Pasaulio lietuvių dainų 
šventės ženklu tapo „Gyvybės 
medis”. Apibendrindamas šio 
ženklo prasmę, Dainų šventės

1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaras.
Nuotr. iš Lietuvos Liaudies kultūros centro leid inio.

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
ženklas.

direktorius, Lietuvos liaudies 
kultūros centro vadovas Juo
zas Mikutavičius paaiškino, 
jog žemė, iš kurios mūsų Me
dis semiasi gyvasties ir į kurią 
stovi įsirėmęs — tai Lietuva. 
O paukštis viršūnėje — pragy
dusi laisva visų lietuvių dva
sia, prasiveržusi pro kasdie
nybės rūpesčius ir susiliejusi į 
vieną didžią dieną — Dainų 
šventę.

Šiemetinės Pasaulio lietuvių 
dainų šventės tema — MES. 
J. Mikutavičius paaiškino, 
kad MES — tai ne tik šiame 
žemės lopinėlyje, prie Baltijos 
jūros, esantys, bet ir svetur, 
kituose žemynuose gyvenan
tys mūsų tautiečiai. Visų jų 

Pasaulio lietuvių dainų šventės direktorius Juozas Mikutavičius.

širdyse — mūsų valstybės is
torija, kalba, kultūra, tradici
jos, papročiai, savimonė. Per 
juos ir jų kūrybines galias 
išlieka gyva, šimtmečiais puo
selėta Lietuvos valstybės kul
tūra, tradicijų įvairovė, lyg 
brangakmenis nugludinta, 
liaudies daina, profesionalio
sios kultūros klodai ir kiekvie
no žmogaus kūrybiniai pradai.

Bendra tema — MES 
įprasminame, susiejame visas 
menines Dainų šventės pro
gramas į visumą — tautišką, 
spalvingą, iš valstybės ir 
kultūros istorijos besisklei
džiančią dainos, šokio, muzi
kos puokštę, — paaiškino 
šventės direktorius J. Mikuta
vičius, pridurdamas, kad tą 
temą tarsi padiktavo poeto 
Justino Marcinkevičiaus eilė
raštis apie lietuvių tautą. Jo 
vienas posmas taip skamba:

Atbėga mūsų vaikai, 
Sukrinta jai į prijuostę 
ir žiūri į kruvinas lūpas, 
garsiai tariančias: mes.

Pasak J. Mikutavičiaus, šią 
temą įkūnija specialiai Pasau
lio lietuvių dainų šventei su
kurta Justino Marcinkevi
čiaus ir kompozitoriaus Gin
tauto Abariaus daina „Tai 
mes”, kuri bus atlikta šioje 
šventėje.

Nuotr. iš Lietuvos Liaudies kultūros centro leidinio.1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė.

— Pats didžiausias šios, 
16-ios Dainų šventės kūrėjų 
siekis, kad šis spalvingas 
kultūros reiškinys skleistųsi 
iš žmonių kūrybos, meilės, en
tuziazmo, kad meninės pro
gramos atlieptų visų kartų, 
visų amžiaus grupių žmonių 
lūkesčius, juos sudomintų ir 
praturtintų, padėtų susivokti, 
jog mūsų kalba, papročiai, 
liaudies dainos pasaulio erd
vėje yra saviti, unikalūs. Tad 
šokdami, dainuodami, muzi
kuodami, rodydami savo kū
rybą, gyvenimo būdą, mes liu
dysime save kaip išsila
vinusią ir kultūringą tautą, — 
teigė J. Mikutavičius.

Dainos skambesyje, šokio 
sūkuryje

Dainų šventės dalyviai ir 
svečiai, į Vilnių atvykę anks
čiau, dar prieš pagrindines 
programas, galės apsilankyti 
kituose įdomiuose ir svar
biuose renginiuose, skirtuose 
Karaliaus Mindaugo karūna
vimo jubiliejui. Jau birželio 30 
d. Vilniuje, Konstitucijos gat
vėje, bus pristatyta Lietuvos 
tautinio kostiumo kolekcija. 
Bus demonstruojami 19-20 a. 
Lietuvos etnografinių regionų 
drabužiai ir tautiniais moty
vais sukurti dailininkų-mode- 
liuotojų darbai. Kitą dieną 
Vingio parke numatomas 
„Kartų vakaras”. Be kita ko, 
jame nuskambės miuziklo 
„Velnio nuotaka” premjera. 
Dalyvaus Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, daini
ninkai, muzikantai, aktoriai. 
Šios programos vadovas ir 
vyr. dirigentas — Gintaras 
Rinkevičius. Kita premjera 
liepos 2 d. žiūrovų lauks Ka
tedros aikštėje. Dalyvaujant 
Nacionalinės filharmonijos 
simfoniniam orkestrui, Kauno 
valstybiniam chorui, solis
tams, roko grupėms, pučia
mųjų instrumentų orkestrui 
bus pristatyta kompozitoriaus 
Vidmanto Bartulio kūrinio 
„Mūsų Lietuva” premjera.

Be abejo, daug žmonių tomis 
dienomis sutrauks Trakų pi
lis. Čia bus atliktas specialiai 
Mindaugo metams skirtas 
kompozitoriaus Broniaus Ku
tavičiaus dviejų dalių diptikas 
„Ignis et epsidis” (Ugnis ir 
tikėjimas), režisierius Jonas 
Vaitkus. Pirmoji šio kūrinio 
dalis skiriama vienuolio Bru
nono atėjimui į Prūsiją, antro
ji Karaliui Mindaugui.

Beje, nuo birželio 29 iki lie

pos 5 d. Lietuvos liaudies 
kultūros centro didžiojoje sa
lėje (Barboros Radvilaitės g. 
8) veiks dainos klubas, o Mo
kytojų namų kiemelyje (Vil
niaus g. 39/6) įsikurs mėgėjų 
teatro svetainė.

O pati Pasaulio lietuvių 
dainų šventės pradžia liepos 3 
d., 14 vai., bus iškilmingai 
paskelbta Simono Daukanto 
aikštėje, prie Prezidentūros. 
Už valandos Sereikiškių parke 
bei pilių, atstatomų Valdovų 
rūmų teritorijoje nuskambės 
pirmieji Pasaulio lietuvių dai
nų šventės akordai — pra
sidės folkloro diena „Slauna 
mūsų giminėlė”. Šią programą 
atliks 160 folkloro ansamblių 
ir grupių bei 400 tautodaili
ninkų — iš viso 3,500 dalyvių, 
tarp jų ir užsienio lietuviai. 
Tos pat dienos pavakare ^Ar
kos” galerijoje (Aušros Vartų 
g. 7) bus atidaryta lietuvių 
liaudies meno paroda.

Vilniaus universiteto Petro 
Skargos kieme visą liepos 4 d. 
pavakare bus atliekama kank
lių ansamblių programa „Skam
bėkite, kanklės!” Tos pat die
nos vakarą (pusę dešimtos) 
Kalnų parke aidės ansamblių 
vakaro „Virsmo spalvos” pro
grama. Ją atliks 248 meno 
grupės su 4,450 dalyviais.

Po dienos atokvėpio, liepos 5 
d. 18 vai. Katedros aikštėje, o 
20 vai. — Rotušės aikštėje — 
pučiamųjų orkestrų paradas 
„Vario audra”. Po šios vario 
audros Žalgirio stadione 21 
vai. prasidės vienas iš svar
biausių Pasaulio lietuvių dai
nų šventės renginių — šokių 
diena, pavadinta šios šventės' 
ženklo vardu — „Gyvybės ža
lias medis”. Dalyvaus įvairių 
kartų, įvairaus amžiaus gru
pių Lietuvos ir užsienio lietu
vių šokėjai — iš viso per 440 
šokių ansamblių bei grupių su 
bemaž 8,000 dalyvių. Šios 
įspūdingos ir didelės progra
mos vadovė — choreografė 
Laima Kisielienė.

Na, o pati svarbiausioji die
na — šeštadienis, liepos 6-oji 
— dainų diena „Karūna Tė
vynei”. Ji prasidės 15 vai. visų 
šventės dalyvių eitynėmis — 
manifestacįja iš Katedros 
aikštės — į Vingio parko di
džiąją estradą. Ją užpildys 
494 chorai, per 70 pučiamųjų 
instrumentų orkestrai. O iš 
viso dainas trauks ir gros 
kone 21,000 dalyvių tiek iš 
Lietuvos, tiek iš JAV, Kana

dos, Australijos, Vokietijos, 
Punsko — Seinų, Karaliau
čiaus krašto, iš pasaulio šalių 
atvykę tautiečiai. Šios dainų 
dienos programos kūrybinės 
grupės vadovas — chorvedys 
Alfonsas Vildžiūnas.

Šiemetinėje Pasaulio lietu
vių dainų šventėje iš viso daly
vaus beveik 1,400 meno vie
netų su kone 35,000 dalyvių.

Laukiami svečiai

Iš visų Lietuvos kampelių į 
Vilnių suvažiuos — sugužės 
dainininkai, šokėjai, muzikan
tai, liaudies meistrai. Dau
giausiai — bemaž 6,5 tūks
tančio Dainų šventės dalyvių 
laukiama iš Vilniaus, tik 
tūkstančiu mažiau — iš Kau
no apskričių. Nuo Baltįjos 
pąjūrio, iš Klaipėdos apskri
ties atkaks daugiau negu 4 
tūkstančiai dalyvių.

Visiems bus įdomu ir smagu 
susitikti, kartu dainuoti ir 
šokti su lietuviais, atskridu
siais iš svetur, iš tolimų kraš
tų. Pasaulio lietuvių dainų 
šventės direktorius J. Mikuta
vičius pranešė, kad šokėjų su
silauksime net iš Brazilijos — 
dalyvauti šokių programoje 
užsiregistravo net 19 šios toli
mos šalies šokių grupės Ram- 
bynas narių. Užsirašė tokio 
pat pavadinimo choristų gru
pė iš Omaha, NE. Dainų 
šventės rengėjai apsidžiaugė, 
kad šį kartą atvyks bent 40 
dainininkų ir šokėjų iš Vokie
tijos — iš Vasario 16-sios gim
nazijos. Į dainų dienos pro
gramos 170 jaunių ir berniukų 
chorus žada įsijungti Lemonto 
Palaimintojo J. Matulaičio Mi
sijos, o taip pat Kanados lietuvių 
„Anapilio sodybos” vaikų cho
rai. Džiugu, kad ir šių tolimų 
šalių lietuviukai moka gražiai 
dainuoti lietuviškai.

Bet gausiausių būrių laukia
ma iš JAV ir Kanados. — 
Dainų šventės būstinėje iš šių 
šalių užregistruota daugiau 
kaip po šimtą dainininkų ir 
šokėjų. Bene gausiausių būrių 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Ruošiamasi didžiajai lietuvių tautos šventei. — 1 psl.

Ar mokslininkai yra tautos duobkasiai. — 2 psl. 

Mamos atminimui; J. Šimkaus 130 m. sukaktis. — 3 psl. 

Judas Putnamo seselių sodyboje; N. Jankutės knygos 
sutiktuvės. 4 psl.

susilauksirųe iš Čikagos bei 
Toronto. Tai „Grandies”, „Lė- 
tūno” šokių grupės, o taip pat 
„Dainavos”, Prisikėlimo 'para
pijos, Kanados Jaunimo, „Ana
pilio sodybos”, Aušros Vartų 
parapijos , kiti Kanados lietu
vių chorai, vėlgi „Dainavos”, 
„Lietuvos Vyčių” chorai, kiti 
Čikagos bei Lemonto daininin
kai. Kartu su Los Angeles 
šokių grupės „Spindulys” na
riais, iš šio Kalifornijos miesto 
į Dainų šventę žada atskristi 
ir keli Šv. Kazimiero parapijos 
choristai, o taip pat nemažas 
New York Apreiškimo para
pijos choras. Susilauksime 
šokėjų, dainininkų iš Wood- 
stock, Boston, Detroit, Balti- 
morės, Cleveland, Rochester,
N.Y., net iš Palm Beach, FL. 
Užsiregistravo choras ir iš 
Didžiosios Britanijos.

Pasaulio lietuvių dainų 
šventės direktorius J. Mikuta
vičius sakė, kad, nors dar ne
užsiregistravo, bet bus laukia
ma atvykstant dainininkų ir 
šokėjų iš Australijos, Punsko- 
Seinų, Karaliaučiaus kraštų, 
lietuvių iš kaimyninės Latvi
jos.

Dainų šventės rengėjai 
gražiai apibūdina ir aukštai 
įvertina gabų JAV lietuvių 
chorvedį Darių Polikaitį. Jis 
atliks ne tik vadovo, bet ir 
dirigento pareigas. Greta vie
tinių, diriguos taip pat Dalia 
Viskontienė iš Toronto, Birutė 
Prašmuntaitė iš Australijos, 
Rita Kliorienė iš Cleveland, 
OH.

Muz. Darius Polikaitis vienas 
būsimos Dainų šventės dirigen
tų iš Šiaurės Amerikos.

Šventės rengėjai sakė, kad 
stengsis gražiai sutikti ir glo
boti iš svetur atvykusius Dai
nų šventės dalyvius. Jų apgy
vendinimui ir maitinimui nu
matyta paskirti 458,000 litų.

Jau įsibėgėja pasiruošimo 
darbai. Vingio parko dainų es
trados remontui ir paruošimui 
Vilniaus savivaldybė numato 
600,000 litų. Šokiams bus tin
kamai paruoštas, sutvarkytas 
Žalgirio stadionas.

Algimantas A. Naujokaitis

Dainų šventės informacija: 
Svetainė: dainusvente.lfcc.lt 
E-paštas: lfcc@lfcc.lt 
Telefonas: (8-5) 2611190 
Faksai: (8-5) 2612607; 2124033

dainusvente.lfcc.lt
mailto:lfcc@lfcc.lt
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XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas: tęstinumo tradicijos

Pranas Jurkus

Pirmojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatoriai. Komiteto pirmininkas Bronius Nainys 
(viduryje), programos kūrėjai iš kairės: dr. Arvydas Kliorė ir prof. dr. Algirdas Avižienis.

Mokslas lietuvių tautoje 
yra įleidęs gilias šaknis. Mo
kykla visais laikais buvo lietu
vių tautinės dvasios židinys. 
Mokslas suteikia bei perduoda 
ateities kartom gyvenimo ir 
kūrybos kelrodį. Nuo seniau
sių laikų, o itin devynioliktojo 
šimtmečio gale, lietuviai stip
riai įvairiais būdais siekė mokslo, 
nepaisant nepalankių sąlygų 
ir sunkumų. Tas jų siekis — 
mokytis, išeiti mokslus ir tuo- 
mi susikurti geresnę ateitį sau 
bei visai lietuvių tautai, tebe
sitęsia iki šių laikų. Darbu, 
mokslu ir pasiaukojimu lietu
vis kovoja, kad apgintų ir 
išlaikytų nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Pirmosios ne
priklausomybės metais ir moks
las ir kūryba Lietuvoje spar
čiai kopė į aukštumas. Dėl 
Antrojo pasaulinio karo įvykių 
tauta buvo suskaldyta.

Penkiasdešimt metų so
vietų okupacijos pavergtoje 
Lietuvoje mokslas ir kūryba 
tarnavo daugiau okupantui, 
diriguojant iš Maskvos. Tuo 
tarpu lietuviai, išblaškyti po 
viso pasaulio šalis, mokslo šal
tinius rado laisvuose Vakarų 
kraštuose. Ir, nepaisant nepa
lankių aplinkybių, su dideliu 
entuziazmu ieškojo būdų mo
kytis, siekė mokslo viršūnių. 
Išeivijų stovyklose įsikūrusios 
vargo mokyklos, gimnazijos, 
kaip ir Pabaltijo universitetas, 
suteikė tas galimybes dau
geliui, nevien užbaigti pra
dinį, aukštąjį mokslą, bet ir 
pasireikšti mokslo bei kūrybos 
horizontuose.

Atsirado nauja mokslinin
kų karta. Atėjo laikas ieškoti 
naujų forumų mokslininkams 
išreikšti savo talentus, pasi
keisti rezultatais ir kopti į 
aukštesnes mokslo bei kūrybi
nes sferas.

Reikalas iššaukė mintį or
ganizuoti atitinkamą forumą 
— kongresą. Kuomet 1968 m.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Mokslo ir kūrybos simpoziumas — dvyliktą kartą. — 1 psl.

Kiek opi yra „protų nutekėjimo” problema. — 2 psl.

Juditos Vaičiūnaitės kūrybos popietė Los Angeles; poetė ir 
aktorė B. Marcinkevičiūtė laukia susitikimų. — 3 psl.

Lietuvių operos spektakliui praėjus. — 4 psl.

Cleveland, OH. vyko Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos suvažiavimas, gausus su
sirinkusių jaunų akademikų 
būrys nusprendė kitais metais 
surengti kūrybos savaitę. Taip 
mokslo ir kūrybos žmonės su
sivienijo į visumą, vadinamą 
— mokslo ir kūrybos simpo
ziumu.

Priminti pavergtą kraštą

Pradžia buvo sunki ir 
komplikuota. Reikėjo žymių 
asmenų, kurie imtųsi šitokio 
masto organizacinio darbo. 
Idėja virto realybe. Pirmasis 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas (MKS) įvyko 1969 m. lap
kričio 26-30 d. Čikagoje. Šis 
istorinis įvykis buvo skirtas 
400 metų mokslo sukakčiai 
Lietuvoje paminėti. Simpoziu
mo programos pirmininku bu
vo prof. dr. Algirdas Avižienis, 
vicepirmininku dr. Arvydas 
Kliorė, o organizacinio komi
teto darbui vadovavo inž. Bro
nius Nainys. MKS dalyvavo 
įvairiausių mokslo šakų lietu
viai specialistai, siekdami tar
pusavyje pasikeisti informaci
ja bei praplėsti profesinį aki
ratį. Nemažesnis tikslas — 
priminti pavergtą kraštą ir 
kelti Lietuvos nepriklausomy
bės idėją. Simpoziumas buvo 
sėkmingas ir organizacinio 
komiteto pirmininkas inž. B. 
Nainys kalbėjo; „Vargu, ar 
šiandieną būtų galima apiben
drinti įvykio rezultatus, nes 
tik ateitis parodys jų reikšmę 
visa plotme”. Neliko abejonės, 
kad MKS reikia rengti ir atei
tyje.

Po ketverių metų antrojo 
MKS „Kvieslyje” rašyta: „Vis 
plačiau po pasaulį išsisklai- 
dant lietuviams, jaučiamas 
gyvo tarp jų bendradarbiavi
mo poreikis, siekiant sustip
rinti tarpusavio ryšį, pasida
linti savo patirtimi ir mokslo 

laimėjimais”. Simpoziumas 
tapo surengtas 1973 m. lap
kričio 21-25 d., vėl Čikagoje, 
ir skirtas lietuvių išeivijos or
ganizuoto gyvenimo JAV 
šimtmečiui paminėti. Progra
mos pirmininkas buvo dr. Vy
tautas Vardys, organizaci
niam komitetui vadovavo inž. 
Jonas Jurkūnas. II MKS jau 
įgavo daugiau tradicinio po
būdžio renginį, kuriam pri
tarė lietuvių visuomenė ir rė
mėjais tapo Lituanistikos ins
titutas, ALIAS (Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga) ir Amerikos 
Lietuvių gydytojų sąjunga, o 
globojo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba.

Pasisekimas užtikrino 
tęstinumą

Tretysis MKS vėl vyko 
Čikagoje 1977 m. lapkričio 
24-27 d. Ieškant finansinių 
lengvatų, simpoziumo organi
zacija buvo inkorporuota 
Illinois valstijoje ir gautas at
leidimas nuo federalinių mo
kesčių. Mokslinei programai 
vadovavo dr. Kazys Ambrozai
tis, o organizaciniam komite
tui — dr. Rimvydas Šilbajoris. 
Simpoziume pranešimus skai
tė 100 lietuvių mokslininkų, 
inžinierių, architektų ir kt. 
Pasisekimas užtikrino tradici
jos tęsimą. III MKS tarybos 
pirmininkas dr. R. Šilbajoris 
tuomet kalbėjo: „Dalinamės 
su tauta savo mokslinio bei 
kūrybinio darbo ieškojimais, 
tikimės tuo pačiu sutvirtinti 
ir atnaujinti šiltus bei glau
džius santykius tarp lietuvių 
mokslininkų ir plačios tautos 
bendruomenės, kuriais visuo
met pasižymėjo mūsų išeivijos 
gyvenimas”.

1981 m., lapkričio 25-29 
d. įvykęs, VI MKS tapo savo 
forma ir turiniu platesnės 
apimties renginys. Simpoziu
mo tarybos pirmininkas — 
arch. Albertas Kerelis, moks
linės programos pirmininkas
— dr. Pranas Zunde, organi
zacinio komiteto pirmininkas
— inž. Juozas Rimkevičius. 
Pranešimus skaitė daugiau 
nei šimtas mokslininkų. Sim
poziumo metu vyko ir daug ki
tų parengimų bei parodų: Bi
rutės Saldukienės suruošta 
gintaro dirbinių, Zitos Sodei- 
kienės — Amerikos lietuvių 
dailininkų darbų, Birutės 

Tamulynaitės organizuota 
lietuviškų knygų, ALIAS pa
roda, parengta Viktoro Jau- 
toko, B. Saldukienės pareng
ta Lietuvos žemėlapių paro
da. Simpoziumo renginys už
baigtas Irenos Kerelienės 
globojamu, Literatūros ir 
dramos vakaru, kurio metu 
buvo įteikta Kotrynai Gri- 
gaitytei Lietuvių rašytojų 
draugijos premija už jos eilių 
rinkinį ir parodyta Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus drama 
„Raganius”, kurią režisavo 
Jonas Kelečius.

Kas ketveri metai tradici
ja kartojosi ir, nėra abejonės, 
kad renginys patrauklus bei 
laukiamas ne tik mokslinin
kų, bet ir plačios visuomenės.

Glaudinant bendravimą 
su tauta

VMKS įvyko 1985 m. lapk
ričio 27-gruodžio 1 d. Čika
goje. Simpoziumo tarybos 
pirmininkas buvo inž. Juozas 
Rimkevičius, mokslinės pro
gramos vadovas dr. Jonas Bi- 
lėnas, organizacinio komiteto 
pirm. inž. -Ramojus Vaitys. 
Pasaulinėje politikoje jautėsi 
permainų nuotaika. Simpo
ziumas skirtas Išeivijos lietu
vių kultūrinei ir visuome
ninei veiklai, glaudinant ben
dradarbiavimą su Lietuva. 
Plenarinėse sesijose ši tema 
buvo plačiai nagrinėjama. 
Simpoziumo eiga vyko 76-iose 
sesijose, perskaityta 240 pra
nešimų. Rašytoja Nijolė Jan- 
kutė-Užubalienė spaudoje 
rašė: „Visas Mokslo ir kūry
bos simpoziumas, tartum 
magnetas, sutraukė iš įvairi
ausių kraštų mūsų šviesiau
sias, meniškiausias ir veik
liausias jėgas”.

Su laisvėjančios tėvynės 
nuotaika

1989 m. lapkričio 22-26 
d., Čikagoje vyko jau VI 
MKS. Simpoziumo tarybos 
pirmininkas — arch. Alber
tas Kerelis, programos komi
teto pirmininkas dr. Rimvy
das Vaičaitis, organizacinio 
komiteto pirmininkas inž. 
Leonas Maskaliūnas. Šis 
simpoziumas ypatingas tuo,

1984 m. vykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo taryba. Iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. 
Mindaugas Vygantas, dr. Janina Rėklaitienė, dr. Rimvydas Šilbąjoris, pirm. Juozas Rimkevičius. 
Tarybai dar priklausė dr. Tomas Remeikis, Albertas Kerelis, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, dr. Jonas Valaitis.

XI Mokslo ir kūrybos simpoziume (Šiaulių universitete). Iš kairės: arch. Albertas Kerelis, prof. 
Aloyzas Gudavičius, dr. Vytautas Narutis, inž. Leonas Maskaliūnas.

kad buvo rengiamas Lietuvos 
laisvėjimo išvakarėse. Ilgus 
metus tylėjusi, Lietuva prabi
lo. Iš Lietuvos galėjo atvykti 
daugiau kaip šimtas moks
lininkų ir svečių, surenkta 80 
sesijų, o paskaitas skaitė net 
300 akademikų, literatų, fi
losofų, gydytojų, inžinierių, 
architektų. Simpoziume buvo 
jaučiama Lietuvos atgimimo 
dvasia. Diskutuojama krašto 
ateitis, Vytauto Didžiojo uni
versiteto (VDU) atkūrimas, 
Kaune. Prof. dr. Algirdas Avi
žienis organizavo rinkimus į 
VDU tarybą. Buvo į ją išrink
tas buvęs Pabaltijo universite
to studentas, prof. dr. Vytau
tas Černius. Simpoziume da
lyvavęs Sąjūdžio vadovas prof. 
Vytautas Landsbergis išdrįso 
viešai pasakyti, kad Lietuva 
bus nepriklausoma. „Lietuva 
įgauna lygiateisės pasaulio 
valstybės vardą. Lietuva turi 
būti laisva”, kalbėjo jis, ragin
damas, kad visa išeivija 
prisidėtų prie Lietuvos ne
priklausomybės siekimo. Pa
dėkos dienos savaitgalį įvy
kęs, simpoziumas buvo neeili
nis įvykis. Jame dalyvavo 
mokslininkai, klausytojai ir 
daugybė garbės svečių. Jų 
tarpe buvo vysk. P. Baltakis, 
Lietuvos atstovas St. Lozorai
tis, gen. garbės konsulas V. 
Kleiza, ALTo ir VLIKo atsto
vai. Lietuvai atstovavo prof. 
V. Landsbergis ir šimtas Lie
tuvos mokslininkų, pirmą 
kartą ištrūkusių iš okupacijos 
narvo. Nenuostabu, kad vie
nas dalyvių spaudoje rašė: 
„Šiandien lietuviai, kaip nie
kada, vienijasi. Darius ir Gi
rėnas dviese perskrido Atlan
tą. Jų skrydis įamžintas Lie
tuvos istorijoje. Šiandien šim
tas Lietuvos mokslininkų įvei
kė vizų gavimo, kelionės bilie

tų pirkimo ir kitas jiems spęs
tas žabangas. Noras susitikti 
su pasaulio lietuvių moksli
ninkais buvo toks didelis, jog 
viršijo visus rengėjų planus”.

VI MKS metu buvo iškil
mingai atidaryta pirmoji ke
turmetė Lietuvių dailės šven
tė — „Dailė 1989”, suorga
nizuota pagarsėjusio fotome
nininko Algimanto Kezio. Ka
rolis Avižienis pristatė asme
ninę meno darbų kolekciją 
„Atgimimo šviesa”, Judita 
Juozaitienė suruošė parodą 
„Senovės lietuvių papuošalai”, 
Romas Pūkštys privačią ko
lekciją „Laudies dievdirbių 
drožiniai” ir kitos septynios 
neišvardintos parodos. Vertas 
organizacinio komiteto pagiri- 
mas. Išleista šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo moksli
nių pranešimų monografija 
(521 puslapių) su autorių pri
statymu. Simpoziumo pabai
gai apvainikuoti, vadovaujant 
Irenai Kerelienei ir Nijolei 
Maskaliūnienei, buvo suruoš
tas užbaigtuvių pokylis, ku
riame dalyvavo daugiau kaip 
tūkstantis mokslininkų ir sve
čių. Atsisveikinimo šūkis: „Iki 
kito karto Lietuvoje”.

Ir iš tikrųjų, jei pirmųjų 
penkių Mokslo ir kūrybos sim
poziumų tikslas buvo parodyti 
lietuvių išeivijos įnašą į JAV 
bei pasaulio mokslą ir kūrybą, 
tai VI MKS jau integravo ir 
besivaduojančios Lietuvos moks
lininkus. Simpoziumas užbaig
tas pakiliai, laukiant prof. V. 
Landsbergio žodžių išsipildy
mo.

VII MKS Vilniuje ir Kaune

Ir štai įvyko ilgai lauktas 
stebuklas — Lietuva de facto 
išsivadavo iš pusšimtmečio 
trukusios okupacijos. VII 

MKS vyko 1991 m. gegužės 
2330 d. Mokslininkai 
susirinko tėvynėje — Vilniuje 
ir Kaune. Simpoziumo atida
ryme Vilniaus sporto rūmuo
se dalyvavo apie 6,000 pa
saulio lietuvių. Tuomet savo 
kalboje arch. Albertas Kerelis 
palinkėjo Lietuvai realios ne
priklausomybės ir, apžvelg
damas simpoziumų reikšmę, 
pabrėžė, kad mokslas turi tar
nauti savam kraštui, pagerin
ti jo žmonių gyvenimą, o JAV 
lietuvių mokslininkų vardu 
VII MKS vadovui dr. Romual
dui Ozolui įteikė Amerikos 
vėliavą, kabėjusią Washing- 
ton, DC., rcapitoliuje. Tai bu
vo simboliškas priminimas, 
kad viso pasaulio lietuvių 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mai užgimė bei sesijos vyko 
būtent po šia vėliava.

VII MKS vadovavo dr. R. 
Ozolas ir jo pavaduotojas dr. 
Juozas Sarkus, mokslinių 
programų komitetui — prof. 
Vladislovas Domarkas ir prof. 
Rolandas Pavilionis. Garsus 
matematikas, prof. Jonas Ku
bilius simpoziume kalbėjo: 
„Totalinis režimas žlugdęs 
žmogų, jo tautinę sąmonę ir 
laisvą kūrybinę mintį, uždėjo 
savo antspaudą mokslui. 
MKS yra vienas tų renginių, 
kurie padės stiprinti tautos 
kamieno ir išeivijos ryšius”.

Ir vėl Čikagon

VIII MKS vėl grįžta Či
kagon su ne mažesniu iš
kilmingumu ir mokslininkų iš 
Lietuvos antplūdžiu. Jis įvyko 
1993 m. lapkričio 24-28 d. 
Tarybos pirmininkas — arch. 
Albertas Kerelis, mokslinės 
programos komiteto pirmi
ninkas — dr. Kęstutis Keblys, 
organizacinio komiteto pirm. 
— Albinas Karnius, o VIII 
MKS Garbės pirmininkas — 
ambasadorius Stasys Lo
zoraitis. Simpoziumo tema: 
„Išeivijos įnašas Lietuvai”. 
Simpoziume skaityta 120 
mokslinių pranešimų. Sim
poziumo metu vyko ALIAS, 
Lituanistikos instituto, Dei 
Lietuvių katalikų sielovados 
suvažiavimai. Lemonto Lietu
vių dailės muziejuje atidaryta 
lietuvių dailininkų paroda, 
kurioje eksponuota Freiburgo 
mokyklos lietuvių menininkų 
darbai, Henrietos Vepštienės

•ekslibriai, Vilijos Eivaitės 
tapyba, Indrės Lukaitės iš
virkštinės tapybos ant stiklo 
kūriniai, o taip pat Vytauto 
Strolios didžiulė plokštelių 
aplankų kolekcija. Čia veikė 
jaunųjų lietuvių architektų 
paroda, surengtas literatūros 
ir muzikos vakaras.

Nukelta į 2 psl.
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Po FraAfafurto — Vilniaus
gųmuge

tas A. Naujokaitis

oti įvykiai,” — susiti- 
su mugės lankytojais 
Ino S. Kubelka. Susi- 

tėjimo taip pat susilaukė 
Ta t vi ų rašytoja L. Muktupave- 

tdF - - - ■ ■ -.............
kalbą išverstą savo romaną 
Pievagrybių testamentas, už 
kurį autorei suteiktas 2002 
metų Latvijos kultūros žmo
gaus vardas.

ir knygų prekfrfi- Mugės lankytojus vėlP sud°- 
.. ygų .13 JAV rašytojo W. Mayo

knyga Vilko valanda, kurią iš- 
i'f’.feido „Minties” leidykla. Šioje 

knygoje yra ir Lietuvos vaiz
dų, pabrėžiami skirtumai, 
kontrastai tarp gražios gam
tos ir pilko gyvenimo. Mat 
pats autorius-filologijos dakta
ras keletą metų dirbo Lietu

je kaip Amerikos mokytojų 
amos Lietuvos švietimo 

mos (A.P.P.L.E.) dėsty-

Vingio parko p 
įsikūręs Vilniaus parod 
ras keturias dienas virt 
liu knygų turgumi. Šiem 
vyko kartu su Baltijos kny 
muge. Taigi į Vilnių sugužėjo * la. Mugėje ji pristatė į lietuvių 
daug leidėjų ir rašytojų iš 
užsienio šalių — ne tik iš Lat
vijos, Estijos, bet ir Vokietijos, 
Lenkijos, Švedijos, Austrijos, 
Danijos, Rusijos, Slovakijos, 
net d A V. Mugėje dalyvavo 140 
leidyklų ir knygų prekj^fc.*, 
bininkų, susilaukta dauginu)?; 
kaip 40,000 lankytojų, jtųjįs^pl 
kad mugėje knygos buvo ’par-" > 
davinėjamos 10 nuošimčių 
mažesne kaina, negu knygy
nuose.

Iš karto padvelkė pernai 
Lietuvai palankiai susiklos
čiusios Frankfurto didžiosi 
knygų mugės dvasia. Dė 
atkreipė ne tik iš baltų 
riaus lakštų padaryta 
ninko Sauliaus Valiaus instą- 
liacija „Istorijos puslapi-ar” 
puošusi Lietuvos ekspozicįją 
Vokietijoje, bet ir stambus, 
įspūdingas Frankfurto knygų, 
mugės stendas su vokiečių 
knygomis ir kitais leidiniais. 
Parodų centre taip pat buvo 
rodomas filmas apie Lietuvos 
dalyvavimą toje pasauli® 
knygų mugėje. /F

deliame užsienio litera- 
ros sriaute vis dėlto Svieste 

švietė, mirgėte mirgėjo ir nau
jos lietuvių rašytojų knygos, 
moksliniai veikalai, enciklope
dijos, žinynai. Tarp jų — 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos instituto tik ką išleisto 
.žinyno JAV lietuviai II tomas,

Nors Vilniuje mugė vykd" 
baigiantis vasariui, bet šį kar
tą paskutinis jos taškas buvo 
padėtas kovo 10 d. Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti
tute. Kaip ir kodėl atsirado ši 
naujovė parašysiu vėliau, 
pradžioje žvilgtelėjęs į pirnJ^I 
sias mugės dienas.

Pirmasis įspūdis — Lie^^ęą* 
leidyklų stenduose mirguliavo1 V 
daugybė įvairiausių knygų, 
meno albumų, kalendorių, 
elektroninių leidinių, muziki
nių garso ir vaizdo įrašų. Pa
rodų centro direktoriaus A. 
Tarvydo paskaičiavimu, mu
gėje knygų stendai bei lenty
nos nusitęsė net du kilomet
rus. ■

■’ -.m
Peržvelgęs tuos stendus) su- J

Wjęš pat mugę išspausdintos 
f$tjįUotinos lietuvių enciklope
dijos III tomas, pasak šio in
stituto atstovų paklausos 
gausumu pralenkęs net Lietu
voje populiarią amerikietės J. 
K. Rowling apysakų seriją 
apie Harry Potter nuotykius. 
Šio leidybos instituto sten
gose maloniai nustebino, 
itlh pat prieš pat mugę pasi- 
.rddiiusi, kalbininkų K. Ku- 
zavinio ir B. Savukyno Lietu
vių vardų kilmės žodyno tre
čioji papildoma laida. Taigi, 
mūsų žmonės tebesidomi lie
tuviškais, o ne svetimais var
dais. O kai į rankas paėmiau 
svarų, storą, bet skoningai 
mugės išvakarėse išleistą en
ciklopedinį pasaulio rašytojų 
žinyną Kas, kada, kieno pa- 
įfa&vta, apsidžiaugiau, kad jo 

ąbągąlba dabar galėsiu be var- 
sidariau įspūdį, kad didžiąją<go sužinoti apie bet kurį 

užsienio rašytoją.

Mugėje gera buvo pamatyti 
lietuvių bendrinės kalbos kas
mėnesinio leidinio Gimtoji 
kalba naujus egzempliorius, 
šis žurnalas sergi lietuvių kal- 

;Bos grynumą, kelia ir aiškina 
'jąCnorminimo reikalavimus, 
jlDegrinėja Lietuvos ir užsienio 
'šalių kalbos politikos reika
lus, nušviečia Valstybinės lie
tuvių kalbos komisijos veiklą.

Platus ir turtingas Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti- 

to stendas. Jame — nauji ir 
mingi mūsų literatūros 
ėtojų darbai, kiti veika- 
arp jų — J. Balio Raštų 

omas, Vaižganto Raštų 
tomas, prof. V. Kubiliaus 

studija apie K. Puidą Dviese 
' literatūros sūpuoklėse, lite

ratūros istoriko M. Ročkos 
Rinktiniai raštai.

Stebėjausi, kad ne tik di
džiosios, bet ir mažos leidyk-

dalį mūsų leidyklų išleistų 
naujų knygų sudaro į lietuvių 
kalbą išverstos, skoningai api
pavidalintos užsienio rašytojų 
knygos. Bene labiausiai buvo 
perkamas Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidyklos pirmą ktjjj- . 
tą čia išleistas airių rašyta^' 
J. Joyce romanas ČZZjsasjMh 
ką mažesnio pasisekimo kusi'* 
laukė, taip pat šios leidyklos 
išleistas, amerikiečio rašytojo 
V. Faulkner reikšmingas ro
manas Triukšmas ir įniršis. 
Mugės proga leidykla „Alma 
littera” suskubo išleisti 
tris austrų rašytojos Su 
Kubelka „moteriškus” 
nūs — Šiandien mada 
reis vėliau, Ofelija r 
plaukti ir Persprogęs kor 
Jų pristatyme dalyvavus? aū-į, 
torė tapo bene įdomiausia, žy
miausia mugės viešnia. „Mano 
romanuose — gryna, pačios 
išgyventa tiesa, tikri pačios 
patirti arba patikimų žmonių 

los išleidžia, mugėje pristato 
geras, įdomias knygas. Štai 
mažas, bet daug lankytojų pri
traukęs leidyklos „Tvermė” 
stendas. Ši iš JAV grįžusio 
rašytojo ir mokslininko K. Al
meno maža leidykla leidžia 
didelę Skomanto apysakų se- 
rįją. Tai įdomios, nuotykiais 
intriguojančios knygos iš seno
sios Lietuvos istorijos, kovų su 
kryžiuočiais ir kitais užka
riautojais. Šį kartą mugėje 
galėjai nusipirkti ir naujausią, 
tik ką išleistą, jau penkioliktą 
Skomanto serijos knygą Šiau
lių mūšis. Tai pradžia 13 a. 
buvusių sudėtingų įvykių ir 
lietuvių žygių, pasibaigusių 
Šiaulių žemėje garsiuoju Šiau
lių mūšiu (iki šiol vadinamu 
Saulės mūšiu). Šios leidyklos 
ekspozicįjoje taip pat mačiau 
ir į anglų kalbą išverstų Sko
manto serijos knygų. Paskuti
nioji — The Flaming Totuer 
(.Liepsnojantis bokštas), į ang
lų kalbą išversta Maros Al- 
menienės. Knygoje nuotykių 
kupinos kuršių ir žiemgalių 
kovos, užimant vokiečių įtvir
tintą Daugagryvos tvirtovę.

Dėmesį patraukė ir kitos 
mažos leidyklos stendas, virš 
kurio kabojo užrašas „Darbš
tuolė”. Šios leidyklos direkto
rius D. Barysas sakė, kad 
knygų mugėje dalyvauja pir
mą kartą. Užtat leidžia mote
rims skirtus du periodinius 
leidinius — Darbštuolė ir 
Rankdarbių kraitelė. Juose 
patariama, kaip skaniai paga
minti įvairiausius patiekalus, 
kaip megzti, nerti, siuvinėti, 
siūti ir sukirpti skiautinius, 
užsiimti gėlininkyste. Susi
domėjimas didelis — šių leidi
nių tiražas po 15-20 tūkst. 
egz. Leidykla susilaukia laiš
kų net ir iš JAV. Ona Narbu
tas iš New Mexico teiravosi, 
kaip gauti minėtus leidinius. 
Tegaliu nurodyti elektroninį 
paštą: darbštuolė@delfi.lt.

Pastebėjau, kad mugės lan
kytojai būriavosi, vartė ir pir
ko taip pat naujausias mūsų 
prozininkų, poetų, vaikų rašy
tojų knygas. Kur ten visas 
išskaičiuosi ir apibūdinsi! Štai 
„Baltų lankų” leidyklos sten
de, lentynose tirpte tirpo nau
jausias S. Pamiškio romanas 
Trys sekundės dangaus. Tai 
plikai, tiesiai — šviesiai išsa
kyta tiesa apie kūną ir sielą 
alinančią jaunuolių tarnybą 
sovietinėje armijoje. Leidyklos 
„Vaga” ekspozicįjoje — naujas 
ir netikėtas reiškinys lietuvių 
literatūroje — poeto ir prozi
ninko G. Aleksos mokslinės 
fantazijos romanas Ėriukėlis 
stiklo ragais. Tai psichologinė 
vizija apie tai, kokia bus Lie
tuva po 100 metų. Vėlgi — 
nauja J. Ivanauskaitės knyga 
Kelionių alchemija. Šį kartą 
autorė rašo ne apie Tibetą, bet 
apie keliones po Egiptą, Peru, 
kitas šalis. Prieš mugę pasi
rodė O. Baliukonės eilėraščių 
rinktinė Akmuua, B. Vilimai
tės novelės Papartynų saulė, 
netikėtas, intriguojantis A.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro stendas knygų mugėje. Iš kairės: insti
tuto darbuotojos R. Žarckienė, V. Daugirdaitė, D. Keršienė, O Daukšienė, A. Vaškelienė, literatūros 
kritikas V. Sventickas, Leidybos centro vadovas G. Vaškelis. Algimanto Žižiūno nuotr.

Juozaičio romanas Laikraštis, 
G. Beresnevičiaus esė Vilko 
saulutė, M. Zingerio Grojimas 
dviese, Z. Čepaitės romanas 
Moters istorija ir daugelis 
kitų.

Beje, mugęje domėjausi, 
kokias išeivijos knygas pasta
ruoju metu išieido mūsų lei
dyklos. Susidomėjau, pamatęs 
„Vagos” leidyklos gražiai iš
leistą pirmąją Lietuvoje P. 
Orintaitės poezijos rinktinę Po 
mėlynu skliautu, šią knygą 
sudarė literatūros tyrinėtojas 
J. Jasaitis, leidybą parėmė D. 
Januta. Iš švedų kalbos S. 
Radzevičiūtės išversta ir lei
dyklos „Tyto alba” išleista Ir- 
vio Šeiniaus knyga Šiaurės 
Lotynija, o taip pat A. Škėmos 
romanas Saulėtos dienos. Lei
dykla „Žara” išleido S. Zobars- 
ko pasaką vaikams Riestausio 
sūnus su P. Osmolskio ilius
tracijomis.

Mugėje įrengtame Rašytojų 
kampe vienas kitą keitė naujų 
knygų autoriai, literatūros 
kritikai ir šiaip mugės lanky
tojai. Jie diskutavo, ginčijosi, 
išsakė savo požiūrį į vieną ar 
kitą knygą. O mugės didžio
joje scenoje leidykla „Tyto 
alba” surengė diskusiją „Mote
rys rašo, moterys skaito”. Čia 
garsios ir dar ne tokios garsios 
mūsų rašytojos kalbėjo apie 
kūrybą, laiką ir save. Salė vos 
sutalpino visus norinčius iš
girsti bestseleriu tapusios at
siminimų knygos Perpetuum 
mobila autorės, teatralės, le
gendinio režisieriaus B. Dau
guviečio dukters G, Dauguvie
tytės, populiariosios rašytojos 
J. Ivanauskaitės, Z. Čepaitės, 
R. Šerelytės, U. Barauskaitės-, 
kitų moterų-rašytojų balsus. 
Turbūt geriausiai pasakė 
Frankfurto knygų mugės he
rojė, puikių novelių ir romanų 
autorė R. Šerelytė: „Kai pasi
juntu nelaiminga — geriu va- 
lerionus, o kai rašau — dirbu 
savo mėgstamą darbą ir esu 
laiminga”.

Literatūros vakare greta po
etų skaitomų eilių, skambėjo 
muzika, V. Kernagio dainos. 
Muzikaliai buvo pristatyta 
prieš pat mugę Rašytojų są
jungos leidyklos išleista S. Ge
dos naujai išversta Giesmių 
giesmė. Po vertėjo perskaityto 
šio nuostabaus Biblijos kūri
nio fragmento, buvo atlikta ir 

„Sulamitos giesmė”. Solistė G. 
Skėrytė Sulamitos partiją pa
dainavo hebrajų ir lietuvių 
kalba, o fortepijonu skambino, 
šiems kūriniams muziką su
kūręs, kompozitorius A. 
Šenderovas.

Taigi, tiek originalių, tiek 
verstinių knygų mugėje netrū
ko. Vienas žmonės pirko dau
giau, prie kai kurių net eilės 
susidarė, o kitas vos vienas — 
kitas. Pastaraisiais metais su
aktyvinusiam savo veiklą Li
teratūros ir tautosakos insti
tutui šiemet kilo nauja, gera 
idėja: atrinkti dvylika 2002 
metais išleistų geriausių, la
biausiai skaitomų bei perka
mų lietuvių grožinės literatū
ros knygų, o iš literatūros ty
rinėtojų sudarytai komisijai 
nustatyti, kuri iš tų dvylikos 
knygų geriausia, kūrybiškiau
sią. Komisija tą nelengvą 
darbą atliko ir priešpaskutinę 
mugės dieną lankytojams pa
skelbė laureatą. Juo tapo bei 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto diplomą, taipo
gi piniginę premiją pelnė tyli, 
nuo balsingų literatūrinių 
grupių bei srovių atsiribojusi 
prozininkė Bitė Vilimaitė už 
leidyklos „Tyto alba”, išleistą 
novelių rinktinę Papartynų 
saulė. Instituto šiuolaikinės 
lietuvių literatūros skyriaus 
vadovė J. Sprindytė ir šios 
mokslinės įstaigos Leidybos 
centro vadovas G. Vaškelis 
pranešė, kad instituto vado
vybės nutarimu, ši premija už 
metų kūrybiškiausią knygą 
bus įteikiama kasmet — Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo šventės — kovo 11-sios 
proga.

Kai šios šventės išvakarėse į 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutą susirinkus 
būriui literatūrologų, apdova
nojimą B. Vilimaitei įteikė G. 
Vaškelis, susidomėjau, kaip ir 
už kokius kūrybinius pra
našumus ji pelnė laurus, nu
rungusi kitus vienuolika stip
rių, dargi labiau pagarsėjusių, 
geras, įsidėmėtinas knygas 
pernai išleidusius, mūsų pro
zininkus ir poetus.

Be abejo, taip pat ir Draugo 
skaitytojams įdomu sužinoti, 
kokius rašytojus nurungė 
mažiau žinoma B. Vilimaitė, 
kokios tos geriausios 2002 
metų grožinės literatūros kny

gos ir jų autoriai, kuriuos 
mugėje ir institute abėcėlės 
tvarka išvardijo literatūros ty
rinėtoja ir kritikė J. Sprin
dytė.

Be B. Vilimaitės Papartynų 
saulės, — tai G. Beresnevi
čiaus esė-knyga Ant laiko 
ašmenų, V. Braziūno eilėraš
čiai lėmeilėmeilėmeilė, P. 
Dirgėlos Ceremonijų knygos iš 
istorinių romanų epo Kara
lystė, G. Gavelio romanas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos laureatė Bitė 
Vilimaitė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Sun-Tzu gyvenimas šventame 
Vilniaus mieste, M. Ivaš
kevičiaus pjesių trilogija Arti
mas, V. Juknaitės pjesė Iš- 
siduosi. Balsu, D. Kajoko esė 
ir proza Lietaus migla Lu 
kalne, J. Kunčino romanas 
Bile ir kiti, M. Martinaičio 
eilėraščiai Tolstantis, S. Pa
miškio romanas Trys Se
kundės dangaus ir jauno poeto 
R. Stankevičiaus eilėraščių 
rinkinys Randas.

Kokios kūrybiškumo sa
vybės iš šio mūsų grožinės 
literatūros pernykščio žiedo B. 
Vilimaitės knygai atnešė dau

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija. — 1

Apie „Antigonę” ir B. Marcinkevičiūtę; Eglė kalbasi su 
profesore. — 2

Parodoje dalyvaus 7; G. Beresnevičiaus kūryba. — 3

Skomanto leidyklos dešimtmetis; F. Žigaro monografija. — 4

giausiai vertinimo komisijos 
narių balsų?

Nors B. Vilimaitės novelės 
trumpos — teužima po 2-3 
puslapius, bet jose yra ir 
išorinis siužetas, duodantis 
daug erdvės ir peno, sakė lite
ratūros tyrinėtoja J. Sprin
dytė. Instituto direktorius, 
kritikas A. Kalėda pridūrė, 
kad autorės novelėse iš tiesų 
atsiskleidžia kelių prasmių 
klodai. Pasak J. Sprindytės, 
premijos laureatės kūryboje 
taip pat ryški kalbos ir formos 
jausena, pasireiškia meilė, 
užuojauta, gerumas, švelnu
mas ypač paprastam, eiliniam 
žmogui, šiltas dėmesys mote
riai, vaikams, šeimai. Lite
ratūrologės S. Daugirdaitės 
nuomone, autorė pastebi net 
menkiausią kasdienybės maž
možį, tarsi paauksina papras
tus, menkus daiktus.

Literatūros tyrinėtojai taip 
pat pabrėžė, kad visose še
šiose savo knygose B. Vili
maitė sukūrė savą noveles 
modelį, į mūsų prozą pirmoji 
įvedė tylos įvaizdį, elementą. 
Šiais laikais, kai mūsų dabar
tinėje literatūroje jaučiamas 
meninių dalykų nuosmukis, 
tai, kas gražu, kilnu, dora 
įstumiama į antrą literatūros 
kūrinio planą, B. Vilimaitės 
prozos vertybės ypač reikš
mingos, sakė instituto direk
torius A. Kalėda.

Tas vertybes, matyt, jaučia 

ir skaitytojai. Leidyklos „Tyto 
alba” direktorė L. Varana
vičienė sakė, kad knygų mu
gėje B. Vilimaitės Papartyno 
saulė buvo viena iš perka- 
miausių, o pavartę, paskai- 
tinėję ją, žmonės vėl grįždavo 
prie leidyklos lentynų ir pirk
dami ją sakė: „Šioje knygoje 
yra kažkas patrauklaus...”

Knygų mugėje taip pat buvo 
paskelbta geriausia vertėja. 
Tai D. Bučiūtė, į lietuvių 
kalbą tobulai išvertusi graikų 
rašytojo N. Kazantzaki isto
rinį romaną Kapitonas Mi- 
chaolis. Laisvė arba mirtis.
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Prisimenant žymųjį 
gamtininką 

Kauno zoologijos sodas, T. 
Ivanausko zoologijos muzie
jus, Žuvinto rezervatas, Ven
tės Rago ornitologinė stotis, 
daugybė mokslinių darbų, 
knygų, straipsnių, visuomeni
nių organizacijų ir mokslinių 
įstaigų įsteigimas ar dalyvavi
mas, jas steigiant — visa tai 
yra žymaus Lietuvos moksli
ninko ir visuomenės veikėjo 
prof. Tado Ivanausko neįkai
nuojamas palikimas Lietuvos 
(ir pasaulio) mokslui bei jos 
žmonėms. 

Tadas Ivanauskas gimė 
1882 m. gruodžio 16 d. Lydos 
apskrities (Baltarusijoje) Vo
syliškiu valsčiaus Lebiodkos 
dvare lietuvių inteligentų šei
moje. Iš mažumės pradėjo do
mėtis gamta. Pirmasis šį jaus
mą jam įkvėpė tėvas Leonar
das Ivanauskas, kuris dvare 
buvo įrengęs JPaukščių kam
barį" su savo pagamintomis 
paukščių iškamšomis. 

Po pradinio mokslo įstojo į 
Varšuvos gimnaziją, kur dar 
labiau kilo susidomėjimas 
gamta. Jis ėmė lankyti gamtos 
studijas, savo žinių gilinimui 
naudojosi rusų ornitologo A. 
Bykovo užrašais, biblioteka ir 
paukščių iškamšų rinkiniu. 

Apie mokslą Varšuvos gim
nazijoje pagal T. Ivanausko 
prisiminimus R. Budrio suda
rytoje knygoje Tadas Ivanaus
kas. Aš apsisprendžiau („Vy
turys", 1994 m.) rašoma: „Bet 
štai aš Varšuvoje, esu gimna
zijos mokinys, visi mano drau
gai gryni lenkai, nei iš Lietu
vos, nei iš Gudijos nėra nė 
vieno. Jie pašiepia mane, 
tyčiojasi iš mano tarmės, pra
vardžiuoja mane. Aš irgi 
jaučiu, kad mes ne tie patys 
žmonės, tarp mūsų yra kaž
koks skirtumas. Jie žino, kad 
jie yra lenkai ir turi tam pa
grindą, jie gyvena Lenkijoje, 
kalbasi tarp savęs gryna 
lenkų kalba. Aš jaučiuosi lie
tuviu, bet lietuviškai nekalbu, 
o lenkai tyčiojasi iš mano len-
kiškai-gudiškai-lietuviško žar
gono... Nebeatmenu, penktoje 

Tadas Ivanauskas 1937 metais. 

ar šeštoje klasėje perskaičiau 
Henriko Senkevičiaus Ugnimi 
ir kalaviju, Tvanas, Ponas Vo-
lodyjevskis, -Kryžiuočiai, Quo 
vadis ir kt. Kai kurie iš tų 
veikalų, o ypač Tvanas, paliko 
mano galvosenoje gilių pėdsa
kų. Čia svarbiausi motyvai 
paimti iš Lietuvos praeities. 
Su pasigėrėjimu skaičiau Že
maitijos dvarelių romantiškai 
jaukų aprašymą, vaizduojantį 
jų gyventojų, kad ir niūrų, bet 
taurų būdą... Mūsų klasės 
auklėtojas Roža buvo baisiai 
bjaurus žmogus. Jam būdavo 
malonumas visokiais būdais 
kankinti mokinius. Iššaukęs 
kokį mokinį, surasdavo viso
kių priekabių ir sakydavo il
gus pamokslus. Turėjo įprotį 
kalbėdamas ilgu paišeliu 
baksnoti mokiniui į nosį, kas 
buvo labai nemalonu..." 

T. Ivanauskas, neapsikęsda
mas su bendramoksliais, mo
kytojais, o ypač su gimnazijos 
inspektoriumi Šimanovskiu, 
kurį vadino Šimpanzu, darėsi 
vis neklusnesnis ir įžūlesnis: 
„..Pasidariau dar įžūlesnis ir 
pagaliau per vieną griežtą 
pasikalbėjimą, visiškai nevil

ties apimtas, į akis pavadinau 
jį šimpanzu. Tai nulėmė mano 
tolesnį likimą — pasidarė aiš
ku, kad toliau gimnazijoje lik
ti negaliu. Iš gimnazijos bu
vau pašalintas netgi su pa
žymėjimu, vadinamu „volčij 
bilet" (vilko bilietas). Su tokiu 
pažymėjimu nepriimdavo mo
kinių į jokią kitą gimnaziją..." 

Tuo metu T. Ivanausko tė
vas gyveno Peterburge ir užė
mė aukštas pareigas, turėjo 
plačių pažinčių. Tai ir lėmė, 
kad T. Ivanauskas buvo pri
imtas mokytis į Peterburgo 
10-ąją berniukų gimnaziją, 
kurioje santykiai tarp moky
tojų ir mokinių buvo žmoniški. 
Šią gimnaziją T. Ivanauskas 
baigė 1903 m. Tais pačiais 
metais įstojo į Peterburgo uni
versiteto gamtos-matematikos 
fakultetą. 1905 m. dėl Rusijoje 
įvykusios revoliucijos ir stu
dentų riaušių uždarius Peter
burgo universitetą, T. Iva
nauskas tęsti mokslus išvyko į 
Prancūziją ir 1909 m. baigė 
Sorbonos universitetą. Besi
mokydamas universitete, jis 
atostogų metu 1906 m. dirbo 
Roscoffo biologijos stotyje, 

1931 m. Brazilijoje. Tadas Ivanauskas — pintasis iš kairės. 

1907 m. — Arago laboratori
joje, 1908 m. — Wimereux bio
logijos stotyje, kurioje specia
liai domėjosi protistų klausi
mu ir savo tyrimų išvadas 
1910 m. paskelbė moksli
niame darbe „Cothurnia li-
giae, Etude protistologiąue". 

1909 m. T. Ivanauskas grįžo 
į Peterburgą ir išlaikė egzami
nus, reikalingus gauti Rusijos 
aukštojo mokslo diplomą. Tais 
pačiais metais Peterburge or
ganizavo mokslo priemonių la
boratoriją—dirbtuvę, kuriai va
dovavo, kol ją 1917 m. nacio
nalizavo bolševikai. 1914 ir 
1917 m. dalyvavo mokslinėse 
ekspedicijose į Norvegiją prie 
Barenco jūros tirti jūros 
paukščius, susipažinti su vie
tos pramoninių gyvūnų reikš
me ir rinkti medžiaga zoologi
jos muziejui bei savo laborato
rijai. 

1918 m. gegužės mėnesį, po 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo, T. Ivanaus
kas kaip Lietuvos Vyriausio
sios tarybos Rusijoje delegaci
jos, narys, sugrįžo į Lietuvą. 
Matydamas sunkią padėtį 
švietimo srityje, jis Musteikoje 
(Varėnos apskr.) įsteigė ir mo
kytojavo pirmą toje vietovėje 
privačią lietuvišką mokyklą, 
kurioje mokėsi aplinkinių 
miestelių ir kaimų vaikai. 

1919 m. pradžioje T. Iva
nauskas aktyviai įsijungė į VI. 
Putvinskio, M. Šalčiaus, A. 
Žmuidzinavičiaus, A Vienuo-
lio-Žukausko, B. Sruogos, R. 
Skipičio, M. Mikelkevičiaus, 
L. Giros ir kitų Lietuvos inte
ligentų—patriotų steigiamos 
Lietuvos Šaulių sąjungos veik
lą. Buvo vienas pirmųjų šios 
organizacijos pradininkų. Jis, 
drauge su kitais organizacijos 
įkūrimo iniciatoriais, Kaune 
Vytauto kalno aikštelėje lankė 
rikiuotės ir naudojimosi su 
ginklais užsiėmimus, kuriuos 
pravedinėjo karininkai K. 
Musteikis (vėliau brigados ge
nerolas, paskutinis nepriklau
somos Lietuvos krašto apsau
gos ministras) ir J. Sutkus, 
kvietė žmones stoti į organiza
ciją, važinėjo po Lietuvą ir 
būrė šaulių—partizanų būrius 
kovoti su bolševikais, lenkais 
ir vokiečiais, aktyviai prisidėjo 
sužlugdant lenkų POW (Pols-
ka organizacija wojskova) or
ganizacijos sukilimą. 

„Apie lenkų kėslus žinojo ir 
mūsų pusiau kariška, pusiau 
civilinė Šaulių sąjunga (VI. 
Putvinskio vadovaujama), ir 
atidžiai stebėjo įvykius. Nors 
dalis Lietuvos vyriausybės, be 
kitų ir prezidentas A. Smeto
na, vengė panaudoti drastiš
kas priemones, vis dėlto prem
jeras M. Sleževičius savo at
sakomybe įsakė areštuoti svar
biausius perversmo veikėjus. 
Buvo suimti K. Blaževičius, J. 
Rudzevičius, V. Rudzevičius, 
St. Niekrašas, N. Sipavičius ir 
J. Aukštuolaitis. Kaune buvo 
paskelbta apgulties būklė... 

... Tuo laiku Šaulių sąjunga 
dėjo pastangas išgauti konk
rečių duomenų apie POW 
sudėtį, tarp kitko, buvo suži
nota, kad šios organizacijos 
archyvas yra Jono Niekrašo 
žinioje ir užkastas jo sode Pa
kalnės gatvėje (dabartinė VI. 
Putvinskio gatvė, prie pat fu
nikulieriaus). Tame sode man 
kartu su kitu šauliu Mikelke-
vičium naktį teko eiti sargybą. 
Surasti archyvą daug padėjo 
Daukantas Vrublevskis, POW 

narys ir ryšininkas tarp Kau
no ir Vilniaus. Buvo padaryta 
krata Niekrašo namuose ir 
sode. Į Lietuvos vyriausybės 
rankas pateko visas POW 
narių ir jų šalininkų sąrašas. 
Rugsėjo 23 dieną buvo areš
tuoti R. Kavalecas ir J. Niek
rašas. Taigi kauniškis POW 
padalinys nustojo gyvavęs. 
Sąmokslo dalyvių byla pra
sidėjo 1920 m. gruodžio 14 
dieną ir truko iki gruodžio 24 
dienos." (R. Budrys Tadas Iva
nauskas. Aš apsisprendžiau.) 

1919 m. liepos mėn. T. Iva
nauskas buvo išrinktas į or
ganizacinę komisiją LŠS pa
grindinių teisinių dokumentų 
projektams paruošti, kurie 
rugpjūčio 8 d. buvo pateikti 
LŠS visuotiniam susirinki
mui. Rugpjūčio 20 d. jis vi
suotinio susirinkimo metu 
išrenkamas į pirmąją Šaulių 
sąjungos centro valdybą, į ku
rią balsų dauguma dar buvo 
išrinkti VI. Putvinskis, M. 
Šalčius, VI. Stašinskas ir M. 
Mikelkevičius. Šiai valdybai 
susirinkimas pavedė galutinai 
paruošti ir priimti organizaci
jos įstatus, kuriuos jau rugsėjo 
15 d. patvirtino tuometinis 
krašto apsaugos ministras 
karininkas P. Žadeikis. T. Iva
nauskui LŠS įstatų reikalais 
teko dalyvauti susitikimuose 
su KA ministru P. Žadeikių ir 
kariuomenės vadu generolu S. 
Žukausku. 

Būdamas Šaulių sąjungos 
centro valdybos narys, T. Iva
nauskas ir toliau dirbo moks
linį darbą. 1919 m. rugpjūčio 1 
d. jis įkūrė gamtos tyrimo 
stotį, kurios rinkiniai ir dar
bai sudarė pagrindą universi
teto zoologijos kabineto ir mu
ziejaus įsteigimui. 1920 m. T. 
Ivanauskas įkūrė ir iki 1922 
m. vadovavo bei dėstė Lietu
vos zoologijos aukštiesiems 
kursams. Nuo 1922 m. vasario 
16 d. Lietuvos universiteto 
gamtos-matematikos fakulte
to zoologijos katedros vedėjas. 
Tais pačiais metais zoologijos 
muziejui rinkti medžiagą jis 
organizavo mokslinę ekspedi
ciją į Istrijos pusiasalį prie 
Adrijos jūros. Šios ekspedicijos 
medžiaga ir eksponatai iki šiol 
eksponuojami Kauno zoologi
jos muziejuje. 

1923 m. T. Ivanauskas at
stovavo Lietuvos universitetui 
Paduvos universiteto 700 m. 
sukakties iškilmėse ir ten jam 
buvo suteiktas garbės daktaro 
vardas. Vėliau jis atstovavo 
Lietuvai daugelyje užsienio 
šalių mokslinėse konferenci
jose. 

1927 m. organizavo ekspedi
ciją į Viljandžio salą Estijoje, o 
1931 m. į Braziliją, apie kurią 
aprašė leidinyje Trys mėnesiai 
Brazilijoje. T. Ivanausko eks
pedicijai daug padėjo tuometi
nis Lietuvos ambasadorius 
Brazilijoje gen. T. Daukantas 
(LŠS Centro valdybos primi-
ninkas 1926 m. birželis-gruo-
dis). T. Ivanauskas prisimena: 
„...Mūsų tolimesnę kelionę la
bai palengvino Lietuvos politi
nis atstovas Brazilijoje gen. T. 
Daukantas, kuris parekomen
davo mus Brazilijos užsienio 
reikalų ministrui Vargas, o šis 
aprūpino mus rekomendaci
niais laiškais, be to, išrūpino 
nemokamus bilietus Brazilijos 
geležinkeliais..." 

1929 m. T. Ivanausko inicia
tyva buvo įsteigta Ventės Ra
go ornitologinė stotis ir Lietu-

T. Ivanauskas su stirniuku 1935 m. 

voje pradėtas paukščių žieda-
vimas. Tais pačiais metais jis 
pirmasis savo ūkyje Obelynėje 
(netoli Kauno) pradėjo auginti 
kailinius žvėrelius — juod-
sidabrines lapes ir audines. 
Buvo vienas iniciatorių Lietu
voje švenčių metu sodinti me
delius. Padėjo J. Tumui-
Vaižgantui įsteigti Lietuvai 
gražinti draugiją. 1937 m. jo 
iniciatyva buvo įkurtas Žu
vinto rezervatas, o 1938 m. 
liepos 4 d. — Kauno zoologijos 
sodas. 

1940 m. jam suteikiamas 
biologijos daktaro vardas. 
1941 m. išrenkamas LTSR 
Mokslų akademijos nariu. 
1940 m. jis skiriamas Vilniaus 
universiteto zoologijos kated
ros dekanu ir šiose pareigose 
išbūna iki 1956 m. 1945 m. jis 
prie LTSR Mokslų akademijos 
įsteigia biologijos institutą ir 
iki 1950 m. būna jo direktoriu
mi. 1945 m. organizavo uni
versiteto ekspediciją į Turk
mėniją. 1951-1954 m. vado
vavo Žemės ūkio akademi
jos miškininkystės katedrai, 
1954-1965 m. Kauno medici
nos instituto biologijos kated
rai, 1960 m. organizavo eks
pediciją į Tadžikiją, 1962 m. 
— savo paskutinę mokslinę 
ekspediciją į Obės žemupį. 
Nuo 1956 m. iki 1964 m. T. 
Ivanauskas Vilniaus universi
teto zoologijos katedros profe
sorius. 

Profesorius T. Ivanauskas 
parašė daug mokslinių knygų 
ir veikalų: 1921 m. — Gamtos 
paminklai ir jų klausimas Lie
tuvoje, 1922 m. — Lietuvos 
gamtos tyrimo stoties 1920 ir 
1921 m. darbų apyskaita su 
pastabomis apie Lietuvos 
fauną apskritai, 1923 m. — 
Mūsų paukščiai ir mokykla, 
1924 m. — Vadovėlis vabz
džiams rinkti, 1928 m. — 
Žmogus ir gyviai, 1928 m. — 
Paukščių migracijos, 1929 m. 
— Kailinių žvėrių auginimas 
ir jo perspektyvos Lietuvoje, 
1931 m. — Vadovėlis Lietuvos 
paukščiams apibūdinti, 1932 
m. — Trys mėnesiai Brazili
joje, 1937 m. — Migration des 
oiseaux, 1938-55 m. — Lietu
vos paukščiai (3 tomai), 1955 
m. — Gamtininko užrašai, 
1956 m. — Apie žvėris ir 
paukščius, 1958 m. — Gyvybės 

raida, 1968 m. Pasaulio 
žvėrys, 1971 m. (po mirties) 
išleistos Pasaulio paukščiai ir 
Miško paukščių ir žvėrių biolo
gija ir medžioklės ūkio pagrin
dai. Daug mokslinių straips
nių jis paskelbė Švietimo 
darbe, Gamtos-matematikos 
fakulteto darbuose, Kosme, 
Kultūroje, Trimite, Mūsų ryto
juje, Medžiotojuje, Mūsų gi
riose, Tauto* ūkyje, Mūsų 
gamtoje, Mokslas ir gyveni
mas, Lietuviškoje enciklopedi
joje ir kt. 

T. Ivanauskas ne tik dalyva
vo Šaulių sąjungos, Lietuvai 
gražinti draugijos, Lietuvos 
dviratininkų sąjungos, Lietu
vos gamtininkų draugijos ir 
kitų organizacijų veikloje, bet 
ir buvo Lietuvos taisyklingo
sios medžioklės draugijos kū
rėjas, ilgametis jos pirmi
ninkas, Lietuvos medžiotojų 
draugijos garbės pirmininkas, 
Tarptautinio intelektualinio 
bendravimo komisijos narys, 
drauge su žmona Honora-
ta Paškauskaite-Ivanauskie-
ne 1933 m. įsteigė Gudų veiki
mo centrą ir kt. 

Sovietinė valdžia apdovano
jo prof. T. Ivanauską Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordinu, 
3 medaliais ir 11 garbės raštų. 
1945 m. jam buvo suteiktas 
LTSR nusipelnusio mokslo 
veikėjo vardas, 1959 m. jam 
suteikta respublikinė valsty
binė premija, tačiau tai nebu
vo visiškas jo mokslinio darbo 
įvertinimas. Matyt sovietiniai 
valdininkai prisiminė jo visuo
meninę patriotinę veiklą ne
priklausomoje Lietuvoje, jo 
meilę Lietuvai ir atsisakymą 
propaguoti absurdišką sovieti
nio biologo T. Lysenkos moks
linę teoriją per 1948 m. Vil
niuje vykusią sąjunginę konfe
renciją. Tai buvo labai drąsus 
ir pavojingas jo tolesnei karje
rai žingsnis. Be to, 1944 m. tik 
atsitiktinai T. Ivanauskas iš
vengė tremties į Sibirą. Tą 
dieną, kai atvažiavo jo suimti, 
profesorius buvo išvykęs. 

Profesorius, žymus nepri
klausomos Lietuvos visuome
nės veikėjas, mokslininkas Ta
das Ivanauskas mirė 1970 m. 
birželio 1 d. Kaune. Palaidotas 
Tabariškių kapinėse, netoli 
Obelynės. 

Stasys Ignatavičius 
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Mintys apie lietuvių išeiviją
Dr. Rimantas Morkvėnas

viškiems reikalams aukodavo 
negailėdami. Tais laikais ne 
tik pastatyta puikių lietu
viškų bažnyčių, parapijų salių 
ir lietuvių namų, bet ir su
rinktos žymios sumos pinigų 
persiuntimui į Lietuvą. Deja, 
dalis tų aukų pražuvo Pirmojo 
pasaulinio karo sumaištyje.

Lietuviai išeiviai ne tik ma
terialiai rėmė mūsų valstybės 
atkūrimą ir įtvirtinimą. Dau
gelis jų tiesiogiai dalyvavo 
šiame labai sudėtingame pro
cese. Užtenka paminėti dar 
prieš Pirmąjį karą ir jo metu 
aktyviai veikusius Lietuvių 
informacijos biurus ir pavie
nius asmenis Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje bei ki
tose Europos šalyse, ir esminį 
mūsų išeivių vaidmenį Pary
žiaus Taikos konferencįjoje. 
Vėliau dalis šių ir kitų lietu
vių, daugiausia — buvusių 
amerikiečių, užėmė svarbius 
postus Lietuvos užsienin rei
kalų ministerijoje ir diploma
tinėje tarnyboje.

Deja, laisvam valstybės gy
vavimui tada buvo duoti vos 
du dešimtmečiai. Baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui 
ir neišvengiamai vėl artėjant 
nuožmiai sovietų okupacijai, 
Lietuvą paliko didžioji dalis 
elito, labai daug išsilavinusio 
ir gabaus jaunimo, dešimtys 
tūkstančių dorų ir darbščių 
paprastų jos piliečių. Po pen
keto metų skurdaus stovyklų 
gyvenimo Vokietijoje daugu
ma „dipukų” galiausiai atsi
dūrė JAV ir Kanadoje., Čia 
gausūs, aktyvūs ir gerai orga
nizuoti lietuvių telkiniai net
rukus tapo savotiška „Mažąja 
Lietuva”.

Okupuotoje Lietuvoje tuo 
metu jau silpo ginkluotas pa
sipriešinimas. Ir taip jis už
truko daug ilgiau, ir buvo 
žymiai atkaklesnis nei kaimy
ninėse Latvijoje, Estijoje. Ne
lygioje kovoje žuvo dešimtys 
tūkstančių partizanų ir jų 
rėmėjų, bet ši auka neabejoti
nai atšaldė daugelio rusiškų .mokratijos išlaikytų Lietuvos 
kolonistų ketinimus krausty
tis į užkariautą kraštą. Keršy
dami ir siekdami visiškai 
parklupdyti tautą, okupantai 
surengė masinius lietuvių trė
mimus į Sibirą.

Po šių baisių represijų Lie
tuvoje įsivyravo ne pasi
priešinimas, o prisitaikymas. 
Ir taip tęsėsi iki pat Sąjūdžio 
laikų. Prisitaikymo būta labai 
įvairaus — nuo vagiliavimo 
kolchozuose ir fabrikuose iki 
sąmoningo kolaboravimo. Il
gainiui išmokta prisitaikymą 
prie sovietinės okupacijos de
rinti su tyliu pasipriešinimu 
jos pasekmėms. Tokiu būdu 
pavyko išvengti didesnės rusi
fikacijos, gana nemažai pa
siekti moksle ir kultūroje. Ak
tyviai priešinosi tik pavieniai 
drąsuoliai, naudoję įvairiau
sias neginkluoto protesto for
mas. Jų veiksmai ir net pats 
valdžios susidorojimas su jais 
padėjo daugeliui išlaikyti ru
senančią viltį, kad tautos dva
sia dar gyva.

Per ilgus okupacijos dešimt-

Dr. Rimantas Morkvėnas, Užsienio 
reikalų ministerijos patarėjas išei
vijos klausimais, nepaprastasis pa
siuntinys ir įgaliotasis ministras. 
Gimęs 1949 m., 1972 m. baigė Vil
niaus universitetą (matematiką) ir 
iki 1990 m. dirbo mokslinį darbą 
Lietuvos Mokslų akademijos Ma
tematikos ir informatikos institute; 
matematikos daktaras (1976 m., 
tikimybių teorija). Kartu dėstė Vil
niaus universitete, o 1985-1986 m. 
— Genujos universitete Italijoje. 
Nuo 1990 m. dirba diplomatinį 
darbą. Buvo URM įgaliotasis atsto
vas Lietuvos informacįjos biure 
Briuselyje (1990-1991), Lietuvos 
laikinasis reikalų patikėtinis bei 
ambasados patarėjas Belgijoje 
(1991-1992), Lietuvos laikinasis 
reikalų patikėtinis bei ambasados 
patarėjas Belgijoje (1991-1992) ir 
Italijoje (1991-1995), URM Politi
kos planavimo grupės vadovas 
(1995-1999), Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke (1999-2003).

♦ * *

Išeivijos vaidmuo Lietuvai 
yra ypatingai svarbus jau apie 
šimtą metų — nuo pat XX a. 
pradžios. Manyčiau, kad dia
sporos įtaka mūsų valstybei 
buvo ir yra bene didžiausia 
tarp visų kaimyninių valsty
bių.

Taip susiklostė ir dėl istori
nių priežasčių. Paradoksalu, 
kad Lietuva, skaičiuojanti 
valstybingumą net nuo XIII 
amžiaus, prieš beveik šimt
metį buvo atsidūrusi blo
gesnėje padėtyje nei niekada 
iki tol valstybėmis nebuvusios 
Latvija ar Estija. Lenkijos 
pretenzijos į abiejų tautų res
publikos atkūrimą buvo tikrai 
grėsmingos. Be to, šiuos pla
nus tada palaikė ne viena ga
linga Europos valstybė. Ir mū
sų ūkis buvo atsilikęs nuo kai
mynų, o dar ir Pirmojo pasau
linio karo labiau suniokotas. 
Ir kultūra dėl ilgalaikio rašto 
draudimo bei kitų priežasčių, 
galima sakyti, merdėjo. Todėl 
poreikis remtis išeivija Lietu
vai buvo daug didesnis nei 
daugeliui kitų to meto atgims
tančių ar naujų Europos vals
tybių.

Tai, ką pavyko pasiekti ne
priklausomoje Lietuvoje per 
trumpą laiką iki 1940 metų, 
reiktų laikyti beveik stebuklu. 
Nuopelnai, be abejo, priklauso 
visai tautai, įskaitant ir iš
eiviją. Ypač remtasi Amerikos 
lietuviais. Pagalbos už Atlanto 
imta ieškoti dar Rusijos carų 
valdymo laikais, kai tik tru
putį atsileido draudimų varž
tai. Vieni po kitų ten atvykda
vo įvairių lietuviškų kultū
rinių ir politinių organizacijų 
atstovai, prašydami pinigų ir 
kitokios paramos savajai veik
lai.

XX a. pradžioje JAV buvo at
sidūrę ne tik gausūs ekonomi
niai migrantai iš Lietuvos, bet 
ir daugybė jaunų rekrūtų, 
pabėgusių nuo rusų ir japonų 
karo mėsmalės. (Beje, tarp 
antrųjų bu^ir mano senelis, 
porą metų gyvenęs Bostone). 
Išskirtinis visų šių išeivių 
bruožas buvo tiktai didelis pa
triotizmas. Daugelis jų buvo 
menkai išsilavinę, gyveno ir 
dirbo labai sunkiai, bet lietu- 

mečius Lietuva ir jos išeivija 
buvo beveik visai atkirstos 
viena nuo kitos. Tiesa, Lie
tuvą pasiekdavo ,Amerikos 
balso” ir Vatikano radijo lai
dos,, dažnai vos girdimos pro 
pragarišką trukdytuvų triukš
mą. Beveik stebuklingu būdu į 
Vakarus pakliūdavo Katalikų 
Bažnyčios Kronika, kur ji bū
davo spausdinama, verčiama į 
kitas kalbas ir platinama. 
Užsienio lietuvių turistų gru
pės retkarčiais atvykdavo į 
Lietuvą, bet, smarkiai „prižiū
rimos”, pamatydavo beveik tik 
Vilnių ir čia sulėkusius gimi
naičius, dažnai pametusius 
galvas dėl lauktuvių. Maža 
dalis Lietuvos menininkų ar 
mokslininkų buvo išleidžiami 
į Vakarus, bet už tai ne vienas 
buvo verčiamas bent primity
viai pašnipinėti. Todėl, net tuo 
neužsiimantys, atvykėliai ne
retai susilaukdavo daugumos 
išeivių ignoravimo ar boikoto.

Okupacinė valdžia gerokai 
prisibijojo išeivįjos. KGB dėjo 
daug pastangų įsiskverbti į jų 
organizacijas ar kaip kitaip 
įtakoti, kad tik sukiršintų jas 
ar atskirus ambicingus veikė
jus tarpusavyje. Sovietų am
basada Vašingtone ilgus me
tus laikė vieną ar kitą diplo
matą lietuvį, kurio pagrin
dinis darbas buvo rinkti infor
maciją apie išeivijos veiklą. 
Panašias užduotis tikriausiai 
vykdė ir lietuviai žurnalistai, 
formaliai akredituoti kaip so
vietinių laikraščių korespon
dentai. Matyt, taip ir nepa
vyks visiškai patikimai nu
statyti, kiek galėjo pakenkti 
išeivijai visos tos priešiškos 
pastangos, o kas tiesiog vyko 
natūraliai...

Nepaisant pasitaikiusių ne
sutarimų, išeivija atliko mil
žiniškos svarbos darbą, kad 
Lietuvos laisvės byla būtų 
neužmiršta. Daugiausia jos 
aktyvia veikla pavyko pasiek
ti, kad per visus tuos ilgus me
tus JAV ir kitos Vakarų de- 

okupacijos nepripažinimo poli-
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tiką. Be to, didelėmis pastan
gomis išsaugota, nors ir su
mažėjusi, bet bemaž legendine 
tapusi Lietuvos diplomatinė 
tarnyba. Kartu išeivijoje buvo 
nepaprastai daug nuveikta, 
puoselėjant lietuvišką kultū
rą. Sunku net suvokti, kaip 
emigracijos sąlygomis pavyko 
paruošti ir išleisti daugiato
mes enciklopedijas, išlaikyti 
tiek šeštadieninių mokyklų 
ir laikraščių, sukurti tokių 
reikšmingų literatūros ir dai
lės kūrinių. Visa tai ir net 
pats aktyvios išeivijos buvi
mas labai padėjo į laisvę paki
lusiai Lietuvai vėl susigrąžinti 
nepriklausomybę.

Po Kovo 11-osios išeivijos 
reikšmė ne tik nesumažėjo, 
bet dar padidėjo. Nemažas 
būrys užsienio lietuvių, ypač 
jaunimo, netrukus atvyko į 
Lietuvą, kad tiesiogiai daly
vautų valstybės kūrimo dar
buose. Čia labai pravertė jų 
kalbų mokėjimas, kitokio pa
saulio pažinimas ir net pa
prasčiausias laisvėje gyvenu
sio žmogaus patyrimas. Savo 
ruožtu, ir atvykusieji gavo ne
įkainojamos naujos patirties.

Pritapti Lietuvoje daugeliui 
3ugrįžusiųjų nebuvo ir nėra 
lengva. Veikia ir artimųjų il
gesys, ir kitokie gyvenimo 
standartai, ir dažnai nepakan
kamas jų pastangų įvertini
mas. Pasitaiko ir pavydo, kon
kurencijos baimės ir kitokio 
priešiškumo, kartais, matyt, 
dar pakurstomo ir išorės jėgų. 
Juo labiau nusipelno pagarbos 
tie, kurie visa tai atlaikė. Da
bar jau sunku įsivaizduoti, ko
kia būtu Lietuvos kariuomenė 
be generolo Jono Kronkaičio ir 
Lietuvos Bažnyčia be kardino
lo Audrio Juozo Bačkio. Žino
ma, padėkos verti ir visi tie, 
kurie tėvynėje gyveno ir dirbo 
trumpesnį laiką, bet taip pat 
atliko labai svarbių darbų.

Dar vienas fenomenalus pa
vyzdys — prezidentas Valdas 
Adamkus. Šių laikų istorijoje 
nėra jokios kitos demokra
tinės šalies, kurios piliečiai 
tiesioginiu balsavimu būtų iš
sirinkę savo valstybės vado
vu diasporos atstovą. Penkeri 
Valdo Adamkaus prezidenta
vimo metai buvo labai sėk
mingi ir dabar jo vardas mini
mas šalia pačių iškiliausių at
gimusios Lietuvos asmenybių 
— Vytauto Landsbergio ir Al
girdo Brazausko.

Didžioji dauguma išeivių, ži-

t
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noma, negalėjo atvykti ir liko 
gyventi savo šalyse. Tačiau jų 
suteikta parama Lietuvai per 
šiuos trylika atkurtos neprik
lausomybės metų yra nepap
rastai vertinga. Ta parama 
buvo ir yra įvairiausia — ma
terialinė, moralinė, politinė. 
Labiausiai pastebimas ir žino
mas yra didžiausios bendruo
menės — JAV lietuvių — 
indėlis. Tai ir ypatingos reikš
mės pagalba, siekiant Lietu
vos narystės NATO, ir sėk
mingos pastangos pritraukti 
Amerikos investicijas, ir gau
sybė organizuotų bei pavienių 
labdaros iniciatyvų, ir aibės

Lietuvos vidaus politika
„Lietuvos valstybę kuria 

tauta”... „Lietuvos valstybė 
yra nepriklausoma demokra
tinė respublika”...

Skelbia pirmieji du Lietuvos 
Konstitucijos skirsneliai. Ką 
tie žodžiai reiškia?

Pirmiausia jie sako, kad Lie
tuvos valstybė yra lietuvių 
tautos kūrinys. Tai yra žmo
nių bendruomenės, kurią riša 
prigimties bei giminystės ry
šiai ir išsiugdyta bendra kal
ba, papročiai, kultūra, tradici
jos, gyvenimo būdas, charak
teris. Taigi trumpai — Lietu
va yra tautinė valstybė, lietu
vių valstybė. Tad, ir aptarda
mas temą — Lietuvos vidaus 
politika, šį teiginį laikysiu 
savo aptarimo pagrindu, nes 
kitokios Lietuvos net neįsi
vaizduoju. O kodėl ne — tuo
jau kas nors gali šauti klau
simą? Juk Lietuvos valstybės 
plote gyvena ir kitų tautų 
žmonių, dabar net apie 18 
nuošimčių, kokia jų padėtis 
toje tautinėje valstybėje? At
sakymas labai paprastas: to
kia pati, kaip ir lietuvių. Ir šis 
atsakymas leidžia išryškinti 
dvi, iš esmės skirtingas, bet 
labai dažnai painiojamas, tau
tybės bei pilietybės sąvokas.

Tauta yra prigimtinė, per 
amžius išsivysčiusi, savaime 
esanti, taigi savaiminė ben
druomenė, kuriai kiekvienas 
narys, gamtos dėsnių sieja
mas, priklauso savaime. O 
valstybė yra organizacija, kuri 
gali būti vienos, dviejų ar dau
giau tautų sukurta, ir jos na
riai atsiranda tik tokią są
rangą sukūrus. Jie vadinasi 
piliečiai. Priklausomybė tau
tai lieka visada, nepaisant, ar 
ji turi savo valstybę, ar ne. 
Priklausomybė valstybei, t.y. 

savanoriškų konsultacinių 
projektų. Kitų valstybių ben
druomenės taip pat yra nuvei
kę labai svarbių darbų. Štai 
Kanados lietuviai dar Atgimi
mo pradžioje surinko milijoną 
dolerių, už kuriuos buvo nu
pirktas ir padovanotas Lietu
vai ambasados Briuselyje pas
tatas, puikiai tarnaujantis 
valstybės reikmėms iki šiol. 
Nesavanaudiškos patriotinės 
pagalbos sulaukta iš daugelio 
šalių, kur tik gyvena lietuvių.

Šiuo metu Lietuva vis tvir
čiau stoja ant kojų. Valstybė 
jau tampa pajėgi pati paremti 
savąją išeiviją, nors kol kas

Bronius Nainys 
pilietybė, dingsta kartu su 
valstybės žlugimu. Per pra
ėjusį šimtmetį Lietuvoje gyve
nantys lietuviai pilietybę keitė 
net šešis kartus. Jie buvo caro 
Rusijos piliečiai (iki 1918 m.), 
nepriklausomos Lietuvos pi
liečiai (iki 1940 m.), Sovietų 
Sąjungos piliečiai (metus), vi
siškai be pilietybės „Ostland 
Gebiet” (iki 1944 m.), vėl So
vietų Sąjungos piliečiai (iki 
1990 kovo 11), o dabar vėl Lie
tuvos piliečiai. Tačiau jie visa
da liko lietuviai, lietuvių tau
tos nariai. To turto niekas iš 
jų negalėjo atimti ir sulaikyti 
nuo atkaklios kovos už savo 
nepriklausomą valstybę, kol 
pagaliau ją atkūrė. Koks buvo 
valstybės atkūrimo tikslas?

Atsakymas vėl labai papras
tas. Ne dėl vienos priežasties 
tauta, nors ir gyvenanti vie
name apibrėžtame žemės plo
te, nenori likti palaida masė, 
atvira įvairiems išorės pavo
jams, bet susiburti į vieną, 
taip pat apibrėžtą, organiza
ciją, kuri padėtų jai siekti 
bendrų tikslų ir svarbiausia
— saugotų nuo išorės pavojų, 
kliudančių tų tikslų siekti. O 
tie tikslai yra jau čia minėti: 
savo prigimties palaikymas, 
per amžius išvystytų vertybių
— kalbos, kultūros, papročių, 
tradicijų, gyvenimo būdo ir 
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dar ir ne tiek, kiek reikėtų. Iki 
šiol šios paramos srautas dau
giausia nukreiptas bendruo
menėms, gyvenančioms mūsų 
Rytų kaimynų šalyse. Tačiau, 
matyt, tikrai jau atėjo laikas 
imtis po truputį padėti ir Va
karų išeivijai, juo labiau, kad 
jai tos pagalbos vis labiau 
trūksta. Didesnio dėmesio ir 
pagalbos reikia ir seniesiems 
išeiviams, kuriems esame už 
daug ką skolingi; jos reikia ir 
naujiesiems, kurių dešimtys, o 
gal jau šimtai tūkstančių ne
seniai trumpam ar ilgam įsi
kūrė Vakarų Europoje ir 
Amerikoje.

charakterio-puoselėjimas bei 
vystymas (bendru vardu tai 
vadinu lietuvybe) ir materia- 
linės-fizinės gyvenimo ge
rovės kūrimas. O tai jau ir nu
sako valstybės vidaus politiką. 
Jos pagrindas yra padėti tau
tai visa tai atlikti. Tiksliau ir 
paprasčiau: iš idėjinės pusės 
Lietuvos valstybėje išlaikyti, 
vystyti, tobulinti, brandinti lie
tuvybę ir ginti ją nuo išorės 
pavojų; iš materialinės — vi
siems piliečiams sudaryti vie
nodas sąlygas kurtis ir padėti 
jiems kurti gyvenimo gerovę. 
Bendru vardu tokią politiką 
vadinčiau Lietuvos valstybės 
tautine-ekonomine politika.

Tačiau, tų tikslų siekdama 
savo tautai Lietuvos valstybė 
negali kliudyti tokių pačių 
tikslų siekti kitų tautybių 
žmonėms. Jie turi turėti laisvę 
ir sąlygas puoselėti savo tau
tines vertybes, nors, teisybės 
vardan, jos šimtanuošimti- 
niams ieškotojams turiu pasa
kyti, kad absoliutaus lygybės 
ženklo tautinėje valstybėje 
nėra ir negali būti. Visada joje 
yra viena vyraujanti tauta, 
kurios pagrindinis požymis 
yra valstybinė kalba, o šalia jų 
dar ir kitos apraiškos, tarp jų 
ir tikėjimas.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuviškojo jaunimo vertybės 
laiko perspektyvoje

Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Įvadas

Keičiasi mados, politika ir 
technologija. O kaip yra su 
vertybėmis ir jų supratimu bei 
praktikavimu? Galima būtų 
prileisti, kad vertybės yra ab
soliučios ir amžinos, tačiau 
dar drąsiau galima teigti, kad 
vertybių pasisavinimas ir jų 
reliatyvi svarba asmens ar 
grupės gyvenime vystosi ir 
keičiasi laiko tėkmėje. Negal
vojame, kad mūsų senelių, 
mūsų tėvų, mūsų pačių ir 
mūsų vaikų vertybės, nors ir 
būtų panašios, yra tokios pa
čios.

Yra eilė klasifikacijų, gru
puojančių vertybes. Šiai stu
dijai pasinaudota Eduard 
Spranger kategorijomis, ku
rios aptaria asmenybę domi
nuojančias vertybes. Pagal jo 
aptartas kategorijas, galima 
patirti teoretinių, ekonominių, 
estetinių, socialinių, politinių 
ir religinių vertybių reliaty
vią svarbą asmens ar grupės 
vertybių gradacijoje.

Šeši vertybių tipai

Teoretinis žmogus. Es
minė žymė yra tiesos ieškoji
mas. Jis vadovaujasi mintiji
mu, kuriuo siekiama tapa
tumų ar priešingybių nustaty
mo. Pasikliaujama stebėjimu 
ir protavimu. Čia randame 
mokslininkus ir filosofus.

Ekonominis žmogus.
Pagrindinis interesas yra 

naudingumo siekimas, bazuo- 
jamas savisaugos svarba. Iš 
čia išsivysto praktiškumas 
randamas prekybos pasaulyje. 
Santykiuose su kitais, toks 
žmogus daugiau stengiasi ki
tus viršyti savo turtais negu 
dominavimu ar tarnavimu ki
tiems.

Estetinis žmogus. Aukš
čiausia vertybė yra forma ir 
harmonija. Kiekviena patirtis 
matuotina iš grakštumo, sime
trijos ir formos perspektyvos. 
Gyvenimo įvykiai išgyvenami 
visa pilnatve. Estetinis žmo
gus žvelgia į tiesą, kaip grožį. 
Jis vertina individualumą ir 
savarankiškumą.

Socialinis žmogus. Aukš
čiausioji vertybė yra meilė ki
tiems — pasiaukojimas ir dos
numas. Jis vertina ir gerbia 
kitus, o pats yra jautrus bei 
užjaučiąs ir artimo meilę laiko 
Lentelė #1
Lietuvių jaunimo vertybių vidurkiai 1969,1984 ir 2002 metais

Matuojamos vertybės Vaikinai Merginos
1569 15Š4 2002 1969 1984 2002

Teoretinės 40.9 45.1 43.4 36.0 37.9 35.1

Ekonominės 31.1 46.9 40.0 28.8 34.7 35.1

Estetinės 47.9 41.7 35.0 46.8 52.4 44.5

Socialinės 42.1 30.0 36.9 46.0 36.0 43.7

Politinės 39.2 44.9 42.7 34.4 36.0 36.9

Religinės 38.9 31.4 42.7 47.8 43.0 44.5

*0 = rezultatai viduriniame 50 proc.
- = rezultatai žemiausiame ketvirtadalyje.

— = rezultatai žemiausiame dešimtadalyje.
, + = rezultatai aukščiausiame ketvirtadalyje. 
++ = rezultatai aukščiausiame dešimtadalyje

pagrindiniu visuomeninio san
tykiavimo punktu.

Politinis žmogus. Visas 
dėmesys sutelktas į galią ir 
jėgą. Jam svarbu dominuoti ir 
kitus kontroliuoti. Daugelis 
vadų atitinka politinį tipą. Ka
dangi konkurencįja yra neat
skiriama gyvenimo dalis, po
litinis žmogus trokšta garbės, 
galios ir įtakos.

Religinis žmogus. Aukš
čiausia vertybė yra visuma. 
Būdamas mistiku, jis siekia 
visatos ir savo vietos joje su
pratimo. Religinio žmogaus 
protavimas yra nukreiptas į 
aukščiausią ir absoliutų verty
bių išgyvenimą. Kai kuriems 
mistikams pats gyvenimas 
tampa mistiniu išgyvenimu.

Spranger neteigia, kad 
kiekvienas žmogus tepriklau
so tik vienam ar kitam verty
bių tipui. Tikrovėje randamas 
įvairių tipų mišinys. Pasirink
damas šešis minėtus vertybių 

t tipus, Spranger gal per opti
mistiškai pasisako ir apie 
pačią žmogaus prigimtį. Jo 
schemoje nėra vietos nei hedo- 
nistams, nei pasimetėliams.

Metodika

Gordon W. Allport, Philip E. 
Vemon ir Gardner Lindzey 
minėtoms Spranger vertybių 
kategorijoms matuoti sudarė 
psichologinį instrumentą vadi
namą „Study of Values: A 
Scale for Measuring Dominant 
Interests in Personality”.

Šis vertybių matavimo in
strumentas susideda iš klau
simų, susietų su kasdieninių 
situacįjų bei vertybių prakti
kavimu. Pirmoje instrumento 
dalyje užpildytojas atsakymą 
pasirenka iš dviejų galimybių. 
Antroje dalyje atsakymai į 
kiekvieną klausimą parenka
mi iš keturių galimybių. Iš 
viso yra gaunama 120 atsa
kymų — po dvidešimt kiekvie
nam tų šešių vertybių tipui. 
Instrumentas yra anglų kalba. 
Jo užpildymui nėra nustatyto 
laiko ribos, bet paprastai trun
ka apie 20 minučių.

Studijos dalyviai

Minimą instrumentą užpildė 
trys grupės JAV lietuvių jau
nimo. 1969 metais gauta 22 
atsakymai; 1984 metais gauta 
12 atsakymų; 2002 grupėje 
gauta 57 atsakymai. 1969 ir 

1984 metais atsakovai buvo 
studentai, o 2002 metų atsa
kovai buvo gimnazistai. Visi 
užpildžiusieji dalyvavo vienos 
ideologinės organizacijos kur
suose.

Rezultatai

Gauti rezultatai yra susu
muoti pirmoje lentelėje. Pir
miausia reikia pastebėti, kad 
juo didesnis skaičius, tuo svar
besnė tuo skaičiumi pažymėta 
vertybė asmens ar grupės gy
venime. Instrumentas buvo 
taip sudarytas, kad skalių vi
durkis buvo nustatytas ant 
40. Standartinis nukrypimas 
nuo vidurkio svyravo nuo 6.44 
iki 9.31. Šie nukrypimai yra 
normatyvinės, o ne lietuvių 
jaunimo grupių.

Palyginant su amerikiečių 
normomis, 1969-tųjų metų 
lietuviai vaikinai išsiskyrė tri
mis atvejais. Pirmiausia, eko
nominių vertybių plotmėje jie 
liko žemiausiame dešimta
dalyje. Kitaip sakant, devyni 
iš dešimties amerikiečių jauni
mo ekonomines vertybes statė 
aukščiau negu mūsiškiai. An
tra, mūsiškiai viršijo ameri
kiečius estetinėje plotmėje, 
užimdami aukščiausią dešim- 

- tadalį. Jie taip pat viršįjo 
amerikiečius socialinių verty
bių srityje, būdami aukš
čiausiame ketvirtadalyje.

Po penkiolikos metų — 1984 
metais — lietuvių jaunimo 
ekonominiai interesai pasivijo 
ir šiek tiek pralenkė ameri
kietiškąjį vidurkį, o este

Lentelė #2 Rezultatų palyginimas su normatyvia amerikiečių grupe*

Antroji lentelė parodo lietuvių jaunimo vertybių panašumus ir skirtu
mus, palyginus su normatyvia amerikiečių jaunimo grupe.

Lietuviai vaikinai:

Matuojamos vertybės 1969 m. grupė 1984 m. grupė 2002 m. grupė

Teoretinis 0 0 0

Ekonominės - 0 0

Estetinės ++ + 0

Socialinės + - 0

Politinės 0 0 0 '

Religinės 0 • 0

Lietuvaitės:

Matuojamos vertybės 1969 m. grupė 1984 m. grupė 2002 m. grupe

Teoretinės 0 0 0

Ekonominės - 0 0

Estetinės 0 4* 0

Socialinės 0 - 0

Politinės 0 0 0

Religinės 0 0 0

tinėse vertybėse iš aukščiau
sio dešimtadalio jie nusileido į 
aukščiausiojo ketvirtadalio 
lygį, vis tiek viršydami ameri
kiečius. Tuo pačiu mūsų lietu
vių vaikinų tiek socialinių, 
tiek ir religinių vertybių svar
ba nukrito į žemiausiąjį ket
virtadalį.

2002 metų lietuvių vaikinų 
rezultatai, palyginus su ame
rikiečių normomis, ypatingai 
neišsiskiria.

Nėra klausimo, kad lietuviai 
vaikinai tarp 1969 ir 1984 
metų labai apčiuopiamai pa
sistūmėjo ekonominių verty
bių srityje. Per tą patį laiką 
reliatyvi socialinių vertybių 
svarba buvo pastūmėta že
myn. Panaši chgpakterizacija 
buvo taikoma ir 1984 metų 
amerikiečių jaunimui, kuriam 
jautrumas socialinėms pro
blemoms buvo pakeistas eko
nominės gerovės troškimu ir 
karjerizmo siekimu. Kai kurie 
visuomeninio gyvenimo ste
bėtojai to meto JAV jaunimą 
pavadino savanaudiška karta.

Dabar trumpai pažvelkime į 
lietuvaites. 1969 metais jos 
skyrėsi nuo amerikiečių tik 
ekonominėje srityje, kur mū
siškės stovėjo žemiausiojo ket
virtadalio grupėje. 1984-jų 
metų rezultatuose lietuvaitės 
pakilo į aukščiausią ketvirta
dalį estetinėje srityje ir nusi
leido į žemiausiąjį ketvirtadalį 
socialinių vertybių atžvilgiu. 
Paskutinioji merginų grupė — 
2002 metais — nesiskiria nuo 
amerikiečių merginų normų.

Lietuvaičių atveju, pasikei-

Vytauto Maželio nuotrauka.

timą tarp 1969 ir 1984 metų 
galima pastebėti labiau socia
linėje ir kiek mažiau religinėje 
plotmėje. Per tą laiką šių 
abiejų, ką tik minėtų, vertybių 
svarba jų gyvenime sumažėjo. 
Matyt, kad ir jos buvo įta
kojamos laiko dvasios bei gy
venimo aplinkybių.

Įdomiausia tai, kad 2002 lie
tuvių jaunimo — vaikinų ir 
merginų — rezultatų vidur
kiai niekuo ypatingu ne- 
beišsiskiria nuo amerikiečių 
normatyvinės grupės vidur
kių. __

Apie tarptautinius žodžius 
išeivijoje ir Lietuvoje

XII Mokslo ir kūrybos sim
poziume Lituanistikos sekci
joje per dvi dienas buvo per
skaityta 12 pranešimų. Tarp 
jų ir apie tarptautinius žo
džius lietuvių raštuose. Deja, 
jį teko gerokai sutrumpinti, 
nes iki tol buvo išnaudotas ir 
žymiai viršytas darbotvarkės 
skirtas laikas. Toks nedėkin
gas dažnai būna paskutiniojo 
pranešėjo likimas. Iš dalies ir 
dėl to norėčiau perpasakoti 
pagrindinius teiginius bei pa
teikti bendresnes išvadas — 
gal tai bus įdomu ir nedaly
vavusiems simpoziume.

Lietuvių kalbos raida vyksta 
ir Lietuvoje, ir išeivįjoje — vi
sur, kur esama lietuvių ir jie 
susibūrę į įvairias organizaci
jas, kurių veikla vykdoma lie
tuvių kalba. Plėtojamas ir ad
ministracinis stilius, kurio po
kyčiams, šalia kalbinių veiks
nių, įtakos turi ir nekalbiniai 
veiksniai: gyvenamoji vieta 
bei aplink gyvenantys žmonės, 
pačių kalbėtojų išsilavinimas, 
kalbų mokėjimas ir kiti. Įdo
mu panagrinėti lietuvių raštų 
kalbos raidą nelietuviškoje 
kalbinėje aplinkoje ir išsiaiš
kinti, ar (ir kaip) kinta kal
binės raiškos priemonės, kuo 
jos skiriasi nuo Lietuvoje ren
giamų reikalų raštų kal
bos. Pasaulio lietuvių archyvo 
(PLA) fonduose Čikagoje sau
gomi įvairių Amerikoje veiku
sių bei veikiančių lietuvių or
ganizacijų dokumentai, susi
rašinėjimo medžiaga tarp Am
erikos Lietuvių tarybos (ALT) 
ir kitų, už Lietuvos ribų vei
kiančių, organizacijų, pvz., 
laiškai, kvietimai, renginių 
programos, aplinkraščiai, nu
tarimai, protokolai, rezoliuci-

Baigiamosios pastabos

Pabaigoje paminėtini du pa
grindiniai šios studijos trū
kumai. Pati studija galėtų bū
ti kabutėse, nes jos apimtis 
yra tikrai menka. 1969 metais 
tesurankiota 22 studentai, o 
1984 metais dar mažiau — tik 
penkiolika. 2002 metų apklau
soje skaičius pakilo iki 57 at
sakovų. Pats didžiausias trū
kumas, tai kad „Study of Va
lues” turimos vėliausios ame
rikietiškos normos yra 1968

Dr. Regina Kvašytė
jos ir pan. tekstai.

Pasirinktas tik vienas iš lek
sikos sluoksnių — tarptauti
niai žodžiai. Lietuvių kalboje 
tokių žodžių yra nemažai, tai 
žinoma seniai ir ne tik kalbi
ninkams. Esama tiesiog nepa
keičiamų tarptautinių žodžių 
— vienintelių, pavadinančių 
vieną ar kitą reiškinį arba 
reiškiančių tam tikrą sąvoką. 
Tokia ir yra pagrindinė prie
žastis, dėl kurios skoliniai pa
tenka į kalbą — jie turi už
pildyti tuščią vietą žodyne, t.y. 
pavadinti naujai atsiradusį 
reiškinį. Reikalų raštuose 
(kaip ir kalboje apskritai) var
tojami tarptautiniai žodžiai 
skirstytini pagal jų kilmę, sko
linimosi laikotarpį, paplitimą 
bei sulietuvinimo laipsnį. Nors 
pagrindiniai tarptautinių žą- 
džių šaltiniai esti klasikinės 
(lotynų ir graikų) kalbos, yra 
kilusių ir iš romanų (pran
cūzų, italų) bei germanų 
(anglų, vokiečių) ir kitų kalbų 
arba šios kalbos atlikusios tar
pininkių vaidmenį.

Kalbant apie Amerikos lie
tuvių organizacijų reikalų raš
tus, reikia pasakyti, kad, 
peržiūrėjus pokario laikotar
pio dokumentus, aptikta dau
gybė įvairių tarptautinių žo

Šio šeštadienio priedo puslapiuose.
Kaip keičiasi jaunimo vertybės; tarpautiniai žodžiai. — 1 psl.

D. ir A. Puodžiukų koncertas; festivaliai Pažaislyje. — 2 psl. 

Lietuvos švietimo pertvarkos vizijos; atsisveikinta su rašyt.
Algirdu Gustaičiu. — 3 psl.

Leidiniai. — 4 psl. »

metų. Reikalas gal nėra visai 
beviltiškas, nes 1968 metais 
arti 4,000 gimnazistų buvo 
įtraukti į normų atnaujinimą. 
Tos normos buvo labai mažai 
pasikeitusios nuo 1960 metų. 
Nežinoma, kiek tos normos 
pasikeitė nuo to laiko. Tuo 
pačiu „įtariame”, o gauti rezul
tatai tam tikrai nepriešta
rauja, kad mūsų, JAV lietu
vių, jaunimo vertybių suprati
mas ir jų praktikavimas dau
giau ar mažiau plaukia „pa
sroviui”.

džių. Vienus jų galima laikyti 
tikraisiais tarptautiniais žo
džiais, dar vadinamais inter- 
nacionalybėmis arba interna
cionalizmais (dauguma kalbi
ninkų sutaria, jog tai žodžiai, 
paplitę bent trįjose didžiosiose 
Europos arealo kalbose). Daž
nai jie būna lotynų kilmės: 
konvencija, rezoliucija, memo
randumas, statutas, projektas, 
federacija, agentas, konsula
tas, premija, taip pat graikų 
kilmės programa, demokrati
ja, protokolas ar per naciona
lines kalbas atėję lotynų ir 
graikų kilmės žodžiai. Be jau 
išvardintų daiktavardžių (ter
minų) penktojo dešimtmečio 
reikalų raštuose esama ir 
įvairių veiksmažodžių bei jų 
formų darinių — taip pat daž
niausiai lotyniškos kilmės: 
nekvestijonuoti, inkorporuoti, 
deleguoti, multiplikuoti, ape
liuoti, rečiau — kilę iš nacio
nalinių kalbų, pvz., autorizuo
ti (pranc.).

Amerikos lietuvių organiza- 
cijų reikalų raštuose aptinka
ma originalo kalba rašomų 
tarptautinės kilmės žodžių bei 
junginių. Dalis jų yra tradici
niai lotyniškos kilmės posa
kiai, pvz., post factum (=atga- 
!me data), Nukeltai4psl
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XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo atgarsiai
Mažosios Lietuvos kultūros 

istorijos paveldas

Paveldas yra valstybės ir 
tautos turtas: viena svarbiau
sių jos dvasinių ir materiali
nių vertybių. Jis aprėpia isto
rijos, archeologijos, architek
tūros ir urbanistikos, rašto,, 
spaudos, meno ir kitus inte
lektualinės bei praktinės veik
los objektus. Paveldas yra ci
vilizacijos pažangos sąlyga. 
Jis sudaro prielaidas ugdyti 
mokslą, kultūrą ir švietimą, 
pilietinį ir tautinį sąmonin
gumą, palaikyti visavertišką 
šalies ir jos gyventojų dvasinį 
gyvybingumą, todėl valstybės 
ir tarptautinės organizacijos 
užtikrina jo apsaugą ir iš
likimą. Paveldas taip pat turi 
politinę ir materialinę vertę 
bei svorį, todėl naikinamas 
politinių konfliktų metu, 
grobstomas pasipelnymo tiks
lu, slepiama jo laikymo vieta 
ir pats buvimo faktas. Są
moningai nesprendžiama iš
nykusių tautų ir tautinių 
bendruomenių paveldo prisky
rimo problema. Geriausias pa
vyzdys yra prūsai, kurių ma
terialinius ir dvasinius turtus 
šimtmečiais dalijosi ir tebesi- 
dalija ir germanų, ir baltų, o 
pastaruoju metu — ir slavų 
valstybės.

Vienareikšmiškai apibrėžti 
kultūros paveldą nėra papras
ta. Su juo dažniausiai siejami 
dvasinės, meninės ir kitokios 
intelektualiosios kūrybos ob
jektai, kurie gali būti suvokia
mi ir siauresne, ir platesne, ir 
pačia plačiausia prasme. Kilus 
jų apskaitos, priežiūros bei 
viešinimo poreikiui, problema 
dažniausiai sprendžiama, to
kius objektus konkretizuojant 
ir inventorinant. Štai Lietu
vos vyriausybei 2003 m. kovo 
26 d. tvirtinant su Jung
tinėmis Amerikos Valstijomis 
(JAV) pasirašytą susitarimą 
dėl šiose šalyse gyvenančių 
thutinių, religinių arba etni
nių grupių kultūros paveldo 
apsaugojimo, buvo pateiktas 
ir jo apibrėžimas. Šiame doku
mente „kultūros paveldu” lai
komos religinių apeigų vietos, 
istorinę vertę turintys objek
tai, paminklai, kapinės ir įniru
siems pagerbti skirtos vietos 
bei su visu tuo susijusi archy
vinė ir kitokia autentiška do
kumentinė medžiaga.

Auirininko, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrėjai. Iš 
kairės: prof. Domas Kaunas, mokyt. Birutė Žemgulienė, dail. Eva Labutytė, žurn. Bernardas Alekna
vičius. V. Kaltenio nuotrauka

Domas Kaunas

Paveldas gali būti labai iš
kalbi ir efektyvi priemonė tiek 
pristatant ir ginant jo kūrėjų 
interesus, tiek sprendžiant jo 
dabartinio turėtojo reikmes ir 
problemas. Dėl to jis privalo 
būti nuolat matomoje, nuolat 
stebimoje ir tarsi savaime by
lojančioje būsenoje. Ji for
muojama kompleksu kryp
tingų priemonių ir jų vykdymo 
veiksmų, prilygstančių neper
traukiamam procesui, kurį 
tikslinga vadinti paveldo ak
tualizavimu.

Tai yra praeities ir dabar
ties gyvybiškos sąsajos kūri
mas, praeities sureikšmini
mas dabarčiai ir ateičiai, jos 
svarbos teisingas suvokimas ir 
panaudojimas kalbamojo mo
mento užduočių sprendimams 
pagrįsti. Tačiau savaime pa
veldas vertės ir svarbos da
barčiai neįgys. Ją būtina su
kurti nuosekliai ir išsamiai, 
fiksuojant visuotiniu sutarimu 
pripažintus kultūros istorijos 
objektus, juos apsaugant, su
kuriant sąlygas visuomenei ir 
tyrėjams dėl prieigos bei pa
naudos. Suprantama, kad pa
veldo panauda labiausiai re
zultatyvi gali būti moksle bei 
visuomenės švietimo ir ugdy
mo srityse, besiremiančiose 
gerai išplėtotu įstaigų tinklu 
ir specialistų gebėjimais. Visa 
tai leidžia pristatyti paveldo 
kūrėjų tautinę bendruomenę 
ir atskirą asmenybę, atskleisti 
jų charakterį, pasaulėvoką, 
kūrybos galias, sąsąjas su kai
mynais erdvėje ir laike. Sava
laikis ir nepertraukiamas pa
veldo aktualizavimas leidžia 
ugdyti ir požiūrį į jį. Taip ku
riama šiuolaikinė panaudos 
teorija ir metodika, tobulina
mi organizavimo įgūdžiai.

Paveldo išsiaiškinimas, in
ventorinimas, apsauga, įtrau
kimas į vertybinę savivoką ir 
aktyvią intelektualinę varto
seną reikalauja didelių pa
stangų ir materialinių išteklių: 
Jų sąnaudas ypač didina pa
veldo sklaida už regiono ir 
valstybės ribų. Dėl to dabar
ties metu kai kurių Mažosios 
Lietuvos paveldo problemų iš 
viso negalima išspręsti, todėl 
jų sprendimą tenka atidėti to
limesniam laikui. Šios užduo

ties vykdymą ir jos eigos kon
trolę privalo prisiimti pati 
valstybė. Mažosios Lietuvos 
atžvilgiu situaciją itin kompli
kuoja tai, kad didesnioji jos 
dalis dabar priklauso Rusijos 
Federacijos administruoja
mam Karaliaučiaus kraštui 
(Kaliningradskaja oblastj), su 
kuria neįmanoma pasiekti jo
kio politinio susitarimo. Ką 
tik mus pasiekė žinia, kad į 
Kaliningrado sritį rusų pasie
niečiai neįleido istoriko dr. Al
girdo Matulevičiaus. Jis daug 
rašo opiais Mažosios Lietuvos 
praeities klausimais ir dažnai 
vadovauja ekskursijoms, lan
kančioms jos istorines vietas. 
Po tokio įvykio savaime kyla 
pagrįstas įtarimas, ar rusiš
koji administracija į juoduo
sius sąrašus neįtraukė ir kitų 
Mažosios Lietuvos tyrėjų?

Galima ginčytis dėl to, kas 
ir kaip daroma dėl Mažosios 
Lietuvos paveldo, atgavus po
litinę nepriklausomybę pačioje 
Lietuvoje, tačiau niekas nenu
neigs, kad suvis tuščiomis 
rankomis nestovime. Vienu 
didžiausių pasiekimų yra tai, 
kad nuosekliai tęsiamas, dar 
sovietmečiu pradėtas, paveldo 
telkimas ir pristatymas jam 
skirtose įstaigose. Tokias už
duotis profesionaliai vykdo 
Mažosios Lietuvos ir Šilutės 
istorijos muziejai, Martyno 
Jankaus muziejus Bitėnuose 
ir Kintų Vydūno kultūros 
centras.

Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejus Klaipėdoje veiklą 
pradėjo 1950 m. ir sukaupė 
turtingą fondą bei darbo pa
tirtį. Šiandien jis turi apie 
80,000 eksponatų, kurie pri
statyti išsamioje nuolatinėje 
ekspozicįjoje. Mokslo darbuo
tojai, kartu su Klaipėdos uni
versitetu, Kultūros vertybių 
apsaugos departamentu ir ki
tais partneriais organizuoja 
konferencijas ir seminarus, 
rengia knygas ir straipsnių 
rinkinius. Lankytojus nuolat 
kviečia teminės parodos. Iš 
muziejaus internetinės Sve
tainės galima sužinoti, kad šių 
metų sausį atidaryta paro
da, skirta Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos 
80-mečiui; kovą — uosta

miesčio urbanistikos istoriko 
Jono Tatorio padovanotas as
meninis archyvas; lapkritį 
lankytojus pakvies paroda 
„Klaipėdos krašto žibintai” ir 
dar kelios kitos teminės paro
dos. Ištisus metus miesto 
moksleiviams rengiamos „Gy
vosios istorįjos” pamokos pa
gal gerai sudarytą ugdymo 
programą „Senųjų kuršių, 
žemaičių ir lietuvininkų ama
tai ir buitis”.

Antrasis pagal dydį Šilutės 
muziejus buvo atidarytas 
1949 m. Jis perėmė nuo karo 
pabaigos be globos likusį čio
nykščio dvarininko Hugo 
Scheu (1845-1937) privataus 
muziejaus apnaikintą, tačiau 
vertę išsaugojusį, rinkinį. Ja
me dešimtmečiais buvo kau
piamos archeologijos radinių, 
lietuvių etnografijos, archyvi
nių dokumentų, žemėlapių, 
spaudinių kolekcijos. Pats mu
ziejaus įkūrėjas priklausė til
žiškei Lietuvių literatūros 
draugijai ir išleido savo už
rašytų žemaičių pasakų rin
kinį (1912). Šilutės muziejų 
tikslinga vadinti regioniniu, 
kryptingai besiorientuojančiu 
į Pamario krašto praeitį. Jis 
turi archeologijos, numizmati
kos, ginklų; raštijos ir spau
dos, nuotraukų, liaudies meno 
ir etnografijos rinkinius. 
Juose iš viso yra apie 47,000 
eksponatų. Deja, senojo pasta
to patalpos yra labai ankštos, 
todėl žiūrovui prieinama tik 
nedidelė dalis pačių vertin
giausių ir Mažosios Lietuvos 
tematikai geriausiai atlie
piančių rinkinių.

Šilutės muziejininkai labai 
išradingi, pristatydami Mažo
sios Lietuvos paveldą. Nuola
tinės ekspozicijos galimybes 
jie didina teminėmis ekskur
sijomis, giliai atskleidžiančio
mis senbuvių lietuvininkų 
buitį, žvejybą, vedžiojančiomis 
praeities žinovus ir mėgėjus 
po Šilutės senamiestį, istorijai 
svarbiomis rajono vietomis. Be 
to, nuolat rengiamos šeštadie
ninės šeimyninės ekskursuos. 
Muziejus daug dėmesio skiria 
mokykliniam jaunimui, supa
žindindamas jį su krašto isto
rija. Šiuo tikslu darbuotojai 
taip pat parengė „Gyvosios is
torijos” pamokų ciklą, gvilde
nantį smalsumą skatinančias 
temas: dvaro istorija, senosios 
Šilutės spaustuvės, senoji po
pieriaus gamyba, knygos isto
rija, lietuvininkų rūbai, žve
jyba pamaryje ir kt. Jos vyks
ta ekspozicijų salėse, o prak
tinės užduotys atliekamos 
saugyklos pastate, kuriame 
įrengta kaimo pirkią imituo
janti patalpa. Čia dirbama 
prie muziejinių daiktų, jie 
aprašomi ir piešiami. Tokios 
pamokos jaunimui daro didelį 
įspūdį.

Muziejaus fondų atodangai 
panaudojami spaudos leidi
niai. Jie yra teminiai, populia
riai pasakojantys apie krašto 
praeitį ir ją iliustruojantys 
eksponatų vaizdais. Vienas 
tokių — šį pavasarį pasirodęs 
albumas Šiluti atvirukuose ir 
fotografijose. Tai vienas ge
riausių payeldo vertybių ak
tualizavimo darbų. Toks lei
dinys, palydėtas tekstais ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių bei 
anglų kalba, neabejotinai per

žengs Lietuvos ribas ir turės 
nemažą išliekamąją vertę.

Atskiro dėmesio nusipelno 
šilutiškių kultūros darbuotojų 
bandymas ugdyti knygos, ypač 
senosios, kultūrą. Šią užduotį 
vykdo Mažosios Lietuvos lie
tuvių poeto Frydricho Bajo
raičio vardu pasivadinusi 
Šilutės viešoji biblioteka ir 
mūsų aptartas muziejus. Tuo 
tikslu bibliotekininkai 1990 
m. įkūrė Knygos muziejų, ku
riame patys ir talkininkų 
dėka sukaupė porą tūkstančių 
su Pamario istorija ir kultūra 
susįjusių senųjų ir šiuolai
kinių knygų, periodikos, rank
raščių, laiškų, ikonografijos, 
ekslibrisų ir kitų eksponatų. 
Nuosekliai pildomas Vydūno, 
Martyno Jankaus, Petro Jakš
to, kitų įžymių mirusių ir dar 
gražiai gyvuojančių kraštiečių 
kolekcijos. Knygos muziejaus 
fondu naudojasi patys biblio
tekos darbuotojai, jame me
džiagos randa Šilutės moki
niai ir mokytojai, žurnalistai 
ir kraštotyrininkai. Juo rem
tasi, įamžinant senųjų šilu
tiškių spaudos veikėjų atmin
tinas vietas.

Daug triukšmo pačiose 
aukščiausiose sovietų valdžios 
ir partinėse viršūnėse sukėlė 
1981 m. Bitėnų pradžios mo
kykloje atidaryta aušrininko 
Martyno Jankaus memoria
linė ekspozicįja, kuri ją 
prižiūrėjusių mokytojų Bi
rutės ir Kazimiero Žemgulių 
bei uolių rėmėjų pastangomis 
veikiai sukaupė gana turtingą 
fondą. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, ant išlikusių 
pamatų buvo atstatyta Bitėnų 
spaustuvė, į kurią perkelti 
rinkiniai ją pavertė visateisiu 
muziejumi. Įkūrus Pagėgių 
savivaldybę (2002), jis pava
dintas Pagėgių krašto muzie
jumi. M. Jankaus muziejus 
yra vienintelis, tegu ir są
lyginai pavadintas, Mažosios 
Lietuvos lietuvių spaudos isto- 
rįjo8 muziejus. Jame sukaupta 
medžiaga byloja apie M. Jan
kaus asmenybę, jo spaudos 
darbą ir visuomeninę veiklą, 
svarbiausius, išliekamąją pa
žintinę ir kultūrinę vertę tu
rinčius, leidinius, spaudos 
draudimo laikų knygnešius ir 
ryšius su iškiliomis lietuvių 
tautos bei valstybės asme
nybėmis. Bitėnai ir virš jų ky
lantis Rambynas yra viena 
lankomiausių Pamario vietų. 
Ši aplinkybė leidžia gana pla
čiai atskleisti savitą Mažosios 
Lietuvos istorijos, ypač poli
tinės, puslapį.

Vykdant Mažosios Lietuvos 
istorįjos paveldo aktualizavi
mo misįją, savo kompetencija 
ir ištekliais buvusio Klaipėdos 
krašto muziejininkus profe
sionalus ir mėgėjus turėtų la
biau paremti šalies vyriau
sybė, kultūros ir švietimo 
ministerįjos, nacionalinių mu
ziejų specialistai. Neduodant 
laisvės nevaržomai fantazijai, 
drįstume kelti dvi svarbias 
užduotis. Pirmiausia kalba 
eitų apie ilgaamžį lietu
viškumo simbolį — paminklinį 
Rambyno kalną. Dar 1896 m. 
Tilžės „Birutės” draugija ant 
jo įsigijo žemės sklypą, vėliau 
perėjusį tautinio sąjūdžio 
veikėjui ir politikui Viliui Gai
galaičiui. Čia žemės ir namus

Eva Labutytė. „Krikštų kompozicija”.

turėjo žymiausia Klaipėdos 
krašto kultūros ir švietimo 
draugija „Aukuras”. Atkaklus 
siekis būti ant Rambyno maž- 
lietuviams reiškė gebėjimą 
saugoti tautinius simbolius ir 
savarankiškumą svetimų jėgų 
grėsmės akivaizdoje. Čia vyko 
ir žūtbūtinė Kova: lietuviškos 
žemės lopinėlyje buvo švenčia
mos Joninės, „Birutės” ir 
„Aukuro” draugijų rengiamos 
visuomenės sueigos, pasitin
kami aukšti šalies ir užsienio 
svečiai, pasirašoma atminimo 
albume — Amžinojoje Ramby
no kalno knygoje, užveistame 
sode pasodinta Kristįjono Do
nelaičio liepa ir Vytauto Di
džiojo ąžuolas, o naktimis na
cionalsocialistų užsiundyti ža
liūkai tuos sodus niokojo ir 
griovė paminklus. Kovą prieš 
Rambyno lietuviškumą tęsė ir 
sovietinė valdžia. Mano giliau
siu įsitikinimu, buvusią „Au
kuro” sodybą iš dabartinių 
savininkų privalėtų išpirkti 
Lietuvos vyriausybė ir ją pa
versti valstybinės svarbos is
torijos paminklu. Čia niekada 
netrūks lankytojų ir aktualių 
temų visai — Mažajai ir 
Didžiajai — Lietuvai. Ramby
no likimą visada akylai ste
bėjo Jonas Basanavičius ir pir
moji Amerikos lietuvių iš
eivių karta. Galbūt išeivija vėl 
į jį atsigręžtų?

Kita svarbi valstybinė už
duotis yra sukurti bendradar
biavimo su dabartinio, ru
siškojo Karaliaučiaus krašto 
muziejininkais galimybes. Ri
šančioj! gija kaip tik galėtų 
būti istorija ir jos paveldas. 
Kai kurių Mažosios Lietuvos 
lietuvių klausimo pripažinimo 
ir gana objektyvaus nušvie

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Būtina išsaugoti Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros 
paveldą. — 1 psl.

t
„Poezijos pavasaris” Lietuvoje ir jo laureato Antano A. 
Jonyno eilėraščiai. — 3 psl.

Poezija neturi sienų; stiprybė semiama iš praeities; 
apie lietuvių kalbos homonimus. — 4 psl.

timo ženklų galima pastebė
ti Kaliningrado universiteto 
mokslininkų naujausiuose Ry
tų Prūsijos istorijos tyrin 
jimuose. Įžvalgesni jų autori 
jau pripažįsta lietuvių tau
tinės ir kultūrinės autonomi
jos Prūsįjos ir Vokietįjos vals
tybėje faktorių, atrišdami ran
kas pirmiesiems muziejininkų 
žingsniams. Mums reikėtų 
juos paskatinti, kviečiant ir 
sudarant sąlygas Lietuvoje 
eksponuoti, dešimtmečiais ty
lomis kauptą baltiškąjį fondą. 
Kaip europinio masto sensaci
ja, neseniai nuskambėjo rusų 
spaudos pranešimas apie vie
name iš Karaliaučiaus senųjų 
gynybinių fortų rastą 1844 m. 
įkurto garsiojo „Prussia” mu
ziejaus kolekcįją. Ją, pri
artėjus Antrojo pasaulinio 
karo frontui, paslėpė vokiečių 
administracijos kultūros pa
veldo saugotojai. Iš po žemių 
fortų rūsiuose rusų archeolo
gai jau iškėlė daugiau kaip 
16,000 eksponatų: sagių, ka
rolių, strėlių, iečių antgalių, 
bronzinių ir sidabrinių pa
puošalų. Kam jie priklausė? 
Prūsams? Lietuviams? Užka
riautojams kryžiuočiams? Ar 
įsivaizduojame, kokio žiūrovų 
antplūdžio susilauktų į Lie
tuvą atvežta radinių paroda? 
Ar tokios parodos negalėtume 
pateikti ir kompaktiniame dis
ke? Pirmąjį žingsnį reikėtų 
žengti mums ir jo nevertėtų 
atidėlioti.

Tradicinių ir elektroninių 
priemonių pagalba būtina su
kurti Mažosios Lietuvos kul
tūros istorijos paveldo duo
menų bazes.

Nukelta į 2 psl.
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Pasilikau tik dangų mėlyną
Poeto Leonardo Andriekaus atminimui

Lietuvos atgimimo 1991 m. 
Vilniuje išleista t. Leonardo 
Andriekaus poezijos rinktinė, 
jo paties pavadinta Pasilikau 
tik dangų mėlyną. Tai dešim
toji ir testamentinė jo knyga. 
1994 m. Vilniuje Lietuvos Ra
šytojų sąjunga išleido knygą 
Egzodo rašytojai, kurioje iš
spausdinta ir poeto Andrie
kaus autobiografija. Tą savo 
gyvenimo piligrimystės apra
šymą — patį išsamiausią, 
kurį bet kada buvo rašės —jis 
pradėjo, sakydamas, jog tikro
ji jo autobiografija, tai ši pa
skutinioji lyrikos rinktinė: 
„Juk tenai išreikšti visi mano 
jausmai, polėkiai, džiaugsmai 
bei nusivylimai, patirti gana 
ilgoje gyvenimo kelionėje. 
Rinktinėje pasakyta, ką mylė
jau, ko nemėgau, kam skyriau 
savo žemiškąją egzistenciją. 
Ta rinktinė — tai tikra mano 
sielos enciklopedija”.

Rinktinės įžangoj, pavadin
toje „Sugrįžtu į savo tautą”, 
poetas išlieja savo sielos ilge
sį, kurį nešiojosi 52 metus: 
1937 m. iškeliavęs iš mylimo
sios tėvynės, išlaikė gyvą jos 
viziją savo širdyje ir savo ei
lėse.

...į ją teko žiūrėti iš tolo, tar
tum kokioj vizijoj; teko lasinėti 
jaunystės atsiminimų skevel
drėles, ieškoti istorijoje, pasa
kose, giesmėse bei dainose, ir, 
žinoma, gamtoje paslėptų 
brangybių ir iš jų susikurti 
tokį Lietuvos paveikslą, kuris 
man būtų gražesnis už Alpių 
kalnus, Kaprio salą, atogrąžų 
palmynus, Maine valstijos pa
jūrius.

Esu dėkingas Dievui, kad gi
miau Žemaitijoje ir nors trum
pai mačiau kryžius, koplytėles, 
medines bažnyčias, varpines. 
Taip pat girdėjau senoviškas 
giesmes ir dainas. Visa tai pa
liko amžinus prisiminimus ir 
dabar, po daugelio metų, aky
se tebestovi senoji Lietuva, lyg 
kokia begalinė kryžių švento
vė.

Šiuos žodžius rašydamas 
1990 m., poetas nežinojo, kad 
jam teks dar 13 metų keliauti 
šios žemės keliais ir net mirti 
ne tėvynėje, o svetur. Jau 
tada jis jautėsi pasiekęs tam 
tikrą amžiaus bei kūrybos pil
natvę ir pasirengęs keliauti 
Dievop. Išaudęs daugelį lyri
kos audinių, į kuriuos suma
niai įpynė Dievo ir tėvynės 
meilės vis besikartojančius, ir 
vis naujus raštus, jautėsi „vi
siems žmonėms atvėręs savo 
sielą”, kaip kadaise buvo ra
šęs apie palaimintąjį popiežių 
Joną XXIII jo mirties proga 
Aidų žurnale. O visgi jam dar 
buvo likę išgyventi senatvės 
dykumą, artimų draugų mirtį, 
ligos vienatvę, fizinių negalių 
prislėgimą. Neilgai jis tegyve
no Palaimintojo Jurgio Matu
laičio vardo slaugos namuose 
Putnam, CT, bet savo lankyto
jams graudžiai prabildavo: 
„Žiūrėkit, kas iš manęs beli
ko...” Šio visiško neturto išgy
venimą, kuriuo jis panašėjo į 
šv. Pranciškų,, kai ne vien 
apčiuopiami, bet ir dvasiniai 
turtai nutekėjo upeliais neži
nomom kryptim, jis peęnešė

Sės. Ona Mikailaitė

tyliai, ramiai, glausdamasis 
prie Viešpaties. O širdyje beli
ko tai, kas visą gyvenimą te
nai liepsnojo, ką buvo nusa
kęs eilėraštyje „Išsiilgau 
Tavęs”:

Išsiilgau tavęs, 
Kaip sausroj upė jūros. 
Plauksiu džiaugsmo srove, 
Nors be irklo ir burės.

Juk visai netoli 
Mano ilgesio žiotys. — 
Tavo meilė gili — 
Aš dėl jos nukryžiuotas.

Sesuo Mirtis, pas jį atėjusi 
patyliukais, pasiėmė už ran
kos ir nusivedė į amžinuosius 
namus. Jis iškeliavo 2003 m. 
gegužės 19 d. naktį (ir gimęs 
naktį, 1914 m. rugpjūčio 15), 
beeidamas 90-uosius metus. 
Putnamo seselių vienuolyno 
koplyčioje gegužės 21 d., o tai 
buvo prieš pat Šeštines, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, jo 
brolis pranciškonas, drauge 
su kitais kunigais, aukojo už 
velionį Mišias, nors tikrosios 
laidotuvės vyko porą dienų 
vėliau, Brooklyn, NY, kur 
Leonardas Andriekus daugelį 
metų gyveno ir dirbo t. pran
ciškonų leidžiamų Aidų re
dakcijoje.

Iškeliaudamas jis paliko 
mums ir Lietuvai dešimtį 
savo poezįjos knygų. Tik tiek. 
Jokių turtų, jokių garbės 
žymenų, jokių daiktų ar suve
nyrų nebuvo susikrovęs, nes 
jau ankstyvoje jaunystėje bu
vo sužavėtas šv. Pranciškaus 
Asyžiečio gyvenimu ir dvasia. 
Savo gyvenimo idealą — vie
nuolio ir poeto gyvenimo — 
apibūdino taip:

Autorius, sekdamas šv. 
Pranciškų Asyžietį, gyvenime 
stengėsi puoselėti neturtą. Vie
nuolio pranciškono idealas 

kaip tik ir būtų viską atiduoti 
kitiems, sau nepasilikti nieko. 
O mėlynas dangus išreiškia 
nuostabiai poetišką pastogę, 
kurioje, neapribotas keturio
mis sienomis, žmogus gali gie
doti' su paukščiais, klestėti su. 
gėlėmis, siūbuoti su me
džiais... Juk taip ir darė šv. 
Pranciškus Asyžietis, tas viso 
pasaulio mylimiausias poetas- 
atgailautojas, kurio mes esa
me tik blankūs atšvaitai.

Lyrikoje atsispindi poeto 
gyva, alsuojanti būtybė — kuo 
jis gyvena, tuo pulsuoja ir jo 
kūryba. Tėvas Leonardas kū
rybinio darbo ėmėsi palyginti 
vėlai. Pirmąjį savo rinkinį At
viros marios išleido 1955 m., 
būdamas jau 41 metų am
žiaus. Šią dailią knygą ilius
travo Telesforas Valius ir vie
toj dedikacijos įrašyti Bernar
do Brazdžionio žodžiai: Ir 
visos dienos, kaip viena die
na,/ Ir marios — lašas am
žinųjų vandenų.

Brazdžionis buvo t. Andrie
kaus drąsintojas ir įkvėpėjas 
kūrybos kelyje, stovėjęs šalia 
ir raginęs nenutilti. T. Leo
nardas ir pats prisipažino, 
kad išdrįsęs kurti eiles, ben
draudamas su kūrybiškais 
žmonėmis Aidų redakcijoje, 
kur darbavosi 1970-1990 m.

Jis buvo baigęs bažnytinės 
teisės mokslus ir turėjo dakta
ro laipsnį, kuriuo niekuomet 
nesididžiuodavo. Prie litera
tūrinio darbo jį lenkė gyveni
mo aplinkybės ir, be abejo, gi
liai sielos gelmėse slypintis 
talentas.

Pirmoje eilių knygoje iš
spausdintas eilėraštis „Idilė”, 
skirtas kitam poetui, Jonui 
Aisčiui, t. Andriekaus sielai 
giminingam kūrėjui. Putnamo 
vienuolyno bibliotekoje radau 
Atvirų marių egzempliorių, 
kurį autorius kadaise buvo 
dovanojęs kanauninkui Myko
lui Vaitkui su įrašu: „garbin
gam lietuvių poezijos vetera
nui”. Varčiau tą knygą su dvi
gubu įdomumu. Ir štai — ei
lėraščio, skirto Aisčiui, du 
posmai kan. Vaitkaus pieštu
ku pažymėti — „gražu”.

Buvo taip nežemiškai tylu 
aplinkui, 

Jog bijojo atsikvėpti girios.
Ir ton pusėn, kur javai palinko, 
Baltas debesis iš lėto yrės.

Buvo poilsiui sparnus 
suglaudęs vėjas,

Buvo gluosniai susibridę į upelį, 
Ir nuvargusios lakštingalos

tylėjo 
Lyg po konsekracijos varpeliai.

Ir galop, eilėraščio pabaigoje 
— Aisčio eilių atgarsis:

Jų balsai, jų giesmės naktyje 
sudilo,

Gintariniai pirštai varpų 
nebeglosto, 

Tik išliko atminimuos ta idilė 
Su upeliais, debesim ir saulės 

sostu.

Kas gi čia užklupta, jei ne 
giminingų sielų slaptas pokal
bis, vykstantis poezijos žo
džiais ir vaizdais. Šį pokalbį 
dabar galima atskleisti ir 
ypač dabar įvertinti bei ties 
juo susimąstyti. 1989 m. kun. 
Vaclovo Aliulio redaguoja
mame Katalikų pasaulio žur
nale buvo išspausdinti du 
puslapiai Leonardo Andrie
kaus eilių, tikriausiai redak
toriaus parinktų. Nesunku 
suvokti, kodėl šie posmai pati
ko kunigui, išgyvenusiam il
gus priespaudos metus oku
puotoje tėvynėje. Gilus dva
singumas nereiškia, jog žmo
gus, ir net dvasininkas, neiš
gyvena tragiškų gyvenimo 
momentų, skaudžiai parbloš
kusių tautą ir artimuosius. Ir 
vienam, ir antram tačiau 
skausmo gelmėse blykčioja 
neužgesinama, it altoriaus 
lempelė, stipraus ir nepa
laužiamo tikėjimo šviesa. To
kio tikėjimo šviesa švyti net ir 
skaudžiausi tėvo Andriekaus 
posmai:

Skambėjo užkeiktais varpais 
vidudienis, 

Lakštingalom virpėjo mėnesiena 
Kodėl gi Tu, varpus atbudinęs, 
Lakštingalas į paupį sušaukęs, 
Tylėjai vienas?

Nukelta į 4 psl.

Leonardas Andriekus

PAPARČIO ŽIEDAS

Kai nuo Joninių gaiso
Vidurnaktis šviesėjo,
Paparčio žiedas skleidėsi...
Seniai jau buvo peržegnotos dirvos sėjai 
Ir išdejavęs beržas liūdesį
Pavasarių Davėjui.

Bet ne į burto galią —
Į tavo, Viešpatie, Apvaizdą
Mes įtikėjome. —
Tu mūsų ašarom paparčio žiedą laistai 
Prieš paslaptingą suklestėjimą — 
Leisk juo pažaisti!

ŽOLĖ

Rytais lankas rasa pavilgai,
Neleidi žolei be rudens nuvysti. — 
Laimingas jausčiausi,
Jei ir mane paverstum smilga
Arba kmynu,
Gerasis Kristau.

Lankstyčiausi prieš tavo sostą — 
Prieš sostą: paprastą, medinį.
Dėkočiau Tau,
Kad vėjo rankom glostai
Smilgelę, kmyną. t

Paliestum ir mane rugsėjo rytą
Tais savo permatomais pirštais,
Ir žmonės,
Praeidami keliu, sakytų:
Žiūrėk, kaip lengvai
Ana žolelė miršta.

PRIGLAUSK

Priglausk mane, Rūpintojėli,
Prie meile plakančios širdies,
Kaip Tu glaudei be krikšto vėlę, 
Užbaigusį giedoti vieversėlį, — 
Priglausk! Bijau nakties.

Bijau užrūstinto dangaus —
Tu vienas mano prieglauda esi: 
Žvaigždžių ir saulių žėrėsy,
Audrų ir vėtrų ūžesy — 
Priglausk mane, priglausk!

TA ŽEMĖ

Kokia brangi ta žemė —
Ji tavo, Viešpatie, palaiminta,
Dar mums negimus,
Jos nebučiavus;
Ji mūsų varganos būties apmąstymais — 
Išgarsinta,
Pašventinta!

Kokia graudi ta žemė —
Ji tavo, Viešpatie, pripildyta
Beržų kvepėjimo,
Gegutės nerimo;
Ji piemenėlių dainomis raminama,
Nuplakus vėtrai,
Sužeidus krušai.

Kokia miela ta žemė —
Joj šimtmečiais prarymojai,
Atstūmęs džiaugsmą,
Priėmęs kančią, —
Joj chorus angelų paniekinai
Po debesėlių stogu:
Iš meilės paukščiui,
Iš meilės žmogui.

VASAROS AKYS

Pažvelgiu į vasaros akis
Ir matau jose
Tėviškės saulėtą rugiapjūtę: 
Darbininkų minią laukuose 
Ir save — vaikutį,
Droviai sveikinantį žemę 
Karklo dūdele.

Bet vien Dievas tegirdėjo 
Tos dūdelės gailų balsą, 
Kai jis aukso varpų jūrom plaukė. 
Topoliuos miegojo vėjas, 
Pasąmonėj — kaukai. — 
Vienas Dievas tegirdėjo 
Karklo raudą, 
Rudeniui artėjant!

Pažvelgiu į vasaros akis 
Ir nustebintas matau 
Ašarą ant jos blakstienų. — 
Vasara, nejaugi tu dėl to verki, 
Kad negroju karklo dūdele, 
Nebeklaidžioju ražienom?

OBELAITĖS

Šį rytą obelaitės,
Kaip Dievo Kūno eisenoj mergaitės, 
Su baltom suknelėmis
Ir su vainikais ant galvų, 
Subėgo vėl į mano sodą 
Nuo klonių ir kalvų.

Žinau, kodėl subėgo
Per lietų, šalną, sniegą —
Jos Viešpaties takus žiedais barstys,
Ir siaus pražydusia pūga 
Visa būtis.

Paskui atgimęs rytas, 
Žiedams rasa apkritus, 
Saulėtekio monstrancijoj iškels Tave, 
Ir subanguos šilų giesmė
Šventa srove.

Jos tokios mielos, mielos
Tos baltos obelaitės —
Žiedų barstytojos ant Viešpaties takų. — 
Ir man pražydusioje pūgoj
Tylėt sunku...

JEI MAN LEMTA

Tuoj į naują žemę iškeliausiu. 
Liks ramybėj jūros ir kalnai. — 
Pasakyk man, Viešpatie mieliausias, 
Ko tos žvaigždės krinta taip dažnai.

Gal jos puola į savižudystę, 
Kad išsivaduotų iš nakties? — 
Jei man lemta į tamsybes kristi, 
Savo delną krintančiam ištiesk!

Šio šeštadienio priedo puslapiuose
Poetas, žengęs šv. Pranciškaus pėdomis. — 1 psl.

„Protų nutekėjimo” temomis. — 2 psl.

Klausykimės, kaip plaka žmogaus širdis; sustingo lysvėj 
tulpių legionas. — 3 psl.

Kai žiūrovai tampa renginio programos dalyviais; 
Europoje ruošiamos Prano Domšaičio parodos. — 4 psl.
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Aleksandras Kučiūnas — ryškus 
išeivijos menininkas

(In memoriam)

„Aukštas, lieknas, visada 
gražiai ir skoningai apsiren
gęs, santūrus kalboj, bet savo 
nuomones reiškiantis drąsiai 
ir atvirai, retkarčiais prašvin- 
tantis labai jaukia šypsena, 
kupinas intelektualinio al
kio...” (Dirva, 1984.04.19) — 
taip prieš dvidešimt metų sa
vo bendražygį apibūdino Sta
sys Santvaras. Tokį maestro 
sutikome ir mes, prieš porą 
vasarų apsilankę jo namuose 
Čikagos priemiestyje, Dow- 
ners Grove, kur jis gyveno su 
savo žmona Jūra. Deja, šian
dien tai jau praeitis. Tačiau 
plati ir įvairiašakė Aleksandro 
Kučiūno meninė veikla, išva
riusi itin gilią ir plačią vagą 
išeivių kultūriniame gyve
nime, jo meninių interesų pla
tumas, visur palikęs ryškius 
asmenybės pėdsakus, nuolat 
įpareigoja mus saugoti jo at
minimą, išsamiai analizuoti jo 
nuveiktus darbus.

Aleksandras Kučiūnas gimė 
Suvalkuose 1914 m. balandžio 15 
d., mokėsi Marijampolėje, čia 
žengė pirmuosius žingsnius 
muzikoje. Skambinti fortepijo
nu mokėsi pas Julių Brauną, 
griežti violončele — pas moky
toją Paketurį. Savo muzikinį 
išsilavinimą pratęsė Kaune 
pas įžymų to meto fortepįjono 
profesorių Vladimirą Ružickį. 
Prisimindamas jaunystės stu
dijas, A. Kučiūnas be susiža
vėjimo kalba apie savo peda
gogą: „Pamokose profesorius 
kalbėdavo tik rusiškai. Jis 
buvo labai išdidus, bendravi
me stigo šilumos, dėstė gan 
sausai ir racionaliai. Studen
tams nebuvo leista ginčytis ar 
diskutuoti. Vladimiras Ružic- 
kis dažnai sėdėdavo prie ant
rojo fortepijono, pats moki
niams daug skambindavo” (Iš 
autorės pokalbio su maestro).

Didelis noras žinoti nuolat 
skatino plėsti savo akiratį, to
dėl A. Kučiūnas studijavo tei
sę Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Paklaustas apie 
savo kūrybinio kelio pradžią, 
maestro dviprasmiškai atsa
kė: „Kada ėmiau mokytis mu
zikos — sunku pasakyti, ta
čiau kada pradėjau dalyvauti 
koncertuose — gerai prisime
nu. Tai buvo 1929 metų vasa
ros pabaigoje. Grupė jaunų 
dainininkų surengė koncertų 
iškylą po Suvalkuos mieste
lius. Tuose koncertuose buvau * 
jų akompanuotoju. Tai buvo 
mino pirmas muzikinis pasi
rodymas, tuomet turėjau vos 
penkiolika metų”.

1933—1940 metų laikotar
pyje A. Kučiūnas dirbo Kauno 
Valstybiniame operos teatre 
koncertmeisteriu. Tuomet jis 
akompanavo bendroms repe
ticijoms, padėjo solistams 
ruošti naujus vaidmenis, giliai 
domėjosi ir stebėjo sceninių 
veikalų meninį gimimą. Tai 
buvo gera „mokykla” ateities 
savarankiškam darbui.

A. Kučiūnas savo jėgas iš
bandė ir muzikologijos srityje. 
1939 m. jo parengta muzikolo- 
ginė studija Apie Richard 
Wagner (knygos apimtis — 
232 puslapiai) — lig šiol vie

nintelis darbas lietuvių kalba 
apie šio kompozitoriaus gyve
nimą ir kūrybą.

Okupacijos metais ryškių 
antikomunistinių pažiūrų mu
ziko tėvui kurį laiką teko ka
lėti, ne kartą jis buvo kanki
namas. Motina turėjo vokiško 
kraujo, tai leido A. Kučiūnui 
prisijungti prie repatriantų, 
1941 m. išvykti į Vokietiją.

Kurį laiką A. Kučiūnas dir
bo Drezdeno Liaudies teatre 
akompanuotoju, čia jam buvo 
patikėta ir dirigento lazdelė. 
Sis laikotarpis buvo itin reikš
mingas jaunojo menininko ke
lyje: dirigavimo meną jis tobu
lino pas profesorių Kurt 
Striegler, o fortepijoną pas K. 
Schaufuss-Bonini, nuosekliai 
susipažino su vokišku operos 
repertuaru, įvaldė dirigentinį 
meistriškumą, kurio lig šiolei 
nebuvo specialiai studijavęs, 
savarankiškai dirigavo dauge
liui operų ir operečių. Būda
mas tremtyje, muzikas akty
viai talkino solistams, su kon
certais lankėsi beveik visose 
prancūzų ir amerikiečių zonų 
lietuvių kolonijose, reprezen
tavo lietuvių meną vokiečių 
visuomenei.

Tremties metais A. Kučiū
nas kartu su lietuvių operos 
solistais Detmolde pastatė G. 
Rossini operą „Sevilįjos kirpė
jas”. „Šią idėją labai parėmė 
Antaųas Olis, kuris suprato, 
kad sunkiomis tremties sąly
gomis bendravimas labai svar
bus, o žmogus žmogui yra rei
kalingas”. Kiek vėliau su bale
to artistais Augsburgo tremti
nių stovykloje A. Kučiūnas 
pastatė ir dirigavo L. Delibes 
baletą „Copppelia”.

„Pasiruošimas buvo tikrai 
sunkus, — 1947 metais kal
bėjo A. Kučiūnas. — Tik dvi 
repeticijos su orkestru. Pats 
orkestras 'Sevilijos kirpėjo’ ne
buvo grojęs. Tačiau abu spek
takliai praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Esamomis sąlygo
mis daugiau ir neįmanoma 
buvo tikėtis. Ir žiūrovams, ir 
solistams lietuvių Tremtinių 
operos gimimas padarė sun
kiai išreiškiamą įspūdį”. (Ži
buriai, 1947.05.10).

1949 metų rugpjūčio 18 die
ną atvykęs į JAV, Aleksand

Maestro Aleksandro Kučiūnui, 1970 m. akompanavusiam chorui ir solistams, įteikiama Lietuvos 
Vyčių choro plokštelė „Vai lėkite dainos”. Iš kairės: Lietuvos Vyčių choro pirm. Estelle Rogers, cho
ro vadovas Faustas Strolia, maestr. A. Kučiūnas ir buvęs Metropolitan bei Lietuvių operos solistas 
Algirdas Brazis.

ras Kučiūnas su šeima apsis
tojo Kalifornijoje, tačiau muzi
kui čia buvo gana sunku įsi
kurti. Tad jau kitais metais 
persikėlęs į Čikagą, jis ėmė 
aktyviai darbuotis mene. Pra
džioje dirbo dainavimo moky
tojos Alice Stephens studijoje, 
kur akompanavo vokaliniam 
ansambliui, .pavadavo ją repe
ticijose. Vėliau uoliai talkino 
dainininkams, kaip korepeti
torius ir koncertmeisteris, pa
dėjo jiems ruošti koncertines 
programas, operų vaidmenis. 
Palaipsniui vis daugiau dė
mesio skyrė fortepijono peda
gogikai, kuri, dideliam meni
ninkui tolydžio besitobulinant, 
darėsi vis įdomesnė. Kurį lai
ką A. Kučiūnas dėstė Čikagos 
konservatorijoje, o 1951 m. 
įkūrė savo privačią muzikos 
studįją. 1957 m. jis pradėjo 
vadovauti Čikagos vyrų cho
rui, vėliau išaugusiam į Lietu
vių operos kolektyvą.

Dešimt metų A. Kučiūnas 
buvo dirigento asistentu Chi
cago Lyric operos teatre. „Tai 
buvo pats įdomiausias mano 
gyvenimo tarpsnis, — pasako
jo A. Kučiūnas. — Teko arti
mai bendrauti su geriaūsiais 
pasaulinio lygio dirigentais, 
solistais. Pats dirigavau repe- 
ticijoms, ruošiau solistus spek
takliams. Įsidirbau, pramokau 
itališkai, pagilinau žinias 
prancūzų, vokiečių kalboje. 
Tai leido pasufleruoti atlikė
jams įvairiomis kalbomis. Ta
čiau operos sezonas tęsiasi 
tris-keturis mėnesius, o po to 
— gyvenk kaip nori. Todėl ne
galėjau apleisti ir savo pri
vačių mokinių” (Iš autorės po
kalbio).

Po sėkmingos veiklos Chica
go Lyric operoje, A. Kučiūnui 
buvo pasiūlytas darbas Seat- 
tle, WA. Čia 1966—1970 m. jis 
vadovavo operos klasei Wa- 
shington valstybiniame uni
versitete. Tačiau jį vis labiau 
traukė Čikagos Lietuvių ope
ra, kuriai jis ėmė skirti vis 
daugiau jėgų ir laiko. Čia ryš
kiausiai suspindėjo jo meninis 
talentas, profesinis meistriš
kumas, organizaciniai sugebė
jimai. Vladas Jakubėnas kar
tą rašė: „Turėdamas įgimtą 
vadovavimo dovaną, jis Čika-

iMaestro Aleksandras Kučiūnas.

gos operos sąmbūrį vedė ne- 
kompromisiniu keliu, lygiuo
damas į profesinį lygį, reika
laudamas ritminio tikslumo, 
intonacinio grynumo ir bend
ros muzikinės liniws suprati
mo tiek iš dainininkų, tiek iš 
choristų. A. Kučiūnas priprati
no chorą prie grynai orkestri
nio dirigavimo, nesileisdamas 
į kompromisinius mosto pa
lengvinimus net ir ten, kur jie 
kartais būdavo galimi".

Savo muzikine veikla A. Ku
čiūnas visą gyvenimą puoselė
jo tik muzikinę kokybę. Mėgė
jiškumas mene jam visuomet 
buvo svetimas ir nepriimtinas 
reiškinys. Maestro nuopelnai 
Čikagos Lietuvių operai šian
dien niekam nekelia abejonių. 
Jo pasiaukojamą darbą liudija 
akivaizdūs statistiniai faktai: 
A. Kučiūnas pastatė 16- operų, 
dirigavo 52 spektaklius (duo
menys pagal S. Santvarą). 
Emigracijos sąlygom itin svar
bus buvo prisilietimas prie lie
tuviškų operų, kurių meninin
ko biografijoje buvo net trys: 
J. Karnavičiaus „Gražina", J. 
Gaidelio „Dana” ir K. V. Ba
naičio „Jūratė ir Kastytis”. 
Dirigentas sukūrė paskutinių 
dviejų veikalų pirmąją atliki
mo versiją, kuri buvo itin 
sėkminga, meniškai brandi.

Šalia intensyvios veiklos Či
kagos Lietuvių operoje, A. 
Kučiūnas dirigavo simfoni
niuose koncertuose, akompa
navo įvairiems solistams. Jau 
1952 m. gruodžio 28 d. maest
ro sėkmingai pasirodė Chicago 

Orchestra Hali salėje. Tuomet 
jis dirigavo Čikagos simfoni
niam orkestrui ir solistams: 
pianistui Andriui Kuprevičiui, 
dainininkams Izabelei Mote- 
kaitienei ir Algirdui Braziui. 

Koncertą recenzavęs, Chicago 
Daily Tribūne muzikos kriti
kas S. Ravens Aleksandrą Ku- 
čiūną pavadino ypač talentin
gu dirigentu. Kiti recenzentai 
pabrėžė jo aukštą interpretaci
nę kultūrą, iškilias kulminaci
jas, puikiai suvoktą ir per
teiktą atliekamos muzikos 
dvasią. 1965 metais A. Kučiū
nas parengė D. Verdi „Re- 
ąuiem” ir Bruno Markaičio 
oratoriją „Vilniaus varpai”.

Kita, nemažiau svarbi, me
nininko veiklos sritis buvo 
koncertmeisterio darbas. Pa
sak pianisto, savęs jis nie
kuomet nelaikė atlikėju solis
tu, kokiais buvo Jurgis Karna- 
vičius ar Andrius Kuprevičius. 
Visas Aleksandro Kučiūno dė
mesys buvo nukreiptas į 
akompanuotojo veiklą, kuri 
ryškiai skyrėsi nuo pianisto 
solisto užduočių. Menininką 
daugiau traukė bendradar
biavimas su dainininkais, ku
rių tarpe buvo beveik visi 
žymiausi to meto vokalistai: 
Stasys Baras, Jonas Vaznelis, 
Vladas Baltrušaitis, Izabelė 
Motekaitienė, Dana Stankai
tytė, Juzė Krištolaitytė, Aldo
na Stempužienė, Gina Čap- 
kauskienė, Irena Stankūnaitė, 
Lilija Šukytė ir kt. Tuo tarpu 
bendravimas su instrumenta
listais apsiribojo vos viena 

• kita pavarde.
A. Kučiūno asmenybė at

spindėjo vertingus dvasinius, 
kūrybinius siekius. Jis buvo 
muzikas estetas, labai tobulai 
supratęs kompozicinį stilių, 
domėjęsis muzikos mokslo pa
siekimais. Maestro nubrėžda
vo atlikėjui itin dideles me
nines aukštumas, kurias, ne
mažo darbo dėka, jis turėdavo 
pasiekti. Akompanimentą ver
tino, kaip neatsiejamą kūri
nio, meninio ansamblio dalį. 
Solistams jis sugebėdavo 
įkvėpti pasitikėjimo, itin ver
tindamas emocionalųjį muzi
kos poveikį, jis skatindavo gi
liai pajausti autoriaus 
užkoduotas mintis. Neretai, 
pagautas dvasinio įkvėpimo, 
juo užkrėsdavo ir savo koncer
tinius partnerius. A. Kučiūno 
fortepijoninė partija visuomet 
buvo tobulai paruošta, skam-

Jonas Aistis

LEMTIS

Nuolatos ji ateina puošni ir pikta, 
Nebylė, kaip naktis, ir juoda, aksominė:
Tik boluoja graži alebastro kakta, 
Nuostabi alebastro kakta ir krūtinė.

Gi viliojančios akys — piktybės daigai — 
Lyg palaimą ir amžiną pražūtį pirštų, 
Ir migdolais nusmailinti aštrūs nagai 
Kruvini ant mėšlungiškai traukomų pirštų...

Ir tada man vaidenas regėjimų dausos!
Bet sužėri įnirtusio žvilgsnio žaibai
Ir sudūžta vėl mano svajonių stabai,

O troškimų sparnai jau manęs nebeklauso... 
Tik prisimena tąsyk viduramžių bardas 
Ir Tristanui Izoldą atskyrusis kardas!

bėdavo labai spalvingai, di
naminiai įvairiai. Solistai 
aukštai vertino didelę maestro 
erudiciją, impozantiškus pia- 
nistinius gabumus. Daug pasi
tarnaudavo dirigentiškas 
mąstymas, gebėjimas pateikti 
kūrinio formą kaip nedalomą 
muzikinį vyksmą.

Aleksandras Kučiūnas buvo 
labai kritiškas programos pa
rinkimo atžvilgiu. Jis visai ig
noravo lengvojo žanro kūri
nius, itin vertino harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas. 
„Šia prasme dainininkai tu
rėjo labai disciplinuotą vadą. 
Kadangi jis buvo operos diri
gentu ir apskritai dideliu au
toritetu muzikos pasaulyje, tai 
niekas nedrįsdavo jam pa
prieštarauti”, — prisimena 
Stasys Baras (Iš autorės po
kalbio).

Daugelis žmogiškųjų Alek
sandro Kučiūno savybių ne 
mažiau ryškiai suspindėjo ir 
fortepijono pedagogikos sri
tyje, kur jis taip pat pasireiškė 
kaip itin reiklus, savito braižo 
mokytojas. Iš savo profeso
riaus V. Ružickio perėmęs gi
lias rusų pianizmo tradicijas, 
jas diegė savo auklėtiniams. 
Visų pirma, tai pasireiškė dė
mesingumu instrumentiniam 
skambėjimui, gražaus garso 
išgavimui, jautrumu dinami
niams niuansams. A. Kučiū
nas nuolat sekė techninį auk
lėtinio tobulėjimą. Savo darbe 
jis nevengė įvairių autorių 
etiudų, gamų bei techninių 
pratimų, pamokose jiems skir
davo nemažai laiko, kantriai 
išklausydavo paruoštus namų 
darbus. Pripažindamas męni- 
nės intuicijos svarbą, A. Ku
čiūnas savo pedagoginę veiklą 
vis tik grįsdavo loginiu mąs
tymu, išsamia kūrinio stilisti
kos analize. Daug dėmesio 
skyrė artikuliacinėms prie
monėms, štrichų prasmės su
vokimui, pabrėždamas jų pri
klausomybę nuo epochos, 
kompozitoriaus stilistikos ypa
tumų.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Maestro Aleksandras Kučiūnas. — 1 psl.

Stebuklingas šaltinių vanduo; lietuvis išrado 
naują kinematografijos žanrą. — 2 psl.

♦

Nepabaigiami Zigmo Zinkevičiaus darbai. — 3 psl.

Poezijos kavinė; V. Ciplijauskas, nūdieną klasikas. — 4 psl.

Pianistinę atlikimo kokybę. 
A. Kučiūno auklėtiniai pasiek
davo per repetuarą, kuris bu
vo gana platus ir įvairus. Mu
zikologuos archyve saugomos 
mokinių koncertų progra
mėlės liudija apie pedagogo 
dėmesingumą baroko muzikai, 
ypač J. S. Bach kūrybai, Vie
nos klasikams, kurių tarpe vy
ravo W. A. Mozart opusai, ir 
romantikams, pradedant ne
sudėtingomis R. Schumann 
pjesėmis iš „Albumo jaunimui” 
ir baigiant F. Chopin fortepijo
niniais opusais, o taip pat im
presionistų pjesėmis, pvz.: C. 
Debussy „Mėnulio šviesa”. 
Gan kukli vieta teko tautinei 
muzikai, nes tuomet stigo ne
sudėtingo lietuviško repertua
ro. Vos vienu kitu pavyzdžiu 
buvo pateikta ir šiuolaikinė 
muzika. Tai liudįja muziko 
požiūrį į nūdienos kultūrą, 
kurį jis buvo išsakęs spaudoje: 
„Muzikos kūrinys, man rodos, 
pirmiausia turi turėti dvi sa
vybes: originalumą ir estetinį 
grožį. Kaip gaila, pastarojo vis 
dažniau ir dažniau pasigen
dame naujojoje ir ypač savo 
muzikoje” (Draugas, 1954.10.- 
30).

Už didelius nuopelnus lietu
vių išeivių muzikos kultūrai 
1984 metais Aleksandrui Ku
čiūnui buvo paskirta JAV Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos muzikinė premįją. Šį 
įvertinimą maestro sutiko pa
kankamai santūriai: „Malonu 
gauti premįją, bet esu profe
sionalas muzikas. Už darbą 
gaunu atlyginimą, tad nejau
čiu, kad už jį turėčiau būti 
premįjuojamas” (Draugas, 
1984.04.07).

Šviesus didžiojo menininko 
atminimas, jo kilnūs siekiai il
gam išliks visų mūsų širdyse, 
o neįkainojami nuopelnai lie
tuvių išeivių kultūrai susi
lauks išsamių muzikologinių 
tyrinėjimų.

Ramunė Kryžauskienė 
Lietuvos Muzikos 
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