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Poezija — karaliaus Mindaugo metams Justinas Marcinkevičius

MINDAUGAS

750 LIETUVA
Dail. Vinco Luko projektas.

Jonas Aistis

PILIAKALNIUOS

Piliakalniuos, alkakalniuos aukurai tad smilko 
Ir dangop dūmelis kilo virš žarų...
Tik kraitelį krovė, tik vėdino šilką
Auta didžio dvaro pulkas dukterų...

Rauda motinėlė... Sengalvėle, kaip neliūsi, 
Kai geltoj smiltelėj užvadėlės pus...
Kelkitės, dukrelės — Jotvinge ir Prūse, 
Skalve ir Galinde, kelkit iš kapų!

Pažymint Mindaugo karu* 
navimo 750-ąsias metines, 
Lietuvos poetai ir prozininkai 
atsigręžia į mūsų tautos ir 
valstybės istoriją, aktualiai 
suskamba jų anksčiau ir da
bar parašyti kūriniai. Nese
niai Vilniuje išleistas iš egzo
do į Lietuvą grįžusio rašytojo 
Juozo Kralikausko paskutinis 
romanas Dinastijos žūtis iš 
ciklo apie karalių Mindaugą ir 
jo epochą. Pasirodė ir Petro 
Dirgėlos istorinio Karalystės 
epo Ceremonijų knygos. Tarsi 
vėl atgyja poeto Justino Mar
cinkevičiaus anksčiau para
šyta, išleista, teatrų scenose 
atlikta poetinė draminė trilo
gija Mindaugas, Mažvydas, 
Katedra.

Mindaugo, Lietuvos istorijos 
tema ryškiai nuskambėjo ir 
šiemetinio Poezijos pavasario 
renginyje — Gedimino kalno 
papėdėje atstatytame Lietu
vos Didžiosios kunigaikštystės 
arsenale, o dabar — Taikomo
sios Dailės muziejuje sureng
tame poezijos ir muzikos va
kare „Aš Lietuvą lipdau po 
gabalėlį”. Šis vakaras pa
skirtas Mindaugo karūnavi
mo Lietuvos karaliumi 
750-sioms metinėms. Kartu 
su poetais, muzikos atlikėjais 
dalyvavo taip pat istorikai, 
literatūros tyrinėtojai. Žino
mas istorikas prof. Alfredas 
Bumblauskas savo kalbą pra
dėjo nuo Strasbūre išlikusios 
15 amžiaus freskos su penkio
lika Europos Valstybių sim
bolizuojančių figūrų. Tryliktoji 
figūra — Lenkija, o 15-oji — 
Lietuva. Jei ne Mindaugas,

Lietuvos toje freskoje nematy
tume, sakė istorikas. Didžiau
sias jo nuopelnas, kad su
gebėjo Lietuvą įvesti į Europą, 
į krikščioniškųjų valstybių pa
saulį. Tad Mindaugas — Lie
tuvos valstybės kūrėjas.

Literatūros tyrinėtoja prof. 
Viktorija Daujotytė kalbėjo 
apie sąsajas tarp istorijos, lai
ko ir literatūros, apie istorijos 
jausmą poezijoje. Pasak profe
sorės, istorijos jausmui plė
totis, šaknytis reikia laisvės. 
Per kuriančio asmens laisvę 
istorija yra prisimenama ne 
tik kaip faktai, bet ir kaip 
prieš mus gyvenusių žmonių 
dramos, likimai. Mūsų poezi
joje juos ypač giliai ir jautriai 
pavaizdavo Justinas Marcin
kevičius. Aktorius Vytautas 
Paukštė išraiškingai perskaitė 
ištrauką iš jo poetinės dramos 
Mindaugas. Pakaitomis su Lie
tuvių fondo premijos laureato 
— Valstybinio Vilniaus kvar
teto grojimu, solistės Reginos 
Maciūtės dainavimu, savo 
eiles apie Lietuvą ir jos praeitį 
skaitė poetai Algimantas Bal
takis, Vladas Braziūnas, Mar
celijus Martinaitis, Jonas 
Strielkūnas. Bet už vis šil
čiausiai ir jautriausiai nu
skambėjo Justino Marcinke
vičiaus paskaitytas jo eilė
raščių ciklas apie karalių 
Mindaugą, kitus garsiausius 
Lietuvos kunigaikščius.

Autoriui sutikus, šiuos J. 
Marcinkevičiaus eilėraščius 
čia spausdiname.

Algimantas 
A. Naujokaitis

Algimanto Žižiūno nuotr.

L MINDAUGAS

Ūmai širdis susopo —
jis pamatė:
tam darbui, kur apsiėmė, 
nėr pabaigos.

Jau per devintą upę 
plaukė briedis, 
aukštai iškėlęs karūnuotą galvą.

Bet skausmas nepraėjo vis. 
Nušliaužęs
nuo arklio, jis išsikasė nagais 
paparčio šaknį, 
kramtė ją ir rijo.
O iš burnos žemėtos 
sunkės kraujas 
Tai pagalvojo: 
keistas žemės skonis.

Į krantą kopė briedis.
Pasipurtė — 
akimirksniui vaivorykštė pakibo 
ant jo ragų.
Tarytum aureolė.

Aplinkui buvo girios.
Jų viršūnėm 
nubėgo nušlamėjo šiurpulys.
Ir širdį šaltis nusmelkė — 
artėja!

Pašaukite Vytautą — 
ką jis ten veikiai 
Praneškit: sudygo rugiai, 
o raštas nedygsta.

Ant lokenų tvarsosi 
paleistuvė istorija.
Jos išdžiūvusią krūtį 
gaudo tautos ir gentys.

Pašaukite Vytautą: 
mūs kraujas nenori 
tekėt paskui jį 
lig marių Juodųjų.

1991

3. VYTAUTO KALAVIJAS

Jis buvo sunkus.
O siekė būti teisingas. 
Nedvejodamas 
nukirsdavo vagį, plėšiką.

Kartais vadino save 
silpnųjų gynėju.

Ant skydo 
raikydavo duoną, 
dalindavo ją, 
kaip pilis ir parapijas.

Žaibas, 
perskrodęs Lietuvos tamsą 
ir įstrigęs joje.

Štai ir žmogus, 
pasirėmęs ant žaibo.

GEDIMINAS: „NOSTRA VILNA”

VORUTA

Buvo šviesi naktis, kai sargybinio ragas 
Sumaurojo siaubingas Vorutos pily, 
Ir jo veriantį aidą — nejaukų, nesmagų 
Pakartojo šilai, mėnesiena gili...

Lyg pavasario upė, pametusi vagą, 
Atsibudusi virė ir šniokštė pilis...
Ir karalius iš bokšto pamatė, kad dega 
Laužai ant kalnų, kad jį šaukia šalis...

Tai ir vėl, — tarė jis, — mano žemę gimtinę 
Svetimųjų žirgai ten kanopomis mina,
Tai ir vėl, tai ir vėl atėjūnai pikti.

Mums ramybę sudrumstę, alkų ąžuolynuos 
Mūsų šventą ir amžiną ugnį gesina...
Vėl, užėmusi žadą, jo klausė naktis...

Ir krikšto vandeniu sustiprintas, 
Karališką vainiką gavęs, 
Jis guodėsi, kai tau ramybę 
Ir taiką brangiąją bus davęs.

Bet greit tu kaip našlaitė palikai, 
Praradus dangišką malonę,
Kai tavo pateptą karalių
Klasta užtiko mirties klony,

Kai pirmą drąsų žingsnį sekdama, 
Galop į šventus kalnus ryžais, 
Ir skausmo taką prisiminus, 
Jau daigstei savo žemę kryžiais.

Tėvyne mūs, karaliaus įžiebta,
Jo vizijos ugnis tai laidas,
Kad būsi žemė nemarioji, 
Europos choro šventas aidas!

Apsikabinęs arklio kaklą, ėjo, 
girdėdamas desimtą upę šniokščiant, 
galvodamas balsu: už jos 
turėtų būt... kažkas turėtų būti, 
kas ne taip baisiai degina ir skauda 
kaip Lietuva.

1976

2. VYTAUTAS: LDK

Pašaukite Vytautą 
nuo marių Juodųjų: 
teapgręžia žirgą, 
tegrįžta į dvasią.

Prie gęstančio laužo 
snaudžia mano senolis.
Laikas — kaip alkanas šuo — 
graužia jo kalaviją.

akmenį paguldyti prie akmens 
sienoją užkelt ant sienojo 
plytą surišti su plyta 
ar tai jau ir bus Vilnius?

užrakinti vartus pastatyti sargybą 
ant smaigo iškelti

nukirstą plėšiko galvą 
ar ir tai dar ne Vilnius?

svarbiausia įkurti ugnį 
ir sergėt kad jos neužpūstų

visi rytų vakarų vėjai

O kada jūs jūs jūs 
sunėrę rankas suglaudę pečius 
užstosite savąją ugnį

nuo svetimų ir savų plėšikų 
tada tai ir aš galėsiu

į visas pasaulio šalis
sušukti lotyniškai

Alfonsas Tyruolis

KARALIAUS MINDAUGO DIENAI

Brangi tėvyne, savo išmintim 
Pragyvenai tu ilgus amžius, 
Parkūnui, Pikoliui, Patrimpui 
Tavų dienų likimą tramdžius.

Ir gyneis pergalinguoju ryžtu
Nuo ugnį nešančiojo kardo,
Uvėriai geidusio pagrobti
Ne vien tik žemę, bet ir vardą.

•

Tik tavo sumaningasai sūnus,
Šaunusis Mindaugas atspėjo,
Kaip užgesinti kardo ugnį, 
Kuri kančias ir mirtį sėjo.

Mindaugo krikštas

NOSTRA VILNA!

žinoma kad miestas būtų VILNIUS 
reikia dar susapnuoti

geležinį staugiantį vilką
ir nubudus jo nenudobti.

1996

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Prof. Ona Voverienė apie poetę, kuriančią Lietuvą - 2 psl.

Lietuvių išeivių rašytojai Lietuvos radijuje - 2-3-4 psl.

Dailininkė iš bajorų genties - 3 psl.

„Vartų” dailės galerija skirta pasauliui - 4 psl.

Dailininkė Marija Rožanskaitė negiedojo odžių okupacijai. - 4 psl.
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Poetas Bernardas Brazdžionis. (Mirė 2002 m. liepos 11 d.)

Alė Rūta

Liepos 13 d., šeštadienis

Visiška tamsa ir tyla, 
Pasaulis jau užsidaręs.
Bet jis žiūri tik į tave —
Plaukia ir plaukia sielų baidarės
Į amžinybės vandenis.

Ir tave paners į tuos vandenis 
Kiek mes čia dar išbūsim?
Be tavęs ir tavo žodžių...
Kurie mus graudino ir guodė.

Liepos 14 d., sekmadienis

Nebėra kam paskambint 
Nei su kuo pasikalbėt. 
Liko tik prisiminimai, 
Pasiliko Poeto garbė.

Draugai jį apgailim,
Apgaili jį visa tauta
Kūną priglaus gimtoji žemė,
O sielą — Visata.
Liepos 17 d., trečiadienis

Rožinio karoliai nubyrėjo...
Maldų šnabždesys, ašara, atodūsiai...
Ir žvakes jau altoriuje užgesins...

O mišios iškilmingos, mišios už jo sielą, 
Ir paskui — atsisveikinimo žodžiai — 
Pasikartojantys. Gražūs.
O žodžiuose — jis visas...

Ir nebesusitiksim, išėję
Pro šonines bažnyčios duris,
Kur būdavo linksmi pasisveikinimai...

Liepos 21 d., sekmadienis

Visa jau praėjo,
Tik paskutinė kelionė
Namo, kur laukia jo 
Išsiilgusi gimtoji žemė.
Ją mylėjo gražiai
Ir jautriai — iki gilumos,
Todėl ji su meile 
Apkabins amžinam miegui.

Rugpjūčio 3 d., šeštadienis

Kas eina vilties keliu,
Pasiekia daug.

Taip drąsūs paukščių skrydžiai 
Nugali tolimas erdves.

Vien skrydžio grožis — 
Laimėjimas ir žavesys.

Todėl džiaugiuosi nuėjusiais
Vilties keliu.

Tik jais verta pasekti, 
Vis tiek —galiu ar negaliu...

Alfonsas Tyruolis
PASKUTINIS SUDIEV

In memoriam
Bernardui Brazdžioniui

Sudiev, o sudiev, brangus mūs Bernardai, 
Kur „Slėnio ūksmingo” šventojo vardą 
Paveldėjai. Štai ir Tave išsivesti 
Atėjo visų mūs laukianti sesė.

Aukščiausiojo skirta amžiaus malone 
Pralenkei Putiną, Jakštą, Maironį 
Ir dar Euterpės kitus išrinktuosius, 
Kai stojai jau ant pakopos aukštosios.

•

Nuo „Baltųjų dienų” lengvo saiko 
Ligi „Šiapus ir anapus laiko” — 
Pilnas poezijos lobio aruodas, 
Kiekvienam švenčių dovaną duodąs.

Didingu žodžiu šventą laisvę gynęs, 
Atgimimą atspėjęs brangiosios tėvynės,
Skelbei ir priespaudos lemtingą žūtį, 
Ir kad plieno bokštas turės kartą griūti...

Ilsėkis šventojoj amžių ramybėj,
Kur šviesos tauriesiems spindi sužibę,
Kur nunešei kilnią auką Kūrėjui, 
Kuria čia mus žemėje guodei, žavėjai.

Bernardui Brazdžioniui: rašyta paskutinę jo 
gyvenimo savaitę ir tuoj po mirties

2001 m. liepos 1 d., pirmadienio rytas
Tavo žodžiai
Gaudomi godžiai 
Nauji skubėdavo birti — 
Tik maisto krinta lašai, 
Nieko nebeprašai 
Tyloje prieš mirtį...

Ir gulės, kiek galės 
Tavo mintis — darbais 
Gyvybę pratęsti...
Tai visiems, 
Didingiems ir mažiems, 
Žengiant amžinybėn esti.

Liepos 1 d., pirmadienio vakaras

Gaudžiau žodžius ir balsą be kvapo 
Tiek nedaug... nes jau eina galop... 
Taip sakei... o balsas lyg iš kapo 
Jam norėjau sušukti — gyvuok!

„Tai kalbėk, aš tylėsiu”, — sakė. 
Ir kalbėjau — džiaugsmingu balsu.
Lyg praskrido gyvybės plaštakė...
Kad tik ji dar nekristų — baisu.

Liepos 10 d., trečiadienis

Norėjau baltą rožę skinti, 
Tave jau besiruošdama lankyt, 
Bet ne — dar nelaikąs buvo mirti —
Dar su pasauliu neatsiskaitei.

Užmerktos akys matė gal,
O gal dar pro sapnus eilėraštį skaitei — 
Jau nyko pasaulio vaizdai, 
Kurį jau praėjai — skersai ir išilgai...

Ir mano rožė vazelėje vysta,
Ir niekas neatspės
Ką besapnuoji dienas, naktis,
Ir dar sapnuosi. Tik ar ilgai?

Liepos 11 d., ketvirtadienis

Likusi balta rožė vysta,
Tavo akys amžiams užmerktos 
O mūsų šviesi bičiulystė 
Nusigręžusi verkia.

Daugelį metų artėjom, 
Klupo žingsniai ir tiesės...
Nei svarstyt nereikėjo,
Lieka amžinos tiesos...

O liks ištiestos rankos
Į draugystę ir grožį...
Jau liūdi Kauno miestas...
Jau baigia vysti rožė.

Paskutinis sudiev 
prel.Vytautui Balčiūnui

Š. m. birželio 7 dieną (šeš
tadienį) pas Putnamo seseles 
susirinko pilna koplyčia daly
vių Mišioms, skirtoms atsis
veikinti su prelatu V. Balčiū
nu, kuris sirgdamas praleidę 
ketverius metus Palaimintojo 
Matulaičio slaugymo namuo
se, kur jis gegužės 28 dieną, 
10 vai. ryto, užmerkė akis ir 
iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš 
tikrųjų jis iškeliavo ne į pa
saulį, bet į viršsaulį. Ten jis 
susitiko su mūsų Išganytoju, 
kurio meilę jis primindavo 
mums per visą savo gyvenimą.

Į šias atsisveikinimo Mi
šias atvyko prelato brolių sū
nų ir dukterų, kai kurie su 
savo vyrais ar žmonomis, iš 
Massachuset, Maryland, Ohio 
ir nemažai kitų giminių iš 
kitų valstijų. Taip pat nema
žai buvo susirinkusių prela
to draugų ir pažįstamų. Kar
tu Mišių aukoje dalyvavo ir 
19 kunigų, kurie koncelebravo 
šią Mišių auką. Koncelebran- 
tų tarpe buvo daugiau ameri
kiečių nei lietuvių. Šių ame
rikiečių tarpe buvo ir Norwich 
vyskupijos vadovas Michael 
Cote. Mišių koncelebrantas 
buvo Amerikos lietuvis kun. 
Albertas Kontautas (Contons).

Po Mišių ir atsisveikinimo 
apeigų visi dalyviai palydėjo 
prelatą į seselių Dangaus 
Vartų kapinaites. Ten, prie 
prelatui skirto kapo, maldo
mis ir giesmėmis su juo atsi
sveikinome ir sugrįžome atgal 
į vienuolyną papietauti.

Po pietų dalyviai buvo pa
kviesti keliais žodžiais prisi
minti prelato gyvenimą. Šia
me atsisveikinimo rašiny, pa
minėsime visus ryškesnius jo 
gyvenimo žingsnius. Todėl čia 
norime įrašyti tik vieną pre
lato gyvenimo bruožą, kuris 
primena mums šio atsisveiki
nimo nuotaiką. Daugelis tų, 
kurie turėjo progos artimiau 
pabendrauti su prelatu jo gy
venime, pastebėjo, kad nuo 
pat jaunystės jis nešiojo savo 
sieloj veidrodį, kuriame visada 
galėjai pamatyti Kristaus vei
do atspindį. Todėl dabar, nors 
ir jaučiame, kad prelatui pasi
baigė tikrai ilgos ligos sunki 
našta, tai yra mums praradi
mo paguoda. Šalia šios paguo
dos mes jaučiame ir praradi
mo skausmą, negalėdami pa
matyti savo Išganytojo atspin
džio prelato sieloje.

Pridengdami savo asme
niškas nuotaikas, galime pa
žvelgti į prelato gyvenimo pėd
sakus. Jis gimė 1910 m. lap
kričio 21 d. Rėčiūnų kaime, 
Vištyčio valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje, Povilo ir Petronė
lės šeimoje, kurioje jį gimusį 
pasitiko penki broliai ir pen
kios sesutės. Jis buvo jauniau
sias šios šeimos narys. Už po
ros metų po jo gimimo visa 
šeima persikėlė į Biržus, kurie 
priklausė Panevėžio vyskupi
jai. Ten jis lankė pradžios mo
kyklą ir ją baigęs, mokėsi Bir
žų gimnazijoje. Dar ne visai ją 
baigęs, Panevėžio vyskupui 
pritariant, jis persikėlė į Kau
no kunigų seminarįją ir ten 
įsigijęs gimnazijos diplomą, 
įstojo į Vytatuto Didžiojo uni
versitetą studijuoti Teologijos 
fakultete, kuriame 1933 m.

Prel. Vytautas Balčiūnas.

įsigijo diplomą. Tų metų lie
pos 23 d. jis buvo įšventintas 
kunigu ir paskirtas Panevėžio 
kalėjimo bei pradžios mokyk
los kapelionu. 1935 m. paskir
tas Pasvalio gimnazijos kape
lionu. 1940 m. sovietams oku
pavus Lietuvą ir uždraudus 
dėstyti religiją mokyklose, jis 
neteko savo darbo Pasvalio 
gimnazijoje. Panevėžio vysku
po buvo paskirtas dvasios tėvu 
Kauno kunigų seminarijai. 
1941 prasidėjus lietuvių trė
mimams į Sibirą, kunigui 
Balčiūnui taip pat grėsė dide
lis pavojus atsidurti Sibiro 
taigose. Todėl jis 1943 m. iš
vyko į Vokietiją ir apsistojo 
Regensburgo vyrų karmelitų 
vienuolyne, kuriame vokiečių 
hitlerinio organo gestapo, po 
laikymo Eitkūnų ir Tilžės ka
lėjimuose, buvo internuotas 
kunigas Mykolas Krupavičius.

Apsigyvenę tenai kunigai 
Krupavičius ir Balčiūnas su 
karmelitų vienuolių pagalba, 
įsteigė Regensburge lietu
viams nakvynių namus, apie 
kuriuos sužinojo kai kurie lie
tuviai tėvynėje. Todėl Regens
burge atsirado daugiau kaip 
2,000 lietuvių, pabėgusių iš 
tėvynės nuo antros bolševikų 
okupacijos į Regensburgą ir jo 
apylinkes, kuriose buvo ne tik 
pabėgėlių, bet ir vokiečių val
džios deportuotų lietuvių dar
bams fabrikuose bei žemės 
ūkiuose.

Kai 1945 metų pavasarį 
Amerikos kariuomenė užėmė 
vakarų Vokietiją, dalis Lietu
vos seminarijų studentų, pa
bėgusių nuo bolševikų, susi
būrė į vokiečių seminariją 
Eichsttato miestelyje, apie 40 
mylių (apie 64 km) į vakarus 
nuo Regensburgo. Ten taip 
pat atvyko ir keletas kunigų, 
dirbusių Lietuvos kunigų se
minarijose. Kunigas Balčiūnas 
taip pat nuvyko tenai iš Re
gensburgo. Tuo metu Romoje 
buvo organizuojama lietuvių 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Poeto B. Brazdžionio mirties metinėms. — 1 psl.

Liepos mėnuo Lietuvoje: XII MKS išvados. — 2 psl.

Leidiniai: R. Granausko romanas, apie išeivijos dailę, LKB 
Kronika ir KGB voratinklis... — 3 psl.

G. Gudauskienės sukaktis; nauji LKMA akademikai. 4 psl.

Šv. Kazimiero kolegija. Vasa
ros pabaigoje Eichsttate su
sibūrę klierikai ir jų "profeso
riai buvo pakviesti į Romą 
prisidėti prie tos kolegijos or
ganizavimo. Dalis jų, kartu 
su kun. Vytautu Balčiūnu, tuo
jau išvyko į Romą. Ten Šv. 
Kazimiero kolegija buvo ati
daryta 1945 m. gruodžio 4 d. 
Pagal Lietuvos vyskupų nu

tarimą, šios kolegijos dvasios 
tėvu buvo paskirtas kun.V. 
Balčiūnas.

Šalia šių savo pareigų, 
kun. Balčiūnas studijavo teo
logiją Vatikano Gregorianum 
universitete, parašė, išspaus
dino ir apgynė disertaciją: 
„Universalus pašaukimas 
krikščioniškam tobulumui”, 
įsigydamas toelogijos dakta
ro laipsnį 1952 metais. Už jo 
mokslinį ir dvasinį kilnumą 
popiežius Jonas Paulius 1963 
m. suteikė jam, prelato laips
nį.

Tais pačiais metais prela
tas Vytautas Balčiūnas at
vyko į Ameriką, nes jam, la
bai rūpėjo religinių pašauki
mų sumažėjimas. Čia jis ruošė 
rekolekcijas ir sakė pamokslus 
įvairiose lietuvių parapijose. 
Taip pat tuo pačiu tikslu lan
kė lietuvius Kanadoje, Itali
joje, Vokietijoje, Britanijoje, 
Škotijoje ir Australijoje.

Tikėdamas, kad Lietuva 
išsilaisvins iš sovietinės be
dievybės nuodų, jis suorgani
zavo knygų serijos Krikščio
nis gyvenime leidimą. Jo rū
pesčiu, šios knygos buvo ruo
šiamos įvairių autorių ir buvo 
parūpintos lėšos jų leidimui. 
Pirmąsias tris šios serijos kny
gas jis paruošė patsai, išvers
damas kartu su kun. Anicetu 
Tamošaičiu, SJ, antrojo Vati
kano suvažiavimo dokumen
tus. Kiti du tomai buvo pa
rašyti kun. Stasio Ylos, abu 
pavadinti Šiluva žemaičių is
torijoje.

Nukelta į 2 psl.
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Pakalbėkim apie gyvenimą
Rašytojų Vytauto Čepliausko ir Roberto Keturakio pokalbis

Robertas Keturakis. Pa
kalbėkim apie gyvenimą.

Vytautas Čepliauskas.
Apie savo gyvenimą?

R. K. Ne tik. Be to, ra
šytojas nesugeba pasakoti 
apie savo gyvenimą, nes ne
pastebi kaip eina perpildyti 
realybę viskuo, kas po ranka 
— pastebėjimais, būsenom, 
sapnais, vienu žodžiu — fikci
jom

V. C. Taip įdomiau...
R. K. Kam įdomiau — skai

tytojui ar kruopščiam faktų 
kūrėjui? Štai atsiverčiau Kau
no vainikus, kurių 48—49 pus
lapiuose slūgso Vytauto Cep- 
liausko autobiografija — ir 
ką? Ar sužinojau Tavo tėvų 
vardus, ar supratau, kiek tu
rėjai seserų ar brolių, ar įžvel
giau Tavo paminėtos (tačiau 
bevardės) lietuvių kalbos mo
kytojos veidą, ar atsekiau, iš 
kur gaudavai Tave dominan
čias knygas... Todėl ir sakau: 
pasikalbėkim apie gyvenimą.

V. Č. Kodėl sakai slūgso? Ar 
ji taip išsiskiria iš kitų? Ar 
kiti atviriau kalba apie savo 
gyvenimą? Na, bet tiek to. Tai 
ką norėtum išgirsti?

R. K. Daug ką. Toje pačioje 
autobiografijoje užsimeni, 
kad, dienoms vis greičiau ri
kiuojantis į metus, apima ne
rimas ir baimė: ar suspėsiu? 
Ką tau būtina suspėti?

V. Č. Matai, aš vėlai atėjau į 
literatūrą. Visą gyvenimą ja 
domėjausi, rinkau man patin
kančius eilėraščius, prozos 
fragmentus. Būdamas penkio
likos ėmiau rašyti eilėraščius. 
Juos skaitė gimnazijos sien
laikraščiuose, vieną kitą iš
spausdino Lietuvos pionierius, 
tačiau skaudžiai gavęs per na
gus, buvau priverstas visą 
savo kūrybą išmainyti į gyve
nimą. Baimės pojūtis buvo 
stipresnis už norą kurti. Eilė
raščius rašydavau slapčia ir 
tuojau pat sunaikindavau. Na, 
o paskiau mokslai, šeima... 
Baimė, kaip varganas šunytis, 
nuo manęs neatstojo, ir, tik 
prasidėjus Sąjūdžiui, galėjau 
laisviau atsikvėpti, per dvejus 
metus apsigyniau disertaciją 
ir su didžiausiu nekantrumu 
bei užsidegimu ėmiau rašyti. 
Per maždaug metus paruošiau 
poezijos knygą ir, Tau pade
dant bei prof. V. Daujotytės 
paskatintas, ją išleidau. Pa
klausęs Tavo patarimo, ėmiau 
rašyti romaną Ražienos, ta
čiau gavęs skaudų sprigtą nuo
J. Apučio ir tik po to, kai tas 
pats romanas buvo premijuo
tas Dr. K. Griniaus fondo 
(Montgomery, JAV) literatū
ros kūrinių konkurse, atgavau 
pasitikėjimą, per gana trumpą 
laiką parašiau ir išleidau 
(Kauno Rašytojų sąjungai pa
dedant) visą trilogiją. Atsi- 
dėjau kūrybai ir... išsigandau. 
Gyvenimas pragyventas, o aš 
vaikštau, sprogdinamas min
čių ir užmanymų, nelyginant 
nėščia moteris. Štai tada ir 
suabejojau: ar spėsiu išąuginti 
krūtinėje likimo pasėtus dai

...Vadinasi, galima manyti, kad svarbiausioji 
Tavo veikalų tema — tikėjimas žmogumi, jo 
galia, įveikiančia pagundas ir pražūtingas 
apinkybes, net savo žiaurėjantį likimą...

gus, kurie šaukte šaukiasi die
nos šviesos, gyvenimo? Ta 
mintis neapleidžia manęs ir 
dabar.

R. K. Iš to, ką išgirdau, susi
daro įspūdis, kad Tau neteko 
būti jaunuoju rašytoju. Pame
ni, buvo toks literatūros statu
sas, tokia stovykla su vedliais, 
konsultantais, savo spauda, 
savais apžvalgininkais, kriti
kais, premijomis ir privilegi
jom.

V. C. Palauk — kaip čia su
sieti Tavo klausimą apie sub
jektyviai suvokiamą laiką ir 
tą statusą?

R. K. Reikalas paprastas — 
jaunasis rašytojas išmokomas 
ar pats išmoksta turėti savąjį 
laiką — tokią darnią amži
nybę.
V. č. Kuri labai greitai su

traiško...
R. K. Ne visados. Bet žvilg

telėkime į tą pusę, kur Tavo 
kūrybinio kelio pradžia. Ar 
tada, ar šiandien, kada, regis, 
esi savo užmojų vidukelyje ir 
jau turi svarią ne tik gyveni
mo, bet ir kūrybinę patirtį. Tu 
gali pasakyti: gyvenimas yra 
svarbesnis už literatūrą? Arba 
atvirkščiai.

V. Č. Man regis, aš jau atsa
kiau į šį klausimą.

R. K. Puikiai žinau nerašytą 
nuostatą: rašytojui užginta 
daug kalbėti. Tai man pabrėž
davo Juozas Grušas, nors pats 
atidžių klausytojų būrelyje, 
dėkui Dievui, atsiverdavo ir 
noriai balsu mąstydavo (tarp 
kitko: juo gilesnė būdavo min
tis, tuo ilgiau jis kalbėdavo 
užsimerkęs). Kur suku? Ogi 
noriu pasidomėti: ar Tau 
užtenka laiko kūrybai, skaity
mui, paprasčiausiam žvelgi
mui į debesis, pro kuriuos ret
sykiais pranerta ugniniai 
įkvėpimo aitvarai?

V. Č. Pats gerai žinai, kad, 
juo toliau, tuo trumpesnės da
rosi dienos. Greta tiesioginio 
darbo, koncertų, išvykų, esu 
susietas su Enciklopedijos lei
diniais, kurioje bendradar
biauju nuo 1978 m. Tai užima 
daug laiko, nes kartais prie 
mažo straipsnelio tenka pra
sėdėti kelias dienas ar savai
tę, kol randi atitinkamus duo
menis apie tą ar kitą asmenį. 
Rašau straipsnius, galų gale 
reikia bendrauti ir su žmo
nėmis, negali užsidaryti tarp 
keturių sienų. Žinoma, sten
giuosi neatsilikti nuo gyveni
mo, daug skaitau, seku naujie
nas... Esu vyturys, todėl nuo 
šeštos ryto iki dvyliktos valan
dos stengiuosi atsidėti kūry
bai. Jeigu mintys būna nesu
drumstos, tai per tą laiką ne
mažai padarau. Na, o į debe
sis... kaip Tu taip gražiai 
išsireiškei: ugniniai aitvarai... 
Nebent prieš eidamas gult 
žvaigždes paskaičiuoju...

R. K. Apskritai mudviem 
kuo mažiau reikėtų rūpintis 
darbui, gyvenimui, dykinėji
mui skiriamu ar nugvelbiamu 
iš kitų laikų. Dėl sėkmės ir 
pripažinimo taip pat nederėtų 

plūktis. Tai ne nuo mūsų pri
klausantys pernelyg įtaringi ir 
trukdantys rimtam darbui da
lykai. Ar galėtum nuoširdžiai 
atsakyti į tokį klausimėlį: ar 
literatūros kritika įžvelgė, ką 
Tu atskleidei savo trilogija, o 
gal jauties paliktas pilkame 
literatūros kritikų užnugary
je ,

V. C. Nesu dėmesio centre, 
bet negaliu sakyti, kad eilė
raščių Įklimpęs laikas ir trilo
gija Ražienos liko nepastebė
tos. Recenzijos buvo spausdi
namos Kauno dienoje, Lite
ratūroje ir mene, Caritas, XXI 
amžiuje, jas rašė prof. E. 
Bukelienė, rašytojai J. Mike
linskas, R. Marčėnas, gražiu 
žodžiu prisilietė prie romano
J. Sprindytė, Lietuvos aklųjų 
sąjunga įrašė ir išleido trilogi-' 
jos Ražienos CD (skaitovas J. 
Šalkauskas), knygos buvo pri
statomos įvairiuose Lietuvos 
bibliotekose...

R. K. Iš Tavo atsakymo su
sidaro toks prieštaravimiukais 
apniktas įspūdis. Vienaip 
žvelgiant ir suvokiant, atrodo, 
kad puikiai supranti savo kū
rybinių galių papėdes ir vir
šūnes, todėl žinai, kas iš Tavo 
kūrinių dar yra papėdėje, o 
kas jau siekia viršūnę. Bet tuo 
pačiu galima jausti, kad kitų 
nuomonė Tau taip pat svarbi. 
Jei taip, tai kuo svarbi — 
žvilgsniu iš pašalio?

V. Č. Svarbiausia žinoti, 
kad mano kūryba randa kelią 
į skaitytojų širdis. Mano kny
gos bibliotekose jau gerokai 
nuskaitytos, gal net vertėtų 
pagalvoti apie papildomą lei
dimą. O dėl vertintojų, kurie 
nesistengia ar nenori įsigilinti 
į kūrinio esmę, į psichologi
nius momentus, o ieško klai
delių ar sentimentalių nukry
pimų, tai jų pastabos gilesnio 
įspūdžio man nepalieka. Prisi
menu kompozitorių G. Rossi- 
ni, kuris kūrė muziką labai 
greitai ir per skubėjimą ne
spėdavo ištaisyti klaidų, tai 
paraštėse parašydavo: „Pe
dantų malonumui”.

R. K. Žinai, ką dabar nuo 
manęs nuslėpei? Tu, kaip ir 
kiekvienas, likimiškai pasinė
ręs kūrybon, esi apsėstasis. Ir 
ne tik apsėstasis, bet ir vie
nišumui iki gyvos galvos ati
duotas individas. Tavo pasaulį 
giedrinantys artimieji, Tavo 
muzika, Tavo pastangos siekti 
tobulumo, nors žinai, kad jis 
nepasiekiamas, Tavo blašky
masis ir skausmingas atodū
sis: ir vėl nesuprato, ir vėl ne
pastebėjo, iš kur tas aklumas 
ir kurtumas, Tavo šventės ir 
Tavo kasdienybės yra tik Tavo 
vienišumo fonas...

V. Č. Tokių minčių, manau, 
būna kiekvienam, tačiau iš 
esmės, taip nėra. Sutinku, kad 
rašytojai esti daugiausia vie
nišiai, arba kaip Tu sakai, 
apsėstieji, bet, kad nesuprato, 
nepastebėjo... Galų gale nepa- 
stebėjimas yra taip pat įver
tinimas, ar Tu kitaip manai?

R. K. Vadinasi, galima ma
nyti, kad svarbiausia Tavo 
veikalų tema — tikėjimas 
žmogumi, tikėjimas jo galia, 
įveikiančia pagundas ir pra
žūtingas aplinkybes, net savo 
žiaurėjantį likimą.

Robertus Keturakis ir Vytautas Čepliauskas: „Čia vien tas žodis 
‘esi’jau reiškia daug...”

V.Č. Ne visai taip... Man re
gis, prieš likimą, kaip prieš 
vėją, nepapūsi. Gali būti labai 
valingas, ryžtingas ir drąsus, 
bet likimas tave pasiglemžia 
tarsi srauni upė šapelį ir tu 
esi bejėgis ką nors pakeisti.

R. K. Šitą atsakymą galima 
sieti ir su Tavo naujuoju ro
manu Lūžis, kurio ištrauką 
neseniai spausdino Literatūra 
ir menas?

V. Č. Taip.
R. K. Matai, paprasčiausiai 

norėjau patikrinti, kiek auto
rius atsakomybės sukrauna 
ant vieno ar kito personažo 
pečių. Skaitydamas Tavo tri
logiją ir romaną , Lūžis pa
stebėjau, kad kiekviename 
Tavo kūrinyje yra bent vienas 
personažas, kuris niekada ne
tampa šilta vilna likimo ran
kose. Be to, net tie, kurie pra
laimi, vis dėlto stengiasi pa
daryti daugiau negu gali, iš 
paskutiniųjų mesdami iššūkį 
pralaimėjimui. Tai filosofinė 
Tavo nuostata?

V. Č. Taip, iš dalies taip. 
Bet tik iš dalies, nes kartais 
specialiai to nesieki, tačiau 
vidinis balsas nuveda mintį 
ten, kur ji ir turi būti. Na o 
tai, kad jie kovoja, bet vis tiek 
juos likimas pasiglemžia ar 
bent suluošina, galbūt siejasi 
su mano paties likimu.

R. K. O tie personažai, ku
rie, regis, neturi teisės gyventi 
per savo negailestingumą ki
tiems, egoizmą ir nužmogėji
mą? Iš kur jie? Ar yra gali
mybė išpirkti jiems savo kal
tes ir patekti skaistyklon?

V. Č. Manau, kad taip, jeigu 
jie laiku praregės, nes Šven
tame Rašte pasakyta: „Kiek
vienas, kuris prašo, gauna, 
kas ieško randa, ir beldžian
čiam atidaroma”.

R. K. Lauksiu Tavo eseisti
kos ir publicistikos rinkinio, 
nes esu iš tų, kurie visados 
stengiasi papildyti esmių ži
nojimą kelio prie tų esmių su
vokimus. Be to, publicistika 
yra betarpiškiausias gyvenimo 
atskleidimas ir apmąstymas.

R. K. Skaitydamas Tavo 
studijas Muzikos baruose, pa
galvojau, jog Tau rūpėjo ne tik 
konkreti asmenybė ir jos veik
la, bet ir tos asmenybės pas
tangos sukurti tai, ko nebuvo 
ir daugiau niekada nebus. Tau 
įdomūs einantys į tuščias vie
tas ir viską pradedantys iš 
tikėjimo savo visagalybe. Ar 
teisingai supratau Tavo eseis
tikos rinkinio Kitu kampu pa
grindinį tikslą?

V. Č. Sutinku, kad tos asme
nybės siekia naujumo, sten
giasi sukurti iki tol niekieno 
nenaudotas, savitas kūrybos 
priemones (tai galbūt daugiau 

tinka dramaturgijai ir muzi
kai), tačiau nenorėčiau pritar
ti Tavo minčiai daugiau nieka
da nebus. Jie yra naujovės 
pradininkai, vedliai arba, kaip 
taikliai yra išsireiškęs Napo
leonas: „Didieji žmonės, tai 
meteorai, kurie patys suside
gina, norėdami apšviesti pa
saulį”. Taigi jų darbas nenuei
na veltui. Juos, nori ar nenori, 
seka kiti. Ar jie pasieks tas 
aukštumas, ar įkops dar aukš
čiau, ar nusiridens nuo pu
siaukelės — parodys laikas. 
Be abejo, įdomu stebėti, kai 
bjaurusis ančiukas tampa 
puikia gulbe. Per kančias ir 
sukrėtimus, per prieštaravi
mus, smerkimą ir pažeminimą 
jie eina tvirtai tikėdami savo 
visagalybe, kaip Tu teisingai 
išsireiškei, ten, kur juos šau
kia protas, jausmai ar dar 
bala žino kas. Bet jie tvirtai 
tiki ir eina nesidairydami, ne
klausinėdami, neieškodami 
atsvaros kitų nuomonėms ar 
pageidavimams, nes jie, be jo
kios abejonės, turi tą vidinį 
užtaisą, kurio neturi eilinis 
mirtingasis.

R. K. Norėčiau dar kartą 
sustabdyti prie šito klausimo, 
atkreipdamas dėmesį į mįslin
gą reiškinį, įprastai vadinamą 
provincija. Pamenu, kartą 
Viktorija Daujotytė pasakė, 
jog provincija yra nelaiminga 
vieta, nes ją apleido kurianti 
dvasia. Kad ir kaip Tau būtų 
keista, per visą gyvenimą ne
su užtikęs tokios nelaimingos 
vietos. Kartą lyg ir užčiuopiau 
tokios dvasios apleistuosius 
(tai buvo Vologdos miškuose, 
prikimštuose gulago lagerių 
griaučių, viskas buvo užnuo
dyta kančia ir beprasmybe, 
galima buvo girdėti kaip inkš
čia nukankintas pasaulis), bet 
mane tuojau sustabdė apsku
ręs žmogus, ašarotom akim 
žvelgiantis į Šiaurės pašvais- 

«tės žėrėjimą ir be perstojo kar
tojantis: Dieve, Dieve, Dieve.

Atsimenu Tavo publicistiką 
ir klausiu: ar tiki, kad yra 
dvasios apleistųjų vietų ir 
žmonių? O gal yra tik savo va
landos, savo pašaukimo lūku
riuojanti, likiminei būtinybei 
budinti dvasia?

V. Č. Manyčiau, kad į dva
sinį pasaulį kiekvienas žiūri iš 
savo aukštumų, be to, priklau
so nuo išsilavinimo, nuo gyve
nimo patirties. Manau, kad ei
linis žmogelis, kuris per savo 
gyvenimą perskaitė vieną, o 
gal ir nė vienos knygos, nieko 
nenutuokia apie dvasinį pa
saulį, net jam mintis tokia 
neiškyla, tačiau nereiškia, kad 
jo dvasinis pasaulis yra miręs. 
Kaip nekeista, Robertai, bet 
aš buvau sutikęs besielių 
žmonių. Man teko daug patirti 

gyvenime, pačiam pajusti ant 
savo kūno šiurpinantį mirties 
šešėlį, todėl drįsčiau sakyti, 
kad kalėjimuose, lageriuose 
tremtyje, žodžiu, tose vietose, 
kurias supa ne tik spygliuotos 
vielos, bet ir keiksmažodžių, 
neapykantos ir kraujo ištroš
kusių siena, sušiurpintų žmo
nių, kurie pasmerkti mirčiai 
ar šiurpiai nežinomybei, jų 
dvasinis pasaulis yra labai 
turtingas. Esu įsitikinęs, kad 
dvasingumas, tikėjimas geru
mo pradais ir Viešpaties palai
ma, buvo stipresni už tam
siąsias jėgas.

R. K. Tačiau man rūpi dar 
viena smulkmena— nesmulk- 
mena. Pastebėjau, kad ėmiau 
nejausti, negirdėti, nežinoti, 
kad yra skaitytojas — mano, 
Tavo, kitų. Kurį laiką tokį 
pojūtį tapatinau su savo bejė
giškumu ką nors iš esmės 
keisti, provokuoti kokį nors 
psichologinį, buitinį, transcen
dentinį lūžį. Dabar matau, 
kad skaitytojo nejaučiu todėl, 
kad nieko dar nebaigiau. Juk 
nėra pradėtų darbų vertinimo, 
juolab literatūroje. Ar Tau ką 
nors sako tas prisipažinimas?

Fragmentas iš romano
Lūžis

Vytautas Čepliauskas
Iš ežero užtvankos plieskė 

keturios elektros lempos, ku
rių atšvaitas driekėsi vandens 
paviršium lyg varinis takas ir, 
praslydęs pro nuogas, styran
čias, kaip giltinės griaučiai, 
rudens vėjo nučaižytas, vais
medžių ir alyvų šakas, skver
bėsi pro nukryžiuotą langą, 
bet jau nusilpęs, nublankęs, o 
atsitrenkęs į stiklą, gniužo, 
taip ir nepajėgęs pro užuo
laidą pažvelgti, kas. vyksta 
miegamajame. Pūstelėjus ag
nesniam vėjui, takas skyla į 
tūkstančius žvaigždelių, žva
kutėmis sumirguliuoja vande
nyje, po to vėl lydosi į metalo 
juostą, lyg kokį diržą, per
mestą per ežerą.

Augustinas Labutis budo il
gai, nelyg kildamas iš baseino 
gilumos į paviršių. Dar nepra
merkęs akių, stengėsi susi
kaupti, tačiau galvoje ūžė ir 
niekaip negalėjo suvokti, kur 
esąs. Jis baimingai atsimerkė, 
bet nieko neišvydo — buvo 
tamsu, ir ta tamsuma, gei
džiai besiskverbianti į kūną, 
kaustė jį, o padrikos mintys 
spiečiais apniko sąmonę, kel
damos įtarumą ir baimė.

Jis kilstelėjo galvą ir pa
sirėmė alkūne, kad geriau gir
dėtų: tvyrojo ramybė, tik sie
ninis laikrodis tiksėjo aiškiai, 
neskubėdamas, tarsi kas 
kraupiai vienodais ir grasiais 
žingsniais artintųsi... Augusti
nas atsargiai ištraukė kojas iš 
po antklodės, atsistojo ir su
stingo... Vincenta miegojo ir

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Rašytojas kalbina rašytoją. — 1 psl.

Dailininkas atrado savąjį uostą. — 2 psl.

Zanavykų krašto šviesuoliai; nauja galerija. — 3 psl.

H. A. Čigriejus — novelės meistras; molio ir siūlų mozaika. 
— 4 psl.

V. Č. Tu teisus, juk niekas 
nemėto akmenų į bevaisę obe
lį.

R. K. Gal Tavo žingsnis į 
vaikų literatūrą ir yra pačios 
rimčiausios pastangos, ne tik 
siekti naują skaitytoją (savo!), 
bet ir jį užsiauginti?

V. Č. Gal tokio tikslo ir ne
turėjau, tiesiog knietėjo pa
bandyti. Pasirodo, vaikams 
rašyti įdomu ir sunku.

R.- K. Norėjau sužinoti, ar 
Tau sunku pasiekti save tokį, 
kokį įsivaizdavai jaunystėje — 
savojo AŠ idealą?

V. Č. Jaunystės aš netu
rėjau, ji liko užspeista Sibiro 
taigose, tačiau tuo metu buvo 
didžiausias troškimas, idealas 
ir siekis — sugrįžti į tėvynę. 
Būna dienų, kada aš nuskęstu 
eilėraščiuose, o po kiek laiko 
vėl užvaldo proza, rašau apsa
kymą ar tęsiu pradėtą roma
ną.

R. K. Taigi tu jau esi: Tavo 
gyvenimas, Tavo knygos, Tavo 
paslaptingumas, niekam neži
nomas, tačiau visados daug ką 
gyvenime įtakojantis pasaulis. 
Daug to ar per mažai?

tyliai alsuodama kartkartėmis 
murkteldavo, sakytum glosto
ma katė. •

Baimė, įsisėtrijusi širdyje iš 
anų tolimų vaikystės laikų, 
sujudo, sukruto lyg devyngal
vis slibinas, sudraskė ramybę, 
nubloškė miegą, o prisimini
mai, glūdėję atminties gelmė
se, kurių šiaip neprisišauksi, 
dabar užplūdo lyg tvanas, ir 
jis nepajėgė jų suvaldyti.

Augustinas pamažu slimpi- 
no prie lango, o, atsidūręs vi
dury kambario, suglumo ir 
ėmė dairytis. Pro visus langus 
grūmojo naktis, nelyginant 
veidmainė pamotė, galinti už
migdyti, užliūliuoti it mažą 
vaiką ar nusviesti į prarają, į 
nežinią, anapus gyvenimo. Jos 
šalčiu alsuojantį dvelksmą jis 
ne kartą yra jautęs, ir dabar, 
stovėdamas vidury kambario 
basas, prilaikydamas smun
kančias pižamos kelnes, tary
tum vėl įklimpo į jos lipnią 
tamsą, nors žinojo (bet jau 
nieko nesuprato, aptemusi 
proto šviesa, lyg tolumoje 
spingsinti lempelė, nepajėgė 
nušviesti dabarties, viskas su
sipynė baimės ir nepasitikėji
mo sūkuryje), kad juodoji pa
baisa juokų nemėgsta. Augus
tinas tikėjosi, jog jam pavyks 
apgauti, nukreipti mirtimi 
dvelkiantį nakties vyzdį kita 
linkme, o jis tą akimirką žvilg
telės pro užuolaidos kraštą...

Nukelta į 2 psl.

b
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Šįmet sukanka šimtas metų
• nuo mūsų žymaus kultūri

ninko, literato, publicisto ir 
kritiko — J. Keliuočio —gimi
mo dienos. Jau yra mus pasie
kusios korespondencijos apie 
renginius suruoštus tos su
kakties proga, kaip, sakysim 
Rokiškio muziejuje. Mažiau 
yra žinoma, kad didžiausią at
minimų pluoštą apie Keliuotį 
yra pažėręs Mokslo Lietuvoj il
gametis Naujosios Romuvos 
bendradarbis Viktoras Alek
na. Jų šviesoj itin vaizdžiai 
nušvinta tiek nepriklauso
mybės laikotarpio metai, tiek 
sovietinės okupacijos laikotar
pis, kurio metu abu vyrai buvo 
represuoti, kaip pavojingi gai
valai.

Gimusio 1915 m. Viktoro 
Aleknos vardas yra mažai ži
nomas išeivijos skaitytojui, 
išskyrus nebent kanadiečius, 
kuriem jis siunčia Tėviškės 
žiburių priedanga įdomių 
straipsnių apie nūdienę tėvy
nės buitį. Grožinės raštijos 
mėgėjams jo pavardė susijusi 
su Salomėjos Nėries kūrybos 
interpretacijom bei dokumen
tine apybraiža Salomėja, at
austa, naudojantis poetės ei
lėraščiais, laiškais, dienoraš
čių ištraukomis ir pažįstamų 
liudijimais. (1996)

Paradoksalu, bet ir Keliuo
čio asmenybė (nors jo pavardė 
ir linksniuota dažnai spau
doje, kaip Naujosios Romuvos 
redaktoriaus) ne ką geriau čia 
pažįstama. Netgi jo memua
rai, prasmukę į Vakarus ir 
išleisti Čikagoj, nėra susilau
kę didesnio susidomėjimo. 
Štai kodėl ilgas Gedimino 
Zemlicko pasikalbėjimas su V. 
Alekna, nusidriekęs per tris 
Mokslo Lietuvos numerius, 
vertas dėmesio. Suprantama, 
kad jisai skelbiamas, ne ištisai 
bet atkarpomis, fragfrientais, 
kuriuose kalbama apie patį 
Keliuotį ir dalis J. Miltuvį.

— Kaip pradėjote dirbti 
Naujosios Romuvos redak
cijoje?

— Su redaktorium Juozu 
Keliuočiu (1902-1983) susi
pažinau pirmais studijų me
tais. Tuo metu jo brolis, poe
tas Alfonsas Keliuotis (1911- 
1994), N. Romuvos sekreto
rius, studijavo universitete. 
Susipažinome, nes universi
tete buvo žurnalo bičiulių 
draugija. Mažai kas žino, bet 
Alfonsas Keliuotis yra vienos 
pagarsėjusios dainos „Buvo 
naktis švento Jono” autorius. 
Ši daina dainuojama visoje 
Lietuvoje; yra daug jos vari
antų. Keliuotis parašė ją, 
būdamas tik 18 metų.

Jis ateidavo į mūsų susirin
kimus, bet, man studijuojant 
trečiame kurse, A. Keliuotis 
buvo paimtas į kariuomenę, o 
į Naująją Romuvą, 1935 dirbti 
buvo priimti du mano draugai: 
Kostas Vosylius gavo sekreto
riaus, kitas bičiulis — Pijus 
Andziulis — ekspeditoriaus 
vietą. Tačiau tas, kuris tapo 
ekspeditoriumi, staiga gavo 
universiteto stipendiją, todėl 
man pasiūlė savo vietą žur
nale. Taip tapau J. Keliuočio 
redaguojamojoje Naujoje Ro
muvoje eskpeditorium.

Aš jį pažinojau
Viktoras Alekna prisimena Naująją Romuvą ir jos redaktorių 

J. Keliuotį

— Išvežiodavote prenu
meratoriams žurnalą?

— Man reikėdavo žurnalus 
supakuoti ir išvežti į paštą. 
Metų pradžioje reikėdavo pa
teikti visus prenumeratorių 
adresus bei jų pakeitimus. 
Vėliau buvau dar ir redakcijos 
kasininkas, todėl per mano 
rankas eidavo NR pinigai. Tu
rėjau dvi pareigas: kasininko 
ir ekspeditoriaus.

— Kūrybinio darbo ne
gaudavote?

— J. Keliuotis kūrybinio 
darbo apskritai niekam ne
duodavo, o visus reikalus tvar
kė sekretorius. Pats redakto
rius vaikštinėdavo po kavines, 
bendravo su visokiais kultūros 
veikėjais, eidavo į įvairius ren
ginius. Patį žurnalą redaguo
davo, kiekvienam numeryje 
būdavo ir jo parašytas straips
nis. Apskritai buvo geras re
daktorius, tvirtai laikė leidi
nio kryptį savo rankose, bet 
techninį darbą atlikdavo kiti. 
„Didžiausias krūvis tekdavo 
sekretoriui Vosyliui: korektū
rų tvarkymas, ryšiai su spaus
tuve, tekdavo jam priimti ir 
lankytojus. Tačiau, nepaisant 
užimtumo, K Vosylius eidavo 
į paskaitas, studijavo. Aš taip 
pat, nors ir turėjau dvi parei
gas, kai reikėdavo, eidavau į 
paskaitas. Studentas buvo ir 
buhalteris Kostas Poškus; stu
dijavo paskutinius metus, 
todėl daugiau rašė diplominį 
darbą negu dirbo.

— Kaip apibūdintumėt J. 
Keliuotį kaip asmenybę? 
Prisiminkime žinomą pub
licistą, kritiką, eseistą ir 
redaktorių.

— Gal keliais žodžiais ir ne
lengva apibūdinti. Tai didelis 
idealistas, lietuviškasis Don 
Kichotas. Labai veiklus žmo
gus, nuo pat jaunų dienų akty
vus veikėjas. Dar besimokyda
mas Panevėžio gimnazijoje or
ganizavo Meno kuopą, kuri 
paskui garsėjo Lietuvoje ne
priklausomybės laikotarpiu.

Vos atvažiavęs studijuoti į 
Kauno universitetą, redagavo 
Pavasario žurnalą, dalyvavo 
katalikiškose organizacijose: 
ateitininkų, pavasarininkų 
veikloje. Paskui trejus metus 
žurnalistiką studijavo Pary
žiuje ir grįžęs iškart buvo pas
kirtas krikščionių demokratų 
partijos laikraščio Rytas re
daktorium. Dirbo labai neil
gai, nes ėmėsi savarankiškos 
veiklos ir krikščionių demo
kratų partijos pirmininkas 
Leonas Bistras pabūgo, kad 
Keliuotis jo laikraštį gali pa
kreipti nepageidaujama link
me. Po kelių mėnesių J. Ke
liuotis išėjo iš Ryto. Kurį laiką 
neturėjo nuolatinio darbo, iš
leido literatūros almanachą 
Granitas. Rengiant antrąjį 
Granito numerį, susidarė ka
nauninkų ketvertukas, kuris 
panoro turėti kultūros laik
raštį ir ne visai krikščionių de
mokratų partijos krypties. 
Norėjo ieškoti modus vivendi 
tarp tautininkų, krikščionių 
demokratų ir katalikiškos 
veiklos. Tie kanauninkai tai 
Juozas Tumas Vaižgantas, Bla
žys Česnys, Fabijonas Kemė
šis ir Adolfas Sabaliauskas 
(Žalia rūta). Pamatę naują, iš 
Paryžiaus grįžusi, žurnalistą 
J. Keliuotį ir pasitikėdami jo 
energinga veikla, numatė leis
ti žurnalą, kurį redaguoti ir 
pakvietė J. Keliuotį.

— Išeitų kad Naujoji Ro
muva visai ir nebuvo J. Ke
liuočio žurnalas. Tai kodėl 
mūsų sąmonėje be Ke
liuočio jis neįsivaizduoja
mas?

— Iš tikrųjų tai buvo ketu
rių kanauninkų žurnalas. Ta
čiau Keliuotis nuo pat pirmo 
numerio pasirašinėjo jo redak
torium ir leidėju, o įkūrėjai ir 
savininkai liko nuošalyje, tad 
Naujoji Romuva ir laikoma J. 
Keliuočio leidiniu.

Žinoma, tuojau atsirado ir 
daugiau kunigų, kurie pradėjo 
tą leidinį remti. Juk kas buvo 

Vaižgantas? Aktyvus tautinin
kas, labai veiklus žmogus. Jis 
ir buvo to ketvertuko svar
biausias, nes kiti paremdavo 
pinigais. Adolfas Sabaliaus
kas, buvo karo kapelionas, 
gaudavo didelį atlyginimą. 
Prof. F. Kemėšis Dotnuvoje 
taip pat gaudavo nemažą atly
ginimą, kaip ir VDU dirbęs 
prof. Blažys Česnys. Jie turėjo 
galimybes paremti Naująją 
Romuvą.

— Ar buvo mokami hono
rarai?

— Beveik nebuvo mokama. 
Kai dirbau kasininku, ateida
vo rašytojas Jonas Marcinke
vičius ir klausdavo „Ponas 
Alekna, ar turi kišenėje pi
nigų? Kai pasakydavau, kad 
turiu pinigų, tai J. Marcinke
vičius eidavo pas J. Keliuotį, 
jeigu tas būdavo, ir prašydavo 
išrašyti honorarą už kokią 
novelę... Tokie, kaip J. Mar
cinkevičius, dar vienas kitas 
koks nors studentėlis, parašęs 
recenziją — tai šitiems hono
raras būdayo išmokamas. 
Tada honoraras skaičiuotas ei
lutėmis: 5 ar 7 centai už eilu
tę. Tačiau, jeigu prof. Paulius 
Slavėnas spausdina visą savo 
Vokiečių kultūrą, tai nejaugi 
reikalaus honoraro? Jis pa
remti norėjo Naująją Romuvą. 
Žymesni rašytojai taip pat 
neimdavo honoraro. Ir niekas 
to honoraro neskaičiuodavo. 
Jeigu ateina žmogus, kuriam 
reikia mokėti, tai pakakdavo 
redaktoriaus J. Keliuočio 
raštelio, kiek turėdavau pini
go išmokėti, tiek ir išmokė
davau. O studentai eilutes su
siskaičiuodavo. Aš taip pat re
cenzijas rašydavau, tad prie 
savo atlyginimo 100 litų pri- 
sidėdavau.

— Ar Keliuotis pateisino 
savo rėmėjų ir globėjų, 
tarp jų ir Vaižganto, viltis?

— Manau, kad taip! Naujoji 
Romuva buvo krikščioniškos 
krypties žurnalas, visuome
nėje turėjo pasisekimą ir for
mavo tam tikrą visuomenės 
nuomonę. Kurį laiką Vaiž
gantas buvo labai aktyvus, už
eidavo į redakcįją, kiekvieną 
savaitę, sėdėdamas prie re
dakcijos stalo, parašydavo 
„Pastabas pačiam sau”. Kol 
Vaižgantas buvo gyvas pa
rašydavo skiltį ar pusę skilties 
į tą savo skyrelį. Kiek prisime
nu, Vaižgantas buvo patenkin
tas žurnalu. A. Sabaliauskas 
ar B. Česnys retai pasirodyda
vo redakcijoje, į jos veiklą ne
sikišo, bet, kai labai prireikda
vo pinigų, J. Keliuotis, nuei
davo pas Sabaliauską, žiūrėk, 
ir parsineša kokį tūkstantį 
litų F. Kemėšis profesoriavo 
Dotnuvoje, tad, kai atvažiuo
davo Kaunan, būtinai užeida
vo ir ilgai posėdžiaudavo su J. 
Keliuočiu. Bet pats rašė ma
žai. Daugiau tardavosi kūrybi
niais klausimais, atveždavo 
pinigų.

Išlaidų turėdavome nedaug, 
redakcijos veiklai beveik už
tekdavo prenumeratos. Iš viso 
spausdinome 4,000 egz. tira
žą, iš jo apie 3.8 tūkst. buvo 
prenumeratorių. Spaudos pla
tinimo biuras parduodavo ma
žai egzempliorių. Didžioji da

lis prenumeratorių provinci
joje buvo klebonai, kunigai. 
Tada Lietuvoje buvo 1,200 ku
nigų, tai gal maždaug pusė jų 
prenumeravo Naująją Romu
vą. Kai kuriuose mažuose paš
tuose, žiūrėk, tik vienas klebo
nas ir prenumeruodavo lei
dinį. Žinau, kadangi, pristaty
damas į paštą žurnalą, turė
davau pateikti suvestinę, į ku
riuos paštus kiek egzemplio
rių pateikti. Ant įpakuoto 
žurnalo užrašydavau pašto 
adresą ir egzempliorių kiekį.

«
* * *

Kaip teko užsiminti pokario 
metais, J. Keliuotis buvo so
vietinio saugumo du kartus 
suimtas. V. Alekna susipažino 
su abiem tardymo bylomis. Į 
pirmąją bylą jį įpainiojo 
dvidešimtmetis Liudas Damb
rauskas, prikalbėjęs redaguoti 
Lietuvos Išlaisvinimo tarybos 
laikraštėlį. Faktiškai trečiąjį 
jo numerį, kuris taip ir nepasi
rodė. Tą pasipriešinimo grupę 
sudarė apie 12 žmonių, išim
tinai jaunų. Vyresni amžium 
tebuvo J. Reinys ir J. Keliuo
tis. Nenuostabu, jei bolševi
kinio teismo nuosprendis atro
do neįtikinamai, sovietiniu 
mastu, krikščioniškas.

— Tačiau J. Keliuotis 
gavo tik 3 metus kalėjimo. 
Išeitų, kad ne kažin ką nu
veikė Išlaisvinimo tarybos 
veikloje.

— Saugumas, jam nieko 
neįstengė įrodyti, tik vienin
telį dalykėlį, kurį jis ir pats 
prisipažino — redagavęs tre
čiąjį laikraštėlio numerį- Ne 
vienas Keliuotis gavo palygin
ti nedidelę bausmę — po 3 me
tus gavo ir kai kurie kiti tos 
Lietuvos Išlaisvinimo tarybos 
nariai. Karui tik pasibaigus, 
didelių bausmių neskirdavo, 
10 metų kalėjimo buvo didelė 
bausmė. L. Dambrauskas už 
vadovavimą Išlaisvinimo tary
bai buvo nuteistas mirties 
bausme, bet vėliau šis nuos
prendis pakeistas. Byloje apie 
tai labai mažai parašyta, bet 
knygoje Gyvenimo akimirkos 
(L. Dambrausko 1990) rašoma.

Konferencįjos salėje. Sėdi iš kairės (pirmoje eilėje) literatūros tyrinėtoja dr. G. Vanagaitė, Naujojoje 
Romuvoje kartu su J. Keliuočiu dirbęs vilnietis publicistas V. Alekna, dabartinis Naujosios Romu
vos redaktorius A. Konickis, literatūros tyrinėtojas prof. V. Kubilius. Donatos Mitaitės nuotr.

— Ar buvo Naujoji Romu
va kaltės įrodymu?

— Atlikęs bausmę, J. Ke
liuotis antrą kartą buvo suim
tas 1952 m. vasario 28 d. Ant
roje byloje pridėti žurnalo 
Naujosios Romuvos (1933 m.), 
numeriai ir Kūrybos, kuriuos 
redagavo ir leido Keliuotis, 
straipsniai. Kūryba ėjo vokie
čių okupacijos metais, tad J.

Keliuotis buvo kaltinamas, jog 
bendradarbiavęs su naciais, 
pataikavęs fašistams ir pan. 
Žinoma, byloje minima, jog 
Keliuotis skleidė antisovie- 
tines pažiūras. Man regis, 
1933 m. paimti visai atsitikti
nai. Prieš komunizmą, mark
sizmą nukreiptų Keliuočio 
straipsnių buvo ir daugiau, 
taip pat Kūryboje.

— J. Keliuotį kaltinti pa
taikavimu naciams, juo la
biau bendradarbiavimu, 
nevisai rimta. Jau veikiau 
jis buvo frankofilas, gal net 
frankomanas?

— Tardomas J. Keliuotis 
pabrėždavo savo priešiškumą 
vokiškai kultūrai. Lietuvai 
1918 m. paskelbus nepriklau
somybę ir atkūrus valstybę, 
daug jaunų žmonių buvo pa
siųsta mokytis į Vokietiją bei 
Austriją. Baigusiam Kauno 
universitetą, Keliuočiui taip 
pat- buvo pasiūlyta vykti į Vo
kietiją, bet jis nesutikęs. Taip 
tvirtino apklausų metu. Tada 
buvęs pasiųstas į Paryžių.

Galimas dalykas, savo ne
meilę vokiečių kultūrai J. Ke
liuotis deklaravo, prispaustas 
tardymo, mėgindamas atremti 
jam metamus kaltinimus dėl 
karo metais leistosios Kūry
bos.

— Ar Naujosios Romuvos 
redakcijoj kildavo disku
sijų pasaulėžiūriniais, poli
tikos klausimais?

— J. Keliuotis buvo aiškiai 
nusiteikęs prieš marksizmą, 
bet tarp mūsų ginčų nekilda
vo, nes mums viskas buvo 
aišku — tai blogis. Kokie dar 
bendraminčių ginčai ar disku
sijos? Jautėme pavojų ir iš 
Lietuvoje esančių komunistų, 
nors jų ir labai mažai buvo. 
Peržiūrėjau visus statistikos 
duomenis ir niekur neradau, 
kad 1940 m. Lietuvoj būta 
daugiau kaip 1,000 komu
nistų.

— Kaip Jums atrodo, 
kodėl vis dėlto J. Keliuotis 
buvo pavojingas sovieti
niam režimui Lietuvoje?

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Prisimenant Naująją Romuvą ir jos redaktorių. — 1

Lietuvių diaspora ir jos ateitis; Lietuvių Bendruomenės 
istorija. — 2

Išeivijai reikšmingas L. Šimučio archyvas. — 3

A. Šlepiko eilėraščiai, V. Juknaitės knyga. — 4

— Jis darė nemažą įtaką in
teligentijai ir jaunimui. Kai iš 
lagerio grįžau į Lietuvą, kartą 
susitikau su Vytautu Ru
daičiu. Jis dvejus metus buvo 
LKP Centro komiteto sekre
toriaus Vlado Niunkos pava
duotojas kultūros klausimais. 
Beje, mano auklėtinis, kai 
karo metais dirbau Šančiuose, 
6-toje gimnazijoje... Tai štai V. 
Rudaitis tada labai prastai 
apie J. Keliuotį atsiliepė. Anot 
Radaičio, J. Keliuotis jauni
mui suka galvas, veda anti
komunistinę agitaciją ir pan. 
V. Kadaitis nežinojo, kad 
priešakyje su I. Keliuočiu dir
bau Naujoje Romuvoje.

... Iš dabar pasirodžiusių lei
dinių — rašytojo Vytauto 
Girdzijausko, Vaidoto Žuko, 
Arvydo Juozaičio ir kitų, aiš
kėja, kad daug lietuvių inteli
gentų lankydavosi pas J. Ke
liuotį, ateidavo tartis, pasižiū
rėti meno kūrinių, pasiklausy
ti muzikos.

— Kaip vėl suėjote su 
savo buvusiu redaktoriu
mi?

— Jau dirbau mokytoju ir 
neakivaizdžiai studijavau Vil
niaus universitete. Netikėtai 
gatvėje sutikau J. Keliuoti. Jis 
pasakė, kur gyvena, pakvietė 
užeiti išgerti kavos, šnektelti. 
Nuo to laiko pradėjau jį lanky
ti Antakalnio 39. Gyveno vie
no kambario butuke.

— Kaip nutiko, kad gavęs 
25 metus, J. Keliuotis atsė
dėjo taip mažai?

— Prasidėjo vadinamasis N. 
Chrūščiovo „atšilimas”, visų 
politinių kalinių bylos buvo 
peržiūrėtos ir dauguma paleis
ti. Bent jau tokie asmenys, 
kaip J. Keliuotis. Jiems leista 
grįžti į Lietuvą. Tiesa, Anta
nas Sniečkus ir Justas Palec
kis parašė Nikitai Chruščiovui 
laišką, kad žymesniems kultū
ros žmonėms nebūtų leidžia
ma grįžti į Lietuvą. Šis tuo
metinis Lietuvos „vadų” laiš
kas, dabartiniais laikais buvo 
daug kur spausdintas.

Nukelta į 2 psl.
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„Į laisvę” studijų savaitė Alytuje

P. Auštrevičius kalba „Į laisvę” studijų savaitėje.

Klausosi paskaitų „Į laisvę” studijų savaitėje (pirmoje eil. iš kairės): prof. Vytautas Landsbergis, dr. 
Kazys Ambrozaitis; už jų matyti V. Alekna ir kiti. Visos nuotraukos Antano Petrausko.

„Į laisvę” fondo dvyliktoji 
studijų Lietuvoje savaitė š.m. 
liepos 17-20 d. vyko Alytaus 
mieste, Dzūkijos sostinėje. 
Studijų tema — „Lietuvos ke
lias: praeities heroizmas ir atei
ties vizijos”. Kaip ir kiekvie
nais metais, šio pozityvaus 
visuomeninio judėjimo sambū
ris sutraukė gausų būrį daly
vių iš Lietuvos ir JAV. Konfe
renciją pasveikino Alytaus 
miesto meras Vytautas Kirk- 
liauskas, įžangos žodį tarė „Į 
laisvę” fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti centro valdybos 
pirmininkas dr. Kazys Ambro
zaitis ir fondo Lietuvos filialo 
tarybos pirmininkas Jonas 
Kairevičius.

Vyriausiasis Lietuvos euro- 
derybininkas Petras Auštrevi
čius pirmąjį posėdį „XXI am
žiaus iššūkiai ir Lietuva” 
pradėjo pranešimu „Europos 
Sąjunga ir Lietuvos perspek
tyvos”. Pranešėjas analizavo 
reikšmingiausius Lietuvos gy
venimo klausimus — demo
grafinė padėtis, ekonomikos 
kryptys, globalizacijos procesų 
įtaka Lietuvos raidai ir atei
ties perspektyvoms. P. Auštre
vičius, ypač sėkmingai vado
vavęs Lietuvos ir Europos 
Sąjungos deryboms, it jautri 
kompaso rodyklė, pastebi ir 
reaguoja į visus mūsų jaunos 
valstybės politinio, ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo 
niuansus. Brandūs, giliai iš
mąstyti ir realybės pagrindu 
suformuoti P. Auštrevičiaus 
teiginiai grindžiami saikingu 
optimizmu ir aiškiu Lietuvos 
perspektyvos numatymu. 
Seimo narys, modernusis 
krikščionis demokratas, Egidi
jus Vareikis, pratęsdamas pir
mojo kalbėtojo mintis, priminė 
tris kertines, jau beveik reali
zuotas, valstybės užduotis: 
stojimas į Europos Sąjungą, 
stojimas į NATO, geri santy
kiai su kaimynais. Įgyven
dinus šiuos uždavinius, prieš 
Lietuvos visuomenę iškyla 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Sėkminga „Į laisvę” studijų savaitė. — 1 psl.

AtA Elena Dauguvietytė-Kudabienė. Prisimintas poetas 
Bernardas Brazdžionis. — 2 psl.

Keli žodžianapie prof. V. Falkenhahn. — 3 psl.

Pianisto A. Žlabio laimėjimai. V. Juozapaitis JAV-se. 4 psl.

daugybė kitų spręstinų pro
blemų, tykančių XXI amžiuje.
E. Vareikio apmąstymų ašis
— naujoji Lietuvos geopo
litika šių dienų situacijoje, kai 
tenka spręsti centro ir perife
rijos, atviro pasaulio ir tauti
nio uždarumo (pranešėjo nau
dojamas „neopakštizmo" ter
minas) prieštaravimus. Prane
šėjo nuomone, lietuviams svar
bu peržengti pastarąją (tauti
nio uždarumo) psichologiją ir 
drąsiai priimti globalius iššū
kius.

Antrajame posėdyje — 
„Lietuvos kelias ir ateities vi
zijos” — LR Seimo narys kon
servatorius Arvydas Vidžiū
nas analizavo modernios vi
suomenės ir tradicijų santykį 
konservatyvizmo požiūriu, at
skleidė pilietiškumo ir tautiš
kumo ryšį. Liberalas Eugeni
jus Gentvilas akcentavo stip
rios ekonomikos ir stiprios 
valstybės priklausomybės dės
ningumus, stiprinant švietimą 
bei skatinant konkurencingu
mą. Jam antrino LR Seimo 
pirmininko pavaduotojas libe
ralas Gintaras Steponavičius.

Sudėtingi dabarties ir praei
ties ryšiai, pasak prof. Vytau
to Landsbergio, nulemia dau
gelį Lietuvos valstybės bruožų
— teigiamų ir neigiamų. Šiuo
laikinės lietuviškosios biuro
kratijos veiklą savoje valsty
bėje V. Landsbergis ironiškai 
pavadino „rezistencine”. Lietu
vai lemta per amžius laviruoti 
tarp Rytų ir Vakarų. Čia 
svarbiausia išugdyti tautinį ir 
pilietinį sąmoningumą. Apie 
tai plačiau kalbėjo filosofijos 
daktaras prof. Bronius Kuz
mickas.

Trečiasis posėdis — „Legen
dinė Dainava — laisvės kovų 
verpetuose” — prasidėjo išsa
mia istoriko Henriko Rimkaus 
studija apie Dainavos krašto 
partizaninį judėjimą, parti
zanų kovas ir jų vadų likimus. 
Šios tematikos tyrimai, vi
siškai išbraukti iš tyrėjų aki

račio sovietiniais metais, tik 
dabar įgauna pagreitį — pasi
rodo vis daugiau.rimtų darbų. 
Tuo tarpu meninis šios isto
rinės tiesos apmąstymas ir at
spindėjimas dėl įvairių prie
žasčių smarkiai atsilieka. Gar
sus skulptorius, Vilniaus dai
lės akademijos profesorius 
Gediminas Karalius, įdomiai 
svarstė šiuolaikinio meno ir 
minėtos temos ryšius, kriti
kuodamas valstybės politiką 
nustatant kultūros pirmumus. 
Apibendrinant studijų savaitę, 
buvo paskelbtas kreipimasis į 
Kultūros, švietimo ir mokslo 
ministerijos dėl menininkų, 
kuriančių istorine tema, rė
mimo.

Dr. Mindaugas Bloznelis 
nušvietė mažai nagrinėtą Lie
tuvos Laisvės armijos savisau
gos būrių veikimo taktiką ir 
strategiją Antrojo pasaulinio 
karo metais. Legendinio parti
zanų vado, kankinio Adolfo 
Ramanausko — Vanago dukra 
Auksė Skokauskienė atskleidė 
teisingumo organų vykdomą 
politiką, kai ištisą dešimtmetį 
stabdomi arba nutraukiami 
bet kurie teisiniai procesai, 
siekiant patraukti visiems 
žinomus A. Ramanausko-Va
nago budelius teisminėn at
sakomybėn. Nutarta kreiptis į 
Generalinę prokuratūrą, kad 
būtų susidomėta tokio vilkini
mo priežastimis.

Studijų dienų dalyviai žiū
rėjo dokumentinį filmą apie 
rezistentą Konstantiną Ba- 
jerčių — „Garibaldžio tyla” 
(autorius Eugenijus Ignatavi
čius, režisierius Juozas Sabo- 
lius). Buvo aplankytas Aly

A. Vidžiūnas.
„I laisvę” studijų savaitės dalyviai Alytuje — A, Žemaitytė ir V. 
Vitkauskas.

taus A. Ramanausko — Vana
go vidurinės mokyklos muzie
jus, Merkinės Kryžių kalnelis 
— partizanų palaidojimo vie
tos bei rezistencinės atminties 
puoselėtojo Juozo Kaupinio 
surinkti unikalūs eksponatai 
Merkinės kraštotyros muzie
juje.

Trečioji studijų diena pa
skirta iškilioms išeivijos asme
nybėms — prof. Juozui Bra
zaičiui ir neseniai mirusiam 
prof. Adolfui Damušiui. Pra
nešimus skaitė dr. Kazys Am
brozaitis, prof. Vytautas Ku
bilius, dr. Kęstutis Skrupske- 
lis, dr. Mindaugas Bloznelis. 
Gyvomis detalėmis iškiliųjų 
veikėjų paveikslą atgaivino 
vyresniosios kartos žurna
listas Viktoras Alekna. Šių 
vyrų didi veikla Lietuvos labui 
iškilo visa savo verte, o stu
dijų savaitėje susitikę Antano 
Maceinos, Prano Dielininkai- 
čio, Igno Skrupskelio vaikai 

Prof. B. Kuzmickas. E. Gentvilas.

taip pat turėjo, ką prisiminti. 
„Į laisvę” fondo valdyba spe
cialia premija apdovanojo 
vertėją, literatūros tyrinėtoją 
Tatjaną Maceinienę už knygą 
Pašauktas kūrybai, kurioje ji, 
remdamasi laiškais ir kita au
tentiška medžiaga, originaliai 
interpretavo A. Maceinos as
menybę.

„Į laisvę” studijų dienų 
sklandžiu vyksmu rūpinosi 
žurnalistė Aldona Žemaitytė, 
Garliavos J. Lukšos-Dau
manto gimnazijos direktorius 
Vidmantas Vitkauskas bei vi
sas būrys fondo bičiulių, ben
draminčių iš Vilniaus, Kauno, 
Alytaus.

Nors konferencijoje dalyvavo 
garsūs, kompetentingi Lietu
vos ir išeivijos politikai bei 
mokslininkai, centrinė žinia- 
sklaida šiam renginiui de
monstratyviai neskyrė jokio 
dėmesio.

Gražina Mareckaitė

Rainer Maria Rilke 
IŠ „VALANDŲKNYGOS”

VASARĄ PALYDINT

Tavęs nestebina audra — 
iš lėto tvinko ji, 
ir medžiai lekia, o su jais 
alėjos pajuda. 
Ir tu žinai, ko bėgojie 
nuo to, kurin eini, 
ir tavo jusnys gieda jam, 
pro langą kai žvelgi.

Savaitėm vasaros tyloj 
vis kilus medžiuose 
sula sravės dabar žemyn 
link to, kurs kuria tai. 
Gal numanei, kas ta galia, 
kai vaisių palietei, 
dabar ji paslaptinga vėl, 
ir vėl kaip svečias tu.

Tau buvo vasara — namai, 
kur viskas žinoma — 
dabar reikės sugrįžt širdin 
ir eit kaip lyguma. 
Didi vienatvė prasidės, 
apkurtę dienos bus, 
lyg sausą lapą vėjas tau 
pasaulį vėl išpūs.

Pro jo apnuogintas šakas 
bus likęs tau dangus; 
kaip žemė, vakaro daina 
būk, gaubiamas tu jo. 
Būk nuolankus kaip tvarinys, 
tikrovei pribręstąs, 
,kad Tas,kurs garsus, ir tave, 
pajustų glėbdamas.

PASKUTINYSIS NAMAS

Paskutinysis namas šiame kaime 
toks vienišas, kaip niekur pasauly.

Ir gatvė, šiame kaimely pratęsta, 
iš lėto rangosi tamsion naktin.
Tasai kaimelis tai tik perėja 
tarp tolių dviejų, nykių ir baugių, 
ir vietoj tako kelias pro namus.

Palikę kaimą tą keliaus ilgai, 
ir daug galbūt išmirs jų pakelėj.

DIENO J ANT IR TEMSTANT 

Dienojant tu esi kaip gandas, 
kurs daug kam aidi pašnabždom; 
tyla tu valandai išmušus, 
kai ji užsiveria lėtai.

Ir juo labiau diena išblėsta, 
juo, mano Dieve, tu arčiau. 
Lyg dūmai kyla iš stogų 
aukštyn tavoji karalystė.

UŽMARŠTIS

Bevakarieniaujant kartais kai kas 
kelias, išeina, ir eina, eina, eina jis, — 
kur nors Rytuos bažnyčia užmiršta.

Ir gėdijo vaikai kaip mirusio.

Irtas, kurs miršta savo namuos, 
palieka prie stalo ir stiklo gyvent, 
o vaikai iškeliauja pasaulin lankyt 
bažnyčios, jo jau seniai užmirštos.

DIDŽIOJI IŠTIKIMYBĖ

Jei man akis aptemdintum, tave matyčiau, 
jei man ausis apkurtintum, tave girdėčiau, 
be kojų pas tave ateit galėčiau, 
ir be burnos tave maldaučiau.
Jei likčiau aš be rankų, tave apglėbčiau 
sava širdim kaip ir ranka, 
jei širdį sustabdytum, smegenys tuoj imtų plakt, 
ir jei smegenys man užsidegtų, 
ant savo kraujo neščiau aš tave.

Vertė Alfonsas Tyruolis
Šįmet suėjo šimtas metų, kai buvo parašyta R.M. Rilkės religinės 
mistikos ir Dievo ieškojimo (daugiausia žemiškais įvaizdžiais) 
Valandų knyga. Ją sudaro 3 dalys: „Knyga apie vienuolinį gyve
nimą”, „Knyga apie šventkeliones” ir „Knyga apie neturtą ir 
mirtį*. Čia pateikiami vertimai imti iš antrosios Valandų kny
gos dalies. Tik pirmoji dalis tebuvo išversta į lietuvių kalbą 
(„Reųnum", 1995) A.T.
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Iš Vatikano Šv. Petro
bazilikos lobyno — į Vilnių

Vydas Dolinskas

Garbingu lietuvių tauta, brangi mano pirmtakams ir ypač ar
tima mano širdžiai, gali išdidžiai žiūrėti į sai>o praeitį ir da
bartį krikščioniškųjų Europos tautų šeimoje. Jų tarpe iš 
tikrųjų pati jauniausia Romos Bažnyčios dukra, bet labiau
siai brangi, lietuvių tauta įrodė savo tikėjimą, savo 
pasišventimą ir glaudžius ryšius su Šventuoju Sostu, niekada 
neatsisakė savo tikėjimo, nepaisant įvairių sunkumų.

Jonas Paulius II(1987 m. — Lietuvos krikšto jubiliejus)
Šv. Tėvo Pauliaus II 
vizito dešimtmetis

Šiemet Lietuva mini ir 
švenčia pirmojo bei vienintelio 
savo karaliaus Mindaugo vai
nikavimo karališkąja karūna 
750 metų jubiliejų, kuris ak
tualina Lietuvos valstybinio 
konsolidavimosi ir atsivėrimo 
krikščioniškosios Europos ci
vilizacijai procesą. Bet 2003 
metai taip pat itin reikšmingi 
Lietuvos bei Šventojo Sosto — 
lotyniškosios kultūros sklai
dos aktyvaus židinio — santy
kių istorijoje, kurią iš esmės 
pradėjo popiežiaus Inocento 
IV bei karaliaus Mindaugo 
lemtingi ryšiai. Prieš dešimt
metį, 1993 m. rugsėjo pra
džioje, įvykęs pirmasis Kris
taus vietininko Žemėje ir 
Apaštalų įpėdinio — popie
žiaus Jono Pauliaus II — vizi
tas Lietuvoje tapo kulminaci
niu Lietuvos ir Šventojo Sos
to ilgaamžių santykių tašku. 
Nuo pat savo pontifikato pra
džios deklaravęs savo ypatingą 
ganytojišką rūpestį ir nuolat 
įvairiomis progomis rodęs di
delį dėmesį Lietuvai bei jos 
tautai, popiežius Jonas Pau
lius II mūsų kraštą su 
apaštaliniu vizitu aplankyti 
norėjo ir anksčiau — 1984 m. 
minint Lietuvos globėjo šv.

Popiežius Jorv’ Paulius II apsilankymo Lietuvoje metu kalba į 
žmones iš Aušros Vartų koplyčios. Šalia jo (iš kairės) arkivysku
pas metropolitas (dabar kardinolas) Audrys Juozas Bačkis ir kar
dinolas Vincentas Sladkevičius. Eltos nuotr.

Kazimiero mirties 500 m. su
kaktį, bei 1987 m., minint Lie
tuvos krikšto 600 m. jubiliejų. 
Tačiau politinės realijos ir Lie
tuvos nelaisvė neleido tuomet 
įvykdyti Jonui Pauliui II šių 
planų. Tiesa, šio popiežiaus 
dėmesingumo Lietuvai aki
vaizdus ženklas visus šiuos 
metus buvo saugomas Vil
niaus Aušros Vartų Gailestin
gumo Motinos koplyčioje. Tai 
kardinoliška purpurinė pijusė, 
kurią ką tik išrinktas po
piežius Jonas Paulius II pa
prašė nusiųsti į Vilnių ir pa
dėti greta malonėmis garsė
jančio'Aušros Vartų Madonos 
paveikslo. Lietuvą, nepaisant 
trukdžių, nuolat pasiekdavo ir 
įtaigus popiežiaus žodis. Prieš 
dešimtmetį pagaliau įgyven
dintas Jono Pauliaus II vizitas 
Lietuvoje paliko gilius ir aki
vaizdžius pėdsakus. Dvasinio 
gyvenimo plotme juos ap
čiuopti sunkiausia. Akivaizdu, 
kad tas kelias dienas, kai Lie
tuvoje lankėsi popiežius, gyve
nome ypatingą laikotarpį, pa
ženklintą rimties ir susikaupi
mo, dvasinio pakilimo, kuris 
sunkiai apibūdinamas žo
džiais, kurį tiesiog reikėjo pa
justi. Tačiau kažin, ar visi 
šventojo Tėvo žodžiai, ištarti 
tuometinei Lietuvai, buvo tin
kamai priimti, išgirsti, suvok

ti, ar jie tapo gyvenimo moto? 
Lengviau su regimomis, mate
rialiomis vertybėmis, kurias 
Lietuvai dovanojo popiežius 
Jonas Paulius II. Jos puošia 
šventoves — Vilniaus arkika
tedrą baziliką, Vilniaus Šv. 
Dvasios bažnyčią, Aušros Var
tų koplyčią, Šiluvos baziliką, 
taip pat saugomos Prezi
dentūros rūmuose, daugelio 
Lietuvos tikinčiųjų namuose.

Lietuvos dailės muziejaus 
projektas

Stengdamasis tinkamai pa
minėti vienintelio popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymo 
Lietuvoje dešimtmetį ir prisi
minti šventojo Tėvo tuomet 
perduotą žinią, Lietuvos Dai
lės muziejus parodoje „Krikš
čionybė Lietuvos mene” šių 
metų rugsėjo 4 d. atidarė spe
cialią parodą, kurioje muzie
jaus lankytojams pristatoma 
ypatingai simboliška relikvija 
-r- popiežiškoji tiara iš Vatika
no Šv. Petro bazilikos lobyno. 
Trimis karūnomis papuošta, 
mitra šimtmečius buvo laiko
ma universalios Romos po
piežių valdžios bei galios sim
boliu, ir šiandien liekančiu 
vienu svarbiausių heraldinių 
Katalikų Bažnyčios bei Vati
kano valstybės atributų. Todėl 
reikšminga, kad būtent viena 
tokių svarbių Apaštalų įpėdi
nių regalijų, kuri kartu yra ir 
didelė meninė vertybė, į Lie
tuvą pirmą kartą atvežama ir 
Taikomosios dailės muziejuje 
dvi savaites eksponuojama, 
prisimenant popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito dešimtmetį. 
Tai didelė Vatikano Valstybės 
sekretoriato bei Šv. Petro ba
zilikos vadovų išimtis ir pa
lankumo Lietuvai ženklas, nes 
tokios vertybės retai kada pa
lieka bazilikos zakristijos lo
byną ir muziejų. Tiaros eks
ponavimo Lietuvoje projekto 
sėkmingas įgyvendinimas bu
vo įmanomas, tik šią idėją 
parėmus Vatikano slaptojo ar
chyvo ir Apaštalinės bibliote
kos vadovui kardinolui Jorge 
Maria Mejia bei Vatikano Šv. 
Petro bazilikos arkiklebonui, 
Popiežiškosios Bažnyčios kul
tūros paveldo komisijos pirmi
ninkui, arkivyskupui Frances- 
co Marchisano. Abu aukštieji 
Bažnyčios hierarchai, besirū
pinantys ne tik Vatikano, bet 
ir visos Katalikų Bažnyčios 
kultūros bei meno paveldu, 
Lietuvos Dailės muziejaus di
rektoriaus Romualdo Budrio 
kvietimu, Lietuvoje lankėsi ir 
su paroda „Krikščionybė Lie
tuvos mene” susipažino 2001 
m. Aukštai įvertinę Lietuvos 
valstybės institucijų bei Baž
nyčios bendradarbiavimą krikš
čioniškosios kultūros ir sak
ralinio meno paveldo išsau
gojimo, aktualinimo srityje, 
pasidžiaugę tuo, kad didingą 
Lietuvos tūkstantmečio pro
gramos parodą „Krikščionybė 
Lietuvos mene” globoja aukš
čiausi Lietuvos valstybės ir 
Bažnyčios vadovai — tuometi
nis Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus ir 
Vilniaus arkivyskupas metro-

Šv. Petro bazilikos lobyno i Taikomosios dailės mu- 
tiara.

Tomo Bauro (Elta) nuotrauka

Iš Vatikano 
ziejų Vilniuje atvežta popiežiaus

politas kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis, Vatikano hierar
chai jau tuomet užtikrino viso
keriopą savo paramą, atlie
kant tarptautinių kultūrinių 
mainų projektus. Tuo būdu 
Vatikano Sv. Petro bazilikos 
lobyno tiaros eksponavimas 
Taikomosios dailės muzieju
je Vilniuje tiek popiežiaus Jo
no Pauliaus II vizito Lietuvoje 
dešimtmečio paminėjimo ryš
kus renginys, simbolizuojantis 
ilgaamžius svarbius Lietuvos 
ir Šventojo Sosto ryšius, tiek 
ir Kristaus gimimo 2000 metų 
didžiajam jubiliejui bei Lietu
vos karaliaus Mindaugo, pa- 
dėjusio Lietuvos ir Šventojo 
Sosto ryšius, tiek ir Kristaus 
gimimo 2000 metų didžiajam 
jubiliejui bei Lietuvos kara
liaus Mindaugo, padėjusio Lie
tuvos ir Šventojo Sosto santy
kių pagrindus, krikšto ir ka
rūnavimo 750 metų sukakčiai 
skirtos parodos „Krikščionybė 
Lietuvos mene”, veiksiančios 
iki šių metų pabaigos, kulmi
nacinis akcentas. Įgyvendi
nant tiaros eksponavimo Vil
niuje projektą, Lietuvos Dai
lės muziejui ypač bičiuliškai 
padėjo Lietuvos Respublikos 
ambasadorius prie šventojo 
Sosto Kazys Lozoraitis, paro
dai „Krikščionybė Lietuvos 
mene” talkinantis jau nuo 
1999 m. Projektą koordinavo 
muziejaus direktoriaus pava
duotoja ir vyriausioji rinkinių 
saugotoja Loreta Meškele- 
vičiene.

Popiežius Pijus XI ir 
Lietuva

Siekiant kultūros paveldo 
projektu paminėti popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizito Lietu
voje dešimtmetį, suaktyvinti 
Lietuvos ir Vatikano kultūros 
bei meno paveldo institucijų 
tarptautinį bendradarbiavi
mą, neatsitiktinai eksponavi
mui parodoje „Krikščionybė 
Lietuvos mene” pasirinkta tia
ra, kaip vienas ryškiausių is
torinių popiežiaus institucijos 

ir Vatikano valstybės simbo
lių. Be to, buvo prašoma pa
skolinti parodai Vilniuje su 
Lietuva artimai susijusio po
piežiaus tiarą. Taip buvo nu
spręsta eksponuoti popiežiaus 
Pijaus XI tiarą. Šis popiežius, 
greta Jono Pauliaus II, yra 
bene artimiausiai su Lietuva 
susijęs Apaštalų sosto įpė
dinis, lankęsis Lietuvoje kaip 
vizitatorius, daug nusipelnęs 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
administracinei reformai, dos
niai rėmęs Lietuvos šventoves.

Popiežius Pijus XI — Achille 
Ratti — gimė 1857 m. Lom
bardijoje, netoli Milano. Studi
javo Moncoje, Milane ir Ro
moje, įgijo kanonų teisės, teo
logijos ir filosofijos daktaro 
laipsnius, buvo Milano kunigų 
seminarijos profesorius, vado
vavo garsiajai Šv. Ambrozi- 
jaus bibliotekai, rengė spaudai 
gimtosios arkivyskupijos isto
rijos šaltinius, pats rašė spau
doje aktualiais teologijos, so
cialiniais klausimais. Nuo 
1911 m. dirbo Vatikano apaš
talinėje bibliotekoje, 1914- 
1918 m. jai vadovavo. 1918 m., 
vos pasibaigus I pasauliniam 
karui, popiežiaus Benedikto 
XV buvo paskirtas apaštališ
kuoju vizitatoriumi Lenkijai ir 
Lietuvai. 1919 m., Šventajam 
Sostui oficialiai pripažinus 
Lenkijos valstybę de jure, 
Achille Ratti buvo pakeltas ar
kivyskupu ir paskirtas nunci
jumi Lenkijoje. Sudėtingu Lie
tuvos ir Lenkijos karinio kon
flikto dėl Vilniaus krašto metu 
A. Ratti toliau liko Šventojo 
Sosto atstovu — apaštaliniu 
vizitatoriumi — ir Lietuvai. Ši 
sunki diplomatinė misija rei
kalavo ypatingo taktiškumo, 
atsargumo ir įžvalgumo, Ro
mos kurijai stengiantis sutai
kyti Lietuvą ir Lenkiją bol
ševikinės Rusijos agresijos 
akivaizdoje. A. Ratti buvo pri
verstas laviruoti ir tarp Lenki
jos bei Vokietijos interesų, dėl 
ko sulaukė abiejų pusių ne
pasitenkinimo. Iš keblios pa

dėties arkivyskupą A. Ratti 
tuomet išvadavo popiežius Be
nediktas XV, 1921 m. paskir
damas jį Milano arkivyskupu 
metropolitu bei netrukus pa
keldamas Šventosios Romos 
Bažnyčios kardinolu. Mirus 
Benediktui XV, 1922 m. vasa
rio 6 d. Milano arkivyskupas 
kardinolas Achille Ratti konk
lavoje buvo išrinktas popie
žiumi ir pasirinko Pijaus XI 
vardą. Per 17 savo pontifikato 
metų paskelbė tris dešimtis 
enciklikų aktualiausiais Baž
nyčios gyvenimo, socialiniais, 
tarptautinių santykių klausi
mais, ypatingai rūpinosi Baž
nyčios administracinių struk
tūrų optimizavimu ir tinkamų 
pastoracinių sąlygų sudary
mu, dvasininkų rengimu, šei
mos instituto stiprinimu, rė
mė mokslą ir meną, pastatė 
Vatikano muziejaus Pinako- 
teką (beje, jo projekto autorius 
— Pijus XI tiaros kūrėjas L. 
Beltrami), atnaujino biblio
teką ir archyvą, iniciavo nuo
seklų Bažnyčios istorijos šal
tinių spausdinimą, skatino 
misijas, evangelizaciją, dau
giau nei 500 asmenų pakėlė į 
altoriaus garbę, t.y. paskelbė 
šventaisiais ir palaimintai
siais, gynė tikinčiųjų sąžinės 
laisvę, smerkė totalitarinius 
režimus ir jų ideologiją Rusi
joje, Italijoje, Vokietijoje, pro
testavo prieš žydų persekioji
mus, sudarė beveik dvi de
šimtis tarptautinių sutarčių 
tarp Šventojo Sosto ir suvere
nių, daugiausia Europos vals
tybių. Po šešis dešimtmečius 
užsitęsusio konflikto su suvie
nytos Italijos vadovais po
piežiaus Pijaus XI rūpesčiu 
1929 m. Laterano susitari
mais pavyko sureguliuoti san
tykius tarp Šventojo Sosto ir 
Italijos, išspręsti vadinamąjį 
„Romos klausimą” bei įkurti 
suverenią Vatikano valstybę.

Būdamas Šventojo Sosto 
apaštaliniu administratoriumi 
Lietuvai, Achille Ratti jau 
1920 m. bent du kartus lan
kėsi Lietuvoje — Vilniuje, 
Kaune, Kaišiadoryse. Kauno 
kunigų seminarijos kiemelio 
sienoje įmūryta granito lenta 
liudija busimojo popiežiaus Pi
jaus XI tuometinį apsilan
kymą šiame mieste. Tuo metu 
jis artimai susibičiuliavo su 
Vilniaus vyskupu Jurgiu Ma
tulaičiu. Jau pirmaisiais savo 
popiežiavimo metais, 1922- 
aisiais, pripažino Lietuvos 
valstybę de jure. Puikiai pa
žindamas lietuvių ir lenkų 
santykius bei Vilniaus krašto 
problemas, stengėsi kiek įma
nydamas atsargiau spręsti 
santykius su Lietuva ir Lenki
ja. Savo atstovu Lietuvoje pas
kyrė iš Vilniaus vyskupo sosto 
dėl politinių aplinkybių pri
verstą pasitraukti, vysk. J. 
Matulaitį, pakeldamas jį arki
vyskupu ir pavesdamas jam 
parengti sutartį tarp Lietuvos 
Respublikos bei Šventojo Sos

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
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to. 1926 m. popiežiaus Pijaus 
XI apaštaline konstitucija „Li- 
tuanorum gente” buvo įkurta 
pirmoji savaranki Lietuvos 
bažnytinė provincija su arki
vyskupo metropolito sostu 
Kaune, o po metų pagaliau 
buvo pasirašytas ir Vatikano 
bei Lietuvos konkordatas, ku
rio sudarymui trukdė Vilniaus 
klausimas. Popiežius Pijus XI 
rėmė Lietuvos Katalikų Baž
nyčią ir materialiai. Kauno 
jėzuitų gimnazijos atstatymui 
ir įrengimui atsiuntė tuomet 
didžiulę sumą — pusę milijo
no lirų, įsteigęs naują Kai
šiadorių vyskupiją, jos kated
rai dovanojo didelį brangių li
turginių drabužių rinkinį, o 
pirmajam vyskupui Antanui 
Kuktai atsiuntė monstranciją. 
Manoma, kad kitą monstran
ciją Pijus XI dovanojo taip pat 
naujai įsteigtos Panevėžio vys
kupijos ganytojui Kazimierui 
Paltarokui. Vilkaviškio vysku
pijos kunigų seminarijai pa
dovanojo puošnių liturginių 
drabužių komplektą. Daugu
ma šių popiežiaus Pijaus XI 
dovanotų liturginių indų ir 
drabužių buvo ar tebėra pasis
kolinta iš minėtų šventovių 
bei eksponuojama parodoje 
„Krikščionybė Lietuvos mene”. 
O šių metų rugsėjo 4-21 d. ‘ 
Taikomosios dailės muziejuje 
bus galima pamatyti ir po
piežiaus Pijaus XI tiarą, trum
pam į Lietuvą atvežamą iš 
Vatikano Šv. Petro bazilikos 
lobyno.

Šv. Tėvo Pijaus XI tiara

Popiežiaus Pijaus XI tiara 
— tai Milano miesto pagarbos 
ženklas, dovana savo kraštie
čiui ir buvusiam trumpalai- 
kiui ganytojui, išrinktam šv. 
Petro įpėdiniu. Nors Achille 
Ratti Milano arkivyskupu me
tropolitu neišbuvo nei 5 mėn., 
milaniečiai jo išrinkimą Ro
mos popiežiumi priėmė kaip 
Apvaizdos dovaną Lombardi
jai, šv. Ambrozijaus ir šv. Ka
rolio Boromiečio miestui. Jau 
1922 m. Milano tikintieji „sa
vo popiežiui” įteikė brangią 
dovaną — tiarą. Jos projektą 
sukūrė popiežiaus jaunystės 
bičiulis, Italijos valstybės se
natorius, garsus to meto archi
tektas, paminklosaugininkas, 
restauratorius ir meno istori
kas Luca Beltrami (1854- 
1933). Jam talkino I. Monti, o 
tiarą pagamino žymus italų 
skulptorius Cesare Ravasco. 
Tiaros (matmenys 35 x 23 x 23 
cm) korpuso konstrukcijai pa
naudotas sidabras, infula, su
siūta iš balto šilko ir papuošta 
deimantų, perlų vėriniais bei 
lašo formos tamsiais bran
gakmeniais.

Trys mitrą gaubiančios tia
ros karūnos bei jos viršūnė su 
kryželiu sukurtos iš aukštos 
prabos aukso ir taip pat pa
puoštos deimantais, rubinais, 
smaragdais, perlais.

Nukelta į 4 psl.
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Likimo vedami
Vytautas Antanas Dambrava

Su įdomumu perskaičiau 
vieną ir kitą kartą Lauryno 
Jonušausko knygą: Likimo ve
dami. Joje šis jaunas diploma
tas istoriko žvilgsniu stebi ir 
analizuoja Lietuvos diplomati
jos likimą išeivijoje.

Autorius atidengia karo ir 
pokario metus, kuriuos ir man 
pačiam teko išgyventi kaip 
kasdienybę, tiesa, gerokai ka
ro sujauktą. Nereikia stebėtis, 
tačiau ir šiandien suaugusieji 
istoriją daro greičiau, nei vai
kai ją mokosi mokykloje.

Žodžiu „istorija” suprantami 
du skirtingi dalykai: pirma — 
reali, gyva, kintanti bei dina
miška praeitis, antra, tos 
praeities nagrinėjimas, aiški
nimas ir vaizdavimas pagal 
užsilikusius jos pėdsakus arba 
istorinius šaltinius.

Knygoje Laurynas Jonu- 
šauskas iškyla kaip istorikas 
praktikas, atsisakęs plačių 
apibendrinančių teorijų ir sis
temų. Jis žino, kad kiekvienas 
istorinis momentas yra nepa
kartojamai originalus. Taigi, 
jo tikslas pagal turimus šal
tinius, kaip galima tiksliau at
sekti, kritiškai įvertinti ir su
prantamai pavaizduoti žmo
nių (ir institucijų) likimą pra
eityje.

Istorijos šaltiniai yra lyg 
įrankiai, kuriais naudodama
sis, istorikas bando atkurti 
praeities vaizdą ir net at
skleisti naujas tiesas. Supran
tama, istorikas negali nerti gi
liau į praeitį, nei siekia jos 
šaltiniai.

Dėl to, palyginus su visos 
žmonijos ar bet kurio krašto 
likimu, istoriko tyrinėjimo ob
jektas apima tik labai mažą 
praeities tarpą, šiuo konkrečiu 
atveju — Lietuvos diplomati
jos istoriją tremtyje ar išei
vijoje sovietų ir nacių okupa
cijos metais.

Knygoje autorius nuosekliai 
laikosi istorinio metodo: šal
tinių suradimo ir jų apibū
dinimo, jų analizės bei kri
tiško teikiamos medžiagos 
įvertinimo ir sintezės — istori
nių rezultatų apibendrinimo. 
Šiame išsamiame studijinia
me darbe L. Jonušauskas sti
priai akcentuoja politinius mo
mentus, palikdamas nuošaly 
kultūrinį ar socialinį ele
mentą.

Autoriui pavyko sutelkti pa
lyginant daug istorinės me
džiagos, atrasti daug šaltinių, 
kurių svarba nėra vienoda, ir 
kritiškas matas yra būtinas. 
Juk yra skirtumas tarp patik
rinto oficialaus dokumento ir 
publicistinio straipsnio apie 
istorinius faktus ar įvykius. 
Negalima užmiršti ir žmogiš
kųjų tendencijų, skelbiant sa
vo tiesą istorinių faktų sąs
kaita. Todėl istorikui kritiškas 
šaltinių vertinimas yra bū
tinas.

Savo analitinėje studijoje L. 
Jonušauskas pateikia santū
rų, apgalvotą požiūrį, ne
skubėdamas su išvadomis ir 
nesistengdamas jas primesti 
skaitytojui.

Kas daro autorių geru istori
jos specialistu, tai, sakyčiau, 
analitinė nepasitikėjimo dva
sia — gal net įtarimas, kad

gali būti ne taip. Ši charakte
ristika ir daro skirtumą tarp 
istorijos šaltinių tyrinėtojo, 
ieškančio tiesos, nuo to, kuris 
tik moka gražiai pasakoti isto
rijas.

Šiame darbe autoriaus isto
rinės nuotraukos yra darytos 
ne „snapshot” principu, bet, 
kur reikia, su išlaikymu, kad 
užsitikrintų gerą ir ryškią fo
tografiją. Jo fotoaparatas juda 
iš lėto, kaskart arčiau pri
artėdamas prie stebimo objek
to. Atrodo, jis niekur neskuba 
ir tuo savaip intriguoja skaity
toją. Jis neįvaro nuobodulio, 
atverdamas detalių pasaulį, iš 
lėto dėstydamas faktus, juos 
tikrindamas ir pertikrinda
mas. Autorius mus įjungia į 
dar daugeliui iš mūsų atmin-. 
ties neišblėsusį, praeities is
torinį vyksmą, iš naujo įžiebia 
mumyse polemikos dvasią, iš 
praeities kelia prigęsusias 
aistras.

Knygoje apžvelgiama Lietu
vos Diplomatinės tarnybos 
padėtis 1940-1941 metais; il
giau sustojama prie ministro 
Juozo Urbšio 1940 m. birželio 
1 d. šifruotos telegramos: „Jei
gu čia mus ištiktų katastrofa, 
tai užsienyje likusios mūsų di
plomatijos šefu laikykite Lo
zoraitį, pirmuoju pavaduotoju 
Klimą, antruoju Šaulį”. Daug 
puslapių skiriama Lietuvos di
plomatinės tarnybos ir Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto tarpusavio san
tykių ir bendro darbo išryš
kinimui 1950-1955 m. Pami
nimos apverktinos finansavi
mo problemos (diplomatų — 
kampininkų duona), kalbama 
apie personalo atnaujinimo rei
kalą ir galiausiai — diploma
tinės tarnybos grįžimą į 1990 
m. atsikūrusią nepriklausomą 
Lietuvą. Savo užsibrėžtą misi
ją autorius atlieka su stebi
nančiu kruopštumu.

Visu svoriu iškyla Kybartų 
aktų epizodas. Tų aktų ana
lizė yra pati išsamiausia iki 
šiol paskelbtoje mūsų isto
rinėje literatūroje. Vien tuo 
autorius Jonušauskas pelno 
padėką.

Perskaičius šį skyrių, iškyla 
tas pats klausimas: kodėl Lie
tuvos Respublikos prezidento 
1940 m. lapkričio mėnesį 
birželio 15 dienos data buvo 
pasirašyti du dokumentai, re
miantis Lietuvos valstybės 
konstitucijos 91 ir 73 straips
niais? Pirmuoju prezidentas 
Smetona iš pareigų atleido 
ministrą pirmininką Antaną 
Merkį, paskirdamas premjeru 

Stanislovą Lozoraitį. Antruo
ju, ministrui pirmininkui Sta
nislovui Lozoraičiui buvo pa
vesta pavaduoti prezidentą. 
Dar svarbesnis klausimas, 
kodėl šie dokumentai nebuvo 
naudojami? Kodėl juos dengė 
pilka slaptumo skraistė, ir 
apie juos išeivijoje lietuviai 
daugiau spėliojo negu žinojo?

Aš priklausau kategorijai tų, 
kurie mano, jog Kybartų aktų 
nepanaudojimas (ar labai ribo
tas jų panaudojimas) buvo 
perdėtas atsargumas, vengi
mas rizikos gal net drąsos sto
ka.

Stanislovas Lozoraitis dau
giausia veikė ministro J. 
Urbšio pavedimo dvasia. Šia 
prasme jis savo darbą atliko 
be priekaištų. Visą laiką jam 
teko veikti krizės sąlygomis, 
stokojant finansų, turint fizi
nių sunkumų dėl įvairių 
priežasčių visiems susirinkti 
artimos firmare (dvasiai susti
printi), o taįp pat drauge aps
varstyti padėtį ir planuoti at
eitį.

Tuo metu išsisklaidę diplo
matai daugiausia veikė sava
rankiškai ar mažomis gru
pėmis. Būta ir bendros dva
sios pasireiškimų. To nepai
sant, diplomatinė tarnyba iš
laikė vieningumo dvasią ir 
niekuomet neprarado valios 
kovoti už valstybės nepriklau
somybės atstatymą sovietų- 
nacių-sovietų okupuotame 
krašte. Visa tai yrą buvusio 
diplomatijos šefo Stanislovo 
Lozoraičio nuopelnas.

Tačiau yra ir tamsioji meda
lio pusė. Kas mane labiausiai 
paveikė — už tai esu knygos 
autoriui ypač dėkingas — tai 
visiškas Kybartų aktų „pas
lapties” atskleidimas. Prieš 
skaitytojo akis naujai iškyla, 
iki šiol nebaigta ir turbūt 
neužbaigiama kontroversija 
dėl Lietuvos vyriausybės iš
eivijoje sudarymo prasmingu
mo.

Lietuvos Respublikos pasi
rašyti vadinamieji Kybartų 
aktai davė juridinį pagrindą 
sudaryti egzilinei vyriausybei. 
Mano įsitikinimu, tai nebuvo 
fiktyvūs dokumentai (kai kas 
galėjo juos tokiais vadinti), o 
legalūs juridiniai instrumen
tai, įgalinantys diplomatijos 
šefą imtis tokios akcijos. Pri
metamas faktas, kad prezi
dentas norėjo dokumentus pa
sirašyti atbula okupacijos 
pradžios paženklinimo data, 
dokumentų nedaro fiktyviais. 
Prezidentas tai darė sąmo
ningai, niekieno neverčiamas, 
ir jo nusistatymas atsikratyti 
biurokratinių procedūrų tu
rėjo būti pagerbtas.

Dar rugsėjo mėnesį pasiun
tinys Povilas Žadeikis darė 
išvadą, kad „JAV pripažįs
tanti Lietuvos pasiuntinybę, 
todėl Lietuvos vyriausybė taip 
pat yra pripažįstama, taigi 
pastaroji kame nors galinti 
tvyroti”. Jis diplomatijos šefui 
siūlė, kad „Lietuvos suvere
nios valstybės daliniai užsieny 
ir tos vyriausybės reprezen
tantai užsieny privalo galimai 
greičiau sudaryti centrinį 
kūną”.

Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis.

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone reikalų patikėtinis Juozas Ra
jeckas ir Ona Kajeckienė. Iš knygos Likimo vedami...

Lietuvos pasiuntinys Lon
done Kazimieras Balutis 1941 
m. pabaigoje rašė Lietuvos 
prezidentui A. Smetonai, jog 
„vyriausybės išeivijoje sudary
mo klausimas yra alfa ir ome
ga, nes be tokios vyriausybės 
mes nieko rimto, ypač tarp
tautinėje plotmėje, negalime 
nei pradėti, be jos negalime 
sistemingai planuoti ir veikti, 
be jos yra sunki tolimesnė 
kova už Lietuvos nepriklau
somybę, o vėliau, karui už
sibaigus, būtų neįmanomai 
apsunkintas ir tos nepriklau
somybės atgavimas”. Kaip tei
singai knygos autorius pa
žymi, tuo metu „lietuvių poli
tinė išeivija mąstė panašiai”.

Karo metais Londone veikė 
aštuonios egzilinės vyriausy
bės: Belgijos, Graikijos, Jugos
lavijos, Lenkijos, Liuksembur
go, Norvegijos, Čekoslovakijos, 
pagaliau, de Gaulle Tautinis 
komitetas, irgi veikiantis egzi
linės vyriausybės teisėmis. 
Britų parlamento aktu šioms 
egzilinėms vyriausybėms bu
vo išplėstos diplomatinės pri
vilegijos ir imunitetai. Tiesa, 
veikimo apimtys visų pirma 
priklausė nuo to krašto vy
riausybės, kuriame ji buvo 
įsikūrusi, taip pat ir nuo kitų 
vyriausybių atitinkamo pri
pažinimo. Egzilinės vyriau
sybės buvo laikomos laikinai 
atstovaujančiomis okupuotų 
kraštų valiai, turėdamos akty
vią ir pasyvią tarptautinės re
prezentacijos teisę.

Pasibaigus karui, jos Lon
done nustojo veikusios, iš
skyrus, egzilinę Lenkijos vy
riausybę. Antrojo Pasaulinio 
karo praktika rodo, kad visais 
atvejais buvo stengiamasi pa
remti jų pripažinimą tęstięu- 

mo pagrindu.
Be abejo, Lietuvos atvejis 

buvo labiau komplikuotas, 
juoba, kad ilgainiui Stalinas 
tapo sąjungininkų partneriu, 
o karo mašina buvo nukreipta 
prieš Hitlerį.

Per mūsų tolydžio silp
nėjančios diplomatijos gretas 
buvo bandoma ieškoti, deja, 
nesėkmingai, tų Europos vals
tybių, kurių bent viena, suda
rius Lietuvos egzilinę vyriau
sybę, būtų ryžusi ją pripažinti 
(Lozoraitis galvojo apie Ispa
nijos vyriausybę). Tačiau vien 
dėl Stalino partnerystės šis 
politinis Lietuvos eksperimen
tas pasirodė neįveikiama misi
ja. Betgi buvo likę kiti konti
nentai. Kodėl nebuvo galvota 
apie tokių galimybių ieško
jimą Pietų Amerikoje, ypač 
Brazilijoje, Argentinoje ar 
Urugvajuje, kur buvo įsikūrę 
didžiuliai senųjų lietuvių imi
grantų telkiniai. Vienu metu 
pasiuntinys P. Žadeikis siūlė 
S. Lozoraičiui persikelti į 
Braziliją.

Mūsų diplomatijos taktika 
pirmiau dairytis, užsitikrinti 
paramą, o paskui kur nors 
įsikurti, buvo bevaisė. Norėta 
eiti mažiausiu rizikos keliu. 
Užmiršta, kad kritiškos situa
cijos reikalauja drąsių spren
dimų.

Klausimas turbūt taip ir 
liks neatsakytas: kodėl egzi- 
linė vyriausybė nebuvo suda
ryta?

Kaip matome iš plačios Jo
nušausko istorinės studijos, 
visa kita diplomatijos šefo ir 
Diplomatinės tarnybos bandy
toji strategija, pradedant Tau
tinio komiteto steigimo minti
mi ir baigiant nepavydėtinais

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone reikalų patikėtinis dr. Stasys
A. Bačkis. Iš knygos Likimo vedami...

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis, Jaunesnysis.

bandymais kaip nors veikti su 
Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvi
nimo komitetu, reikiamų re
zultatų nedavė. Ir tas pats 
Tautinis komitetas baigėsi, iš 
vietos nepajudėjęs. Užleis
dama kitiems tiesioginį vado
vavimą politiniam darbui, 
Diplomatinė tarnyba, diplo
matijos šefo Stanislovo Lozo
raičio dėka, galbūt išvengė 
triukšmo ir kivirčų, tačiau ne
turėjo paleisti iš rankų 
vadžių, kurios jam buvo prezi
dento patikėtos. Tarnyba tu
rėjo sutelkusi gerų, darbščių 
ir gabių asmenų. Peršasi pilka 
mintis, jog atsakingiausi as- 

.menys ateities vizijos ne
turėjo. Todėl nebuvo kiečiau 
svarstytas ir egzilinės vyriau
sybės sudarymas. Užsienio po
litikoje trūko agresyvumo, kad 
ir aksominio. Nebuvo mums 
žinomas joks konkretus pla
nas ieškoti būdų diplomatinės 
tarnybos gretoms plėsti, galvo
ti, kas bus po dvidešimt ar po 
pusės šimto metų. Pasyvi fizi
nio išlikimo taktika ateities 
perspektyvų neskaidrino. No
ras tik išsilaikyti, prailginti 
savo egzistenciją, diploma
tinėms gretoms retėjant, vedė 
į natūralių institucijų nykimą. 
Ją palaikė tik „atšildyti” lietu

v

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Lietuvos diplomatija užsienyje. — 1 psl.

Giedrės Žumbakienės kūrybos trauka. — 2 psl.

Garsėja dar vienas lietuvis pianistas. D. Jurgutienės 
„Jubiliejaus 750” ciklas. Z. Kalvaičio archyvas. — 3 psl.

Knyga apie išeivijos dailę. Tuskulėnų kapinynas. — 4 psl.

vių ir latvių doleriai. Neapsi- 
prato tik išeivijos lietuviai, 
norėję matyti mūsų valstybės 
atstovybę išeivijoje gyvą ir 
veiksmingą. Tam tikru laiku, 
aš net drįsau svajoti apie vi
suotinį tremties ir išeivijos 
seimą, kaip pagrindinę nuola
tinio laisvinimosi instituciją. 
Koks tai būtų buvęs talkinin
kas egzilinei vyriausybei...

Tai asmeninės pastabos, ku
rias naujai iššaukė L. Jonu
šausko istorinė Kybartų aktų 
analizė. Šiuose tyrinėjimuose, 
lygiai kaip ir ilgoje LDT — 
VLIKo abejotinos sandraugos 
istorijoje, autorius yra nuosek
lus, logiškas, nevengiantis da
ryti savo išvadų. Knygoje kiek 
išryškėjo ir atskirų diplomati
jos asmenybių portretai, kur 
autorius pateikia porą bruožų. 
Iškyla kontrastingi diplomati
jos tipai: Lozoraitis — protin
gas ir santūrus, temperamen
tingas Škirpa, reljefiška Ba
lučio asmenybė, atsargiai ma
nevruojąs Žadeikis, jautrus', 
patriotinės sielos Graužinis ii1 
kiti. Manau, kad istorikas L'. 
Jonušauskas ateityje imsis 
uždavinio atskleisti šį laiko
tarpį, žvelgiant per asmenybių 
prizmę, ko aš jam nuoširdžiai 
linkiu. Nukelta į 4 psl.
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Naujas Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidentas 

Buvusiam Lietuvos Moks
lų akademijos prezidentui 
akademikui Benediktui Juod
kai tapus Vilniaus universite
to rektoriumi, Mokslų akade
mijos nariai visuotiniame su
sirinkime naujuoju preziden
tu iš trijų kandidatų į šias 
svarbias ir atsakingas parei
gas išrinko akademiką, teori
nės fizikos profesorių Zeno
ną Rokų Rudziką. Kad tai 
neeilinė asmenybė Lietuvos 
akademinėje visuomenėje, by
loja jo biografija, kelias į teo
rinės fizikos aukštumas. 

Kelias į mokslo 
aukštumas 

Zenonas R. Rudzikas gimė 
1940 m. rugpjūčio 16 d. Laz
dijų rajone, Gulbiniškių kai
me. Dar vaikystėje, 1951 m. 
kartu su tėvais ištremtas į Si
birą, į tolimą Tomsko sritį, jis 
mokėsi toli nuo tėvynės, sveti
ma kalba. Tačiau gabiam, 
smalsiam tremtinio vaikui vis 
dėlto pavyko įveikti kliūtis ir 
sunkumus — 1957 m. Sibire, 
Asino miestelyje, jis aukso me
daliu baigė vidurinę mokyklą. 

Tolimesnius Z. Rudziko 
žingsnius, jau grįžus į okupuo
tą Lietuvą, lydėjo ne tik kliū
tys dėl tremtinio praeities, bet 
ir sėkmė. Nors, studijuojant 
fiziką Vilniaus universitete, 
esminių problemų nebuvo, ta
čiau, pasak paties Z. Rudziko, 
retkarčiais koks nors funkcio
nierius primindavo: „Tu atėjai 
iš priešiškos klasės". „Ketvir
tame kurse buvau susigriebęs 
pirmą ir kol kas priešpasku
tinį griežtą papeikimą ' už ta
rybinių aktyvistų terorizavi
mą'". 

Ne tik Z. Rudziko globą 
nuo panašių išpuolių ir įtari
nėjimų, bet ir posūkį į teori
nę fiziką lėmė susitikimas su 
doru lietuviu ir mokslo vyru 
akademiku Adolfu Juciu, ku
rio darbai atomo teorijos sri
tyje susilaukė pasaulinio pri
pažinimo dar anos nepriklau
somybės, prieškarinio Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
laikais. Dar būdamas studen
tu, kartu su savo vadovu 
akademiku A. Juciu ir jo ben
dradarbiais, Z. Rudzikas pa
rengė pirmuosius du moksli
nius straipsnius. 1962 m. Z. 
Rudzikas su pagyrimu baigė 
universitetą ir buvo priimtas 
dirbti į Fizikos bei matemati
kos institutą, kur sovietiniai 
reikalavimai „biografijos šva
rumui" buvo mažesni, negu 
universitete. 

įstojęs į aspirantūrą, Z. 
Rudzikas tęsė savo mokytojo 
profesoriaus A. Jucio pradėtą 
mokslinį darbą. 1962 m. jis 
apgynė mokslų kandidato, o 
1972 m. vėlgi prof. A. Jucio 
paragintas, kelerių metų savo 
įtempto darbo rezultatus api
būdino mokslo daktaro diser
tacijoje „Daugiaelektroninių 
atomų spektrų teorijos klausi
mu". Pasak dr. R. Karazijos, 
tais laikais antrojo mokslinio 
laipsnio įsigijimas, praėjus tik 
7 metams po pirmojo laipsnio 
gavimo, buvo retas įvykis ne 
tik tuometinėje Lietuvoje, bet 
ir visoje Sovietų Sąjungoje. Z. 
Rudzikas tapo jauniausiu 
mokslų daktaru Lietuvoje. 

Akademikas Zenonas Rokus Rudzikas. 

Tiek anksčiau, tiek ir tuo 
metu Z. Rudziko dėmesį pa
traukė savo elektronų dalį 
praradę atomai — jonai, ku
rie stebimi Saulėje, žvaigždė
se, gaunami laboratorijose, 
taip pat įdomių savybių turin
tys, daug kartų jonizuoti ato
mai — daugiakrūviai jonai. Z. 
Rudzikas ėmė tirti jų savybes 
— plėtoti savo tyrimų kryptį, 
kurti, ugdyti savo mokslinę 
mokyklą, prisimena dr. N. Ša-
duikienė. Dabar į šią akade
miko Z. Rudziko mokyklą su
sibūrę per 20-ties aukštos ko
kybės mokslininkų — fizikų, 
plėtojami svarbūs darbai. 
Svarbūs ne tik todėl, kad tei
kia naujų fundamentalių ži
nių apie atomą, bet ir dėl jų 
praktinio taikymo net keliose 
srityse. Viena jų — atomų 
spektro teorijos taikymas as
trofizikoje (moksle apie žvaig
ždes, Visatos struktūrą ir evo
liuciją). Pasak dr. N. Šadui-
kienės, šios mokyklos vado
vas Z. Rudzikas jos programos 
svarbą sugebėjo pateisinti sa
vo ir savo mokinių darbais, 
išlaikyti Lietuvos vardą pa
sauliniame lygyje ir tos mo
kyklos pagrindu, kartu su as
tronomais, įkurti naują moks
linę instituciją Lietuvoje — 
Teorinės Fizikos ir Astrono
mijos institutą. 

Z. Rudzikas buvo išrinktas 
šio instituto direktoriumi, o 
prieš tai buvo Fizikos institu
to vadovu. 

Akademikas Z. Rudzikas 
neapsiriboja vien teorine fizi
ka. Prie jo mokslinių interesų 
priskaičiuotina matematinė fi
zika, teorinė atomų spektros
kopija ir jos taikymai plazmos 
fizikoje bei astrofizikoje, paga
liau ekologinės, gamtosaugos 
problemos, mokslinių tyrimų 
organizavimas. 

Z. Rudziko mokslinės 
veiklos rezultatai, atsispindi 
daugiau kaip 270 mokslinių 
straipsnių teorinės fizikos ir 
jos taikymo srityse. Tarp šių 
rašytinių darbų — penkios 
monografijos, išleistos ne tik 
Vilniuje, bet ir Cambridge, 
Maskvoje, Taline, kituose 
miestuose. Jis skaitė praneši

mus ir paskaitas Kanados. 
Italijos, JAV, Didžiosios Brita
nijos, Švedijos, Vokietijos, kitų 
valstybių mokslo centruose. 
Z. Rudzikas — taip pat akty
vus praktikas. Jau 1992 m. jis 
ėmė vadovauti NATO, o vėliau 
— Europos Sąjungos finan
suojamiems tarptautiniams 
projektams. 

O kiek priskaičiuotume Z. 
Rudziko buvusių ir dabartinių 
pareigybių! Jis buvo Mokslo ir 
Studijų ekspertas prie LR vy
riausybės, Lietuvos Mokslo ta
rybos narys. Europos Sąjun
gos Mokslo direktorato eks
pertas, nuo 1995 m. — Lietu
vos Fizikų draugijos preziden
tas, Lietuvos — Didžiosios 
Britanijos draugijos pirminin
kas. Europos Fizikų draugijos 
vykdomojo komiteto narys. 
Tarptautinės Astronomų Są
jungos, Pasaulio mokslininkų 
federacijos, Europos, Didžio
sios Britanijos, Lenkijos, kitų 
šalių Fizikų draugijų narys, 
Vilniaus universiteto Senato 
narys. 

Veiklos programa 

Prisiimdamas svarbias ir 
atsakingas Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidento parei
gas, Akademijos narių visuoti
niame susirinkime akademi
kas Z. Rudzikas priminė šios 

autoritetingos Lietuvos moks
linės institucijos būsimos veik
los programą ir tikslus, nusa
kytus šiemet LR Seimo pa
tvirtintame Lietuvos Mokslų 
akademijos Statute. 

— Siekiant įgyvendinti 
Lietuvos Respublikos huma
nitarinius idealus, demokra
tiją ir gerovę bei prisidėti prie 
valstybės stiprinimo, Statu
tas numato, kad svarbiausie
ji Mokslų Akademijos (toliau 
— MA) tikslai — teikti moks
lines pajėgas svarbiausiems 
Lietuvos mokslo, kultūros, 
kalbos, ūkio bei socialinėms 
problemoms spręsti, — pabrė
žė naujasis MA prezidentas 
Z. Rudzikas, išsakydamas MA 
ir savo programą. — Tarp kitų 
svarbiausiųjų tikslų — skatin
ti ir palaikyti Lietuvoje aukštą 
mokslinių tyrimų ir studijų ly
gį, ugdyti mokslininkų asme
nybes ir individualybes, būti 
Lietuvos mokslininkų intelek
tualiniu centru. Statutas 
įpareigoja skatinti ir vykdyti 
bendrus įvairių disciplinų fun
damentinius tyrimus, organi
zuoti mokslinį Lietuvos ir kitų 
šalių mokslo centrų bendra
darbiavimą. 

Kaip pasiekti šiuos ir ki
tus MA Statute nubrėžtus 
tikslus? 

Atsakydamas į šį klausi
mą, MA prezidentas Z. Rud
zikas sakė, kad, LR Seimui 
priėmus vienokį ar kitokį įs
tatymą, Vyriausybė paprastai 
priima poįstatyminius aktus, 
numatančius tų įstatymų įgy
vendinimo priemones. Nuo 
šiol panašiai turėtų būti ir MA 
atveju. Z. Rudziko nuomone, 
patiems reikia parengti Vy
riausybės nutarimo projektą, 
kuriuo būtų apibrėžtos Sta
tute numatytų MA tikslų įgy
vendinimo priemonės ir būdai. 

— Tokio dokumento pro
jekto parengimas — vienas 
svarbiausių ir stambiausių 
mano, kaip MA prezidento, bei 
MA prezidiumo darbų, ypač 
žinant silpną ligšiolinį mokslo 
finansavimą. Nors pernai Lie
tuvos bendrasis vidaus pro
duktas išaugo net 6,7 proc, 
tačiau universitetinių ir vals
tybinių mokslų institutų fi
nansavimas šiemet, palyginus 
su 2002 metais, net sumažėjo 
1,3 proc. Negana to! Jau gau
tas nurodymas 2004 m. finan
savimą vėl planuoti šiemeti-

Lietuvos Mokslu akademijos narių visuotiniame susirinkime buvo išrinktas naujas MA prezidentas. 
Virginijos Valuckienės nuotr. 

niu žemu lygiu. Taigi, mokslo 
reikalams vėl numatomi tru
piniai nuo gausėjančio, turtė-
jančio Lietuvos ūkio stalo, — 
pareiškė Z. Rudzikas, nusaky
damas MA veiklos programą. 
Jis pridūrė, kad nors Lietuva 
jau stovi ant Europos Sąjun
gos slenksčio, su ja derinami, 
harmonizuojami įstatymai, 
bet, deja, mokslinių įstaigų fi
nansavimas, apsirūpinimas 
eksperimentine įranga, paga
liau mokslininkų atlyginimai, 
lyginant su mūsų kolegomis 
Vakaruose, žymiai blogesni, 
skirtumas didžiulis. Pradėti 
mažinti tą skirtumą būtina 
kuo greičiau. MA čia galėtų 
suvaidinti svarbų vaidmenį. 

Deja, pasak Z. Rudziko, 
Mokslų akademijos vaidmuo 
įtakinguose politiniuose, ūki
niuose ekonominės strategijos 
sluoksniuose vis dar menkas. 
Antai, neseniai parengtoje il
galaikėje mokslo ir technolo
gijų plėtros strategijoje, vadi
namojoje Baltojoje knygoje iš 
esmės neatsirado deramos vie
tos Lietuvos Mokslų akademi
jos vaidmeniui, nors būtent jai 
priklausiusiuose institutuose 
anksčiau buvo sėkmingai ku
riamos bandomosios gamyk
los, o Vilniaus lazerinių tech
nologijų gamykla (EKSMA) 
pirmoji pradėjo lazerių im
portą į užsienį. Ir dabar MA 
darbai yra svarbūs. Pakanka 
pasakyti, kad Lietuva, atrodo, 
yra vienintelė Europos šalis, 
priėmusi ES naudojamą moks
lo šakų ir sričių klasifikaciją, 
kurią atvežiau iš Briuselio ir 
dar 1994 m. pasiūliau priimti 

Lietuvoje, — priminė Z. Ru
dzikas. Akademikas pridūrė, 
kad daugelio Vakarų valsty
bių pavyzdžiu ir mūsų Res
publikos Vyriausybė turėtų 
sukurti MA fondą fundamen
taliems tyrimams, ypač huma
nitarinių ir socialinių mokslų 
projektams finansuoti konkur
so būdu. Ne viskas turi rem
tis rinka. „Rinkos ekonomikai 
— taip, rinkos visuomenei — 
ne!" — pasakė Z. Rudzikas, 
pabrėždamas humanitarinių 
ir socialinių mokslų svarbą, 
formuojant pilietinę visuome
nę, etikos ir moralės normų 
laikymąsi. 

Savo programinėje kalboje 
naujasis MA prezidentas pa
brėžė, kad MA turi dalyvauti, 
sudarant dvišales tarpvalsty
bines mokslinio bendradarbia
vimo sutartis, užtikrinant jų 
vykdymą. Iki šiol didelė tokių 
sutarčių dalis buvo bendro po
būdžio, be konkrečių įsiparei
gojimų ir realių bendrų moks
linių tyrimų. Dera taip pat 
inicijuoti Lietuvos narystę 
tarptautinėse, ypač Europos 
organizacijose bei stambiuose 
projektuose, kaip Europos 
Mokslo fondas, Euroatomas, 
Europos kosmoso agentūra, 
valdomos termobranduolinės 
sintezės tarptautinis projek
tas ir kt., o taip pat organizuo
ti ir koordinuoti (derinti) tarp-
dalykinius kompleksinius 
mokslinius projektus. Tokiu 
būdu atsiras papildomi užsa
kymai Lietuvos mokslinin
kams bei pramonei. Reikėtų 
taip pat skatinti mokslo etašė 
pareigybių steigimą mūsų ats
tovybėse užsienyje, iš pradžių 
bent jau Briuselyje ir Vašing
tone. Mat vis didėja tarptau
tinio mokslinio bendradarbia
vimo reikšmė, vis svarbesnį 
vaidmenį vaidina lėšos, gau
namos vykdant tarptautinius 
projektus, todėl būtina dides
nė ir profesionalesnė diploma
tų pagalba mokslininkams. 

Savo programinėse nuos

tatose, o taip pat pokalbyje su 
užsienio lietuvių dienraščio 
Draugas bendradarbiu, nauja
sis MA prezidentas Z. Rudzi
kas pabrėžė būtinumą globo
ti į užsienį išvykusius lietu
vius mokslininkus. Preziden
tas vertina mūsų išeivijos 
mokslininkų darbus, dalyvau
ja Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumuose. Jo 
iniciatyva Lietuvos MA užsie
nio nariu tapo Quebec (Kana
da) universiteto profesorius E. 
Knystauskas. Dabar MA turi 
keliasdešimt užsienio narių, 
tarp jų — nemažai mūsų tau
tiečių. MA užsienio nariai tu
ri teisę dalyvauti mokslinėje 
bei organizacinėje MA veiklo
je, gauti informaciją, MA leidi
niuose skelbti savo mokslinius 
darbus bei informacijas. 

Naujasis MA prezidentas 
pasiryžęs siekti geresnės moks
linio darbo kokybės. Pasak jo, 
MA turi būti pravestas moks
linio darbo kokybės ir efek
tyvumo vertinimo sistemos su
kūrimas ir įgyvendinimas. 
Tuomet vertinimą atliktų ne 
Švietimo ir Mokslo ministeri
jos ar jos padalinių tarnauto
jai, bet dalykus gerai išma
nantys patys mokslininkai. 
Dabar, kai mokslinei veiklai 
imasi vadovauti minėtos mi
nisterijos valdininkai, tik kai
šiojami pagaliai į mokslo reži
mo ratus. Antai, Švietimo ir 
mokslo ministerijos Mokslo ir 
studijų departamento tarnau
tojai pradėjo teigti, esą moks
linius straipsnius, veikalus 
nedera rašyti nepopuliaria, 
pasaulyje nereikšminga lietu
vių kalba, varžyti. į rėmus 
įstatyti mokslinių periodinių 
lietuviškų leidinių leidybą. 
Tiek pats MA naujasis prezi
dentas, tiek akademinė visuo
menė nesutinka su tokiomis, 
lietuvių kalbą į užpečkį stu
miančiomis užmačiomis. Priešin
gai — jie ragina puoselėti, 
branginti lietuvių kalbą. 

Nukelta į 4 psl. 

Lietuvos Mokslų akademijos narysV. A. Tamošiūnas laboratorijoje. Virginijos Valuckienės nuotr. 
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50-asis Santaros-Šviesos 
su važia vimas

Gražią rugsėjo 4-osios po
pietę, ketvirtadienį, prasidėjo 
50-asis Santaros-Šviesos fe
deracijos suvažiavimas. Kon
ferenciją pradėjo ir įžanginį 
žodį tarė Horstas Žibąs, trum
pai prisiminęs organizacijos 
praeities veiklą, pakalbėjęs ir 
apie ateities planus. Žibąs pa
stebėjo, kad Santaros-Šviesos 
organizacija suteikia galimybę 
pasireikšti ir studijuojančiam 
jaunimui, ne tik nusipelniu
siai akademinei bendruome
nei. Tad pirmosios konferenci
jos dienos programą ir sudarė 
PLB Lituanistikos katedros 
studentų - magistro Vlado 
Krivicko ir doktoranto Žydrū
no Drungilo - pranešimai.

Vladas Krivickas.

V. Krivickas pranešime 
„Bohemiečio savivoka Jurgio 
Kunčino prozoje” teigė, kad 
daugelyje recenzijų vengiama 
kalbėti apie tai, kas yra J. 
Kunčino prozoje, t.y., vengia
ma bohemiečio sąvokos, todėl 
Krivicko tikslas buvo atrasti 
bohemiečio sąvoką ir jo savi
voką rašytojo kūriniuose. Ap
taręs bohemiečio sąvokos at
siradimą, jai būdingus bruo
žus - pasipriešinimą bendrai 
sistemai, panieką autorita
rinėms institucijoms, egoizmą, 
polinkį į seksualinę laisvę - 
Vladas iškėlė klausimą, ar 
galėjo bohema egzistuoti tota
litarinėje valstybėje. Sovie
tinėje imperijoje, pasak jo, bo
hemos sąvokos nebuvo, bet ją 
reprezentavo pasipriešinimas.
J. Kunčino prozoje bohemietis 
stengiasi būti liūdnas, kad 
nepritaptų prie sovietmečio 
pompastikos, siekia išgyventi 
būtąjį laiką, jam būdinga me
lancholija, savigaila, savides- 
trukcija. Bohemiečio sąvokoje 
didelę dalį užima erotinės pa
tirtys — tai kaip medžiaga kū
rybai, bet priešinamasi šeimos 
institucijai kaip komunistinei 
santvarkai.

Horstas Žibąs.

Žydrūnas Drungilas.

Klausimams ir diskusijoms 
pasibaigus, H. Žibąs suteikė 
žodį į konferenciją atvykusiam 
svečiui - generaliniam konsu
lui Čikagoje Arvydui Daunora- 
vičiui, kuris nuoširdžiai pas
veikino susirinkusiuosius ir 
pasidžiaugė, galįs dalyvauti 
50-ajame Santaros-Šviesos 
suvažiavime.

Po svečio kalbos, savo pra
nešimą „Bendruomenės met
menys, Metmenų bendruome
nė” skaitė Žydrūnas Drungi
las. Jis apžvelgė Metmenų 
žurnalo genezę, tikslus, struk
tūrą, jo kelią į sovietinę Lie
tuvą ir santykį su ten esan
čiais intelektualais, apžvelgė 
žurnalą kuriančią bendruome
nę, jos idėjas. Anot Žydrūno, 
Metmenis būtų sunku įsi
vaizduoti be Santaros-Šviesos 
generuojamų idėjų ir be jo 
įkūrėjo Vytauto Kavolio. 1959 
m. nustojus eiti Literatūros 
lankams, pradeda eiti žurna
las Metmenys, kuris nekėlė 
jokių manifestų, atsidėjo kū
rybai ir analizei. Jis atsivėrė 
plačiam kultūros reikšmių 
laukui, žurnalo kryptis ir tiks
las - būti kultūros žurnalu 

‘plačiąja prasme, suburti platų 
įvairių profesijų žmonių, ne 
vien tik akademikų, ratą. 
Žydrūnas pastebi, kad tiek 
Santara-Šviesa, tiek Metme
nys atsirado lietuviškosios 
kultūros paribyje, kur paribys 
suprantamas kaip įtampų lau
kas: jaunoji karta - prieš 
senąją, liberali mintis - prieš 
konservatyvumą, kūrybinė jė
ga - prieš sąstingį. Žurnalo 
bendruomenė susivienijo lais
vu pagrindu, jos nesaistė jokie 
ideologiniai tikslai, o atspir
ties tašku tapo liberalizmo fi
losofija.

Ketvirtadienio programą už
baigė lietuviškų filmų retro
spektyva. Ją vedė Lietuvos 
televizijoje dirbantis Arvydas 
Reneckis. Buvo pristatyta lie
tuvių poetinės dokumentikos 
mokykla, dar kitaip vadinama 
„tyliuoju kinu” - kinas, kai iš 
realybės kuriama poezija. 
Kino gurmanų jis vertinamas, 
bet paprastiems žiūrovams 
sunkiau suvokiamas ir „išsė- 
dimas”. Tą vakarą buvo paro
dyti du Audriaus Stonio doku
mentiniai filmai „Skrajojimai 
mėlynam lauke” ir „Viena” 
(2001) ir kol kas vienintelis jo 
vaidybinis filmas „Paskutinis 
vagonas” (2002). Už dokumen
tinį filmą „Neregių žemė”, ku

ris šioje Santaroje nebuvo ro
domas, Stonys pelnė europie
tiškų oskarą „Feliksą”.

Penktadienio rytinę progra
mą pradėjo Aušra Veličkaitė, 
kalbinusi gausų pašnekovų 
būrį: Rasą Avižienienę, Liūtą 
Mockūną, Vygandą Šiurkų, 
Edvardą Tuskenį ir Saulių 
Žuką tema „Apie Lietuvą - tik 
gera arba...?” Pasak Veličkai- 
tės toks temos pavadinimas 
atsirado todėl, kad, jos nuo
mone, reikia kalbėti ne tik 
apie blogus, bet ir apie gerus 
pokyčius Lietuvoje. Tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje mažai 
girdėti balsų, kurie minėtų ge
ras Lietuvos puses. Anot Liūto 
Mockūno, Lietuvoje jis per 
trumpai būna, kad galėtų su
prasti visas politinio gyvenimo 
plonybes, nesinori kalbėti ir 
apie Lietuvos buitį. Tad jo 
pasisakymas buvo apie Vil
niaus etninę sudėtį ir jos isto
rinius pokyčius. Savo kalbą 
nukreipęs į pasikeitusį lietu
vių charakterį, Mockūnas pas
tebėjo, kad lietuviai prarado 
menkavertiškumo kompleksą, 
pasidarė pakantesni, jie pa
siryžę spręsti savo problemas 
europietiškame kontekste. Jis 
taip pat paminėjo ir žmonių 
tarpusavio santykius Lietu
voje, kur, jo nuomone, vyrauja 
autentiška žmonių draugystė, 
grįsta pasitikėjimu. Edvardo 
Tuskenio impresionistiniai įs
pūdžiai buvo apie ekonomi
nius pokyčius Lietuvoje. Jo su
pratimu, ekonomika kyla ir ji 
yra viena svarbiausių va
romųjų jėgų pokyčiams atsi
rasti. Tuskenis pastebėjo, kad 
prekių ir paslaugų pasiūla 
Lietuvoje yra platesnė, pa
minėjo tas paslaugas, kurios 
lengvina žmonių gyvenimą. 
Anot jo, daugėja ryšių su vi
suomene įstaigų, o tai reiškia, 
kad lietuviams tampa svarbus

Aušra Veličkaitė.

Vygantas Šiurkus.Edvardas Tuskenis. Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė.

jų pačių įvaizdis. Vygandas 
Šiurkus kalbėjo apie Lietuvos 
rekontekstualizaciją, t.y., kai 
Lietuva tampa tekstu, o ne 
kontekstu tiek Europoje, tiek 
pačioje Lietuvoje. Jis taip pat 
pastebėjo, kad labai svarbu 
atsižvelgti į tai, su kuo Lietu
va yra lyginama: jeigu su 
Amerika, tai, žinoma, lietuviai 
turi atsiraitoję rankoves kibti 
į darbą, jeigu su savuoju Rytų 
Europos regionu - galima pas
tebėti, kad įvykę pokyčiai yra 
milžiniški. Šiurkus pasidžiau
gė ir jaunosios kartos Lietu
voje optimizmu. Pasak jo, nie
kas negalvoja bėgti iš Lietu
vos, nes žmonės gali laisvai 
keliauti. Vyksta intensyvi in
tegracija į Vakarus, kyla eko
nominė Lietuvos galia: mo
kome rusus kaip „prekintis”, - 
pajuokavo Šiurkus. Sparčiai 
gerėja ir pilietinių laisvių bei 
teisių situacija. Rasa Avižie- 
nienė, kitaip nei Mockūnas, 
nemanė, kad kalbėti apie bui
tinius dalykas yra banalu, 
ypač jeigu jie tokie svarbūs 
žmonių gyvenime. Ji taip pat 
paminėjo nekilnojamojo turto 
spartų vystymąsi, švietimo re
formos pirmuosius rezultatus; 
kultūrinio gyvenimo turtin
gumą, šiltus santykius tarp 
žmonių. Užbaigdama Avižie- 
nienė pastebėjo, kad kiekvie

nas turi savo idealą ir galbūt 
jos idealas skiriasi nuo to, 
kokia Lietuva yra dabar, bet, 
jeigu palygintume šiandieninę 
Lietuvą su ta, kuri buvo prieš 
trejetą metų, galima pamatyti 
didelius skirtumus ir pokyčius 
į gera. Svečias iš Lietuvos 
Saulius Žukas daugiau kal
bėjo apie žiniasklaidos bei sta
tistikos įtaką lietuvių gyve
nime. Jo nuomone, pats pozi
tyviausias laikraštis Lietuvoje 
yra Verslo žinios, nes jis vie
nintelis kalba apie gerus da
lykus. Užbaigdamas jis pas
tebėjo, kad geriau jau statisti
kos nurodomas pesimizmas, 
nei žioplas optimizmas.

Vertimams skirtoje dalyje 
dalyvavo PLB Lituanistikos 
katedros doktorantė Dalia 
Cidzikaitė, Tėviškės žiburių 
Toronte valdybos pirmininkė 
ir vertėja Ramunė Sakalaitė- 
Jonaitienė ir Ohio universi
tete dėstantis profesorius Al
gis Mickūnas. Pokalbį apie 
vertimus ir jo problemas pra
dėjo Dalia Cidzikaitė, trumpai 
aptarusi vertėjo vietą vertimo 
procese. Cidzikaitė pastebėjo

»T

Grupė Santaros-Šviesos suvažiavimo dalyvių. Visos nuotraukos — Juliaus Lintako.

•»>Gintaras Grąjauskas (kairėje) ir Saulius Žukas Santaros-Šviesos 
suvažiavime.

Dalia Cidzikaitė.

jog tradiciškai vertėjas suvo
kiamas kaip tas, kuris kė
sinasi į originalą, neretai jį 
„numarindamas”. Pasak jos, 
čia labai tiktų visiems gerai 
žinomas posakis „Traduttore e 
traditore” (Vertimas yra iš
davystė) arba palyginimas, 
kad vertimas kaip ir meilužė 
vienu metu negali būti ir 
gražus, ir ištikimas. Tačiau 
yra ir kitaip manančių. Vienas 
tokių - brazilų vertėjas Harol
do de Campos - mano, jog ver
timas yra lyg kraujo perpyli
mas, kuriame svarbiausią 
vaidmenį atlieka ne origina
las, bet vertėjas. „Ironiška, — 
sako jis - galėtume kalbėti 
apie vampyrizmą, akcentuoda
mi vertėjo rolę šiame procese”. 
Kaip pastebi vienas iš vertimo 
teoretikų, ši de Campos me
tafora vertimą perkelia už 
įprastos dichotomijos šaltinis- 
taikinys ribos ir vertimą bei 
originalą apgyvendina trečioje 
dimensijoje, kur jie abu yra ir 
donoras, ir priėmėjas.

Ramunė Sakalaitė-Jonai
tienė, Montrealio universitete 

įgijusi prancūzų kalbos ver
tėjos specialybę, toliau tęsė 
pokalbį apie vertimą. Pra
dėjusi nuo teorinių pamąsty
mų, kas tai yra vertimas, Jo
naitienė pastebėjo, kad šiuo 
metu vertimo teorijoje įsi
vyravo naujas požiūris, vadi
namoji prancūziškoji mokykla, 
kur vertėjas savęs klausia ne 
kodėl, bet kaip? Anot Jonai
tienės, vertėjai vis labiau tols
ta nuo požodinio vertimo, dau
giau orientuodamiesi ne į 
davėją, bet į vertimo gavėją. 
Vertimas suvokiamas, kaip 
procesas, kaip tam tikras 
kūrinio perrašymas, perreda- 
gavimas. Svarbiausi jam ke
liami tikslai yra trys: vertimas 
turi būti tikslus, aiškus ir 
sklandus. Antroji Jonaitienės 
pranešimo dalis buvo skirta 
praktinei vertimo pusei. Ji 
buvo paįvairinta įdomiais pa
vyzdžiais iš prozos bei poezijos 
vertimų, gausiais pavyzdžiais 
iš lietuviškos ir angliškos 
spaudos.

Trečiasis pašnekovas, Algis 
Mickūnas - trijų knygų iš vo
kiečių į anglų kalbą vertėjas 
— dalinosi savo asmenine pa
tirtimi. Anot jo, kiekvienas 
vertėjas turi jam priimtiną 
vertimo metodą. Metodas, ku
riuo vadovaujasi Mickūnas,

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Santaros-Šviesos sukaktuvinis suvažiavimas. — 1 psl.

Lietuvaitė laimėjo tarptautinį pianistų konkursą. — 2 psl.

Aleksandras Radžius ir jo kolekcijos. Ką šį sezoną žada 
Lietuvos opera. — 3 psl.

M. K. Čiurlionio pasaulis Druskininkuose. — 4 psl.

gali būti pavadintas perkū
rimu (transcreation), į kurį 
įeina tokie veiksmai, kaip: 
verčiamo teksto; visų verčia- 
mo autoriaus darbų bei kon- '1 
teksto, susidariusio apie teks- 
tą, suvokimas; taip pat su
gebėjimas interpretuoti teks
tu ’

Priešpietinę penktadienio 
programos dalį užbaigė poe
tas, dramaturgas, eseistas, ~ 
literatūrinio laikraščio Ginta
ro lašai redaktorius, muzi
kantas Gintaras Grajauskas. 
Jį kalbino PLB Lituanistikos 
katedros doktorantas Žydrū
nas Drungilas. Kalbėta apie 
Klaipėdos kultūrinį gyvenimą, 
kuris, pasak Grajausko, yra 
apgailėtinas; apie praėjusiais 
metais vykusią Frankfurto 
mugę, kurioje poezija nesusi
laukė tokio didelio dėmesio, 
kokio pelnė lietuvių proza. 
Grajausko nuomone, tai nor
malu, nes poezija nėra komer- •• 
cinė prekė, tačiau net ir be r-~t 
knygų mugių galima susirasti -m. 

leidyklas, norinčias leisti poe
zijos knygas. Puikus to pavyz- 
dys yra pats Grajauskas - 
šiuo metu jo poezija yra iš
versta į švedų, lenkų ir vo- * ,k'! 
kiečių kalbas.

Nukelta į 2 psl.
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Po Lietuvos — Lietuvos 
nebus

Tai dalis mano užrašų, tal
pinančių įspūdžius ir mintis, 
lankantis Pietryčių Lietuvos 
gyvenvietėse, Rugsėjo pirmo
sios šventę sutinkant Šven
čionyse, Poškoniuose, Milkū- 
nuose, Jurgelionyse, Šarkai- 
čiuose, Dieveniškėse, Turge
liuose, to krašto žmonių sody
bose, bibliotekose, kun. D. Va
lančiausko (tikrai vyskupo Va
lančiaus dvasios žmogus!) na
muose.

Tegul man atleidžia gydyto
ja Nijolė Dlugauskaitė, kau
nietė, „Vilnijos” draugijos narė 
ir siela, kantriai vedusi mane 
į šią gražią ir iškankintą Lie
tuvos žemę; tegul atleidžia 
Poškonių bendrojo lavinimo 
mokyklos direktorė Birutė 
Žibortienė, užkerimo šviesumo 
moteris; tegul atleidžia Dieve
niškių „Ryto” vidurinės mo
kyklos direktorė Danutė An- 
driuškevičiūtė, kupinomis rū
pesčių ir nuovargio akimis 
žvelgusi į mane, palikusi gi
liausią pareigos supratimą; te
gul atleidžia mokytojos Irena 
ir Snieguolė, kad neišdrįsau 
pasakyti, kokios jos talentin
gos, kilnios ir gražios; tegul 
atleidžia man Jurgelioniu pra
džios mokyklos vedėja Ilona 
Šedienė, kūrybiškas, valingas, 
gyvenimo dosnumą ir negai
lestingumą visa esatimi ži
nantis žmogus, apkabinęs sa
vo 18 mokinių ne tik kaip 
savo, bet ir kaip Lietuvos li
kimą; tegul man atleidžia Mil- 
kūnų pradinės mokyklos ve
dėja ir mokytoja Žavinta But- 
vilienė, sugebėjusi įvairiatau
tėje aplinkoj, kupinoj priešta
ravimų, blaškymosi, nepasi-

Robertas Keturakis
tikėjimo, skurdo ir nevilties, 
daugeliui įrodyti, kokia laukia 
vaikų ir mūsų ateitis Lietuvos 
valstybėje; tegul man atleidžia 
Šarkaičių pradžios mokyklos 
mokytoja Nadežda Platovina, 
pasitikusi mus jau uždaro
moje mokykloje, nes trūksta 
mokinių, nes lenkiškų mo
kyklų pradinės klasės sudaro
mos, užrašant į pirmąsias 
klases dar kūdikius, vietinė 
valdžia tokią „strategiją” pa
laiko, o Švietimo ir mokslo 
ministerija tokių faktų nežino, 
ir aš nežinojau, kaip ją parem
ti ir paguosti; tegul man at
leidžia Šalčininkų Lietuvos 
Tūkstantmečio vidurinės mo
kyklos direktorius Vidmantas 
Žilius, surengęs ekskursiją po 
moderniausią, patogiausią 
Lietuvos mokyklą ir palikęs 
įsitikinimą, jog mokykla nie
kad nei žmogaus, nei tėvynės 
neišduos tamsai - kaip nu
žmoginimui, kaip nutautini
mui, kaip beprasmiškam gyve
nimui.

Tegul jie man atleidžia, kad 
nesugebėjau visko suprasti, 
priimti, padovanoti kitiems 
taip dosniai, kaip jie man pa
dovanojo.

Jie žino savo pašaukimą - ir 
bus jam ištikimi.

Jie žino savo pareigą - ir 
niekada jos neapleis.

Ir todėl Lietuvos buvo, yra ir 
bus.

Prieš keletą metų, vieną 
rugsėjo pirmosios ankstyvą 
rytą su grupe kauniečių (M. 
K. Čiurlionio muziejaus dar
buotojai, aktoriai, dailininkas, 
Seimo narys, medikai) pasu
kome į rytinį Lietuvos pa

kraštį - Šalčininkus, Šalči
ninkėlius, Dieveniškes, Jašiū
nus ir šalia dunksančius kai
mus,' nūtautėjusius, išduotus 
visokio plauko Lietuvos val
džių ir užimamus Lenkijos 
šovinistų.

Viešpatie, koks nuostabus 
aušo rytas: dangus švytėjo 
skaisčia žara, žėrėjo akiratyje 
tumuluojantys debesiūkščių 
pakraščiai, tarytum apsiu- 
vinėjami auksu, o slėniuose 
sluoksniavosi rūkas, užsem- 
damas sodybas, ežerėlius, 
upokšnių vingius, šilus. Kar
tais patraukdavo vėjūkštis, 
atplėšdavo rūko salą, nuskrai
dindavo prie plento, ir mūsų 
mažas autobusėlis pasinerda
vo šėmon miglon, aprasodavo 
langai, iš priekio atvažiuo
jančių mašinų žibintai gelto
nuodavo, lyg šilku uždengti 
saulėgrąžų žiedai.

Kartais Lietuva atrodo kaip

Dieveniškės.

altorius.
Įsitaisiau sėdynėje greta vai

ruotojo, jauno nekalbaus vai
kino, pašiaušusio kvietinius 
ūsiukus ir neatitraukiančio 
akių nuo drėgno plento. 
Žvilgsnis sugaudavo tai auto- 
busėlio atbloškiamos rūko sru
ogos verpetavimą kelkraštyje, 
tai tankius rasotus voratink
lius arkliarūgščių, trūkažolių 
ir bitkrėslių pažastyse, ir tie 
sunkūs voratinklių gniužu
lėliai iš tolo atrodė kaip rūko 
kąsniai, užsilikę po nuslinku- 
sios balzganos bangos. Nuo
kalnėse tamsavo karvių silue
tai, kartais nugrimztantys 
toje vilnijančioje baltoje debe- 
synėje, kartais išnyrantys su 
žmogumi, tempiančiu už gran
dinės dar snūduriuojančią žal
margę.

Už nugaros žmonės kalbėjo 
apie sunkią mokyklų padėtį 
Lietuvoje, apie nelankančius 
mokyklų vaikus, genamus 
klampios kasdienybės per tur
gus ir muges į nusikaltimus, 
asmenybės irimą nuo pat 
mažumės, kada nei šeima, nei 
mokykla, nei visuomeninės or
ganizacijos nesusitelkia jauno 
žmogaus saugojimui ir ugdy
mui. Kalbėjosi ir apie spar
čiai lenkinamus Vilniaus, 
Šalčininkų žemių kaimus. 
Ir atsiminiau B. Kviklio 
Mūsų Lietuvos I tome pas
tebėjimą, kad Dieveniškės 
(1920-1939) buvo graži 30 lie
tuviškų kaimų sala tarp ap- 
gudėjusių ir sulenkėjusių kai
mų, kad dirbo visas tinklas 
lietuviškų pradžios mokyklų, 
Šv. Kazimiero draugijos sky
rių, kur lietuviška dvasia 
spinduliuodavo iki vaiko ar 
senelio. Lenkų okupacijos me
tais vykdoma žiauri, siste
minga lenkinimo politika buvo 
kaip peilis, palengva smeigia
mas į Lietuvos širdį. Kiek 
lenkų nusikalstamos veiklos 
Vilnijos krašte suregistruota 
vien Mūsų Vilniaus žurnale, 
kiek šiandien užmačių prieš 
lietuviškumą atskleista Voru
toje, Lietuvos aide, Literatū
roje ir mene, vienur kitur 
išlikusioje Sąjūdžio spaudoje...

O rezultatai?
Bolševikinė valdžia į visa tai 

nekreipė dėmesio, o jei ir pa
darydavo kokį gestą, tai la
biau primindavo polišinelį, o 
ne valstybininką, susirūpinusį 
Lietuvos likimu.

Visa tai aš žinojau iš bičiu
lių pasakojimų, iš spaudos, iš 
betarpiškų liudininkų. Žino
jau ir maniau, kad mūsų tau
tinis atsparumas yra pakan
kamai stiprus ir veiklus, ne
leidžiantis lenkų šovinistams 
įžūliai skverbtis į Vilniaus 
kraštą.

Kaip skaudžiai apsirikau!
Per mokyklą ir bažnyčią ir 

šiandien vyksta lenkomanų 
invazija Rytų Lietuvon. Gal, 
sakau, laikas skelbti visuotinę 
inteligentijos mobilizaciją - 
grumtynėms už savo valstybės 
vientisumą... Kartais atrodo, 
jog šiandieninei valdžiai rūpi 
ne Lietuva, o vien savanau
diškumas.

Gerai, kad mūsų visuome
nėje dar yra valstybiškai gal
vojančių žmonių. Gerai, kad ir 
mūsų šviesiajame išeivijos 
sparne dar yra protų, įžvel
giančių ne tik šiandienos, bet 
ir ateities Lietuvą.

Sustojame prie Poškonių 
(Poškų) devynmetės lietuviš
kos mokyklėlės. Mus sutinka 
direktorius Vidmantas Žilius 
(šiuo metu pačios gražiausios 
ir moderniausios mokyklos 
Lietuvoje - Šalčininkų Lietu
vos tūkstantmečio vidurinės 
mokyklos direktorius), jaunas, 
išlakus, atviro, jaunuoliškai 
šviesaus veido žmogus. Di
džiojoje klasėje spiečiasi moki
nukai, mokytojai, tėveliai. Gė
lės. Prislopintų balsų ošesys. 
Devintokai įveda pirmokėlius 
- penkios mergaitės, penki 
berniukai, šventiškai aprėdy
ti, mergaitės plaukus papuošę 
baltais kaspinais - tarytum 
ant galvelių nusileido dideli 
drugiai. Mokytoja skaito pa
vardes - tik viena lietuviška. 
Mišrių šeimų vaikai, tėvų 
sprendimu, išleisti lietuviš- 
kon mokyklon.

Ar ateityje nepakeis savo 
sprendimo?

Kalbame apie gimtąją kalbą, 
tą mūsų piliakalnį, iš kurio 
nėra kur trauktis. Galima tik 
išstovėti, galima žūti ar susi
deginti. Apgultis, kuri štai jau 
trunka (su trumpa atvanga) 
du šimtmečius (nuo 1795 m.), 
daugelį palaužė ar privertė 
perbėgti į svetimųjų stovyklą.

Klausydamasis vaikų de
klamavimo, dainelių, padėkos 
žodžių, pajutau, kaip mane Nukelta į 2 psl.

Jašiūnų kapinės.

Krakūnai.

aštriai, skaudžiai nusmelkė 
gėda. Gėdos jausmas skver
bėsi iki giliausių sielos kerte
lių, iki paskutinio kraujo lašo. 
Man buvo sunku kalbėti, mąs
tyti, stebėti nuovargio še
šėliais uždengtus moterų vei
dus po margomis šventinėmis 
skarelėmis, vaikus, laikančius 
margus jurginų žiedus, susi
jaudinusius ir laimingus. 
Turbūt ir tėvams, ir mokyto
jams, ir vaikams atrodė, kad 
štai pasibaigs tas šimtmečius 
trukęs lietuviškumo ujimas, 
persekiojimas, naikinimas Lie
tuvoje, kad mes esame esmi
nių permainų pasiuntiniai, 
kad Lietuva valingai apsi
sprendė apginti savo vaikus 
savo žemėje, sustabdyti įžūlė- 
jančius lenkų šovinistus ir pa
reikalauti teisingumo.

Šalčininkų rajone lenkai 
turi geras mokyklas. Iš Lenki
jos čia atbilda autobusai, iš
siropščia dėdės su mefistofe
liškomis akimis ir barzdelė
mis, ir gražiai išsidažę tetos, 
kurios tvirtina, jog Barbora 
Radvilaitė buvo kekšė, o „Ar
mijos krajovos” vyrai turėjo 
angelų sparnus. Dėdės ir tetos 

atveža lenkų mokykloms kny
gas, kompiuterius, elektroni
nius muzikos instrumentus, 
rūbus, avalynę, gardėsius. Tų 
gėrybių dėžėmis jie atitveria 
nutautėjusių mūsų gentainių 
vaikus nuo lietuviškumo, vaikai 
noriai ir patikliai glaudžiasi 
prie turtingo dėdės su mefis
tofeliška barzdele, ir tyčiojasi 
iš lietuviukų, kuriems svečiai 
iš Kauno ar Vilniaus atveža 
vien gražius žodžius, kny
geles, sąsiuvinius, tušinukus.

Ne ministerijos, ne Mokslų 
akademija, ne Pedagoginis 
universitetas, ne Mokytojų są
junga, ne „Caritas” moterys 
romiais vienuolių veidais, ku
rie man atrodo per daug ro
mūs ir per daug sotūs, ne pre
zidentas, kuris pirko sau 
lėktuvą už milijonus, o už de
šimtis tūkstančių litų pa
sirūpino pasikabinti prie savo 
limuzino karališkus žymenis, 
- ne, ne jie pagalvojo apie nai
kinamą Rytų Lietuvą, apie 
ujamus, nutautinamus, nie
kinamus vaikus Jašiūnuose, 
Šalčininkėliuose, Poškonyse, 
Dieveniškėse.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Pamąstymai, apsilankius Pietryčių Lietuvoje. — 1 psl.

R. Požerskio fotoparoda amerikiečiams. — 2 psl.

Reikia rūpintis savo smegenimis, teigia prof. Juozas 
Meškauskas. — 3 psl.

Violetos Urmanavičiūtės koncerto užsklandai. — 4 psl.
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Dešimtmetis nuo 
prof. dr. V. Vardžio mirties
Prieš 10 metų (1993 spalio 

19 d.) mirtis amžinybėn iš
sivedė prof. dr. Vytautą Stasį 
Vardį - žmogų, kuris buvo 
žinomas ne tik lietuviškoje 
išeivijoje, kaip plataus masto 
visuomenininkas, bet taip pat 
ir Amerikos bei Europos uni
versitetuose, kaip politinių 
mokslų specialistas.

Prof. dr. Vytautas Vardys 
gimė 1924 m. rugsėjo 2 d. 
Beržoro kaime, Kretingos ap
skrityje. Baigęs Palangos gim
naziją, kurį laiką mokėsi Tel
šių ir Vilniaus seminarijose, 
vėliau, pasitraukęs į Vokietiją, 
Tuebingeno universitete studi
javo teologiją ir filosofiją. Stu
dijas tęsė Amerikoje Carrol 
kolegijoje, Montana valstijoje. 
Jas užbaigė Wisconsin univer
sitete 1953 metais, gaudamas 
magistro, o 1958 metais - poli
tinių mokslų daktaro laipsnį, 
ir tuoj buvo pakviestas ten pat 
profesoriauti. 1968 m. per
sikėlė į Norman, Oklahoma 
valstijoje, kur Oklahomos uni
versitete dėstė politinius moks
lus ir buvo politinių mokslų 
katedros bei sovietinių studijų 
programos vedėju. Jo specia
lybė buvo Sovietų Sąjungos 
politinė sistema ir apskritai 
Rytų Europos klausimai. Daž
nai buvo kviečiamas kalbėti ir 
dėstyti kituose universite
tuose Amerikoje bei Europoje. 
Amerikos Harvard bei Vokie
tijos Muencheno universitetu
ose jis buvo specialaus Rusijos 
studijų centro vadovas ir ben
dradarbis. Dažnai tekdavo 
konsultuoti įvairias JAV val-

Jonas Kuodis
(1903-1983)

2003 m. spalio 15 d. minime 
buvusio Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesoriaus, žymaus 
statybinių konstrukcijų spe
cialisto, daktaro Jono Kuodžio 
100-ąsias gimimo metines.

Jonas Kuodis gimė Pa
nevėžio apskrities Krekenavos 
valsčiaus Rodų kaime, ūki
ninko šeimoje. 1923 m. baigė 
Panevėžio gimnaziją, o nuo 
1924 iki 1932 metų, užsidirb
damas pragyvenimui, studija
vo Lietuvos universitete. 1933 
m. J. Kuodis, vadovaujant žy
miam statybų konstruktoriui 
Pranciškui Markūnui, pa
rengė diplominį darbą „Gelž
betonio tiltas per Nemuną 
Prienuose”, ir sėkmingai jį ap
gynė.

Nuo 1933 m. sausio J. Kuo
dis tapo VDU asistentu, do
mėjosi gelžbetonio mokslo pro
blemomis. Gabų dėstytoją 
VDU jau 1934 metais koman
diravo stažuotei į Vienos 
aukštąją technikos mokyklą. 
Austrų mokslininkai tuo metu 
vykdė intensyvius gelžbeto
ninių konstrukcijų mokslinius 
tyrimus. Ten Kuodžio sta
žuotės vadovais paskyrė pa
saulinio garso specialistus 
profesorius Rudolf Salinger ir
F. Rinag.

J. Kuodžiui buvo sudarytos

Prof. dr. Vytautas Vardys.

džios įstaigas, dalyvauti tarp
tautinėse konferencijose, 
kalbėti radijo bangomis ir te
levizijoje. Jo straipsniai poli
tiniais klausimais buvo spaus
dinami amerikiečių, anglų, vo
kiečių ir kt. (net japonų) 
spaudoje, įvairiose studijose.

Lietuviškoje veikloje prof. 
Vardys buvo taip pat nepa
mainomai veiklus. Nuo pat 
jaunystės buvo ateitininkas, 
Vokietijoje - Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos pirmininkas, 
vienas Lietuvių studentų są
jungos Vokietijoje steigėjų, 
Amerikoje - Studentų ateiti
ninkų s-gos pirm., Ateitininkų 
federacijos tarybos pirminin

puikios sąlygos susipažinti su 
atliekamais bandymais, nebu
vo sunku gauti naujausią lite
ratūrą gelžbetonio klausimais, 
neturėjo jis ir finansinių prob
lemų, nes VDU jį pasiuntė į 
Vieną su visa alga.

Dr. Kuodis buvo pirmasis 
lietuvis gelžbetonio disertaci
jos autorius. Jis buvo ir pirma
sis Vytauto Didžiojo universi
teto narys, apgynęs technikos 
daktaro disertaciją. Vienoje gau
tą technikos daktaro laipsnį 
turėjo pripažinti Lietuvoje. 
Tai ir padarė VDU Technikos 
fakulteto taryba, kai grįžęs į 
Kauną J. Kuodis vėl ėmė dirb
ti universitete.

Grįžęs iš Vienos, Jonas Kuo
dis dėstė universitete gelžbe
tonines konstrukcijas ir masy
vinius tiltus, toliau tęsė beto
no ir gelžbetonio mokslinius 
tyrimus. 1938 m. dr. inž. Jo
nas Kuodis įteikė habilitacinį 
darbą „Gelžbetonio ir betono 
darbų kontrolė” ir tais pačiais 
metais jam buvo suteiktas do
cento mokslinis vardas.

J. Kuodis puikiai išlaikė ir 
disertantui nustatytus griež
tus egzaminus. Vokiečių kalba 
parašytą disertaciją, pavadin
tą „Gelžbetoninė sija su aukš
tos kokybės plienu” („Hoch- 

kas. Buvo ypač aktyvus Lietu
vių fronto bičiulių sąjūdžio 
veikėjas, vienas Į Laisvę fondo 
kūrėjų ir jo tarybos pirminin
kas. Su nepaprastai gerai pa
ruoštomis paskaitomis daly
vaudavo LFB studijų savai
tėse, Lietuvių Bendruomenės, 
ateitininkų suvažiavimuose 
bei konferencijose. 1987 m. 
dalyvavo Romoje įvykusiame 
Lietuvos 600 metų krikščio
nybės jubiliejaus kongrese, 
skaitė jame paskaitą ir turėjo 
progą pasikalbėti su popiežiu
mi. Lietuvai vėl atgavus ne
priklausomybę, prof. V. Var
dys su paskaitomis lankėsi 
Vilniaus universitete.

wertinger Stahl im Eisenbe- 
tonbalken”), Jonas Kuodis ap
gynė 1936 m. liepos 11 d. Jam 
buvo suteiktas technikos dak
taro laipsnis (Doktor der Tech- 
nische Wissenschaften).

1940 m. Lietuvą inkorpora
vus į Sovietų Sąjungą, imtasi 
lietuvius perauklėti komunis
tine rusofiline dvasia. Univer
sitete įvedė specialų sovietinės 
konstitucijos kursą, iš biblio
tekų išėmė nepriimtinas re
žimui knygas, vyko suėmimai, 
saugumo teroras. Tai, kad dr. 
Kuodis buvo bendradarbiavęs 
Židinyje, nepriklausomybės 
meto pagrindiniame katalikų 
mėnesiniame žurnale, ėjusia
me Kaune nuo 1924 iki 1940 
m., galėjo būti pakankamu pa
grindu paskelbti jį antisovieti- 
niu elementu. Laimei, represi
jos pavyko išvengti. 1940- 
1944 m. Jonas Kuodis buvo 
universiteto Tiltų konstruk
cijų katedros vedėju, 1941 m. 
jis buvo pakeltas į ekstraor
dinarinius profesorius.

Prof. Kuodis būsimiesiems 
statybos inžinieriams dėstė 
keletą disciplinų: masyvinius 
tiltus, gelžbetonines konstruk
cijas, medines ir plienines 
konstrukcijas, medinius tiltus, 
plieninius tiltus. Vedė ir ati
tinkamų disciplinų kursinį 
projektavimą. Be to dėstė bū
simiesiems hidrotechnikams 
tiltų discipliną, o technolo
gams - plienines konstrukci
jas.

1944 m. vokiečių okupacija

Aktyviai reiškėsi ir spau
doje. Įvairius prof. Vardžio 
straipsnius bei apžvalgas poli
tinėmis, visuomeninėmis te
momis dažnai buvo galima 
rasti lietuviškuose ar kitų kal
bų laikraščiuose ir žurna
luose: Drauge, Aiduose, Atei
tyje, Į laisvę, Lituanus, Slavic 
Review, the Baltic Review, 
Foreign Affairs, The Russian 
Review, International Revieui, 
International Revieiv of Politi- 
cal Science ir kt.

Prof. V. Vardžio parašytos ar 
suredaguotos knygos: Lith- 
uania under the Soviets: Port- 
rait of a Nation (1965); „Kari 
Marx: Scientist? Revolutio- 
nery? Humanist? (1971); The 
Catholic Church Dissent and 
Nationality in Soviet Lithua- 
nia (1978); The Baltic Statės 
in Peace and War (1978); Re
gionai Identity under Soviet 
Rule: the Case of the Baltic 
Statės (1990). Jau po jo mir
ties išleistos dar dvi knygos: 
Krikščionybė Lietuvoje 1387- 
1987 ir Lithuania: a Rabel 
Nation.

Po daugelio metų tokio gau
saus ir prasmingo darbo 1992 
m. išėjęs į pensiją, prof. Vy
tautas Vardys, sunkios ligos 
pakirstas, 1993 m. spalio 19 d. 
mirė Norman mieste, Oklaho
ma. Ten buvo ir palaidotas. 
Liko žmona Nijolė, dukterys 
Elzytė, Ina, Rūta, ir sūnūs Vy
tautas ir Linas. Visiems, ku
riems teko pažinti a.a. Vy
tautą, jo mirtis buvo didelis 
smūgis. Prisiminimai apie ve
lionį dar tebėra gyvi ir ryškūs. 
Čia pateiksiu keletą ištrau
kų iš platesnių atsiliepimų, 
spausdintų po V. Vardžio mir
ties Į laisvę žurnale.

Adv. Jonas Kairevičius (Kau
nas) rašė: „...profesorius būtų 

baigėsi nauja Lietuvos nelai
me. Karo frontui artėjant Lie
tuvos link, daugelis lietuvių 
išvyko į Vakarus. Po didelių 
išgyvenimų ir vargų, kuriuos 
patyrė Kuodžių šeima nuo 
1946 m. vasario 16 d., užgrob
tųjų valstybių emigrantams 
atidarius universitetą Miun
chene (UNRRA), prof. dr. Kuo
dis ten dėstė gelžbetonį ir sta
tybos statiką.

1947 m. Kuodis persikėlė į 
JAV, kur dirbo inžinieriaus 
projektuotojo darbą. Ten jis 
projektavo daugybę įvairių 
statybos objektų: rezervuarų 
laikančiąsias plienines kon
strukcijas, garo ir hidroelek
trinių statinių konstrukcijas, 
chemijos bendrovių pastatus, 
reaktorių gamyklos talpyklas 
ir kitas svarbias gelžbetonines 
konstrukcijas, vaikų ligoninės 
Bostone pastatus ir kt.

Net 6 metus prof. Kuodis su 
kitais specialistais projektavo 
12-os agregatų hidroelektri
nės užtvanką ir visus kitus 
statinius Rocky Ridge ant Ko
lumbijos upės Amerikos va
karuose.

27 metus Kuodis buvo „Sto
ne and Webster” bendrovės 
inžinieriumi ir jo darbą firmos 
vadovybė aukštai vertino. Gai
la, kad šio mokslininko ir 
inžinieriaus projektuotojo ta
lentas negalėjo tinkamai pa
dėti savajai tėvynei.

Gyvendamas ir dirbdamas 
JAV, dr. J. Kuodis dalyvavo 

dabar labai reikalingas Lietu
vai, kaip tokio lygio politinių 
mokslų specialistas ir sovieto- 
logas”. Dr. K. Ambrozaitis: 
„...V. Vardys ieškojo sintezės 
tarp modernizmo ir mūsų tau
tinių bei krikščioniškų verty
bių. Nešant pilnutinės demok
ratijos idėjas į Lietuvą, pir
miausia siūlė susirūpinti poli
tikos kultūra...” Dr. A. Raz
ma: „...Karo audros, gimtinės 
praradimas, finansiniai sun
kumai nesustabdė V. Vardžio 
veržimosi į mokslo aukštu
mas...” Dr. P. Kisielius: „...Vy
tautas mėgdavo politines te
mas, tačiau jam ypač prie 
širdies buvo apskritai lietu
viškoji veikla... Jo charakterį 
ženklino žemaitiškas ramu
mas, mąstymo gilumas, lo
giškumas...”

Walter Scheffer, Oklahoma 
universiteto profesorius eme
ritas rašė: „... Dr. V. Vardys 
buvo vienas tų asmenų, ku
riais remiasi Amerika... jis 
buvo nepaprastų gabumų 
žmogus... bus ilgai prisimena
mas ne tik kaip mokslininkas 
ir dėstytojas, bet ir kaip gili 
žmogiška asmenybė...” Natha- 
lie Gagnere, prof. Vardžio stu
dentė Oklahomos u-te, rašė: 
„...Labiausiai prisiminsiu dr. 
Vardį, kaip dėstytoją ir kaip 
žmogų su plačiu žinynu. Jis 
sugebėdavo gerai informuoti 
apie žaibiškai besikeičiančius 
įvykius Sovietų Sąjungoje...”

Prof. Vardžiui atminti ir jį 
pagerbti Oklahoma universi
teto Politinių mokslų depar
tamentas po jo mirties įsteigė 
net specialią premiją - žy
menį, pavadintą prof. V. Var
džio vardu, kuris dabar kas
met skiriamas šio departa
mento doktorantams už iš
skirtinius mokslo darbus.

Juozas Baužys

ateitininkų veikloje, ypač jų 
vasaros stovyklose. Talkinin
kavo krikščionių demokratų 
partijai, buvo jos Bostono sky
riaus valdybos nariu ir kurį 
laiką garbės teismo nariu. 
Mėgo keliauti, kartu su žmona 
Brone aplankė daugumą Eu
ropos valstybių, buvo nukelia
vę į Peru ir Havajus.

Dr. Jonas Kuodis mirė 1983 
m. kovo 17 d. šalia Bostono 
esančiame Dorchesteryje. Pa
laidotas Nekalto Prasidėjimo 
seserų vienuolyno kapinėse 
Putname.

Prof. dr. J. Kuodis buvo 
gelžbetonio konstrukcijų 
mokslinių tyrimų pradininkas 
Lietuvoje. Rengdamas diser
tacinį darbą Austrijoje, J. 
Kuodis turėjo galimybę iš
studijuoti pasaulinį gelžbe
tonio mokslo, ir praktikos pa
tyrimą ir, grįžęs į savąjį 
kraštą, perteikti sukauptas 
žinias vietiniams specialis
tams bei dėstydamas studen
tams Vytauto Didžiojo univer
sitete.

Prof. dr. J. Kuodis pasirodė 
kūrybišku mokslininku, gebė
jusiu giliai analizuoti, logiškai 
mąstyti, pastebėti detales ir 
daryti apibendrinimus. Jo at
likti darbai skatino gelžbe
toninių konstrukcijų tyrimus 
Lietuvoje. Kai kurie J. Kuo
džio eksperimentinių tyrimų 
metodikos aspektai yra išlikę 
iki šiol. .

Prof. dr. Algimantas | 
Nakas, VGTU

Vytautas Vardys: 
Lietuvos politikams

Prof. dr. Vytautas Vardys 
(Stasys Žvirgždys), mirė prieš 
dešimtį metų, 1993.10.19 d., 
Norman. Šis žymus išeivijos 
politologas ypač paskutinį 
dešimtmetį būtų labai daug 
padėjęs aiškinti Lietuvoje pa
sirodžiusias politines proble
mas bei galimybes. Savo gilia, 
išsilavinta išmintimi būtų 
galėjęs dar daug kur patarti 
politinėje arenoje. Šiandieną 
jo labai pasigendame. Verta 
prisiminti jo kone testamen
tinį žodį Detroito LB konferen
cijoje (1993.06.20), pavadintą 
„Lietuvos politinė kultūra ir 
laiko reikalavimai”.

Tada jis priminė, jog „kai 
kurie politinių mokslų analiti
kai sako, kad politinė kultūra 
- tai veiklos ir elgesio pobūdis. 
Ją galima nusakyti kaip būdą, 
kuriuo politikuojama, kaifi 
valstybinių reikalų tvarkymo 
pobūdį... Tačiau vargas tai 
politinei sistemai, kurios ne
jungia pakankamai vieninga 
politinė kultūra (/ Laisvę, 
1993, Nr. 1).

Jis tada pastebėjo, kad 
„Dabartinė Lietuvos politinė 
kultūra didele dalimi yra so
vietų civilizacijos paveldas. 
Vakarų sociologai, nors ir ne
blogai pažinę sovietų politinę 
sistemą, niekada pakankamai 
neįvertino sovietinės socializa- 
cijos įtakos sovietiniam žmo
gui ir visuomenei”.

Prof. Vardys atpažino kelis 
veiksnius, labiausiai paveiku
sius politinę kultūrą ir są
monę. Tai teroru įvestas nau
jas socialinis sluoksniavimas, 
totalus pilietinės visuomenės 
sunaikinimas, komunistų par
tijos vienvaldystė, psicholo
ginės korupcijos palaikymas 
KGB pagalba, kolektyvistinė 
ekonomika, ugdant privilegi
jas ir socialinį pavydą. Kata
likų Bažnyčios įtakos sunai
kinimas ir autoritetinės tra
dicijos suintensyvinimas.

Jis sakė, kad užtat mūsų 
tauta yra radikaliai pasikeitu
si ir grįžimas į prieškarinį Lie
tuvos politinį galvojimą yra 
neįmanomas, nes lieka „sovie
tinis paveldas, kaip dominuo
janti šiuolaikinės kultūros ir 
temos charakteristika”. Pati 
politinė kultūra esanti „prieš
taringa, komplikuota ir 
sluoksniuota”.

Dėl to: „Politinė diferencija 
Lietuvoje nebėra tikra prasme 
pasaulėžiūrinė, paremta ren
giniais ar mesianiškos ideolo
gijos principais, kaip 'tai buvo 
nepriklausomybės laikotarpiu. 
Ji yra paremta sovietinio gal
vojimo tradicijomis, iš vienos 
pusės, ir posovietinio jos atsi
sakymo bei revanšizmo iš ki

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Lietuvio vardu pavadinta universiteto premija. Pasižymėjęs 
mokslininkas. — 1 psl.

Jei darai, daryk gerai. — 2 psl.

Literatūros tyrinėtojai. JAV LB Kultūros tarybos premijų 
laureatai. — 3 psl.

Leidiniai. — 2 psl.

tos. Tai veda į grupinį kon
fliktą dėl valdžios vietų ir 
ekonominių privilegijų. Yra 
mūsų ir jūsų žmonės, bet ne 
tradicine pasaulėžiūrinė pras- 
me .

„Politinės kultūros norma
liam išsivystymui kenkia ir iš 
praeities paveldėta tradicija, 
virtusi inercija, kad centrinė 
valdžia viską turi tvarkyti ir 
kad privatūs interesai neturi 
jokio pirmumo prieš val
diškąjį”.

Pristatęs šitokias ir pa
našias kritiškas pastabas apie 
tuometinės politinės kultūros 
padėtį, prof. Vardys joje matė 
nemažai gerų atspalvių. Poli
tikus Jungia tam tikro susi
klausymo ir elgesio normos. 
Kovojančios grupės aiškiai pa
juto gyvybinį interesą sudary
ti demokratinį valstybinį rė
mą politiniam procesui vykdy
ti”.

„Lietuvos politinės grupės 
sutaria dviem svarbiais vals
tybinės filosofijos klausimais: 
dėl valdžios vaidmens eko
nomikoje ir dėl Bažnyčios - 
valstybės, ar pasaulėžiūros ir 
valstybės santykių. Pirmuoju 
atveju, jos priklauso daugmaž 
socialistinei tradicijai. Tikrai 
kapitalistinei konservatorių 
partijai Lietuvoje ateitis dar 
tolima, o grynai socialdemo
kratinei partijai taip pat ne
nusimato ilgo gyvenimo. An
truoju atveju sutariama, koks 
yra visuomenėje religijos vaid- , 
muo, koks jis mokykloje ir t.t. 
Atminkime, kad priešingumai 
ir konfrontacijos šiais klausi
mais trukdė bei stabdė Lietu
vos vystymąsi tarpkariniu lai
kotarpiu. Tie skirtumai buvo 
panaudoti ir okupantų ir jų 
kolaborantų. Dabar to jau 
nėra, sutarimas pasiektas. Ko 
dar reikia politiniam procesui 
- tai nuostatų, kuriomis 
greičiau ir tiksliau būtų gali- , 
ma išvystyti produktyvumą ir 
asmenines ekonomines inicia
tyvas, kartu garantuojant dar
bininkui ir kaimui socialinį 
pagalbos bei paramos tinklą. 
Čia bus politinės kovos lau
kas, kaip jis ir turi būti”.

Politiniai normaliai besi- ’ 
vystant, „būtina centrinių ir 
dešiniųjų politinių jėgų konso
lidacija, kad tuo būdu galėtų 
išsivystyti tikri daugumos ir 
mažumos santykiai, kontro
liuojami ne raštais, bet elgesio 
normomis, išmoktomis santy
kiavimo procese”.

Nepaisant didžių pasikei
timų Lietuvoje per paskutinį 
dešimtmetį, galime tik ste
bėtis prof. Vardžio įžvalgumu, 
darant šituos teiginius 1993 
metais.

Jonas Pabedinskas
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Anksčiau rusenom, dabar anglėjam
Algimantas Antanas Naujokaitis

Žodi, būki!
Žodi, tapki!

Žodi, tapęs neapaki!

(Iš Kazio Bradūno eilėraščio
Žodžio kalbėjimas)

Prieš 15 metų, kylant Są
jūdžio bangai, profesoriaus 
Juozo Pikčilingio ir kitų mū
sų kalbininkų iniciatyva Vil
niuje buvo įkurtas gimtojo žo
džio bičiulių sambūris „Aidi- 
ja”. Jo tikslas — visuomenę 
pakviesti į žygį už lietuvių 
kalbos grynumą, už jos saugo
jimą nuo svetimybių.

Prof. J. Pikčilingio gimti
nės — Šakių rajono, Sintau
tų vidurinės mokyklos moky
toja M. Puodžiukaitienė, atvy
kusi į Vilniaus Savivaldybės 
lietuvių kalbos tarnybos su
kviestą „Aidijos” sukaktuvinį 
vakarą, priminė literatūros 
istoriko ir teoretiko prof. J. 
Girdzijausko žodžius, pasaky
tus minint prof. J. Pikčilingio 
mirties dešimtąsias metines: 
„Jeigu būtų gyvas Juozas 
Pikčilingis, ir šiandien jis vi
sus mus pakviestų į žygį už 
gimtąją kalbą”.

— Tuomet pagalvojau: į 
kokį žygį? Juk jau beveik try
lika metų gyvename laisvoje, 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
mūsų kalbai jau negresia ru
sinimas, ją saugo Valstybinės 
lietuvių kalbos įstatymas, jo 
vykdymus prižiūri ir kontro
liuoja Valstybinė lietuvių kal
bos komisija bei inspekcija, — 
kalbėjo mokytoja M. Puodžiu
kaitienė, pridurdama: — O 
šiandien jau esu įsitikinusi, 
kad reikia tokio žygio. Juk 

Šios Dzūkijos moterys dainuoja tik lietuviškas dainas.

Pirmoji parduotuvė Vilniuje, Bazilijonų g. 3, vietoj T-Market, pavadinta „Saulutė”.
Algimanto Žižiūno nuotrauka

pati mačiau, kai Kauno gat
vėje gražiai apsirengęs jau
nuolis, stovėdamas prie savo 
brangaus automobilio ir kal
bėdamas nešiojamu telefonu, 
kas trečią žodį — keiksma
žodį siuntė savo pašnekovui. 
Reikia žygio, kai svarbūs pa
reigūnai, sėdintys aukštose 
valstybinėse įstaigose, prabyla 
tokiais žodžiais, kurių ištarti 
nedrįso mūsų senoliai.

Mokytoja priminė sambū
rio „Aidija” kūrėjo — to pa
ties prof. J. Pikčilingio pasa
kytus žodžius: „Kokių žodžių 
šiandien daugiau pasakome: 
skriaudžiančių ar glaudžian
čių, raminančių ar užgaunan
čių?”

— Iš tiesų, ar gimtosios 
kalbos žodyne stokojame gė
rio, tiesos, dėkingumo žodžių? 
— klausė M. Puodžiukaitienė 
ir pati atsakė: — Turime daug 
gražių žodžių, bet juos laiko
me tik savo burnoje.

Kaip gražų pavyzdį ji per
skaitė vėlgi prof. J. Pikčilin
gio malonius žodžius įrašytus 
savo lietuvių kalbos mokytojui 
šakiečiui Jonui Augustaičiui 
dovanotoje paskutinėje sav» 
knygoje Sparnuotu žodžiu 
apie žodį: „Garbę palieku 
Jums, garbusai ir mielasai 
mokytojau, kursai esate tik
ras priveizėtojas tėviškos kal
bos”.

— Deja, balsų, giriančių 
mūsų visuomenės kalbos kul
tūrą, šiandien mažai begirdė
ti, — „Aidijos” sukaktuvinia
me vakare apgailestavo žur
nalo Gimtoji kalba redaktorė 
R. Urnėžiūtė, primindama ki
to kalbininko prof. A. Piročki- 

x.

no mintis apie tokio reiškinio 
priežastis: vis labiau įsigalin
tis prakticizmas žudo mūsų 
kalbą ne mažiau už jos sferų 
siaurinimą. Pasak kalbininko, 
nemažai daliai mūsų tautiečių 
nieko nereikia, išskyrus pini
gus ir daiktus. Nė lietuvių 
kalbos jiems nereikia, o jei 
dar jos visai neatsisako, tai 
ne iš patriotizmo, o veikiau iš 
įpročio. Gimtosios kalbos kul
tūrai tokie „praktiški” žmonės 
tiesiog neturi laiko.

Ką bekalbėti apie mūsų 
visuomenės kalbos kultūrą, jei 
ją po kojomis pamina net 
aukštieji Lietuvos pareigūnai, 
o įstatymų, teisinių aktų lei
dėjai net įteisina lietuvių kal
bą teršiančius žodžius, sve
timžodžius. Kalbininkas Pra
nas Kniūkšta paminėjo aibę 
žodžių, kuriuos kasdien viešai 
vartoja netgi ministrai, Sei
mo nariai: renovacija, reorga
nizacija, restruktūrizacija, lik
vidavimas. Užuot gyventojas, 
asmuo ar žmogus jie sako fizi
nis asmuo,užuot, įstaigos, įmo

„...Mums nepakanka kapos kalbos 
taisytojų, bet reikia pačią visuomenę 

kalbos išmokyti...”

nės ar bendrovės — juridinis 
asmuo. Blogiausia, kad tokie 
ir kitokie mūsų kalbos terša
lai, įrašyti įstatymuose, kito
kiuose valstybiniuose doku
mentuose, įteisinami, jas savo 
raštuose ir kalbose privalo 
naudoti įstaigos, įmonės, or
ganizacijos, tokius šiukšliažo- 
džius pasigauna ir visuome
nėje platina žiniasklaida, o 
paskui jie plinta visuomenėje, 
skverbiasi į lietuvių kasdieni
nę kalbą. Skaudžiausia, kad 
gimtąją kalbą jau ima teršti, 
nususinti net kultūros ir me
no žmonės. Dabar daugelis jų 
jau nesako ir nerašo „suksiu 
kino juostą ar filmą”, „staty
siu spektaklį ar vaidinimą”, 
„rašysiu knygą”, „leisiu laik
raštį”, bet „kursiu, pateiksiu 
projektą”. Beje, tokį teršalą į 
mūsų žodingą, turtingą gimtą
ją kalbą bene pirmieji, deja, 
paleido kultūriniai fondai, 
pati Kultūros ministerija ir 
jos valdininkai, lyg nežino
dami, kad daugiau negu prieš 
metus išleistas didžiojo Lie
tuvių kalbos žodyno paskuti
nis dvidešimtasis tomas, ku
riame gausybė gražiausių, 
gryniausių mūsų kalbos žo
džių.

SAULUTI

Bet kur tau! Jau atsiranda 
aukštų pareigūnų, kurie lietu
vių kalbą pradeda varyti į 
užpečkį, teigdami, jog šiais lai
kais, kai einame į Europos są
jungą, praktiškesnės, vertin
gesnės yra kitos, svetimos kal
bos. Nevienas „Aidijos” sukak
tuvinio vakaro dalyvis vėlgi 
piktinosi, kad kai kurie Švie
timo ir mokslo ministerijos 
valdininkai brandina nuomo
nę, net nuostatą, kad moks
liniuose, humanitariniuose 
žurnaluose anglų kalba para
šyti ir išspausdinti moksli
ninkų straipsniai, daktarinės 
disertacijos, būtų vertinami 
geriau, aukščiau negu lietu
viški. Filosofas B. Genzelis iš
sakė dar šiurpesnę naujieną: 
sostinėje jau atsiranda įstaigų 
ir įmonių, kurių vadovai iš 
savo valdinių reikalauja, kad 
tarnyboje jie kalbėtų angliš
kai.

— Anksčiau, prie sovietų, 
priešindamiesi rusinimui, mes 
tik rusenome, o dabar visiškai 

suanglėjame, sielą ir kūnu 
pulte puolame į anglų kalbos 
glėbį, — su kartėliu pajuoka
vo aktorius Karolis Dapkus, 
kartu su savo kolege Aldona 
Vėderaite Lietuvos televizijoje 
vedęs taisyklingos lietuvių 
kalbos laidas, kol abu buvo 
išvyti iš televizijos, o ši laida 
panaikinta.

Paskui televiziją, deja, se
ka ir radijas.

— Visai neseniai, Europos 
kalbų dieną, mūsų radijas 
nuo pat ryto kartojo: „Mokyki
mės kalbų visą gyvenimą!“ Šis 
kvietimas išties skamba nau
jai, europietiškai. Ir gal tik 
retas, girdėdamas šį ragini
mą, susimąstė: „O lietuvių 
kalba? Kokia jos vieta mūsų 
gyvenime, būsimoje Europo
je?” — sukaktuviniame vaka
re klausė žurnalo Gimtoji kal
ba redaktorė R. Urnėžiūtė.

— Atsakymą lengva rasti 
kiekvienoje Vilniaus, kitų di
desnių ir mažesnių miestų ir 
miestelių gatvėse. Visur mir
ga — marga angliški, vokiški, 
itališki, net kinietiški parduo
tuvių, firmų, verslo įmonių, 
restoranų pavadinimai, — sa
kė kalbininkas P. Kniūkšta.

Atsižvelgdamas į kalbinin
kų ir visuomenės pasipiktini
mą, ne taip seniai Seimas pri
ėmė Pirkėjų (vartotojų) teisių 
gynimo organizacijos nuostatų 
pataisą, reikalaujančią, kad 
prie tokių svetimkalbių užsie
nio šalių firmų, parduotuvių, 
organizacijų iškabų būtų ir 
paaiškinimai lietuvių kalba. 
Deja, poslinkių nesimato. Pa
sak P. Kniūkštos, prieš šią 
nuostatų pataisą piestu stojo 
verslininkai, net kai kurie Sei
mo nariai. Esą, lietuviški už
rašai trukdysią verslo sėkmei, 
atbaidys užsieniečius.

Vis dėlto yra ir pragiedru
lių. Į gražų lietuvišką žodį 
„Saulutė” savo pavadinimą 
pakeitė iki šiol angliškai — 
„T—Market” „krikštyti” di

džiausiai Baltijos šalyse maž
meninės prekybos organizaci
jai priklausantys prekybos 
centrai. O jų Lietuvoje — net
111. Taigi, užuot svetimžo
džio, ne tik Vilniuje, bet ir 
daugelyje Lietuvos miestų ir 
rajonų nušvis malonus, švie
sus, šiltas, savas lietuviškas 
parduotuvių pavadinimas.

— Svetimkalbį pavadi
nimą į lietuvišką mūsų akci
nės bendrovės valdyba pakeitė 
žvelgdama į ateitį, — paaiški
no „Saulutės” generalinis di
rektorius Ignas Staškevičius. 
— Lietuvai tapus Europos są
jungos nare, į mūsų šalį ateis 
daug investicįjų, užsienietiš
kų įmonių, tad iki to laiko no
rime įtvirtinti naują — lietu
višką pavadinimą. Antra 
vertus, mūsų tyrimai ir ap
klausos parodė, kad pirkėjams 
priimtinesni parduotuvių lie
tuviški pavadinimai.

Tiesa, „Saulutės” preky
bos centruose keisti pavadi
nimo užrašus, atitinkamai 
pertvarkyti prekybos sales, 
net pardavėjų aprangą, atseis 
maždaug vieną milijoną litų. 
Bet tikimasi, kad gausesni 
pirkėjai, patraukti lietuviško 
pavadinimo, padės greit pa
dengti tas išlaidas.

Pagirtinas generalinio di
rektoriaus I. Staškevičiaus 
mostas! Jam lietuviškas žodis 
brangesnis už piniginę, ko ne
pasakysi apie tuos Lietuvos 
verslininkus, kurie ir naujai 
pastatytus prekybos centrus 
ar kavines vis dar pavadina 
bala žino kokia svetimybe.

Suprantama, civilizuotos 
šalies, ypač įsijungusios į Eu
ropos sąjungą, piliečiams 
svarbu mokėti ir užsienio, tuo 
labiau anglų kalbą. Bet dar 
svarbiau išsaugoti gimtojo žo
džio dovaną, paliktą mūsų 
tėvų ir protėvių. Čia dera pa
simokyti iš prancūzų, kurie 
jau seniai būdami Europos są
jungoje, į savo branginamą 
kalbą ne taip lengvai įsileidžia 
svetimžodžius. Dar daugiau! 
Neseniai spaudos konferenci
joje Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje T. B. Harth pasakė, 
kad tarp kitų užsienio kalbų, 
Prancūzijos mokyklose, kaip 
papildomą, savanorišką daly
ką, jau leista mokytis ir lie
tuvių kalbą, laikyti ir užskai
tyti jos abitūros egzaminą.

Kitą gražų pavyzdį „Aidi
jos” sukaktuviniame vakare 
pateikė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pir
mininkas G. Žemkalnis. Nors 
užsienio lietuviai jau daugiau 
kaip pusę amžiaus gyvena 36 
kraštuose, svetimų kalbų ir 
kultūrų apsuptyje, bet juos 
palaiko, riša saugoma ir puo
selėjama lietuvybė, gimtoji 
kalba. Išeivijoje ji laikoma di
džiausia iš tėvynės išsivežta 
vertybe. Skaudu, kad išeivijos 
jaunesniosios kartos dalis pa
siduoda svetimai įtakai, bet 
lietuviškos organizacijos ne
mažina pastangų ir dėmesio 
jaunimo lituanistiniam švie
timui, — sakė G. Žemkalnis.

Jis išsakė ir kitas kalbos 
problemas, spręstinas Lietu
voje. Iš lietuviškų laikraščių, 
kitų leidinių dažnai nesupra
si, apie kokį užsienio miestą

Pirmoji pradinukų lietuvių kalbos pamoka.

ar asmenį rašoma; nuo sovie
tinių laikų iki šiol iškraipomi 
kitų valstybių vietovardžiai, 
asmenvardžiai, juos nevyku
siai lietuvinant. Bent dabar, 
kai stovime ant Europos Są
jungos slenksčio, ar nelaikąs 
Valstybinei kalbos komisijai 
įteisinti bent lotyniško pagrin
do abėcėlę vartojančių šalių 
asmenvardžių ir vietovardžių 
originalias formas? Juk taip 
yra ne tik ES, bet ir kitose 
Vakarų šalyse. Ar nepaseno 
pagal seną kurpalį šios komi
sijos parengtas ir 1996 m. 
patvirtintas valstybių sostinių 
pavadinimų sąrašas? Pagal jį 
raštas, laiškas ar kita siunta, 
pasiųsta, pavyzdžiui, į ES 
būstinės, sostinės miestą, gali 

nuklysti balažin kur (va
dovaujantis tuo sąrašu vie
toje tikrojo, originalaus Belgi
jos Karalystės sostinės pa
vadinimo Bruxelles, Brussel 
reikalaujama rašyti sulietu
vintai — Briuselis.

Na o kaip atsispirti „Ai
dijos” sukaktuviniame vakare 
paminėtom ir nepaminėtam 
(jų daugybė!) svetimžodžių 
atakoms, Lietuvai jungiantis 
į Europos Sąjungą, plintant 
svetimomis kalbomis grin
džiamomis kompiuterių pro
gramoms, naujoms informa
cinėms elektroninėms tech
nologijoms? Kalbininkų, kul
tūrologų, mokytojų nuomone, 
kur kas reiklesnė, principin- 
gesnė privalo būti Valstybinės 
kalbos komisija, kalbos in
spekcija. Kalbininkas P. 
Kniūkšta sakė, jog, deja, pas
taroji inspekcija ne tik negi
na mūsų kalbos nuo svetimy
bių, kaip dera nebaudžia pa
žeidėjų, bet kartais juos net 
gina. Kai kalbininkų, Pirkėjų 
(vartotojų) teisių gynimo or
ganizacija ėmė priešintis ūkio 
ministerijos leidimui tvirtinti 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Pradedama labiau rūpintis lietuvių kalba. — 1 psl.

Pasaulio lituanistų konferencija. Naujas Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos sezonas. — 2 psl.

Prasminga paroda Vilniuje. Meilė M. K. Čiurlionio kūrybai. 
Japonija parems Lietuvos nacionalinį muziejų. — 3 psl.

Leidiniai. — 4 psl.

svetimkalbius prekių ženklus, 
Valstybinės kalbos komisijos 
ir kalbos inspekcija stojo ne 
pastarųjų, bet ministerijos 
pusėn.

Naujos grėsmės lietuvių 
kalbos grynumui verčia pa
galvoti, ar Seimui nevertėtų 
peržiūrėti, papildyti, sukonk
retinti Valstybinės kalbos įs
tatymą, tuo labiau, kad jame 
pasitaiko miglotų, kartais 
dviprasmiškų nuostatų, galin
čių sudaryti landas kalbos 
darkytojams. Antai, minėto 
įstatymo 9—ojo skyriaus 23 
straipsnis: „visi viešieji užra
šai turi būti tasyklingi”. To
kią abstrakčią nuostatą gali
ma suprasti ne viena prasme.

Dar anos nepriklausomy
bės laikais žurnalas Gimtasis 
žodis rašė: „Mums nepakan
ka kapos kalbos taisytojų, bet 
reikia pačią visuomenę kal
bos išmokyti”. Tie žodžiai tin
ka ir šiandienai. Bent jau Lie
tuvos televizija privalo atgai
vinti kadaise panaikintas gim
tosios kalbos kultūros laidas 
„Žinai žodį — rasi kelią”. Val
stybinės kalbos vartojimo ir 
ugdymo ilgalaikėje programo
je buvo numatyta visose aukš
tosiose, aukštesniosiose ir pro
fesinėse mokyklose įvesti kal
bos kultūros ir specialybės 
kalbos privalomą kursą. Ar 
tai vykdoma?

Kalbininkas P. Kniūkšta 
susirūpinęs dėl stebėjimo iš
vadų, rodančių, kad mokslei
viams pačios neįdomiausios, 
nuobodžiausios yra lietuvių 
kalbos pamokos. Jos kimšte 
prikimštos antraeilių taisyk
lių, smulkmenų. Programas 
dera taip paruošti, kad gimto
sios kalbos pamokos mokslei
viams būtų įdomios, patrauk
lios, ugdytų meilę ir pagarbą 
lietuvių kalbai, sužadintų no
rą ją gerai išmokti ir teisingai 
naudoti.
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Vytauto Maželio nuotrauka.

REQUIEM ATERNAM

Tą naktį žvaigždės netekėjo, 
tą rytą saulė mirė.
Drauge su tais, kurie kentėjo, 
prieš mirtį Mozartas giedojo:

Dies irae...

Užgaudami švenčiausią tylą, 
balsu gyvieji ašarojo.
O lacrimosa dies illia, 
be žodžių Mozartas kartojo:

Lacrimosa...

Kažkur toliau nei Paukščių Takas, 
ties Viešpaties namu šventuoju, 
kažkam širdis iš džiaugsmo plakės, 
kažkam diena jau prasidėjo, — 
Vivaldi Vasarą giedojo.

Aleksandras Radžius
■f* t' iRijM

PASKUTINIS RUDUO

Ten mano tėvas amžinai gyvena: 
Telšių kalnely žiba žiburys, 
o pajūry, bangų ir smėlio žemėj, 
per vasarą su broliu kalbas vyturys.

Ten motina mums patalą paklojo 
ir tarė seseriai, sugrįžk namo. 
Dabar trys kryžiai ant kalnelio stovi, 
širdy trys kryžiai ir graudus ruduo.

MIRTIES KALBA

Ne mums apie mirtį rašyti. 
Mirtis — eilėraščio posmas, 
sueiliuotas atšalusio kraujo 
ant mirtim pražydusio veido.

Ne mums apie mirtį kalbėti.
Mirtis —paskutinis numirusio žodis, 
tariamas mums sustingusiom lūpom, 
akim užmerktom 
šviesioj amžinybės erdvėj.

ANTKAPIO ŽVAIGŽDĖ

Kai diena ateis, 
ir laikas pasibels, 
sugrįši tu 
į jaukią saulės šviesą, 

i . O aš
tik žvaigždę tylinčią i I
ant savo antkapio padėsiu, 
kad ji per lietų ir per audrą 
negesdama spindėtų.

AMŽINYBĖS DVARAS

Ugninės bitės per mėlynę skrenda, 
Auksinį medų neša į erdves.
Kažkur toli jos avilį suranda 
Ir laukia ten ateinančio manęs.

Kažkur ten dunkso amžinybės dvaras, 
Nematomi jo bokštai, nei langai, 
Tik spindi bičių nešamas nektaras, 
Tik dūzgia jų neregimi sparnai.

Vėlinių apmąstymai

Televizijos ekrane ste
bėdami pasaulines ar vietines 
žinias, matome mirtį kasdien. 
Kasdien prieš akis atsiveria 
baisios automobilių avarijos, 
žudymai, sprogdinimai, karo 
veiksmai. Šiurpu.

Mirusio žmogaus vaizdas 
vienaip išgyvenamas tolimųjų, 
kitaip jam artimųjų žmonių. 
Tolimiesiems - vaizdas gal ir 
baisus, bet nesukeliantis gi
laus graudulio, kančios. Išjun
giant televiziją, ir vaizdas iš
blunka.

Laidojant artimą mirusį, iš
gyvenimas yra supurtantis, 
išspaudžiantis ašaras, nes šis 
asmuo buvo svarbi mūsų gyve
nimo dalis, dabar - belieka 
tuštuma, vien atsiminimai. 
Mirus pažįstamam žmogui, jau
čiame pareigą dalyvauti laido
tuvėse. Išreiškiam užuojautą, 
atnešam gėlių. Bet gal nepa
galvojama, jog mirusįjį palai- 

| doti yra vienas krikščioniškų 
gailestingumo darbų. Tai vie
nas pačių svarbiausių artimo 
meilės patarnavimų, kurį ga
lim žmogui suteikti.

Kad ir kažin kaip išpuoštas, 
karste velionis rodo vieną 
žmogaus trapumą ir menku
mą. Gal todėl šermenų metu 
skubam nukreipti kalbas į ką 
nors linksmesnio, nagrinėti ei
namuosius reikalus bei rūpes
čius.

Krikščioniškasis tikėjimas 
tačiau nevengia atvirai žvelgti 
į mirtį. Numirėlis - tai amži
nybės antspaudu paženklinta 
būtybė. Krikščionybė, iškel
dama begalinę žmogaus sielos 
vertę, atitinkamą pagarbą ro
do ir žmogaus kūnui. Krikš-

Ses. Ona Mikailaitė

čionio kūnas - tai Šventosios 
Dvasios šventovė - ir, nors mi
rusiojo kūnas tėra tos šven
tovės griuvėsiai, jie vis viena 
verti pagarbos. Laidojami že
mėje ar sudeginami, žmogaus 
palaikai pagerbiami tam tik
romis apeigomis. Tai suvokė ir 
nekrikščioniškos kultūros. Gal 
tik nūdienėje kultūroje, kur 
madinga žmogaus pelenus 
draikyti pavėjui ar laikyti ur
noje ant televizijos, yra pra
rasta mirtį supanti rimtis... 
Ar tai nerodo klaikios dva
sinės tuštumos?

Nors kasdieną esame mir
ties apsupti, apie mirtį kalbėti 
ar mąstyti, ypač apie savo 
pačių mirtį, šiais laikais labai 
nemadinga. Net žodžio „mir
tis” vengiama ir stengiamasi 
kitaip išsireikšti. Galbūt mū
sų karta vengia apie mirtį už
siminti todėl, kad anksty
vesnės mūsų tėvų ir senelių 
kartos (ypač Lietuvoje) daug ir 
dažnai kalbėdavusios apie 
mirtį. Rekolekcijų ir misijų 
vedėjai visada sakydavo - 
konferencija apie mirtį.

Štai kaip skambėdavo anų 
laikų žodžiai: „Nešami laiko 
sparnų, mes skubame dabar
ties akimirkoje tarp praeities 
ir ateities amžinybių, rinkda
mi laimėjimus ir pralaimė
jimus savo amžinam likimui... 
Visas žemės rutulys yra vien 
ištisas žmonijos kapas, kuria
me drauge ilsėsimės ir mes... 
Mirtis nuolatos žengia per 
mūsų gyvenimą organizuoda
ma mirusiųjų procesiją į ka
pus...”

Vėlinėms tokios mintys tin

ka. Vėlinių proga jaučiame pa
reigą prisiminti savo miru
sius, lankyti jų kapus, papuoš
ti juos. Kai kurie dargi už
prašome šv. Mišias (greičiau 
vyresniosios kartos), nors daž
nai patys tose pamaldose ne
dalyvaujame. Melstis už gy
vus ir mirusius yra kitas dide
lis krikščioniškas gailestin
gumo darbas. Nepagalvojame, 
kokie esame laimingi, galėda
mi konkrečiai savo brangiems 
mirusiems padėti. Ne vien jų 
netektį apraudoti, ar prieš ki
tus pasirodyti, statant bran
gius ir puošnius paminklus.

Mirties akivaizdoje krikščio
niškasis tikėjimas mums su
teikia šviesą, kurios negalim 
rasti kur kitur. Krikščioniui 
mirtis nėra priešas, nes jis tiki 
amžinybe ir žino, jog Kristaus 
kančia, mirtis ir prisikėlimas 
padengia viską. Kristaus pri
sikėlimo pergalė - kurią sim
bolizuoja baltas karsto apdan
galas ir deganti Velykų žvakė 
laidotuvių metu - mirtį 
nušviečia, kaip perėjimą į 
dangaus namus. Šv. Pran
ciškus mirtį vadino savo sese.

Švęsdami Vėlines, atgaivin
kime savo krikščioniškąjį ti
kėjimą. Jis - neįkainojamas 
turtas. Juo stiprinami galim 
paguosti liūdesio prislėgtus ar 
netekties skausmo pakirstus 
žmones. O ir į savo mirtį ti
kėjimo akimis galime žvelgti 
ramiau, su didesniu pasiti
kėjimu. Įdomu, kad musulmo
nai drąsiai eina į mirtį, tvirtai 
tikėdami dangaus laime, o 
mes, paniurę krikščionys ir 
katalikai nedrįstame į dangų 
pažvelgti.

Ten mano brolis žirgo nebekinkė. 
Taku pareisiu, tarė, pro rugius.
O žmonės verkė ir giedojo susirinkę, 
kad šis ruduo toks liūdnas ir graudus. Lietuvį gerbia Nobelio laureatas
Tenai sesuo jau nebeaudė drobių, 
užteko audeklo jos įkapėm.
Trys kryžiai ten, aukštam kalnely stovi, 
trys kryžiai rudeniui ir mums abiem.

VIEŠPATIES INDAS

Siela paliko
Viešpaties duotą indą 
ant aukšto kalno.

—Žeme, palaikyk 
savyje mano indą, 
kol mudu pašauks.

POMIRTINĖ KAUKĖ

Mano tėvas užmerktom akim žiūrėjo į padangę. 
Debesys praplaukdami ledinį veidą glostė.
Kai prarijo saulę pilkas horizontas, 
mano tėvas žengė debesų šalin.

Žemėje giliai boluoja kaulai,
■ kryžius ženklina vėlių suolelio vietą, 
ir kasnakt matau ledinį tėvo veidą 
debesy, praplaukiančiam pro Šiaurės žvaigždę.

VARPELIS

Paskambink, Viešpatie, man varpeliu, 
nes jau atvėriau langines, 
kad atplasnotų saulė paukščio takeliu 
lankyt padangės ir manęs.

Paskambinki, žinosiu metą, 
ir mes abu keliausim į namus, 
apsukę orbitos paskirtą ratą, 
aplankę dar bent vieną kartą 
savo mėnulius. Algimanto Kezio nuotrauka.

Praėjusių metų balandžio 
27 d. į amžinybę iškeliavo dr. 
Mindaugas S. Kaulėnas, su
laukęs tik 64 m. amžiaus. Tai 
buvo pasišventęs ir visa savo 
asmenybe mokslui atsidavęs 
zoologas-biochemikas. Gimęs 
Lietuvoje, 1944 m. su tėvais, 
Algirdu ir Stefanija Kaulėnais 
bei broliu Gediminu, pasi
traukė į Vokietiją, o nuo 1948 
m. gyveno D. Britanijoje. 
1958-1964 m. Londono uni
versitete studijavo zoologiją, 
savo studijas apvainikuoda
mas daktaro laipsniu. Per
sikėlęs į JAV, nuo 1964 ligi 
1967 m. gilino studijas Massa- 
chusetts universitete, kurias 
baigęs, pakviečiamas šio uni
versiteto zoologijos profesoriu
mi asistentu, o nuo 1971 m. 
profesoriumi, tapdamas jau
niausiu profesoriumi visoje 
Massachusetts universiteto is
torijoje.

Kaip to universiteto biologi
jos departamento dekanas dr. 
Chris L. Woodcock rašo: „Min
daugas per 35 metus buvo 
neatskiriama šio universiteto 
dalimi, artimai dirbdamas su 
studentais bei savo kolegomis. 
Jis entuziastiškai buvo pa
sinėręs savo laboratorijoje į 
naujų tyrimų sritį, studentų 
vertinamas profesorius, dėstęs 
daugelį zoologijos bei biologi-. 
jos kursų. Būdamas zoologijos, 

o vėliau ir biologijos departa
mentų dekanu nuo 1982 m. 
ligi 1995 m. jis sėkmingai va
dovavo šiems departamen
tams, juos nuolatos plėsdamas 
ir didindamas”. Todėl Massa
chusetts universitetas Am- 
herst, M, įvertindamas dr. M. 
Kaulėno didelius nuopelnus 
bei įnašą šiai mokslo institu
cijai, įsteigė jo vardo fondą, 
kurio tikslas kiekvienais me
tais kviesti žymius paskaiti
ninkus biologijos, biochemijos 
ir genetikos srityse.

Pirmoji šio fondo paskaita 
bus š.m. lapkričio 3 d. Massa
chusetts universitete ir ją 
skaitys prof. Phillip A. Sharp, 
1993 m. Nobelio medicinos ir 
fiziologijos premijos laureatas. 
Prof. P. A. Sharp šiuo metu 
profesoriauja Massachusetts 
Institute of Technology. Įdo
mu, kad doktoratą 1969 m. 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Švęsdami Vėlines, atgaivinkime tikėjimą. — 1 psl.

Lietuvos ir išeivijos santykiai. — 2 psl.

Prisimintas lietuvių lyrikos klasikas Jonas Aistis.
Kalendorius poeto J. Aisčio 100-čiui paminėti. — 3 psl.

New York meno scena Vilniuje. Danguolės Jurgutienės 
paroda „Laikas — upė be krantų”. — 4 psl.

gavo Illinois universitete Ur- 
banoje.

Massachusetts universitetas 
tikisi sukaupti pakankamai 
lėšų (50,000 dol.) dr. Mindau
go S. Kaukėno fondui, kad ir 
ateityje tokio lygio paskaito
mis būtų prisimenamas vie
nas iškiliųjų šio universiteto 
profesorių. Aukas šiam fondui 
galima nukreipti šiuo adresu: 
Kaulėnas Lecture Fund, Bio- 
logy Department, Morrill 
Science Center, University of 
Massachusetts, Amherst, MA 
01003.

V. K.

Pažvelk j savo mirtį 
be baimės ir be siaubo: 
nebus tai miegas amžinas, 
nebus tai prapultis, — 
tiktai pažvelk į mirtį 
angelo akim.
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XXI JAV LB Kultūros 
tarybos Premijų šventė

Keturi dešimtmečiai prie 
mikrofono

Lietuvoje kultūra visada 
užėmė svarbią vietą. Ne ma
žesnę svarbą kultūra užima ir 
čia, išeivijoje. Tėvų bei protė
vių išpuoselėtos ir sukurtos 
dvasinės vertybės apjungia 
tautos kultūrą. Bendravimas 
su tomis vertybėmis jungia 
žmones ir padeda tautiniam 
sąmoningumui. Amerikoje di
delė atsakomybė tenka JAV 
Lietuvių Bendruomenei, kuri 
paveda tą darbą Kultūros ta
rybai. Kūrybinius laimėjimus 
įvertina, kultūrinius įvykius 
rengia ir aktyvų kontaktą su 
Lietuva palaiko JAV LB Kul
tūros taryba.

Tradicija tapusi kultūrinin
kų pagerbimo Premijų šventė, 
2003 metais bus jau 21-moji. 
JAV LB Kultūros taryba, fi
nansuojant Lietuvių fondui, 
išrinktuosius laureatus, kurių 
nuopelnai šviečia šio Draugo 
kultūrinio priedo puslapiuose, 
bus lapkričio 15 d., šeštadienį, 
6 v.v., PLC, Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje. Šia LB Kul
tūros tarybos rengiama pre
mįjų švente' iškilmingai už
baigsime karaliaus Mindaugo 
750 metų jubiliejų.

JAV LB Kultūros taryba per 
visas Premijų šventes yra pa
gerbusi nemažai kultūrininkų: 
muzikus, teatro darbuotojus, 
dailininkus, žurnalistus, radi
jo laidų darbuotojus, ansamb
lius ir lietuvių operą, o pasku
tiniais keliais metais pager
biami ir tautinių šokių moky

laureatai laureatai laureatai
Darbštumu paženklintas 

žurnalistas
Šiemet JAV LB Kultūros ta

rybos skiriama Žurnalisto pre
mija teko Edvardui Šulaičiui; 
ilgamečiui lietuviškos spaudos 
darbuotojui. Apie šios premi
jos paskyrimą spaudoje buvo 
rašoma spalio mėnesį, kuris 
E. Šulaičiui yra ypatingas — 
šiemet spalio 15 d. jam suėjo 
75 metai, o prieš 54 m., irgi 
spalio mėnesį, atvyko į JAV ir 
tuoj įsįjungė į lietuviškos 
spaudos bendradarbių eiles, 
nors tai ne pirmieji jo žurna
listiniai žingsniai. Rašyti į lie
tuvišką spaudą pradėjo dar 
Vokietijoje 1946 m., tad šie
met sueina 59 metai, kaip E. 
Šulaitis bendradarbiauja lie
tuviškoje spaudoje. Tai našu
mu ir didžiuliu darbštumu 
pasižymėjęs žurnalistas, rašęs 
net į 22 lietuviškus laikraš
čius bei žurnalus, ne tik JAV, 
bet Kanadoje, Argentinoje, 
Anglijoje ir Lietuvoje.

E. Šulaitis gimė 1928 m. 
spalio 15 d. Kybartuose, Vil
kaviškio apskr. Ten pradėjo 
lankyti gimnaziją, o, pasitrau
kęs 1944 m. iš Lietuvos, 1947 
m. baigė Kasselio lietuvių 
gimnaziją. 1949 m. atvyko į 
JAV. 1953—1955 m. tarnavo 
JAV kariuomenėje. Baigęs ka
rinę tarnybą, studįjavo ekono
miką, prekybos administraciją 

tojai. Šių mūsų kultūros dar
buotojų vaisiai išliks išeivijos 
kultūrinio lobyno istorijoje.

Premįjų šventėje bus pa
gerbti 2003 m. laureatai. Juos 
išrinko sudarytos vertinimo 
komisijos. Muzikos premijos 
komisiją sudarė: pirmininkė 
Angelė Nelsienė, Pranas Vis
vydas ir Raimonda Apeikytė. 
Muzikos komisįja premiją pa
skyrė muzikei, kompozitorei 
Giedrai Gudauskienei už jos 
didį muzikinį kraitį. Jos su
kurtomis muzikos kompozici
jomis naudojasi ne tik išeivijos 
dainininkai bei muzikai, bet ir 
Lietuvos atlikėjai.

Žurnalisto premįjos komisiją 
sudarė: pirmininkė Gražina 
Kriaučiūnienė, Janina Udrie
nė ir Jonas Urbonas. Žurna
listo premįją komisija nutarė 
skirti Edvardui Šulaičiui už 
gausą straipsnių, reportažų ir 
pokalbių mūsų spaudoje.

Teatro premijos komisiją su
darė: pirmininkė Ema Dovy
daitienė, Petras Maželis ir Al
gimantas Žemaitaitis. Teatro 
darbuotojos premija vienbal
siai buvo paskirta Julijai Dan- 
tienei už jos ilgametę veiklą — 
aktorės, režisierės ir veikalų 
autorės.

Radįjo premijos komisįją su
darė pirmininkas Raimundas 
Kiršteinas, Birutė Litvinienė 
ir Živilė Tamošiūnienė. Radijo 
premįją komisįja paskyrė 
Hartford „Tėvynės garsų” pro
gramos darbuotojui Alfonsui 
Dzikui už ilgametį darbą lie

ir žurnalistiką. Baigęs studi
jas, dirbo ekonomistu, preky
bos administratoriumi. Gyven
damas Cicero mieste prie Či
kagos, įsijungė į visuomeninę, 
kultūrinę bei sportinę veiklą, 
nuolat rašė ir rašo lietuviškai 
spaudai.

E. Šulaitis ypač domisi spor
tine veikla. Jau 1949 m. 
Schwaebische-Gmuende buvo 
JLituanica” sporto klubo šach
matų sekcijos vadovas; 1950 
— Cicero lietuvių sporto klubo 
„Tauras” pirmininkas; 1952 — 
Čikagos lietuvių futbolo klubo 
„Lituanica” steigėjas; 1956 — 
Čikagos lietuvių fiitbolo klubo 
pirmininkas; Čikagos sporto 
klubų „Perkūnas, ir „Neris” 
valdybos narys. Redagavo 
„Neries” ir LFK „Lituanicos” 
apžvalginius leidinius. 1958— 
1960 suredagavo ir išleido Lie
tuviškasis krepšinis 1957 ir 
Lietuvos sporto dešimtmetis 
Šiaurės Amerikoje. Apie spor
tą rašė jau Vokietijoje. Atvy
kęs į JAV, irgi daug rašo apie 
sportą. Yra buvęs Draugo 
sporto skyriaus redaktoriumi 
(redagavo ir Lietuvos Vyčių 
organizacįjos skyrių). Laisvo
sios Lietuvos savaitraštyje re
dagavo sporto ir studentų sky
rius. Vienybėje 25 m. redagavo 
sporto skyrių (buvo ir Vie- 

tuviškos radijo programos la
bui.

Dailės vertinimo komisiją 
sudarė: pirmininkė Dalia Šle- 
nienė, Ada Sutkuvienė, Laima 
Krivickienė, Henrieta Vepštie- 
nė, Petras Aleksa, Algimantas 
Kezys ir Juozas Mieliulis. 
Dailės komisija paskyrė pre
miją keramikui Rimui VisGir- 
dai, kuris pasižymi unikalios 
formos ir keistų piešinių sin
teze. Jo darbai nėra tradici
niai.

Tautinių šokių komisiją su
darė Tautinių šokių instituto 
valdyba ir nutarė 2003 m. pre
mįją skirti tautinių šokių mo
kytojai Jadvygai Reginienei, 
paskyrusiai visą savo gyve
nimą tautiniams šokiams. Ji 
yra „Lazdyno” tautinių šokių 
grupės ilgametė vadovė.

Iškilmių pabaigoje bus me
ninė programa. Šį laureatų 
pagerbimą praturtinsime ypa
tingai puikia muzikine progra
ma, kurią atliks muzikai bro
liai Puodžiukai iš Bostono: 
smuikininkas Dainius ir pia
nistas Aidas.

JAV Lietuvių Bendruome
nės ir Lietuvių fondo darbų 
rėmėjai, darbuotojai, buvusieji 
premįjų laureatai, lietuvių 
kultūros puoselėtojai bei visi 
lietuviai yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti šioje, dvide
šimt pirmoje mūsų bendruo
menės kultūrinėje šventėje.

Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė

Edvardas Šulaitis.

nybės laikraščio Čikagos re
daktorius). Redagavo Sporto 
žinias — Fizinio auklėjimo ir 
sporto komiteto leistą laik
raštį (1957—1958 m.). Yra 
nuolatinis Sporto laikraščio 
Lietuvoje bendradarbis; Lietu
vos Sporto enciklopedijos, ruo
šiamos Vilniuje, bendradarbis, 
Pasaulio lietuvyje redaguoja 
sporto skyrių ir yra red. kolek
tyvo narys. Apie sportą E. 
Šulaitis rašo įvairiuose liet, 
laikraščiuose bei teikia sporto 
žinias Amerikos lietuvių radi
jui ir „Margučio II” radijo pro
gramai.

Be jau minėtos spaudos, E. 
Šulaitis Lietuvoje bendradar
biauja Karyje, Klaipėdoje, Ša
kių Drauge, Vorutoje, Suvalki
joje, Lietuvos ryte, Muzikos ba
ruose, Lithuanian Weekly. Yra

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė (kairėje) ir 
tarybos narys Leonas Narbutis įteikia žymenį aktorei režisierei 
Elenai Dauguvietytei Kudabienei, pagerbiant ją už 50 metu veiklą 
lietuviu teatro scenoje. E. Šulaičio nuotr.

Biografijos žinyno JAV lietu
viai bendradarbis. (Yra kelių 
leidinių atstovas JAV).

Užsienio lietuvių spaudoje 
rašo beveik į visus lietuviškus 
laikraščius ir žurnalus: Tėviš
kės žiburiuose apie 10 m. rašė 
savaitinę skiltį „Čikagos vaiz
dai ir vargai” kurią po per
traukos buvo vėl atgaivinęs. 
Taip pat bendradarbiauja 
Drauge, Dirvoje, Amerikos lie
tuvyje (kur yra ir red. kolekty
vo narys), Eglutėje. Anksčiau 
bendradarbiavo Darbininke, 
Naujienose, Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Laike, Argentinos 
lietuvių balse. Buvo Lietuvių 
enciklopedijos bendradarbis.

Rašo ir į anglų kalba išei
nančius laikraščius. Kai būna 
Lietuvoje ypatingų švenčių, 
jas aprašo spaudoje, pvz., 
Sporto šventes, Pasaulio lietu
vių dainų šventes ir t.t.

E. Šulaitis ne tik žurnalis
tas, bet ir žurnalistas — foto
grafas, kurio daugiau negu 
pusantro tūkstančio nuotrau
kų yra spausdinta liet, spau
doje, o jo archyve yra gal dau
giau negu 10,000 nuotraukų. 
Tai vienintelis žurnalistas, 50 
metų rašantis ir fotografuo
jantis.

E. Šulaitis ne tik domisi 
sportu ir liet, visuomeniniu, 
kultūriniu gyvenimu, bet teat
ru ir muzika. Jis yra dalyva
vęs visuose liet, teatro rengi
niuose Čikagoje ir juos apra
šęs. Ypač aktyviai reiškėsi

Ilgas kelias su šokiu ir 
daina

Jadvyga Reginienė jau nuo 
pat mažens mėgo dainą ir 
šokį. Dar būdama moksleivė, 
labai domėjosi tautiniais šo
kiais ir apskritai visokiomis 
folklorinėmis žiniomis Lietu
vos mokyklose. Prieš pasi
traukdama iš tėvynės, pri
klausė chorui ir tautinių šokių* 
vienetui. Jau tada pasižymėjo 
gabumais, gastrolėse talkinin
kavo šokių vadovams. Atva
žiavus į Ameriką (Rochester, 
NY), šias įgytas žinias dar 
pagilino tautinių šokių kur
suose, kuriuos tada ruošdavo 
Lietuvių tautinių šokių insti
tutas. Nuo 1963 m. perėmė 
tautinių šokių grupę, kuriai 
anksčiau vadovavo Stasys 
Ilgūnas, su pasirinktu vardu 
„Lazdynas”. Nuo čia ir prasi
dėjo ilgas ir platus kelias.

J. Reginienė, turinti patyri
mo ir kituose organizaciniuose 

„Vaidilutės” teatro veikloje 
per dešimtį jo gyvavimo metų. 
E. Šulaitis yra redagavęs 
„Vaidilutės” teatro programi
nius leidinius bei VIII Š. Ame
rikos liet, teatro festivalio lei
dinį 1990.

Žurnalistas E. Šulaitis domi
si ir liet, muzika. 1981 m. 
įsteigė kompozitoriaus VI. Ja
kubėno draugiją. (Dabar yra 
jos pirmininkas). Jo pastango
mis, draugija grąžino į Lie
tuvą mirusio Vlado Jakubėno 
kūrybą. 1991 m. įsteigė kom
pozitoriaus VI. Jakubėno 
draugijos skyrių Lietuvoje.

Nuo 1993 m. E. Šulaitis 
priklauso Lietuvos Žurnalistų 
sąjungai, o taip pat ir Tarp
tautinei Žurnalistų federaci
jai. Yra Lietuvių žurnalistų 
sąjungos narys. (1960—1963 
Čikagos skyriaus vicepirmi
ninkas).

Yra priklausęs ir priklauso 
daugybei organizacijų, kai ku
rių buvęs ar tebėra pirminin
ku; dalyvavęs įvairių didžiųjų 
liet, renginių spaudos komisi
jose.

E. Šulaitis apdovanotas Ar
gentinos liet, laikraščio Lai
kas premija; Draugo premija, 
kaip vienas darbščiausių ir 
ištvermingiausių bendradar
bių, 2003-jų metų JAV LB 
Kultūros tarybos Žurnalisto 
premija ir Lietuvos Respubli
kos LDK Gedimino ordino ka
rininko kryžiumi.

Aldona Šmulkštienė

darbuose nesiribojo vien tik 
tautiniais šokiais. Priklauso 
„Arts Council of Rochester, 
NY”. Turi privilegijas kviestis

Jadvyga Reginienė.

Tautos kultūra — jos gy
vybės šaknys. Viena kultūros 
šaknų Amerikoje yra lietuviš
kos radijo valandėlės ir jų pro
gramos. Jos, tarsi paukščiai, 
pasklidę po visą Amerikos 
kontinentą — tikri lietuviško 
žodžio šaukliai. Jos susikūrė 
su pirmąja imigracijos banga 
ir gyvuoja iki šiol. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose dabar yra 
penkiolika veikiančių lietuviš
kų radijo programų. Per septy
niasdešimt metų Amerikoje 
yra buvę net 48 radijo progra
mos. Radijo valandėlėse skel
biamos naujausios žinios iš 
Lietuvos, lietuviškas žodis, 
muzika, dainos. Kai Lietuva 
buvo pavergta, daug progra
mos laiko buvo skirta laisvini
mo darbui. Radijo valandėlės 
informuoja klausytojus apie 
artimiausius renginius vieto
vėse.

Kaip ir kiekvienais metais, 
JAV LB Kultūros taryba tęsia 
tradiciją — skirti premijas lie
tuviškoms radijo programoms.

Alfonsas Dzikas.

ar siūlyti įvairius menininkus. 
Trejus metus priklausė „Arts 
Grant Panel” ir ten dalyvau
davo, kai buvo dalinami New 
York valstijos skirti pinigai 
nusipelniusiom organizacijom. 
Jos ir ata vyro Vinco pastan
gomis, buvo suruošta Anasta
zijos Tamošaitienės dailės 
darbų paroda amerikiečiams. 
Taip pat suorganizavusi mūsų 
tautinių rūbų modeliavimą 
vienoje kolegijoje. VII Tauti
nių Šokių šventės meno direk
torė. Su „Lazdyno” šokėjais 
dalyvavo Romoje Krikščiony
bės jubiliejaus minėjimo proga 
ir buvo tos programos koordi
natorė. Dar ir dabar prisime
nu, kai popiežius Jonas Pau
lius II iš trečio aukšto laimino 
tūkstantinę minią ir ten šo
kančius lazdyniečius, įvairių 
tautinių šokių pynę, Šv. Petro 
aikštėje.

Daugelį programų atliko Ro
chester, NY, ir aplinkiniuose 
miestuose. Net supažindino su 
mūsų tautiniais šokiais 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:

Premijos —jau dvidešimt pirmąjį kartą. — 1 psl. 

Susipažinkime su premijų laureatais. — 2 psl.

Pagerbtas muzikas Faustas Strolia. Paroda Lietuvos 
konsulate New York, NY. — 3 psl.

Muzikai A. ir D. Puodžiukai Premijų šventėje. Kanadiečiai 
atveža modernaus meno parodą. — 4 psl.

Radijo premijos atrankos ko
misija, išklausiusi atsiųstų 
programų įrašus ir apsvars
čiusi kartu gautus pareiški
mus, baigiamajame posėdyje, 
kuris vyko šių metu rugsėjo 9 
d., vienbalsiai nutarė — JAV 
LB Kultūros tarybai rekomen
duoti — 2003 metų radijo dar
buotojo premiją skirti Hart
ford „Tėvynės garsų” progra
mos vadovui Alfonsui Dzikui. 
Ši naujiena ypač džiugi Con- 
necticut valstijos „Tėvynės 
garsų” programos darbuoto
jams ir klausytojams. Apie Al
fonso Dziko nuoširdų darbą, 
kuriant ir vedant radijo lai
das, visų „Tėvynės garsų” 
klausytojų vardu parašė Ste
ponas Zabulis iš Manchester, 
CT. Skaitant jo aprašymą, su
žinai, kaip lietuviškas radijas 
reikalingas ir jo valandėlės 
laukiamos. Man asmeniškai 
malonu paskelbti šią naujieną 
apie Alfonso Dziko pasiauko
jamo darbo įvertinimą, mus 
sieja nuoširdus bendradarbia
vimas. Hartford lietuvių ra
dijo valandėlė „Tėvynės gar
sai” yra girdima per Hartford 
universiteto stotį, WWUH, 
91.3 FM, kiekvieną sekma
dienį tarp 5 ir 6 valandos va
karo. Programa yra inkorpo
ruota Connecticut valstijoje 
kaip pelno nesiekianti korpo
racija.

Hartfordo radijo valandėlės 
pagrindiniai tikslai yra nau
jausios naujienos iš Lietuvos 
ir vietinės žinios, lietuviškos 
muzikos transliavimas, prane
šimai, pasikalbėjimai, komen
tarai apie lietuvišką kultūrinę 
bei politinę veiklą.

Nukelta į 2 psl.

YMCA jaunas mergaites, ku
rios tam parodė labai didelį 
entuziazmą. Atliko programą 
Kodak auditorijoj. (O juk Ro
chester, yra vadinamas „Ko
dak City” — su daugiausia 
darbininkų). KPAA (Kodak 
Park Athletic Association) pre
zidentas atsiuntė Jadvygai 
padėkos laiškutį, pareikšda
mas, kad tie jauni šokėjai 
praskaidrino niūrią dieną ir 
atnešė publikai švelnios pava
sariškos nuotaikos.

Taigi, visuose pasirodymuo
se amerikiečių visuomenei vis 
skambėjo žodžiai: „Lithuania”, 
„Lithuanian dancers”, „Li
thuanian Culture”, „Lithua
nian colorfull costumes”, na, 
ir, žinoma, Jadvyga Reginie
nė. Tai Suvalkijos duktė, mū
sų poeto Maironio apdainuo
tos Lietuvos:

Ten kur sesutė rūta dabina 
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina 
Balnot ant rudens.

Kostas Mačiulis
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Arkivysk. J. Matulaitis ir 
Vaižgantas

Sės. Ona Mikailaitė
Kun. Juozas Tumas (1869- 

1933), kurį geriau pažįstame 
literatūriniu Vaižganto var
du, daugelį metų buvo uolus 
vyskupo Jurgio Matulaičio, 
dabar palaimintojo, gerbėjas. 
Vaižgantas po Matulaičio 
(1871-1927) mirties bene pir
masis viešai skelbė jo Šven
tumą.

Susipažino jiedu per Matu
laičio konsekracijos iškilmes 
Kaune, 1918 m., gruodžio 1 d. 
Šįmet kaip tik sueina 85-eri 
metai nuo tos dienos. 2003 m. 
balandžio mėn. taip pat suka
ko 70 metų nuo Tumo-Vaiž
ganto mirties 1933 m. Verta 
prisiminti abi šias iškilias 
mūsų tautos asmenybes, gyve
nusias anais audringais lai
kais.

1918 m. grįžęs iš Rusijos, 
kur dalyvavo Petrapilio lietu
vių seime, Tumas-Vaižgantas 
vėl apsigyvenęs Vilniuje, dir
bo laikraštininku Lietuvos 
aide, kurį redagavo Petras 
Klimas. Jam pasitraukus, ne
trukus redagavimą perėmė 
Vaižgantas. Įsitraukęs į politi
nę bei visuomeninę veiklą, jis 
domėjosi visa kuo, kas vyko 
atgimstančioje Lietuvoje. Su
žinojęs, jog kun. dr. Jurgis 
Matulaitis paskirtas Vilniaus 
vyskupu, labai džiaugėsi. Sa
vo atsiminimuose užrašė: 
„Tuomet Vilniuje vargą vargu- 
siems, rodės, lyg pirmoji saulė 
nušvito. Mums rodės, kad Vil
niaus vyskupijoje nebereiks 
kovoti už tautines lietuvių 
teises, R. K. bažnyčiose, pasi
baigs nelemti vyskupijos ad
ministratoriaus prel. Michal

Kun. Juozas Tumas Vaižgantas.

kevičiaus (save laikiusio len
ku ir pasirašiusio Michalkie- 
wicz) kovos būdai, kad naujas, 
tikras vyskupas, kalbų mo
kėdamas, sugebės patenkinti 
lenkus, lietuvius ir gudus... 
Tad laukėme pasiilgę ne tik 
Bažnyčios atstovo, bet ir šiaip 
jau išmokslinto inteligento, 
kuris nusimano socialinių da
lykų, taip reikalingų visokių 
sukretu metu”. (Arkiv. Jurgis 
Matulevičius, monografija: 
red. Kazimieras Čibiras, iš
leista tėvų marijonų Marijam
polėje 1933 m.)

Taigi kun. Tumas jau buvo 
prisirinkęs žinių apie būsimą 
vyskupą, tačiau neatrodo, kad 
jiedu būtų buvę asmeniškai 
pažįstami. Kaip spaudos at
stovas, kunigiškai apsirengęs, 
Tumas išsiruošė keliauti iš 
vokiečių okupuoto Vilniaus į 
Kauną drauge su Kazimieru 
Vizbaru, Lietuvos Valstybės 
tarybos reikalų vedėju, daly
vauti naujo vyskupo konsek
racijos iškilmėse. Tą kelio
nę traukiniu vaižgantišku 
šmaikštumu jis vėliau aprašė. 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
vokietis delegatų nepraleido, 
nors bilietus jie turėjo, bet 
trūko dokumento, liudijančio 
juodviejų higieną: „Stovime 
pusę valandos ar daugiau - 
nieko. P. Vizbaras vokiškai 
baras - nieko. Pagaliau 
antras skambutis. P. Vizbaras 
vokiškai šaukia: (Išsiuteliauk tu 
pats! O mes Valstybės tarybos 
nariai, to nesame reikalingi!) 
ir šoka per aukštą užtvarą. Aš 
paskui jį - net sutana 
neužkliuvo. Cerberis griebė 

mus už skvernų, bet pro lan
gelį nepasiekė...” (AJM, ten 
pat)

Lietuvos aide (1918, 157 nr.) 
Vaižgantas smulkiai aprašė 
Matulaičio vyskupiškus šven
timus, įvykusius Kauno kate
droje, pirmą Advento sekma
dienį, 10 vai. ryto. Šventimus 
suteikė žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius su 
dviem asistentais - Vilniaus 
kapitulos prelatu Karoliu Bai- 
ko ir Seinų kapitulos prelatu 
Matu Dabrila.

Patį iškilmingiausią apeigų 
momentą Vaižgantas aprašo 
itin vaizdžiai, mums primin
damas, kodėl jį laikome mūsų 
literatūros klasiku.

„Keistą įspūdį daro tasai 
Kauno katedros Prikryžiuo- 
tasis. Kiek ten visokių ‘apaš
talų’, kiek visokių pagraži
nimo gumbų, filiarų, piliast
rų, kamyzų, niškų, vis dėlto 
virš altoriaus plačiausia erd
vė, kurioje Prikryžiuotasis 
viešpatauja vienas... vienas... 
visų apleistas. Nė po Jo kojų 
parkritusios moters nejaukina 
mirties valandos.

Panašų įspūdį darė ir vys
kupo Jurgio konsekracijos va
landa. Aplink švytruoja kelio
lika asistentų. Blizga siūtiniai 
brangūs bažnytiniai apdarai. 
Keliolika jaunų levitų tarnau
ja. Vis dėlto, kniūbsčias kry
žium parkritęs, vyskupas Jur
gis prieš konsekruojantį jį 
vyskupą Pranciškų rodės vie
nas... vienas... visoje toje mi
nioje. Nieko bendra su iškil
me, nes ten mezgasi bendrovė 
su Prikryžiuotuoju; nes čia 
apsiimama Jo takai rodyti. 
Graudu, ašarojasi akys; ir bai
lė ūžčioja per kailį: ar te
sės?..”

Katedra buvo perpildyta 
žmonių. Vargonais grojo kom
pozitorius Juozas Naujalis, 
giedojo Kauno kunigų semina
rijos klierikų choras. Pasibai
gus konsekracijos apeigoms, 1 
vai. po pietų, prasidėjo sveiki
nimai. Jų buvo daug: sveikino 
dvidešimt kelerios lietuvių or
ganizacijos ir viena lenkų; 
sveikino ir prūsų, nekatalikų 
delegacija bei rusų šventikas 
kun. Ziemacki. Vyskupas Jur
gis visiems atsakinėjo tai lie
tuvių, tai lenkų kalba. Kalbė
jo maloniai, . krikščioniškai. 
Vaižganto žodžiais: „Visa tai
kos, meilės, teisybės ir nuo
lankumo dvasia, kuri buvo 
jaučiama vyskupo Jurgio atsa
kuose, sunku atskirais saki
niais atšviesti: jos tebuvo gali
ma gerti” (LA., nr. 157).

Gruodžio 8 d., Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventėje, 
įvyko naujo vyskupo ingresas 
į Vilniaus katedrą. Vaižgan
tas ir tose iškilmėse dalyvavo, 
vėliau prisimindamas jų ne
malonumą lietuvio ausiai bei 
širdžiai: „Vilniaus katedros 
kunigai visa darė, kad lietu
viškumas nebūtų per ingresą 
žymus. Prezbiterijoje nedavė 
vietos Lietuvos valdžiai ir lie
tuvių organizacijoms; nesuti
ko, kad popiežiaus (Benedikto

Arkivysk. Jurgis Matulaitis.

XV) laiškas (vyskupu paskyri
mo bula) būtų skaitomas gu
diškai, nors buvo išverstas. 
Tai buvo įkyrieji atsitikimai, 
kurie sudrumstė ingresą” 
(AJM, p. 134).

Vis dėlto, kniūbsčias kryžium parkritęs, 
vyskupas Jurgis prieš konsekruojantį jį 

vyskupą Pranciškų rodės vienas... 
vienas... visoje toje minioje.

Savo Užrašuose pats vysku
pas Matulaitis taip rašė apie 
ingreso iškilmes: „Minios 
laukė prie bažnyčios. Iš vysku
po sosto trumpai prabilau į 
kunigus lotyniškai, o paskui 
iš sakyklos: pirma lenkiškai, 
paskui lietuviškai. Kanaunin
kas asistentas evangeliją 
skaitė tik lenkiškai, prieš 
pradedant kalbas... Pabaigęs 
lenkišką pamokslą, paklau
siau, ar bus skaitoma evange
lija lietuviškai. Atsakė, kad 
čia nesą tokio papročio. Man 
atrodė, kad prieš lietuvišką 
pamokslą reikėjo paskaityti 
lietuviškai evangeliją. Tiek to, 
nieko nesakęs, prabilau lie
tuviškai. Į žmones kalbėjau 
karštai ir, kiek tik įstengiau, 
iš širdies. Regis, buvo ir len
kai, ir lietuviai patenkinti. Po 
sumos, grįždamas su prel. 
Hanusowiczium, dar kartą 
prašiau, kad Lietuvos tarybos 
ir valstybės atstovams užleis
tų pirmą vietą. Numaniau, 
kad čia kils daug nemalo
numų” (Užrašai: 1918, gruo
dis, p. 157-158; red. O. Mikai
laitė, Putnam, CT 1991).

Matulaičiui einant vyskupo 
pareigas Vilniuje, pirmaisiais 
jo valdymo metais, jiedu su 
kun. Tumu susitikdavo daž
nai. Vaižgantas liudija, jog 
„Vyskupas Jurgis buvo leng
vai prieinamas, nes visados 
buvo namie ir ypatingos etike
tas nesilaikė... Man tekdavo 
dažnokai sudrumsti Ganytojo 
ramybę kuriais nors audrin
gais sumanymais ir ekscen

triškais įvertinimais bėgamų
jų dalykų. Ganytojas buvo vi
sados kantrus ir maloningas, 
bet ir tiesos žodį atvirai pa
sakydavo” (AJM, p. 134).

Jurgis Matulaitis ir Tumas-

Vaižgantas - abi turtingos, 
bet skirtingos asmenybės. Tu
mas - karštas, sangviniško 
temperamento, giedrios nuo
taikos, humoru išmarginta 
kalba, lyg gyvsidabris visad 
kur nors skubantis, kuo nors 
užsidegęs, aukštaitiškai so
cialus, mėgstantis ir mokantis 
su žmonėmis bendrauti, geros 
ir atviros širdies. Matulaitis - 
stipriai apvaldyto choleriško 
temperamento, išore ramus, 
santūrus, kupinas suvalkie
tiško orumo, negreit kalbąs, 
tačiau malonus ir šiltas santy
kiuose su žmonėmis, juos 
pažinęs, malonaus liga pa
ženklinto veido, Dievo dvasia 
dvelkiantis. Artimiau susi
pažinę, pamėgo jie vienas kitą 
ir, atrodo, abu būdami sti
praus, įžvalgaus proto, su
gebėjo ir vienas kitą suprasti, 
atjausti.

Vyskupas Matulaitis gėrė
josi kun. Tumo jam pasakyta 
kalba jo konsekracijos Kaune 
proga. Savo Užrašuose jis pa
žymėjo: „Iš visų išskirti reikia 
kun. Tumo kalbą. Sakė: mes 
turime kunigų politikų, tauti
ninkų, visuomeninkų ir kitų 
kitokių, bet neturime kunigo 
tėvo, ganytojo. Kai reikia eiti 
išpažinties, kai nori atlikti re
kolekcijas, nėra kur, nei pas 
ką. Išreiškė linkėjimus, kad 
aš būčiau tas ganytojas, tėvas 
ir pasitikėjimą, kad kelsiu 
bažnytinius idealus ir žadin
siu Kristaus dvasią” Užrašai; 
1913, p. 155).

1919 m., bolševikams val
dant Vilnių, vyskupas Matu

laitis kelis sykius siuntė kun. 
Tumą, kaip patikimą savo at
stovą, tartis su Kapsuku. 
Vėliau, lenkams užėmus Vil
nių ir kun. Tumui tuomet 
esant Lietuvos aido redakto
riumi bei įsivėlus į visokią lie
tuvišką veiklą, lenkams jis ge
rokai užkliūdavo. Lenkai jį 
skųsdavo vyskupui. Viena 
proga prel. Michalkevičius 
pranešė, jog lenkai pasipikti
nę kad kun. Tumas su kun. 
Abaravičium nuolat su žydais 
tariasi prieš lenkus. Vyskupo 
pakviestas pasiaiškinti, kun. 
Tumas nurodė, jog tiems 
skundams nėra jokio pagrin
do. Besikalbant vyskupas Ma
tulaitis jam priminė dar 
anksčiau girdėtą nusiskun
dimą, jog lenkės davatkos pik
tinasi, mačiusios kun. Tumą 
po Vilnių vaikščiojantį be su
tanos, dėvintį kažkokį margą 
švarką. Tumas iš savo pusės 
pasiteisino, kad tokiais dra
bužiais grįžęs iš Rusijos ir 
kitų neturįs. Savo sudėvėtą 
sutaną taupo šv. Mišioms lai
kyti. Vyskupas už tai nebarė, 
patarė vilkėti tuo, ką turi, kol 
teks sulaukti geresnių laikų.

1919 m. vasario 28 d., vys
kupas Matulaitis pažymėjo 
savo Užrašuose, jog labai 
anksti rytą gavęs iš kun. 
Tumo laiškelį, prašantį užeiti 
į jo butą aprūpinti sakramen
tais, nes sunkiai susirgęs 
smegenų uždegimu. Atlaikęs 
šv. Mišias 6 vai. ryto, vysku
pas nuskubėjo pas Tumą. Su
teikė jam sakramentus ir dar 
valandėlę su juo pasišnekėjo. 
Vyskupas greit suvokė ligonio 
padėtį: „Matyt, jo vaizduotė 
labai buvo sujudusi ir galvą 
jam skaudėjo. Nuolat ranka 
griebėsi už galvos. Atrodė su
silpnėjęs. Labai man jo gaila 
buvo. Tai gabus rašytojas: jo 
raštai nepaprastai vaizdingi. 
Jis pats, nežiūrint kai kurių 
silpnybių, doras, geras kuni
gas, skaisčiai grynos sielos 
žmogus: idealistas, karštai 
mylįs savo tėvynę, visa šir
dimi jai atsidavęs. Gal per 
daug pasidavė tautiškumo 
srovei ir per daug paskendo 
pasauliniuose darbuose. Iš ti
krųjų, jis sirgo ne smegenų 
uždegimu, o tik dėmėtąja šil
tine. Dieve duok, kad pas
veiktų” (Užrašai: 1919, vasa
rio 28 d., p. 216-217).

Tuo metu, kai kun. Tumas

Pasaulyje nieko nėra be tikslo. Ir jis 
atidavė save visą — žmonėms.

kovojo už lietuvių teises lenkų 
okupuotame Vilniuje, laikino
joje sostinėje Kaune buvo ku
riamos Lietuvos valstybės 
įstaigos, leidžiami laikraščiai. 
Prezidentas Antanas Smetona 
pasigedo energingojo kun. 
Tumo ir kvietė persikelti į 
Kauną. 1920 metų pradžioje 
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jis atvyko apsidairyti. Jam pa
tiko Kaune verdantis tautinis 
gyvenimas, nes čia gyveno ir 
dirbo Lietuvos šviesuomenė. 
Iš Vilniaus į Kauną jis per
sikėlė 1920 m. kovo mėnesį. 
Lietuviai vilniečiai jį su liū
desiu išlydėjo. Kun. Tumas 
tačiau ir toliau domėjosi tuo, 
kas dedasi Vilniuje. 1920 m. 
spalio 8 d. jis Lietuvos aidui 
parašė aštrų straipsnį, pava
dintą: „Lietuvių Golgota Vil
niuje”. Tame straipsnyje ypač 
atjautė vyskupo Matulaičio 
sunkią padėtį Vilniuje:

„Pereitą savaitę buvo suda
ryta kita demonstracija jau 
politinė, jau tiesiai prieš vys
kupą lietuvį, Dr. Jurgį Matu
levičių. Minios slankiojo šauk
damos: ‘Šalin lietuvį!...’ Dr. 
Jurgis Matulevičius per gerai 
žinomas Rymui, kad jis leistų 
intrygoms jį išversti iš sosto ir 
vyskupiją palikti tikrai dva
siškai pražūčiai. Vilniaus su
pūdytoms širdims tik vysku
pas vienuolis tegali būti vais
tas”.

Matulaičiui mirus Kaune 
1927 m., sausio 29 d., Tumas- 
Vaižgantas dalyvavo jo laido
tuvėse, toje pačioje Kauno 
katedroje, kur prieš devyne
rius metus matė jį konsekruo
jamą vyskupu. Tuo metu 
Vaižgantas dėstė lietuvių lite
ratūrą Vytauto Didžiojo uni
versitete ir buvo Vytauto 
bažnyčios rektorius - darbai, 
kuriuos tikrai būtų pagyręs 
vyskupas Matulaitis.

Kai marijonai sumanė leisti 
monografiją paminėti Matu
laičio mirties penkmetį, du 
Vaižganto straipsniai jon pa
teko. Nuostabiai šiltai ir 
įžvalgiai jis apibūdino daug 
iškentėjusį, šviesų Matulaičio 
veidą:

„O betgi skaisčiai spindėjo jo 
veidas. Jis šypsojos visiems, 
draugams, šalininkams ir 
priešininkams. Kam ir dėl ko? 
Šeštoje dešimtyje metų jo 
vyzdyje tebebuvo jaunatvės 
ugnelė neprigesusi. Dėl ko? 
Kas jam tai padarė. Liga, tas 
didysis gyvenimo filosofas, iš
minties šaltinis, prizmė, per 
kurią tikriau matai pasaulio 
vertybes. Ji gera ir bloga 
įtikslina. Kirkščioniškai doro
damas, tobulėdamas Dr. Ma
tulevičius apsisprendė: jei 
mano gyvybė ne man džiaug

tis, tai vis tiek ji reikalinga - 
kitiems. Pasaulyje nieko nėra 
be tikslo. Ir jis atidavė save 
visą - žmonėms...” (AJM, p. 
67)

Vaižgantas mirė 1933 m. ba
landžio 29 d. Kaune, sulaukęs 
64 metų, Matulaitį pragyve
nęs šešerius metus.
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Baleto artistas yra ir aktorius, 
ir muzikantas, ir viskas kartu
Šio mėnesio pradžioje Čikagoje lankėsi Lietu

vos nacionalinio operos ir baleto teatro balerina 
Eglė Špokaitė. Apie jos išvyką į JAV, balerinos 

karjerą bei Lietuvos nacionalinį operos ir baleto 
teatrą apskritai lapkričio 10 d., pasibaigus 
E. Špokaitės repeticijoms su Joffrey baletu, 

kalbėjosi mūsą korespondentas 
Leonas Narbutis.

—Kokia proga lankotės 
Čikagoje?

—Mus atsiuntė Baleto teat
ras repeticijoms, nes pavasarį 
ruošiasi naujai premjerai — 
amerikietiško baleto vakarui. 
Vakaras bus iš trijų dalių, ir 
kiekviena dalis — skirtingo 
autoriaus bei choreografo. 
Viename tų baletų Gerald Ar- 
pino „The Secret Place”, daly
vausime ir mes. Kelionė dar 
yra džiugi ir tuo, kad tenka 
dirbti su pačiu baletmeisteriu, 
nes vargu, ar baletmeisteris 
būtų vykęs į Lietuvą. Daž
niausiai, jeigu yra statomas 
naujas baletas, atvyksta pats 
baletmeisteris arba jo asisten
tas, bet dėl užimtumo asisten
tas į Lietuvą neatvyko, užtat 
mes atvažiavome į Čikagą ir 
visą savaitę dirbome su Ge
rald Arpino. Šis baletmeiste
ris yra gerai žinomas baleto 
pasaulyje. Jis su Robert Jof
frey yra Joffrey baleto trupės 
įkūrėjai. Trupė egzistuoja nuo 
1956 metų.

—Baletas yra neatskiria
ma Jūsų gyvenimo dalis. 
Kodėl pasirinkote baleto 
meną savo gyvenimo tiks
lu. Iš tikrųjų, tai tikslas, ar 
ne?

—Ne visai pavadinčiau tai 
tikslu, o gyvenimo būdu. Pasi
rinkti vėlgi nesirinkau todėl, 
kad šoku nuo pat vaikystės, 
nuo pat pirmųjų dienų. Ačiū 
Dievui, kad susiklostė aplin
kybės taip, jog neiškilo kliū
čių ir nereikėjo atsisakyti ba
leto. Nuo pat pradžių nebuvo 
nei klausimo, kad norėčiau 
dalyvauti tame gyvenime. Ži
noma, kartais žmonėms nepa
vyksta dėl tam tikrų aplinky
bių pasiekti tai, ko jie trokšta, 

bet, mano atveju, aplinkybės 
buvo labai dėkingos.

—Skaičiau Jūsų biografi
jos bruožus, kuriuose sako
ma, jog kiekviename sce
nos pasirodyme Jūs sujun
giate ar vienijate savo ba
leto sąvoką su teatru. Argi 
baletas nėra teatras?

—Tai nebuvo mano asme
niški žodžiai — aš jaučiu pa
gal išsireiškimą. Bet man daž
nai sako ir mane vadina bale
to artiste, kuri dirba daugiau 
kaip aktorė. Aš pati tuo neti
kiu, nes kiekvienas baleto ar
tistas yra ir aktorius, ir muzi
kantas, ir viskas kartu. Jeigu 
pradėsime skirti baletą nuo 
teatro, baletą nuo muzikos ir 
kalbėti tik apie baleto šaką, o 
ji dažnai ir būna taip vertinai 
ma, palyginus su muzika ar 
teatru, tai tada gali atrodyti, 
kad ji per daug primityvi: per 
daug blizgučių, puošnumo ele
mentų, lyg tai būtų lengvesnė 
meno šaka. Mano nuomone, 
taip nėra.

—Manyčiau, kad jokia ki
ta meno šaka nereikalauja 
tiek fizinių jėgų, kaip bale
tas?

—Fizinio pajėgumo tai tik
rai reikia. Man yra tekę dirbti 
dramos teatre, kur dramos ar
tistams atrodo, kad jų spek
taklis yra fiziškai sunkus, 
man jis... Aš kitaip žiūriu...

—Turbūt kalbate apie Ei
munto Nekrošiaus statytą 
Šekspyro dramą „Otelio”, 
kur vaidinote su Vladu 
Bagdonu?

—Taip.
—Atrodo, kad labai leng

vai pereinate iš baleto į 
dramą, ar galima Jus va
dinti aktore?

—Manau, kad ne. Kiekvie
nas turi dirbti savo darbą. Ir 
laimingas tas, kuris atranda 
save, savoje vietoje. Aš žiūriu 
į darbą dramos teatre, kaip į 
laimės nusišypsojimą, kur ga
liu susitikti, susidurti dar 
stipriau ir iš arčiau paben
drauti su kita meno šaka, su 
iškiliais žmonėmis, kurie dir
ba tame mene. Kitaip mąstan
tys, kitaip žiūrintys, nors ir tą 
patį kalbantys, visuomet pra
turtina bendraujančių aplin
ką. Kai gali arčiau jų pabūti 
— šiuo atveju teatre — pasi
žiūrėti kaip apie tuos pačius 
jausmus yra kalbama arba 
kaip jie yra interpretuojami, 
tada supranti, kad juos gali
ma pajusti, arba kalbėti visai 
kita kalba, kitomis išraiškos 
priemonėmis statyti spektak
lį. Tas patyrimas ir susidū
rimas su kitomis meno šako
mis yra labai įdomus. Man, 
kaip balerinai, kaip savo sri
ties profesionalei, ir kaip žmo
gui, yra ne tik įdomu, bet ir 
svarbu visa tai išgyventi.

—Kiek teko Jus matyti 
scenoje, atrodo, kad vis
kas, ką darote, ką atlieka
te, visi Jūsų veiksmai yra 
gan intensyvūs.

—Norėčiau paprieštarauti. 
Iš tiesų gal tai ir nėra prieš
taravimas. Sakykim, kad ir 
šitas darbas, kurį dabar da
rau. Jeigu vienu žodžiu galė
čiau išsireikšti, tai tas žodis 
būtų subtilumas. Baletmeiste
rio Gerald Arpino žodžiai, 
apibūdinantys šį baletą, nuo 
pat pradžių buvo, kad jį reikia 
atlikti subtiliai. Labai seniai 
negirdėjau balete šio žodžio ir 
tokio reikalavimo, o aš esu jo 
pasiilgusi.

—Kalbant apie pasirink
tą meno šaką, ar Jūs mie
liau dirbate klasikiniame 
balete, ar modernusis šokis 
Jus taip pat domina, o gal 
iš viso nedaro skirtumo?

—Pati sąvoka klasikinis šo
kis ir modernus šokis šian
dieną yra pametusi ribas. Gal 
galėtumėte konkretizuoti, ką 
Jūs įsivaizduojate, kalbėda
mas apie klasikinį ir modernų 
šokį?

E. Špokaitė — Odilija P. Čaikovskio balete „Gulbių ežeras”.

—Klasikinis, tai grįžimas 
į praėjusio šimtmečio pra
džią...

—Tas, kuris buvo pastaty
tas prieš šimtą metų ir išliko 
iki šių dienų? Pavyzdžiui 
toks, kaip „Žizelė”?

—Arba Anos Pavlovos re
pertuaras?

—Aha, kas yra statoma šio
mis dienomis — tai modernus 
šokis. Modernus šokis dabar 
yra tiek plati sąvoka, kad jis 
gali būti nuo Pina Bausch iki 
Eismano. Nors skirtingi cho
reografai, bet visa tai vadinasi 
moderniu šokiu. Taigi, klasi
kinis baletas, neo-klasikinis, 
tai baletas, kuris gali būti 
statomas ir šiom dienom, ir 
vėliau. Klasikiniu pagrindu 
statomi spektakliai irgi yra vi
sai modernūs. Kartais jie gali 
būti tiek modernūs, ir kas la
bai dažnai atsitinka, kad 
juose dalyvauja žmonės be 
specialaus pasiruošimo, žmo
nės iš gatvės, kurie tiesiog 
mėgsta judėti. O tai irgi yra 
vadinama moderniu šokiu.

—Alios Sigalovos „Gelto
nasis tango” , Jūs ten daly
vavote. Ką galėtumėte pa
sakyti apie šį baletą?

—Aš manau, kad tai yra 
visiškai modernaus šokio 
spektaklis, savaime, būtent 
jos stiliumi. Ši baletmeisterė 
turi labai savitą stilių, nes ji 
yra daug dirbusi su dramos 
teatru. Jos pirmosios trupės 
buvo sukurtos taip, kad jose 
šoko dramos teatro artistai. Ji 
buvo atvykusi su gastrolėmis į 
Lietuvą ir gastrolės praėjo 
sėkmingai. Vėliau Alia pra
dėjo statyti spektaklius baleto 
artistams, nes pati yra baigu
si baleto mokyklą. Jos pagrin
dai yra klasikinės balerinos. 
Ar man įdomu? Aišku, įdomu, 
nes aš bandau viską daryti ir 
šis baletas yra vienas įdomes
nių darbų, užėmusių kažkada 
mano karjeroje svarbią vietą. 
Dirbau su Alia gana daug pa
našių darbų, kaip „Geltonasis 
tango”, bet man yra artimiau
si neo-klasikiniai, žinoma, ir 

klasikiniai, tik ne visi. Toks, 
kaip „Žizelė” man yra labai 
artimas.

—Jūsų laimėjimai kon
kursuose, Jūsų apdovanoji
mai — čia reikėtų bent ke
lių minučių juos visus ap
tarti.

—Esu dalyvavusi ir man 
neblogai pasisekė. Iš tiesų, 
yra viena trečia ir trys pirmos 
vietos. Galbūt įdomiau, kad 
pirmas vietas laimėjau, šok
dama „Žizelę”, o „Žizelė” ba
leto artistui ar tos srities pro
fesionalui daug ką pasako, 
nes šis baletas yra labai pavo
jingas ir rizikingas dalykas, 
kai dalyvauji su tokiu kūriniu 
konkurse. Esu šokusi daug 
man artimų neo-klasikinių 
spektaklių, bet nei vienas jų 
nėra tapęs klasika. Šiuo metu 
Europoje ir JAV pagrindinę 
vietą užima neo-klasikiniai 
spektakliai, tai tokių balet
meisterių, kaip Balancine ar 
to paties Arpino, Kiliano. Gal
būt daugiau modernius, bet 
tuo pačiu ir neo-klasikinius, 
spektaklius stato Kranko ar 
Makmiliana, o jų pavardės 
yra žinomos visame pasaulyje, 
užimančios pačią didžiausią 
visų baleto trupių repertuaro 
dalį. Deja, pas mus Lietuvoje 
nėra nei vieno šių autorių 
pastatyto spektaklio. Nei vie
no niekad ir nebuvo. Buvo 
bandyta lyg ir peršokti šį 
tarpsnį. Mes turėjome tary
binį repertuarą, tai yra rusų 
baleto klasiką. Paskui pradė
jome statyti modernius pasta
tymus. Tai, kad yra pasauli
nio garso spektakliai, kurie 
galbūt kažkokioms trupėms 
net atsibodę nuo dažno šoki
mo, o pas mus jų nebuvo. Šis 
Arpino baletas, dėl kurio atvy
kome, yra pirmas neo-kla- 
sikinio baleto spektaklis, kla
sika tapusia autoriaus kūri
nys, kurį šoksime Lietuvoje.

—1998 m. Vašingtone Jūs 
dirbote su Rostropovičium, 
kai jis šventė savo jubi
liejų. Amerikos kritikai ši
taip apibūdino Lietuvos 

baleto trupę, kuri dalyvavo 
tame spektaklyje: „Lietu
vių šokėjai iš Vilniaus pasi
rodė, kaip gera sovietų sti
liaus trupė”. Ar tokia cita
ta dar ir šiandieną sekioja 
Lietuvos baletą?

—Aš ne tik nenorėčiau, bet 
turbūt ir negalėčiau viso to 
paneigti. Viena vertus, šis pa
lyginimas didžiausia dalimi 
buvo toks, nes mes šokome so
vietinį spektaklį. Baleto artis
tui yra labai paprasta — jis 
atlieka kūrinį. Jeigu jis atlie
ka sovietinį kūrinį, galima sa
kyti, kad tai sovietinio sti
liaus trupė. Sunku įvertinti 
trupę, netgi labai profesiona
liam kritikui, nemačius kitų 
tos trupės pastatymų.

Kitas dalykas. Jis nebuvo 
visiškai neteisus, taip sakyda
mas, todėl, kad baleto trupės 
struktūra, pamokos, trenažas 
užima labai didelę dalį, o tai 
ir duoda įtaką vėlesniam tru
pės šokimui, ar spektaklio at
likimui. Čia pedagogų darbas. 
Pati trupės struktūra vis dėl
to yra iš sovietinių laikų, bet 
ji po truputį keičiasi. Keičiasi 
ir repertuaras, nors senų lai
kų įgūdžiai ir gradacija tarp 
solistų, kad ir tie patys tre- 
nažai, netgi muzika trenažo 
metu, visa tai primena senuo
sius laikus. Labai norėtųsi, 
kad šiek tiek keistųsi, gal dėl 
to, kad esu apvažinėjusi dide
lę pasaulio dalį, mačiusi ir ge
rų, ir blogų pusių. Pa
vyzdžiui, kai mes čia 
atvažiavome, iš karto Joffrey 
baleto trupės žmonės pasakė, 

Nerijus Juška ir Eglė Špokaitė Boriso Eifmano balete „Rusiškasis 
Hamletas”. M. Raškovskio (Elta) nuotr.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Išsamus pokalbis su pirmaujančia balerina. — 1 psl. 

įteiktos JAV LB Kultūros tarybos skirtos premijos. — 2 psl. 

Atrastas baltų kultūros paminklas. B. Marcinkevičiūtės 
„Neparašytas laiškas”. E. Samulionytės fotoparoda. — 3 psl.

Naujas Mykolo Sluckio romanas. Leidiniai. — 4 psl.

kadangi atvykome iš Europos, 
esame stipresni ir reikės 
mažiau laiko apšilimui, mes 
viską greičiau išmoksime. Tai 
yra pliusas, kai profesionalai 
mus taip vertina, o mes 
atvažiavę matome labai daug 
ir galime įsisavinti daug gerų
jų šios trupės savybių.

—Jūs sakote „mes”. Kas 
daugiau be Jūsų dalyvauja 
šioje išvykoje?

—Mano partneris Nerijus 
Juška, su kuriuo ir atliksime 
šį baletą. Jis yra jaunesnis, 
galbūt mažiau važinėjęs, gal
būt tai pirmas jo darbas tru
pėje. Kadangi važiavom ne su 
savo teątro gastrolėmis, bet 
padirbėti kitoje trupėje, bent 
jam, tai buvo labai didelis at
radimas, visiškai kitas požiū
ris į darbą. Turiu pasakyti, 
kad labai norėčiau matyti kai 
kurias tokios trupės savybes 
mūsų teatre. Antra vertus, 
mūsų trupė yra labai stipri, o 
pasauline prasme, sakykim, 
aukščiau vidutinio lygio.

—Ar esate patenkinta sa
vo karjeros progresu?

—Jeigu vaikystėje kas būtų 
pasakęs, kad mano gyvenimas 
susiklostys taip, kaip susi
klostė, nebūčiau patikėjusi. 
Tikėjausi šokti solo, bet, kad 
pasieksiu tiek ir galėsiu važi
nėti po pasaulį, šokti pagrin
dinius vaidmenis spektak
liuose, to niekada nesitikėjau. 
Žinoma, turėjau konkrečių 
svajonių, bet jos nesiekė šito 
lygio, kuriame esu.

Nukelta į 2 psl.
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Valdovų rūmų
Napoleonas Kitkauskas

architektūros raida

Po trečiojo Lietuvos — 
Lenkijos valstybės padalijimo 
(1795) Vilniaus Žemutinės pi
lies Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rūmai Vilniaus gu
bernatoriaus Jano Frieselio 
parėdymu buvo išgriauti. Tuo 
buvo siekiama greičiau atkur
ti Vilniaus gubernijos įvaizdį 
ir sunaikinti Lietuvos valsty
bingumo simbolį.

1831 m. sukilimo metu nu
tarta Vilniaus pilių teritorijoje 
įsteigti tvirtovę okupacinei 
rusų kariuomenei. Dėl tos 
priežasties vėl buvo griauna
ma daug istorinę vertę tu
rinčių pastatų: gynybinių 
sienų išlikę ruožai, senasis 
vyskupo namas, vikarų, kapi
tulos namai, kasami tvirtovės 
įtvirtinimams grioviai, šalia 
griovių įrengiami pylimai. 
Išliko tik Vilniaus Katedra, 
varpinė bei keletas mažesnių 
pastatų, pritaikytų kareivi
nėms. Apie Vilniaus pilis, jų 
turtingą praeitį liudijančių 
pėdsakų mažai tebuvo likę. 
XIX-XX a. buvo tik Aukš
tutinės pilies rūmų ir bokštų 
skurdūs griuvėsiai simboliza
vo Vilniaus pilis. Pilių teritori
ja buvo mažai prižiūrima, bu
vusio arsenalo teritorijoje XIX 
a., o taip pat XX a. buvo rusų, 
vėliau lenkų, o po II pasauli
nio karo — sovietų kareivinės.

Pokario metais kai kurie 
darbai pilių teritorijoje buvo 
daromi. 1965-1970 m. atkasti 
Šv. Onos — Šv. Barboros 
bažnyčių pamatai, jų paviršiai 
užkonservuoti. Ilgas kareivi
nių pastatas (senasis arsena
las) po rekonstrukcijos pritai
kytas Istorijos ir etnografijos 
muziejui. Senojo arsenalo ryti
nis korpusas atstatytas ir pri
taikytas Taikomosios dailės 
muziejui.

Apie Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių (Valdovų rūmų) lie
kanų tyrimus, jų atkūrimą

Į Lt L1ETUVOS VALDOVŲ ROMUS!
J Kamarauskas Valdovų rOmai ir Aukštutini pilis. t894 m

Lietuvos pašto 500,000 tiražu išleistas 1 Lt pašto ženklas 
„Atstatome Lietuvos valdovų rūmus”.

Dalis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės antspaudų, kurių restauravimu rūpinasi Valdovų rūmų 
paramos fondas.

dar nebuvo kalbama. Tačiau 
1983 m. Architektų sąjungai 
paskelbus konkursą parengti 
Vilniaus senamiesčio ribose 
Nacionalinės dailės galerijos 
eskizinį projektą, viename iš 
24 darbų siūlyta galerijai pa
naudoti atkurtus Žemutinės 
pilies rūmus. Recenzentai, 
vertinę pateiktus konkursui 
darbus, pareiškė: „Atkurtų ku
nigaikščių rūmų pritaikymo 
galerijai siūlymas įdomus, 
tačiau nesavalaikis. Lietuva, 
Vilnius — tai ne Varšuva”. 
Konkurso žiuri komisija ne
skyrė premijos, nors darbą vis 
tik pažymėjo diplomu.

1987-1988 m. buvo Atgimi
mo metai. Visuomenėje 
plačiau prabilta apie svarbą 
pažinti savo bei Vilniaus pilių 
praeitį. Ką tik neseniai žmo
nių dėmesį buvo prikaustę ra
diniai Katedros požemiuose. 
Svarstyta, spėliota, ar atkasti 
pirmosios Katedros pamatai 
yra iš Karaliaus Mindaugo 
laikų. Daugelis ekskursijų 
norėjo tuos pamatus, Katedros 
požemius pamatyti.

1987 m. pradėti nuodugniai/* & pietų, vakarų ir šiaurės jį 
tirti Gedimino kalno vaka- juosė senoji Vilnios vaga. Sitirti Gedimino kalno vaka- juosė senoji 
rinėje papėdėje stovinčio 
dviaukščio namo rūsiai, sie
nos. Paaiškėjo, kad XIX a. 
pradžioje šio pastato statybai 
panaudoti neišgriauti kuni
gaikščių rūmų rytų korpuso 
rūsiai, dalis pirmo aukšto 
sienų. Kartu su Sąjūdžio 
idėjomis žmonės prabilo, kad 
reikia atstatyti Žemutinės pi
lies rūmus — Lietuvos valsty- Johano Georgo Maksimilijano 
bingumo centrą — nugriautą 
svetimųjų. Siūlyta statybą 
pradėti tuoj pat. Bet tuo metu 
mes dar beveik neturėjome tos 
tyrimų medžiagos, kurią da
bar turime. Ir paminklotvar
kos metodika įsakmiai reika
lauja prieš pradedant 
istorinėje aplinkoje bet ko
kius darbus, atlikti nuodug-

nius tyrimus, sukaupti reika
lingą medžiagą. Todėl labai 
gerai, kad rūmų praktinio at
statymo darbų pradžia nusi
tęsė, o tyrimai vyko iki pasta
rojo meto. 1987 — 2002 m. 
buvo tiriamas maždaug 1,5 ha 
plotas buv. Žemutinės pilies 
kunigaikščių rūmų vietoje, jų 
aplinkoje.

Pirmykštis reljefas Gedi
mino kalno vakarinėje 

papėdėje.

Vakarinėje ir pietinėje 
aukštutinės pilies (Gedimino 
kalno) papėdėje žemės pa
viršius dabar beveik lygus, tik 
su nedideliu nuolydžiu žemėja 
į pietvakarių pusę. Aukščių 
skirtumas tarp H abs. 95.20 m 
ir H abs. 93.50 m altitudžių. 
Prieš 600-700 metų žemės pa
viršius čia buvo kitoks; Gedi
mino kalno vakarinė papėdė 
buvo į vakarus ištįsusio 
kyšulio formos, tas kyšulys 
siekė Arkikatedros pietvaka
rinį kampą bei varpinę. 
Kyšuįys buvo 3-7.5 m aukščio, 

vaga vadinta kairiąja, o tarp 
Gedimino kalno ir Kreivosios 
pilies kalno iki šiol tebesanti 
Vilnios vaga vadinta deši
niąja. Pastaroji, geologų nuo
mone, iškasta XIII a. pabai
goje ar XIV a. pradžioje. Abie
jų Vilnios atšakų — kairiosios 
ir dešiniosios — vietą XVIII a. 
pradžioje gana tiksliai rodo 

fon Fiurstenhofo apie 1725- 
1737 m. sudarytas Vilniaus 
planas. Kyšulį iš rytų saugojo 
Aukštutinės pilies (Gedimino) 
kalnas.

Per pastaruosius kelis de
šimtmečius Žemutinės pilies 
teritorijoje atliktų geologinių, 
archeologinių ir architek
tūrinių tyrinėjimų analizė
rodo, kad Vilnios kairiosios 
vagos vieta, kaip parodyta 
J.G.M. Fiurstenhofo plane, 
nėra pirminė. Nustatytos 
žemiausios reljefo vietos, ku
riomis, be abejonės, tekėjo pir
mykštė Vilnia. Ši Vilnios vaga 
buvo gerokai arčiau kyšulio 
pietinio šlaito.

Pirmykščio reljefo vaizdą 
ruože tarp Arkikatedros ry
tinės sienos ir Aukštutinės pi
lies (Gedimino) kalno ypač lei
do patikslinti Lietuvos Di
džiųjų kunigaikščių rūmų te
ritorijos, jos kultūrinių sluoks
nių, siekiančių iki 6-8 m. 
storį, 1987-2002 m. tyrimai. 
Jų metu pirmykštis žemės pa-

viršius čia buvo pasiektas 
daugelyje vietų. Buvo sudary
tas rūmų aplinkoje buvusio 
pirminio reljefo izohipsių pla
nas.

Gedimino kalno vakarinėje 
papėdėje kyšulio pradžia siau
ra: ties rūmų korpuso pietine 
siena, A rūsio zonoje, kyšulio 
plotis viršuje yra vos 7 metrai. 
Už 15 m į vakarus kyšulio 
paviršius H abs. 94.00 m alti
tudės lygyje praplatėja iki 18 
metrų. Dar toliau į vakarus 
kyšulio viršus pamažu žemėja 
ir ties kunigaikščių rūmų va
karų korpuso rytine siena 
pažemėja net trimis metrais, 
toliau — nusitęsia po Arkika
tedros centrine dalimi. 
Kyšulio abiejų šoninių šlaitų
— pietinio ir šiaurinio — 
žemėjimas gerokai ryškesnis. 
Pietinio ir šiaurinio šlaitų 
nuolydžio kampai siekia 20- 
22*.

Kyšulio forma nulėmė čia 
statomų ankstyvųjų pastatų ir 
vėlesnių jau renesansinių 
rūmų korpusų išsidėstymą, 
taip pat renesansinių rūmų 
trapecinę vidaus kiemo formą.

Per kyšulį išveskime są
lyginai išilginę ašį. Už 50-60 
m. į pietus nuo jos yra 
žemiausia pirminio reljefo 
vieta — H abs. 87.00 m. Tai 
Vilnios kairiosios atšakos pir
mykštės vagos ašis. Renesan
sinių rūmų pietryčių kampas 
nuo pastarosios vagos ašies 
buvo nutolęs maždaug per 26- 
29 m., o pietvakarių kampas
— per 7-10 m.

Senoji Vilnios vaga maždaug 
ties Arkikatedros varpine ap
juosusi vakarinį kyšulio galą, 
pro Arkikatedros Valavičių 
koplyčią darė posūkį šiaurės 
rytų link ir, paklusdama 
tuometiniam reljefui, glau
dėsi prie kyšulio šiaurės rytų 
šlaito, priartėjo prie Gedimino 
kalno erozinės griovos. Nuo 
Arkikatedros zakristįjos šiau
rės rytų kampo iki Vilnios se
nosios vagos tebuvo apie 50 
metrų. Žemiausi pirminio įže- 
mio paviršiai, siekiantys H 
abs. 86.00 m altitudę, rasti 
išsidėstę po naujojo arsenalo 
pietvakarine dalimi. Nuo čia 
senoji Vilnios vaga suko į 
šiaurę ir jungėsi su Nerimi.

Didžiųjų kunigaikščių rūmų 
teritorijoje atkastų pietų kor
puso rūsių viduje gruntinio 
vandens paviršius šiuo metu 
rastas ties H abs. 90.70-91.10 
m altitudėmis.

Šis gruntinio vandens lygis 
faktiškai sutampa su kuni
gaikščių rūmų išlikusių grin
dų lygiu. Tačiau prieš 600— 
700 metų gruntinis vanduo čia 
buvo 3-4 metrais žemiau. 
Gruntinis vanduo pakilo tik 
tada, kai XVIII a. buvo užpilta 
žemėmis ir griuvenomis visa 
kairioji Vilnios vaga. Į vaka
rus (dabartinėje Katedros 
aikštėje) ir į rytus nuo kuni
gaikščių rūmų (kyšulio šlaito 
apačioje) rasta nemažai medi
nių pastatų liekanų, kurių 
medinės grindys yra išlikę 
1,5-2 metrais žemiau grunti
nio vandens dabartinio lygio. 
Vandeniu užpilamų grindų 
niekas neįrenginėja. Visa tai

Dr. Napoleonas Kitkauskas (pirmasis iš dešinės) aiškina lankytojams Valdovų rūmų atstatymo 
darbų eigą.

akivaizdžiai liudija, kad kyšu
lio papėdėje XIII-XIV a. buvo 
palyginti sausa. Kol čia tekėjo 
senoji Vilnia, ji labai gerai 
drenavo vandenį.

Pagal ligšiolinių tyrimų duo
menis Gedimino kalno vaka
rinės papėdės kyšulio viršuje 
bei jo aplinkoje jau nuo mūsų 
eros pirmojo tūkstantmečio 
vidurio buvo nemaža gyven
vietė. Tai liudija kyšulio vir
šuje žemutiniame kultūri
niame sluoksnyje randamos 
puodų šukės su grublėtu pa
viršiumi. Galima tikėtis, kad 
šios gyvenvietės įsikūrimo 
datą ateities tyrimai patiks
lins, nes Aukštutinės pilies 
aikštelės viršuje esama gyven
vietės, buvusios I tūkstant
metyje pr. Kr. pėdsakų.

Ankstyvieji mūriniai 
statiniai kyšulio viršuje 
ir jo pietiniame šlaite

Kada pradėti statyti mūri
niai statiniai kyšulio viršuje ir 
jo pietiniame šlaite? 1987— 
2002 m. tyrimų metu rasta 
nemažai jų liekanų, kurios 
sąlyginai žymimos indeksais 
Ml, M2, M3 ir t.t. Mūrai Ml, 
M1 A, jų sandūroje apvalaus 
bokšto liekanos ir bokštas 
M20 — tai atitvarinės sienos 
ir bokštai, riboję kyšulio vir
šuje buvusius pastatus nuo 
Žemutinės pilies teritorijos 
šiaurinės dalies: jie statyti 
šiauriniame ir vakariniame 
kyšulio aikštelės pakraštyje, 
kyšulio šiaurinio ir vakarinio 
šlaito viršuje. Kyšulio centre 
stovėjo M2 ir M3 pastatai. M3 
pastatas turėjo 0,7 m gylio 
pusrūsį, o M2 pastato rūsys 
buvo 1,6-1,7 m gylio. Abu pas
tatai (M2 ir M3) turėjo ant
žemines dalis, kurių kai ku
rios vidaus patalpos buvo 
dengtos skliautais. Jų griuve
nose, nukritusiuose tinko ga
balėliuose randama spalvinio 
dažymo žymių.

Pietiniame kyšulio šlaite ir 
pašlaitėje tyrimų metu rasti 
šie ankstyvųjų mūrų fragmen
tai: M4, M4 A, M5, M6, M7, 
M8, M9, M10, MII, M12, 
M13, M14, M15, M19. Arčiau
siai Vilnios senosios vagos yra 
buvę M4 A, M5, M10, MII, 
M13 ir M15 mūrų liekanos. 
Kai buvo pastatyti šie stati

niai, žemės paviršius ties jais 
buvo H abs. 88.90-89.00 m al
titudžių lygyje. Taigi netoliese 
esančioje Vilnios senojoje va
goje vandens lygis tuo metu 
turėjo būti bent lm žemiau, 
t.y. žemiau H abs. 88.00 m al
titudės.

Visų aukščiau suminėtų sta
tinių antžeminių dalių sienų 
paviršiai mūryti plytomis, ku
rių perriša baltiškoji (ven
dinė), t.y., kad netinkuota mū
ro paviršiuje kiekvienoje hori
zontalioje plytų eilėje greta 
dedamos dvi plytos ilgosiomis 
kraštinėmis ir viena plyta — 
trumpąja kraštine. Šio sta
tybų meto plytų kraštinių ilgio 
su pločiu santykis lygus arba 
mažesnis už 2. Plytų vidutinis 
dydis 31,5-32x16x9 cm.

Tyrimų metu ankstyvųjų 
mūrinių statinių rasta že
miausiose pirmykščio reljefo 
vietose. Keletas jų buvo staty
ti kyšulio šiaurės vakarų pa
šlaitėje prie pat Vilnios seno
sios vagos ar net tos vagos vie
toje. Čia 1995—1999 m. atkas
tos vartų bokšto M22 ir ati
tvarinės gynybinės sienos 
M23 liekanos. Be to, čia atkas
ta M26 siena. Visi šie statiniai 
taip pat priklauso ankstyvajai 
mūro statybai, kai dar buvo 
naudojama baltiškoji (vendi
nė) plytų perriša. Tačiau šių 
mūro liekanų plytų kraštinių 
ilgio su pločiu santykis yra di
desnis už 2. Turime akivaizdų 
faktą, kai keičiantis plytų 
kraštinių dydžių santykiui, jos 
vis dar tebejungiamos (vendi
niu) baltiškuoju jungimo bū
du. Jau nebetoli iki gotikinio 
plytų jungimo būdo Vilniaus 
statybose pasirodymo.

Mūrai su vendine plytų per
riša (Lietuvoje šis plytų per- 
rišos būdas vadinamas bal
tiškuoju) datuojami nuo XII a. 
pabaigos iki XIV a. vidurio, 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Dr. Napoleonas Kitkauskas išsamiai nušviečia Valdovų 
rūmų architektūros raidą. — 1 psl. ir 2 psl.

Kanados lietuvių dailininkų paroda Čikagoje. Prisimintas 
žurn. Br. Kviklys. Lietuviškas filmas Italijoje. — 3 psl.

Dailininkai kuria istorinius paveikslus. — 4 psl.

kartais net iki XIV a. pabai
gos. Pvz., Danijoje Ringstete 
1168 m. pastatyta pirmoji 
bažnyčia naudojant vendinę 
plytų perriša. Maždaug tuo 
pat metu pailgos, storos plytos 
pradėtos naudoti Bavarijoje, 
Vokietijos šiaurėje. Lenkijoje 
ir Čekijoje sakralinių pastatų 
statybai degtos storosios ply
tos pradėtos naudoti XIII a. 
pirmaisiais dešimtmečiais, o 
pasaulietinėje statyboje — 
nuo XIII a. vidurio. Rygoje 
įsikūręs kalavijuočių ordinas 
jau XIII a. pradžioje miesto 
sienai bei pirmiesiems mūro 
pastatams naudojo pailgas, 
storas plytas. Ką tik suminėtų 
šalių visuose XII-XIII a. pas
tatuose plytos sienų pavir
šiuose jungtos vendine per
riša. Gudijoje XIII a. antrojoje 
pusėje bizantiškąją ploną ply
tą (plinta) pakeičia Vakarų 
Europai būdingos didelių mat
menų storosios plytos. Plytų 
perriša ir čia vendinė. Vakarų 
Europoje (taip pat Lietuvai 
kaimyninėje Lenkijoje, Rygo
je) ir XIII-XIV a. pastatuose 
dažniausiai sutinkami plytų 
ilgiai buvo 27-31 cm, pločiai
13-14 cm, storiai 7,5-9,5 cm.

Vilnios senosios vagos 
perkėlimas plečiant 

Žemutinės pilies 
teritoriją

Kada iš tiesų buvo perkelta 
Vilnios senoji vaga į tą vietą, 
kurioje ji vaizduojama J.G.M. 
Fiurstenhofo plane? Kada prie 
Vilnios naujosios vagos buvo 
pastatyta ikonografijoje vaiz
duojama Žemutinės pilies di
džiojo aptvaro gynybinė siena? 
(didžiojo aptvaro sienos ilgis 
buvo per 1 km). Apatinė jos 
dalis šiandien taip pat slūgso 
po žeme.

Nukelta į 2 psl.
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Kas laukia tų,
kurie pamirš savo tėvų kalbą

Dr. Rita Miliūnaitė
Šiais metais bendrinės lie

tuvių kalbos žurnalas Gimtoji 
kalba švenčia savo 70-metį.

Žvelgdami į mūsų normina
mojo darbo tarpsnį po Jono 
Jablonskio mirties, Gimtąją 
kalbą matome, kaip ryškų to 
darbo ženklą. Įsteigtas 1933 
m. Sofijos Kymantaitės-Čiur- 
lionienės rengtuose šešta
dieniniuose to meto lietuvių 
šviesuomenės sambūriuose, 
šis leidinys svarstė bendrinės 
kalbos normas, rūpinosi įvai
rių kalbos vartojimo sričių 
būkle, buvo geras kalbininkų 
ryšių su visuomene palaikymo 
būdas.

Lietuvoje prieškarinės Gim
tosios kalbos (toliau - GK) 
paskutinis numeris išėjo 1941 
m., ir ištisus du dešimtmečius 
Lietuvoje nebuvo jokios kalbos 
praktikos klausimams skirto 
tęstinio leidimo. Tik 1958 me
tų viduryje Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Čikagoje, buvo 
atgaivinta ir iki 1968 m. II 
pusės ėjo į užjūrį pasitrauku
sių Lietuvos kalbininkų tvar
koma Gimtoji kalba. Iš esmės 
tai buvo tie patys žmonės, ku
rie ir nepriklausomoje Lietu
voje buvo didžiausia šio leidi
nio stiprybė. Amerikoje Gim
tąją kalbą iš pradžių redagavo 
redakcinė komisija (Petras Jo
nikas, Antanas Salys ir Pra
nas Skardžius), o vėliau dau
giausia darbavosi Leonardas 
Dambriūnas (Lietuvoje vadi- 
nęsis Dambrausku). Leidinį 
aukomis ir prenumerata gra
žiai rėmė išeivija ne tik Ameri
koje, bet ir Brazilijoje, Kana
doje, Vokietijoje, Lenkijoje, 
Australijoje.

Šiame rašinyje pažvelgsiu į 
šį leidinį tik vienu požiūriu - 
kaip elgėsi lietuvių kalbinin
kai ir kiti savo kalbai neabe
jingi mūsų tautiečiai, atsidūrę 
anglų kalbos apsuptyje ir akis 
į akį susidūrę su tiesioginiu 
tos kalbos poveikiu.

Prieš anglų kalbos 
poveikį

Lietuvių kalba tebuvo ma
žos salelės didžiuliame anglų 
kalbos vandenyne. Ir kas ten 
darėsi? GK puslapiuose aiš
kiai matyti kalbininkų neri
mas dėl pirmųjų anglų kalbos 
poveikio lietuvių išeivių kal
bai ženklų: į lietuvišką varto
seną skverbiasi anglybės - ir 
pavieniais žodžiais, ir ištiso
mis citatomis; darosi skurdus 
lietuvių mokinių žodynas, ne
bemokama skaityti papras
čiausių lietuviškų žodžių, sin
taksė prielinksnėja; lietuvės 
pradeda vartoti nekaitomas 
vyriškosios formos pavardes 
(pvz., Regina Petraitis, Justi
na Žirgulis)...

Labai pažįstama mūsų die
nų Lietuvoje, ar ne ? Tai, kas 
darėsi Amerikos lietuvių 
bendruomenėje apie 7-ą pra
ėjusio amžiaus dešimtmetį, 
dabar darosi ir Lietuvoje. Ar
ba dar darysis.

Amerika GK savo pusla
piuose, galima sakyti, įamžino 
pradinę kalbininkų reakciją į 
svetimos kalbos poveikį: sa-

Dr. Rita Miliūnaitė, Lietuvių 
kalbos instituto mokslinė dar
buotoja.

voje vartosenoje pamatoma 
tai, kas nelietuviška, aiškina
masi to priežastys ir galimi 
padariniai, pradedama ieškoti 
išeities. Nevengta diskusijų, 
kartais būta šiokios tokios su
maišties, tačiau matyti, kad 
pradėta eiti ir į antrą tarpsnį 
- stiprų priešinimąsi: ang
liškųjų skolinių verčiamųjų 
žodynų leidimą, naujadarų 
kūrimą, lietuviškų terminų 
paieškas, apskritai - savų kal
bos išteklių gausinimą.

Idėjinė aplinka

Pirmiausia imtasi kurti idė
jinę aplinką: GK skaitytojams 
aiškinta kalbos reikšmė tau
tai, jos išlikimui. Leidinio 
bendradarbiai puikiai supra
to, kad be paskatos svetimoje 
žemėje išlaikyti tautinį savi
tumą būtų beprasmiškos pa
vienės pastangos taisinėti vie
ną ar kitą skolinį, piktintis 
kokios konstrukcijos svetimu
mu. Iškelta ir tokia mintis: 
gimtoji kalba skirta ne tik 
tautybei žymėti. Visuose pa
saulio užkampiuose ji yra 
priemonė žmogui su artimu 
susitelkti, susiprasti ir žinių 
pateikti.

Kalbininkas dr. Petras Jonikas, 
vienas Čikagoje leistos Gimto
sios kalbos redaktorių.

Kalbininkas Petras Jonikas 
1959 m. rašė, kad „bendroji 
kalba ir kilmė yra svarbiau
sios tautos žymės” ir citavo 
dr. Joną Basanavičių, kurio 
mintys naujame kontekste 

skambėjo labai įtaigiai: žmo
gus, pamiršęs savo gimtąją 
kalbą, amžinai numiršta savo 
tautai.

Pagaulios atrodo ir Los An
geles lietuvių būrelio 1959 m. 
GK paskelbtos mintys, išky- 
lančids virš kasdienės kalbos 
paskirties sampratos, skati
nančios atsakomybės už savo 
kalbą jausmą: „Mes į pasaulį 
esame paleisti ne tik žmonė
mis, bet ir lietuviais su savo
mis prievolėmis, įpareigoji
mais. [...] Nustojus lietuviškai 
kalbėti, sugrius lietuviškasis 
gyvenimas: lietuvių organiza
cijos, koncertai, vaidinimai, 
radijas, minėjimai, spauda. 
Baigsis mūsų indėlis lietuvių 
tautai ir kultūrai. Be lietuvių 
kalbos lietuviškoji dirva virs 
kapinynu: nebus kam prabilti 
nei atsiliepti. Ar to norime?”

Tos mintys buvo netuščios. 
Jos išaugo į konkrečius dar
bus.

Kalbininkas Leonardas Dam
briūnas, buvęs Čikagoje leistos 
Gimtosios kalbos redaktorius.

Kova su anglybėmis
• * , c i . ' r • . • ■ p .

„Vietinė kalba labai veikia 
atsineštines kalbas, terminolo
giją ypač”, - rašė L. Dambriū
nas 1963 m. Tai supras
dami, GK rengėjai per visą 
žurnalo ėjimo laiką mėgino 
aprėkti tikrai daug specialių
jų- -kalbos vartojimo sričių. 
Buvo skelbiami ištisi lietuviš
kų terminų sąrašai: medici
nos, teisės, technikos, filosofi
jos, antropologijos, bažnyčios, 
bibliotekininkystės, sporto, 
automobilių...

Nenutylėtos ir bendrojoje 
vartosenoje pradėjusios rody
tis anglybės.

Antai 1962 m. amerikinėje 
GK taisytas lietuviškos spau
dos skelbimuose vartojamas 
ofisas. Teikta įstaiga, kabine
tas.. . .t' ♦ »

Po 30-ies metų ofisas prade
dą plisti ir Lietuvoje: 1993 m. 
kalbininkas Albertas Rosinas 
GK rašo apie naują atsiradu
sią spęcialybę ofisų adminis
travimas. ...

Amerikos lietuvių spaudoje 
atsiradus monitoringo stotims,
L. Dambriūnas 1959 m. GK 
rašo: „Nemokantieji anglų 
kalbąs nesupras, apie kokias 
čia stotis kalbama”.

Dabartinėje Lietuvos spau
doje, mano turimais duomeni
mis, apie monitoringą pirmą

kart garsiau prabilta, ir kone 
tokiais pačiais žodžiais, bene 
1997 m. Terminologijos leidi
nyje. Ten Rita Žilinskienė, na- 
grinėdama kalbos požiūriu 
Kauno technologijos magis
trantų mokslo darbus, rašo: 
„kai kurie skoliniai apskritai 
sunkiai suvokiami” ir duoda, 
be kita ko, du pavyzdžius su 
žodžiu monitoringas'. „Vamz
dynų gedimo monitoringo sis
temos sukūrimas ir tyrimas”.

Benediktas Babrauskas 
1960 m. GK, norėdamas paro
dyti, kad pažodžiui verčiant, 
iš lietuviškų žodžių gali būti 
sudaromos nelietuviškos są
vokos, rašo: Jiaršto šuns (hot 
dog) reikšmės Lietuvoje nie
kas nė nesuvoktų, nors, rodos, 
lietuviškais žodžiais išreikš
ta”.

Po 30-ies ir daugiau metų, 
1995 m., apie hotdogus garsiai 
prabyla ir mūsiškė GK - puo
lama tai anglybei ieškoti ati
tikmenų.

Taigi, anglų kalba, vos prisi
lietusi prie mūsų kalbos, - ir 
prieš 30-40 metų, ir dabar, - 
palieka tokius pačius pėd
sakus.

Lietuviški asmenvardžiai

Tie pėdsakai akivaizdūs ne 
tik bendrinių žodžių vartose
noje. Anglų kalba gerokai su
jaukė išeivių lietuvių asmen
vardžius.

Kalbininkas P. Skardžius 
1960 m. kritikuoja lietuvių 
dainininkę, kuri pasivadinusi 
Alvina Giedraitis. Lietuviško
je spaudoje, pasak P. Skar
džiaus, tokia pavardės forma 
esanti nepateisinama: turi bū
ti pridedama priesaga, rodan
ti moters statusą, nes lietuvių 
kalboje „pavardinių lyčių kai- 
tymas priesagomis tebėra gy
vas, organiškas dalykas”.

Nuo moterų čia neatsiliko ir 
vyrai. Jie pirmiausia pradėjo 
anglinti savo vardus. Atsirado 
Joseph Klimas, Charles Gri
nius... Skardžius tokį hibri
dišką vardų ir pavardžių ra
šymą įvertino jau pačiame 
pirmame amerikinės GK nu
meryje: „nei velnias, nei ge
gutė”.

L. Dambriūnas, išnagrinėjęs 
lietuviškos amerikinės spau
dos skelbimuose, užuojautų 
tekstuose vartojamas lietuvių 
pavardes, 1962 m. straipsnyje 
„Ar tinka Petraitienei vadin
tis Petraičiu?” rašo, kad toks 
pavardžių keitimas jau yra 
stojimas į nulietuvėjimo kelią. 
Jis išvardija penkis tokio ke
lio žingsnius: 1. lietuvių mo
terų pavardžių vartojimas 
vyriškąja forma: Aldona Šim
kus; 2. lietuviškos vardo for
mos pakeitimas angliškąja: 
vietoj Emilijos atsiranda Emi- 
ly arba dar blogiau - vietoj 
grynai lietuviškų ar baltiškų 
vardų imami vartoti, pagal 
skambesį artimi, bet pagal kil
mę visiškai svetimi, vardai: iš 
Birutės virstama Ruth, iš 
Gražinos - Grace, iš Nijolės - 
Nelly, 3. pavardės rašybos kei
timas: Šaulys pasidaro Shau- 

les, Šatas pasidaro Skotas; 4. 
lietuviškų pavardžių galūnių 
numetimas: Kirstukas virsta 
Kirstuk, Aleksiūnas - Alek- 
siun, Stankūnas, - Stann; 5. 
visiškas neatpažįstamas vardo 
ir pavardės nulietuvėjimas: iš 
Baltrūno ilgainiui pasidarė 
Balton, iš Jukubausko - Ja- 
cobs, iš Šerkšno - Skers.

Kaip į tokius reiškinius bu
vo žiūrima GK!

Išryškėjo dvi nuomonės. 
Vieni atskyrė lietuvišką varto
seną ir joje siūlė tik lietuviš
kas formas, o angliškoje var
tosenoje manė esant tam tik
rais atvejais galimas ir suang- 
lintas. Kiti be jokių išlygų vi
sur teikė vartoti tik lietuviš
kus neiškraipytus vardus ir 
pavardes. Sutarta tik dėl to, 
kad palaikytina dar Lietuvoje 
pradėta praktika nusimesti 
slaviškas pavardžių priesagas 
-evičius, -auskas ir pan.

Leonardas Dambriūnas ir 
Juozas Vaišnys buvo linkę ma
nyti, kad nelietuviškoje var
tosenoje galimi angliški krikš
čioniškųjų vardų variantai: 
vietoj Jono - John, vietoj 
Petro - Peter. Algirdas Gustai
tis prieštarauja: tai visiškai 
nepateisinama. Lietuviška 
vardo ir pavardės forma rei
kia tik didžiuotis, nes ameri
kiečiai iškart atkreipia akis, 
pradeda klausinėti, o tai pro
ga pasakoti apie Lietuvą, tai 
ne tik neša naudą savam 
kraštui, bet ir teikia pagarbos 
pačiam asmeniui.

P. Skardžius manė, kad var
do ir pavardės forma esąs 
kiekvieno žmogaus reikalas: 
vieni, keisdami savo vardus 
ar pavardes, nori daugiau 
prie aplinkybių prisitaikyti, 
kiti, priešingai, norėdami 
daugiau pasireikšti lietuviais 
ir svetur, palieka ir lietuviš
kas savo vardų bei pavardžių 
lytis. Geriausiai elgiasi tie, 
kurie savo trumpus ir gražius 
vardus palieka visai nepakei- 
tę, o ilgesnes nepatogias, daž
niausiai su slaviškomis prie
sagomis pavardes sutrumpina 
arba sulietuvina.

Į diskusijas dėl lietuviškų 
vardų ir pavardžių vartojimo 
smarkiai įsitraukė rašytoja 
Petronėlė Orintaitė. L. Damb- 
riūną, teisinantį angliškas 
krikštavardžių formas nelie
tuviškoje spaudoje, ji kaltina 
per dideliu atlaidumu. „Kad 
kitiems ištarti sunkoka - 
menka priežastis, - rašė Orin
taitė, - nes ir anglai ne visada 
žino, kaip savas pavardes tar
ti. Vien dėl žmogiškosios savi
garbos reikia tvirtai laikytis 
savo pavardės. Ją kaitalioda
mi pagal išorines aplinkybes, 
prisitaikydami prie svetimųjų 
ar siekdami tariamojo patogu
mo, mes savo asmenį (sykiu ir 
tautą) pažeminame. [...] Pa
vardė yra pagrindinis atskiro 
žmogaus tapatybės ženklas 
viešumoje. Todėl save gerbian
tis asmuo niekad neturėtų, 
pagal aplinkybes kaitalioti 
savo tapatybę, tartum kokią 
nepastovią ar nevertingą pre
kę”.

Vienas GK skaitytojas, taip 
pat nepritardamas J. Vaišnio 
ir L. Dambriūno nuomonei, 
kad angliškoje spaudoje gali
ma esą keisti krikščioniškųjų 
vardų formas, rašo, kad toks 
kelias galintis nuvesti per 
toli: Jurgį keisdami į George, 
kodėl gi negalime taip elgtis 

ir su pavardėmis: Žvirblio 
keisti į Sparrow, Šeškaus - į 
Skunk?

Gal atrodo, kad Lietuvoje 
dabar taip toli mes nesiryšime 
nueiti? Čia įterpkime mažytį 
šių dienų vaizdelį.

Televizijos kanalo TV4 lai
dos („realybės šou”) „ReAkto- 
rius” veikėjams tos laidos ren
gėjai sugalvojo slapyvardžius. 
Spaudoje buvo skelbiamos
12-kos veikėjų nuotraukos ir 
po apačia surašyti slapyvar
džiai: Fanny, Marlen, Pepe, 
Chilli, Fausto, Alex, Army, 
Raa...

Tai ar ne į tą pusę einame? 
Juk dar toliau: tokie svetimi, 
nekaitomi, svetimos rašybos 
vardai „metami” ne į svetimą 
anglakalbę aplinką, o sa
viems, Lietuvos, žmonėms.

* * *
Apibendrinant galima pasa

kyti, kad tai, kas vyko Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
kalboje prieš 3-4 dešimtme
čius, buvo tarsi savotiška re

70 metų gimtosios 
kalbos sargyboje

Šiais metais bendrinės lie
tuvių kalbos žurnalas Gimtoji 
kalba pažymi savo 70-metį. Ta 
proga geras būrys kalbininkų, 
lituanistų, kitų kultūrininkų, 
susirinkusių Vilniaus univer
siteto Vinco Krėvės auditori
joje, apžvelgė ir dabar leidžia
mo šio žurnalo kelią, jo reikš
mę mūsų gimtosios kalbos sar
gyboje.

— Lietuvių kalbos kultū
ros ir kalbinio švietimo žurna
lo septyniasdešimtmetis yra 
išskirtinės svarbos įvykis ne 
tik lituanistams, bet ir vi
siems sąmoningiems mūsų 
tautiečiams — ir čia Lietuvoje 
gyvenantiems, ir ten už Atlan
to ar kitur po margąjį svietą 
išblaškytiems, — minėjime 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto dekanas 
prof. Bonifacas Stundžia. — 
Vargu ar perdėsiu sakydamas, 
kad šio leidinio istorija atspin
di mūsų bendrinės kalbos isto
riją, dar daugiau — svarbiau
sius lietuvių tautos gyvenimo 
lūžius. Kuklus laikraštėlis, 
1933 metais Kaune pradėtas 
leisti būrelio entuziastų litua
nistų — S. Kymantaitės-Čiur- 
lionienės, Viktoro Kamantaus
ko, Antano Salio ir Jurgio 
Talmanto — per keletą metų 
išaugo į tvirtą bendrinės kal
bos žurnalą, iki bolševikų 
okupacijos atlikusį didelį nor
minamąjį ir šviečiamąjį dar
bą. Netgi okupacijos metų 
Gimtoji kalba, priversta prisi
segti proletarų vienijimosi eti
ketę, išlaikė savo kryptį, tik 
kalbos norminimo reiškiniai 
jau dvelkė „naujais” vėjais — 
ar vartotinas žodis „obalsis”, 
ar taisyklingas pavadinimas 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Žurnalas Gimtoji kalba švenčia 70 m. sukaktį. — 1 psl.
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žodynas. — 2 psl.
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Dviejų fotomenininkų paroda. Mažybiniai lietuvių kalbos 
veiksmažodžiai. — 4 psl.

peticija prieš dabar mūsų vi
suomenėje vykstantį spek
taklį. Amerikinė Gimtoji kal
ba, ypač leidimo pradžioje, 
manyčiau, buvo gana stipri tų 
procesų režisierė, mokėjusi 
parodyti, kas laukia tų, kurie 
pamirš savo tėvų kalbą.

Tačiau ta repeticija buvo 
taip seniai ir taip toli, kad ją 
buvus nelabai net kas ir žino 
arba tiesiog pamiršo. O šių 
dienų spektaklis, kuriame visi 
mes dalyvaujame, kartais at
rodo užklupęs staiga, dėl to 
esama ir prieštaringų aistrų, 
ir blaškymosi, ir paprasčiau
sio nesusivokimo, ką darome 
ir kuo tai gali baigtis. Todėl 
mūsiškei Gimtajai kalbai 
nuoširdžiai linkiu stiprios 
režisierės rankos ir daug gau
sesnio skaitytojų būrio - bent 
tokio, koks buvo prieškario 
Lietuvoje ir Amerikoje, kai šį 
leidinį skaitė ne tik lituanis
tai, - tai buvo kiekvieno, kam 
rūpėjo savo kalbos puoselėji
mas, priedermė.

„Marksistiniai leninistinis 
universitetas”, kaip lietuviš
kai vadinti „kolchoz”, „sov- 
choz”?

Prof. B. Stundžia pažymė
jo, kad žurnalo Gimtoji kalba 
prieškarinis komplektas ne 
vienam pokario lituanistui, 
ypač praktikui, buvo tarsi kel
rodė žvaigždė, skaitytas ir 
perskaitytas po keletą kartų. 
Vargu ar kas galėjo tikėtis, 
kad šis žurnalas Lietuvoje, 
ėjęs iki 1941 metų, tarsi fenik
sas atgims išeivijoje — 1958 
metais žurnalas Gimtoji kal
ba buvo atgaivintas ir pradė
tas leisti Čikagoje — didžiau
siame lietuvių telkinyje. Čia 
žurnalas ėjo net 11 metų, re
daguojamas į Vakarus pasi
traukusių kalbininkų Petro 
Joniko ir Leonardo Dambriū
no (Dambrausko).

— Žurnalui nustojus eiti 
išeivijoje, įsidrąsinama ir Lie
tuvoje — 1968 metais Pa
minklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos Vilniaus mies
to skyriaus lietuvių kalbos 
sekcija drauge su Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos 
katedra pradėjo leisti kuk
lius, rotoprintu spausdinamus 
leidinėlius, redaguojamus tuo
met jauno kalbininko Aldono 
Pupkio, — tęsė prof. B. Stun
džia. — Tuose sąsiuviniuose 
daugiausia buvo taisomos ats
kirų kalbos vartojimo sričių 
klaidos — pavyzdžiui: maisto 
prekių parduotuvių, laikraš
čių, mokyklų, medikų.

Profesorius pažymėjo, kad 
nuo 23 sąsiuvinio šis leidinys 
buvo pavadintas Mūsų kalba.

Nukelta į 2 psl.
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Rolando Rastausko apsilankymo PLB Lituanistikos katedroje metu. Sėdi — Rolandas Rastauskas; iš
kairės: stažuotoja Viktorija Heiskanen, bakalauro kursus Lituanistikos katedroje lankanti Ramona 
Lukauskaitė, magistrantės Elizabeth Novickas ir Daiva Litvinskaitė, doktorantas Vladas Krivickas 
ir prof. Violeta Kelertienė.

Illinois universiteto 
Lituanistikos katedra

2003 metų rudens semestro 
katedros dėstytojų skaityti 
originalūs kursai-seminarai, 
skirti magistrantams ir dokto
rantams, buvo prof. Violetos 
Kelertienės „Romano teorija” 
bei „Lietuviai rašantys ang
liškai”; kursą „Krikščioniška 
romantizmo koncepcija” skaitė 
prof. Dalia Čiočytė iš Vilniaus 
universiteto. 2003 metais ka
tedroje skaityti kursai baka
laurams buvo: prof. Dalios 
Čiočytės „Lietuvių kultūra” 
(šio kurso klausė daugiau nei 
46 studentai); doktorantų Da
lios Cidzikaitės „Lietuvių kal
ba”, II lygis, Žydrūno Drungilo 
„Lietuvių kalba”, IV lygis.

Prof. Violeta Kelertienė 
2003 metų gegužės mėnesį 
skaitė pranešimą „Postkolo- 
nialas ir Vakarai iš literatū
rinio taško” XII Pasaulio lietu
vių mokslo ir kūrybos simpo
ziume Lemont, Illinois. Tą 
patį mėnesį Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, Čikagoje, 
vedė literatūros vakarą su 
poete Egle Juodvalkė. 2003 
metų liepą prof. Kelertienė 
dalyvavo tarptautinėje konfe
rencijoje „New Directions in 
the Humanities” (Graikija) su 
pranešimu „The Lithuanian 
Postcolonial Encounters the 
West”. 2003 metų rugsėjį pra
nešimą pavadinimu „Postko- 
lonializmas kaip literatūrinės 
analizės įrankis” prof. Keler
tienė skaitė Pasaulio litua
nistų asociacijos konferenci
joje* (Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, Lietu
va).

Prof. Giedrius Subačius 
2003 metų gegužės mėnesį 
dalyvavo konferencijoje „Das 
Baltikum im sprachgeschich- 
litchen Kontext der europaeis- 
chen Reformation”, Arbeits- 
gespraech 21- 23, kur skaitė 
pranešimą „Language Stan- 
dardization in Renaissance 
and Romanticism”. 2003 metų 
balandžio 30 d. Vilniaus uni
versitete, prof. Evaldos Ja
kaitienės pakvietimu skaitė 
paskaitą „Lietuvių leksiko
grafija devynioliktame am
žiuje”. Prof. Subačius keletą 
kartų dalyvavo Lietuvos radi

jo laidose: 2003 metų vasarį 
Lietuvos radijui (Pirmajai pro
gramai) kalbėjo apie Baltijos 
knygų mugę, vykusią Vilniuje; 
balandžio 10 d. įvyko profeso
riaus pasikalbėjimas apie lietu
vių kalbos instituto rūmų ati
darymą Vilniuje; tų pačių me
tų balandžio 12 d. kalbėjo apie 
lietuvių kalbos perspektyvas 
Europos Sąjungoje.

2003 metų gegužės 21-25 d. 
XII Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kūrybos simpoziume (Le
mont, Illinois) pranešimą 
„Ankstyvųjų lietuvių romanų 
žanrinės ideologijos” skaitė 
katedros magistrantas Vladas 
Krivickas.

2003 metų gegužės mėn. 
magistro laipsnį apsigynė Au
dronė Savickaitė.

2003 metais katedroje ma- 
gistrantūros programoje pra
dėjo studijuoti Daiva Litvins
kaitė iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto. ’ '

2003 metų rudens semestro 
katedros dėstytojų skaityti 
originalūs kursai-seminarai 
magistrantams ir doktoran
tams: prof. Violetos Keler
tienės „Vertimo teorija” bei
„Modernizmas ir postmoder- Uždraustos tapatybės devinto- 
nizmas”; skaityti kursai baka- jo dešimtmečio lietuvių pro- 
laurams: prof. Violetos Keler-. zoje, Čikaga; A. Mackaus kny- 
tienės „Lietuvių literatūra gų leidimo fondas, 2003, 218 
svetur”; magistranto Vlado p.

Krivicko „Lietuvių kalba” I ly
gis, doktorantės Dalios Cidzi
kaitės „Lietuvių kalba” III ly- '• n r > f T <
glS. ‘ „L t - .

2003 metų rugsėjo mėnesį 
Santaros-Šviesos federacijos 
konferencijoje (Lemont III.) 
pranešimus skaitė magistran
tas Vladas Krivickas („Bohe- 
miečio identitetas J. Kunčino 
prozoje”), doktorantas Žydrū
nas Drungilas („Bendruome
nės metmenys, Metmenų ben
druomenė”), pokalbį apie ver
timų problemas vedė dokto
rantė Dalia Cidzikaitė.

2003 metų rugsėjo 30 d. 
Giedrius Subačius Vilniaus 
licėjuje skaitė viešą paskaitą 
apie bendrines kalbas ir apie 
bendrinės kalbos padėtį Lietu
voje.

2003 metų rudenį katedroje 
stažavosi doktorantė iš Stok
holmo universiteto Viktorija 
Heiskanen.

2003 m. katedros dėsty
tojų ir studentų išleistos 
knygos, parašyti knygų 
skyriai, straipsniai:

Danas Lapkus (katedros 
doktorantas), Poteksčių ribos.

Vienas Lietuvių fondo steigėjų, dr. Antanas Razma, Reikia stipen
diją Ramonai Lukauskaitei, lankančiai bakalauro kursus PLB Li
tuanistikos katedroje.

Vladas Krivickas, „Įveiktas 
sentimentalizmo” (V. Blažy
tės Geltona pieva recenzija), 
Metai, 2003 m. vasaris, IŠT
ISO.

Vladas Krivickas, „Kritinės 
eseistikos bruožai kultūrinėje 
periodikoje”, Metai, 2003 m. 
balandis, 106-114.

Dalia Cidzikaitė, recenzija 
S. Daugirdaitės Rūpesčių mo
terys, moterų rūpesčiai, Met
menys, 2003 m. gegužės (83), 
169-175.

Giedrius Subačius, „XVIII- 
XIX amžiaus lietuviškų tekstų 
grafemos (I) ir (J)”, Archivum 
Lithuanicum 5, 2003, Wiesba- 
den; Harrassowitz, 227-262.

Tęstinis interviu su Gied
rium Subačium, „Jau reikėų, 
kad greta kalbininko dirbtų 
informatikas” (1) Mokslo Lie
tuva, 2003.03.20-04.02, Nr. 6, 
p.3. —//— „Naujuose rūmuose 
- naujovių siekis” (2) Mokslo 
Lietuva, 2003.04.03-16, Nr. 7, 
p. 2. —//— „Kuo skiriasi garsų 
ir rašto ženklų kalba” (3) 
Mokslo Lietuva, 2003.04.17- 
30, Nr. 8, p. 2.

Violeta Kelertienė (sudary
toja ir redaktorė), Baltic Post- 
colonialism, Amsterdam; Ro- 
dopi, bus išleista 2004.

Violeta Kelertienė, „Soviet 
Cencorship in Lithuania 
1945-1989” in Centrai Euro
pean Literary History, Lon- 
don, Oxford University Press, 
pasirodys 2004.

Stažuotoja iš Stockholm univer
siteto, Baltistikos katedros dok
torantė Viktorija Heiskanen, at
vykusi su švedų valdžios sti
pendija.

Dalia Cidzikaitė, „Filmo 
anotacija - iš paribio į vis la
biau populiarėjantį žanrą”, 
Metmenys, priimta spausdinti.

Per šiuos metus prof. Viole
ta Kelertienė toliau redagavo 
Lituanus ir Metmenis, dirbo 
literatūrinio mėnraščio Metai, 
leidžiamo Lietuvoje, ir Ram- 
pike, leidžiamo Kanadoje, re
dakcinėje kolegijoje; dalyvavo 
Algio Taškūno ir Jurgitos Sta- 
niškytės gynimosi komitetuo
se. Prof. Giedrius Subačius 
suredagavo ir išleido penktąjį 
Archivum Lithuanicum tomą 
(Harrassowitz Verlag, Wiesba- 
den), dirbo Lietuvos mokslo ir 
studįjų fondo valdyboje ir ek
spertų komitetuose; eksperta- 
vo Lietuvos mokslo instituci
jas kaip Studijų kokybės 
centro ekspertas; dirbo Huma
nitarinių ir socialinių mokslų 
strategijos kūrimo grupėje 
prie Švietimo ir mokslo mi
nisterijos.

2003 metais katedroje su 
paskaitomis lankėsi filosofijos 
mokslų daktarė Julija Šukys 
(Northvvestern universitetas, 
JAV), dramaturgas, poetas, 
eseistas Rolandas Rastauskas 
(Klaipėdos universitetas, Lie
tuva), prof. Algis Mickūnas

vŽydų muziejaus almanachas
Turtingą istoriją turi Lietu

vos žydai, vadinami litvakais. 
Jau 19 a. viduryje Vilnius ta
po pasaulietiniu žydų švietimo 
centru. Žydų bendruomenę, 
jos kultūrą ypač iškėlė, dar 
anksčiau čia gyvenęs ir vei
kęs, išskirtinio talento išmin
čius Elijanu, istorijoje žino
mas, kaip Vilniaus Gaonas. 
Bene jo laikais Vilnių imta va
dinti „Lietuvos Jeruzale”. Vil
niuje veikė garsiosios ješyvos 
(rabinų ir žemesniųjų judėjų 
dvasininkų mokyklos), įkurta 
pagrindinė tų laikų žydų bi
blioteka, spausdinamos kny
gos, įsteigtas plačiai pagar
sėjęs Žydų mokslo institutas 
(JAYJO), grėsmingais laikais 
perkeltas į New Yorką.

Tad nenuostabu, kad ir da
bar Vilniuje veikia, ne vieną 
pastatą turintis, Valstybinis 
žydų muziejus, pavadintas 
Gaono vardu (Pamėnkalnio g. 
12, Pylimo g. 4). Šis muziejus 
pradėjo leisti gana plačios 
apimties, skoningai parengtą, 
įdomiai skaitomą almanachą 
Žydų muziejus. Jau išleista 
šio almanacho antroji knyga 
lietuvių kalba (vyr. redaktorė
- rašytoja-vertėja Dalija Ep- 
šteinaitė). Esant galimybei, 
užsienio skaitytojams bus pa
rengti atitinkami leidiniai 
rusų arba anglų kalba.

Kas rašoma almanache? Pir
mieji skyriai nušviečia Žydų 
muziejaus istoriją ir šian
dieninę veiklą. Pasirodo, pir
mąjį žydų istorijos-etnogra
fijos muziejų Vilniuje įkūrė 
1913 m. įsteigta žydų mylė
tojų draugija. Nors per Pir
mąjį pasaulinį karą jis suny
ko, bet 1918 m. atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę, muzie
jus vėl atgijo. Per keliolika 
metų pavyko įsigyti vertingų 
eksponatų. Prieš Antrąjį pa
saulinį karą muziejus turėjo 
per 3,000 eksponatų, 6,000 
knygų ir kitų vertybių. Vertin
giausiais istoriniais dokumen- 
itais laikytinė trijų, Lietuvos ir 
Lenkijos karalių patvirtinti, 
privilegijų žydams originalai 
(pergamentai), žinomų religi
nių autoritetų R. Manachemo 
Mendelio Luibovičiaus, R. Zal- 
mano Šniūro, R. A. Solonimo 
veikalai. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, žydų tau
tos didžiosios katastrofos me
tu, Žydų muziejus buvo sunai
kintas, išgrobstytas, žuvo karo 
audrose.

Straipsnio „Valstybinio Vil
niaus Gaono žydų muziejaus 
istorija” autorė R. Kostanian 
rašo, kad vokiečių okupacijos 
metais net gete, tiek žydų in
teligentų a, tiek kiti kaliniai 
slėpė istorines vertybes, rinko 
to meto dokumentus - vokie
čių ir lietuvių valdžios žydus 
liečiančius įsakymus, įvairiau
sių įvykių, ypač žudynių liudi
ninkų pasakojimus. Razitetai
- rankraščiai, knygos, pa
veikslai, dokumentai buvo gel- 

(Ohio universitetas, JAV), 
prof. Saulius Žukas (Vilniaus 
universitetas, Greimo cent
ras).

Dėkojame Lietuvių fondui ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Stasio Barzduko fondui 
už finansinę paramą.

Dalia Cidzikaitė 

bėjami Vilniaus gete įrengtose 
įvairiose slėptuvėse. Paklaus
tas, kodėl užuot duonos ir bul
vių, rizikuodami gyvybe, į ge
tą neša popierius, vienas geto 
aktyviausių šioje srityje kali
nių Z. Kalmanovičius atsakė: 
„Todėl, kad knygos ant me
džių neauga. Į getą slaptai bu
vo įnešta žydų literatūros kla
siko Šolom Aleichem, Teodoro 
Herclio kūriniai, unikalus Vil
niaus Gaono rankraštis, daili
ninko M. Antokolskio skulp
tūra. Šiems turtams išsaugoti 
gete buvo įrengta 10 slėptu
vių.

Pradėjus likviduoti getą, te
ko viską mesti likimo valiai. O 
likimas buvo pačių nacių nu
lemtas „galutiniu žydų proble
mos išsprendimu” - tai reiškė 
totalinį žydų tautos sunaiki
nimą.

Išvarius nacius, sugrįžę žy
dų poetai A. Suckeveris, S. 
Kačerginskis ir kiti, surinkę 
saujelę koncentracijos stovyk
las ištvėrusių žydų, nusprendė 
atkurti muziejų. Išlikusius 
paslėptus gete eksponatus 
rankiojo, net gestapo rūsiuose 
mėtėsi maišai su žydų paliki
mu. Sukandę dantis, dirbo žy
diškojo Vilniaus vaikai, reng
dami pirmąsias eksponatų pa
rodas - vieną, skirtą Vilniaus 
getui, antrą - masinių žudy
nių vietai - Paneriams. Ta
čiau tuometinė sovietinė val
džia parodą uždraudė, surink
tus eksponatus sunkvežimiais 
išgabeno į įvairius archyvus, 
sandėlius, muziejus. Dalis ver
tybių vietinės sovietinės val
džios įsakymu buvo sunaikin
ta. Bet atsirado žydų kultūri
nes ir kitas vertybes gelbė
jusių lietuvių intelektualų. 
Kultūrininko Antano Ulpio ir 
jo bendradarbių dėka į šv. 
Jurgio vienuolyno rūsį sumes
ti žydų dokumentai, rank
raščiai, knygos, tas turtas, tie 
„dvasiniai gyvieji Paneriai”, 
išliko ir sovietmečiu.

1949 m. besikuriantis žydų 
muziejus buvo galutinai užda
rytas. Po to daugiau kaip ke
turis dešimtmečius Lietuvoje, 

Vilniaus Gaono žydų muziejuje įrengtas Vilniaus geto afišų paro
dos kampelis.

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Lituanistikos katedros 2003-iųjų metų darbo apžvalga. Žydų 
muziejaus almanachas. — 1 psl.

Henriką Žemelį prisimenant. — 2 psl.

Trys fotomenininkai iš Tauragės. A. Kezio Lietuva. — 3 psl.

T. Stanislovo Atsidūsėjimai; V. Paplauskienės Išėję negrįžti 
ir kt. leidiniai. — 4 psl.

kaip ir visoje sovietijoje, neli
ko jokios žydiškos institucijos. 
Apie žydus, jų tautą ištikusią 
katastrofą tylėjo vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų vadovėliai, 
o jaunimas nežinojo apie jokį 
žydų indėlį į Lietuvos valsty
bingumą, mokslą ir kultūrą.

Tik su Sąjūdžiu atgimė, ir 
1989 m. rudenį Vilniuje buvo 
atkurtas Žydų muziejus. Pa
grindinis jo tikslas - prikelti 
iš užmaršties Lietuvos žydų 
istoriją bei kultūrą, kartu at
skleidžiant tautos tragediją 
Antrojo pasaulinio karo me
tais, autobiografijoje Žydų 
muziejus rašo R. Kostanian. 
Muziejaus atkūrimas - tai 
troškimas parodyti nutylėtus 
Lietuvos istorijos faktus, pas
tangas įveikti visuomenėje 
įsigalėjusius stereotipus. Tai 
buvo tautinio pakilimo ir tole
rancijos, supratimo ir užuo
jautos žydams metas.

Muziejaus direktoriumi bu
vo paskirtas Sąjūdžio dalyvis, 
Vilniaus universiteto dėstyto
jas Emanuelis Zingeris, vienas 
žydų kultūros atgimimo gru
pės vadovų.

Vos atkūrus žydų muziejų, 
buvo pradėta rengti pirmąją 
nuolatinę parodą - ekspoziciją 
apie žydų tautos katastrofą. 
Pirmaisiais parodos gyvenimo 
metais joje eksponuota auten
tiška, dokumentais pagrįsta 
medžiaga sukėlė labai skaus
mingą lankytojų reakciją, ra
šo almanache R. Kostanian. 
Žmonės baisėdavosi vokiečių 
standarfiurerio K. Jėgerio 
pranešimu savo vadams Ber
lyne apie 136,346 žydų sunai
kinimą vos per penkis mė
nesius. Šioje vietoje muziejaus 
darbuotojai lankytojams vi
suomet primena: „Per penkis 
mėnesius naciai, talkininkau
jant vietiniams banditams, 
nušlavė nuo žemės paviršiaus 
šešis šimtmečius gyvavusią 
unikalią litvakų civilizaciją”. 
Sukrečia Gurvičo ir Aso 1941
m. birželio 26 d. rašytas laiš
kas iš vykusio į Panerius 
sunkvežimio.

Nukelta į 3 psl.
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Žvilgsnis nuo laiko laiptų

Benas Urbutis

Laikas yra didžiausias mū
sų gyvenimo tvarkytojas, bet 
kartais jis pasitvarko keisto
kai. Vieniems atseikėja daug - 
metų, sveikatos, įvykių, įspū
džių; kitiems skiria elgetišką 
dalią ir materialine, ir dvasine 
prasme. Sunku pasakyti, 
kodėl jis taip skirtingai elgiasi 
su, rodos, niekuo dėtais žmo
nėmis. Manau, kad didžiausia 
jo talkininkė šiuo požiūriu yra 
genetika. Ji dovanoja talen
tus, charakterį, taipgi darbš
tumą ir valią, - taigi likimą.

Lietuvos dailės muziejaus 
direktoriaus Romualdo Budrio 
likimą pradėjo skaičiuoti jo 
tėvai 1933 m. liepos 26 dieną, 
o laikas, kopdamas dešimtme
čiais, nešė tą likimą aukštyn - 
sėkmės laiptais. Žymiojo mu
ziejininko jubiliejaus išvaka
rėse pasirodžiusioje knygoje 
Po mūzų šventovės skliautais 
aptikau įdomią statistiką, ku
rią pateikė laikas. 1953 m. 
Romualdas Budrys įstojo į Vil
niaus dailės institutą; 1963 m. 
- atidarė Gintaro muziejų Pa
langoje (pirmą specializuotą 
muziejų); 1973 m. į Vakarų 
Europą (Paryžių) pirmą kartą 
po Antrojo pasaulinio karo 
išvežė lietuvišką parodą; 1983 
m. gavo nusipelniusio kultū
ros veikėjo vardą; 1993 m. Vil
niaus savivaldybei perdavė 
Rotušės pastatą, kuriame nuo 
1940 m. veikė Lietuvos dailės 
muziejus; 2003 m. pradėjo 
naują etapą Lietuvos valdovų 
rūmų atkūrimo epopėjoje - in- 
teijerų atkūrimo ir pritaikymo 
dabarčiai projektą.

Sunku spėlioti, ką Romual
das Budrys bus sumanęs 2013 
metais, bet nesunku įsivaiz
duoti, kaip jis tada atrodys. 
Ogi toks pat, kaip šiandien, 
kaip atrodė 1993-aisiais ar 
1983-aisiais. Atlašios ir tie
sios laikysenos, tik gal labiau 
pražilęs, vikrios eigasties, ga
lantiškas su damomis, šir
dingai bičiuliškas su visais, 
kurie tiesiog plūsta per jo gy
venimą. Nepaprastas papras
tumas (arba atvirkščiai) yra 

Iš ekspozicijos „Krikščionybė Lietuvos mene”: Vilniaus katedroje atrastas auksakalystės meno lo 
bis. Eltos nuotrauka.

raktas, kuriuo jis atrakina 
širdis ir valdžios žmonių, ir ei
linių parodos lankytojų, ir pro
fesijos kolegų, ir kitų profesijų 
menininkų.

Pilnas gyvastingumo - taip 
būtų galima trumpai apibū
dinti šį žvitrų žmogų, kurio 
šviesi galva dažnai šmėsčioja 
ten, kur vyksta kokie nors la
bai svarūs, klasikine rimtimi 
ir kultūros istorija paženklinti 
renginiai - muzikos, dailės, 
religinio meno... O svarbiausia 
muziejiniai, nes Romualdas 
Budrys yra muziejininkas iš 
didžiosios raidės. Neįsivaiz
duoju Lietuvos muziejų be jo 
judrios ir iniciatyvios asme
nybės.

Mokykla ir mokytojai

Jų turėjo keletą. Pirmasis 
buvo piešimo mokytojas Povi
las Krivaitis Baisogalos pro
gimnazijoje, kuri buvo įsikū
rusi grafo Komaro dvaro rū
muose. Anfiladinės salės, 
puošnus parketas, mėlynų, ža
lių ir baltų koklių krosnis1 ir 
židiniai, Karelijos beržo spin
tos, rotondos pavidalo salė su 
balkonu, papuoštu skulptū
rine heraldika...

Pirmoji mokykla ir pirmasis 
mokytojas, kuris padavė didelį 
teptuką ir paliepė: „Piešk!” 
Gal tada į Žemaitijos ūkininko 
vaiko širdį ir įsiskverbė dide
lių, puošnių salių su blizgan
čiu ornamentuotu parketu ir 
lubų gipsatūromis ilgesys. Ką 
matė karta, augusi Lietuvos 
kaime ir iš tėvų gavusi pirmas 
moralinių vertybių pamokds? 
Darbščių tėvų sukurtą ūkį, 
kuriame viskas buvo tvirta, 
paprasta, pastovu ir patogu. O 
aukštuomenės gyvenimo at
spindžiai blyksčiojo tik pa
sakų knygose arba senelių pa
sakojimų apie dvarų buitį 
nuotrupose. Tėvų namuose 
buvo kasdieninė tikrovė, par- 
keto salių spindesy švytėjo ne
paprasto gyvenimo siekiamy
bė. Gal tas ilgesys kryptingai 
jį atvedė į Telšių taikomosios 

dailės mokyklą, o vėliau į Dai
lės institutą. Čia mokydama
sis R. Budrys sutiko pirmuo
sius specialybės dėstytojus, 
tarp jų prof. Joną Mikėną, o 
netrukus svarbiausią savo gy
venimo mokytoją, bičiulį, pa
tarėją Praną Gudyną. Šis tuo 
metu, kai R. Budrys studijavo, 
jau dirbo Lietuvos dailės mu
ziejaus direktoriumi.

Susitikimas su P. Gudynu 
buvo lemtingas, nes studentui 
Romualdui jis atrakino duris į 
menų šventovę. O toji švento
vė ir buvo muziejus, muzieji
ninko darbas, trunkantis jau 
daugiau kaip pusę amžiaus. 
Šis darbas R. Budriui suteikė 
itin gabaus administratoriaus, 
vadybininko, restauratoriaus, 
menotyrininko šlovę, bet atė
mė tai, kas galbūt liko tik 
slaptame širdies kampelyje - 
svajonę apie dailininko kar
jerą, menininko kūrybą. Visa 
energija buvo skirta muziejui 
ir iš jo išsišakojusiems kitiems 
muziejams. Kas yra muziejus, 
ypač meno 'muziejus? Jį gali
ma lyginti su piramide arba 
sarkofagu, nes tokiame stati
nyje kaupiamos ir saugomos 
tūkstantmečiais kurto dvasi
nio gyvenimo vertybės, meno 
ir kultūros istorijos brange
nybės. Taip yra didžiuosiuose 
pasaulio muziejuose. Bet ir 
pagrindiniuose Lietuvos mu
ziejuose stulbina sukaupta di
džiulė dvasinė energija, kuri 
duoda impulsus vis naujoms 
kūrėjų kartoms.

Kas tai yra menininkas? 
Žmogus, savo profesijoje pasie
kęs virtuoziškumo. O tai ir 
yra kūryba, arba menas. Me
nininko įspaudu paženklinami 
širdies darbininkai. Toks buvo 
ilgametis Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius Pranas Gu- 
dynas, toks yra jo mokinys 
Romualdas Budrys, tokie, ma
nau, yra dabartinio direkto
riaus mokiniai bei jaunieji ko
legoms Vytautas Balčiūnas ir 
Vydas Dolinskas. Labai svar
bu, kad gyvenime sutiktum 
genis mokytojus ir gerus

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

bičiulius, kad neklaidžiotum 
gyvenimo šalikelėm, kad vien
minčiai tau padėtų pajusti 
darbo palaimą.

Pirmosios kregždės

Romualdas Budrys yra Lie
tuvos muziejų asociacijos pir
mininkas. Muziejininkystė per 
pastaruosius dešimtmečius iš 
esmės pasikeitė. Pokario me
tais muziejų darbas buvo pa
rodų - dailininkų personalinių 
ir ekspozicijų iš muziejaus 
fondų - rengimas. Parodos bū
davo rengiamos pačiuose mu
ziejuose Vilniuje arba Kaune, 
vežiojamos po kitus Lietuvos 
miestus ar rajonų centrus. 
Taip pat muziejuose buvo plė
tojamas tam tikras meninis 
ugdymas, bet beveik nedirba
mas mokslinis darbas. Jo 
anuomet nepageidavo oficia
lioji valdžia, dėl ideologinių 
sumetimų nepalanki kultūros 
paveldui; nebuvo sukaupta (ir 
nebuvo skiriama tam reikalui 
dėmesio) pakankamos infor
macijos apie fonduose esan
čius kūrinius.

Praėjusio amžiaus paskuti
nis dešimtmetis ir šio amžiaus 
pradžia - kokybinis šuolis mu
ziejų darbe. Muziejai dabar 
sparčiai kompiuterizuojami, o 
tai reiškia patikimą ir išsamią 
saugomų kūrinių apskaitą, is
torinių šaltinių rinkimą, 
mokslinį-tiriamąjį darbą, taip 
pat ir švietimą, arba eduka
ciją, kurios suaugusiems rei
kia ne mažiau negu vaikams. 
Pasirodo, vaikai intuityviau 
jaučia pasaulio estetinį turinį, 
nes suaugusieji rūpesčių ver
petuose pamiršta net tai, ką 
vertingiausio atsinešė iš vai
kystės. Mokytis visą gyvenimą 
reikia ne tik verslo ar užsienio 
kalbų, o ir meno supratimo, jo 
kalbos, kuri ne kiekvienam 
lengvai įkandama.

Romualdas Budrys dar so
vietmečiu, kaip ICOM narys, 
turėjo galimybę lankytis Va
karų pasaulio muziejuose, 
tarptautinėse muziejininkų 
konferencijose. Ten jis išgirs
davo naujų idėjų, kaupė paty
rimą, kurį sėkmingai pritaiky
davo Lietuvoje. Tokia buvo ir 
specializuotų muziejų pradžia. 
1963 m. Palangoje, grafo Tiš
kevičiaus rūmuose, kurie buvo 
iki tol paversti poilsio namais, 
atidarytas pirmas specializuo
tas - Gintaro - muziejus. Dar 
būdamas Telšių meno mokyk
los moksleivis, R. Budrys do
mėjosi gintaru ir jo apdirbi

mu. Kaip muziejininkas, jis 
nepaliovė juo domėjęsis, rinko 
medžiagą, sudarė straipsnių 
apie gintarą bibliografiją. Vė
liau Klaipėdoje jo ir bendra
minčių iniciatyva atsirado 
Laikrodžių muziejus, Taiko
mosios dailės ekspozicija Ver
kių rūmuose, pagaliau Taiko
mosios dailės muziejus sena
jame Vilniaus arsenale, kuris 
tapo unikaliu kultūros žmonių 
traukos centru. Didžiulės jo 
erdvės jau treti metai talpina 

parodą „Krikščionybė Lietuvos 
mene”, palydimą konferencijų, 
koncertų, kultūros vakarų. 
Arsenale renkasi poezijos ir 
muzikos mylėtojai, šis muzie
jus tapo kelių menų susitiki
mo vieta. Tai jau naujo tipo 
muziejus, apie ką nebuvo net 
svajota prieš keliasdešimt 
metų.

Chodkevičių rūmai

Kita žymi muziejinė vieta 
Vilniuje, atsiradusi Romualdo 
Budrio iniciatyva ir rūpesčiu, 
- buvusieji didikų Chodke
vičių rūmai Didžiojoje gatvėje, 
dabartinė Vilniaus paveikslų 
galerija. Romualdas Budrys ir 
Paveikslų galerijos vedėjas 
Vytautas Balčiūnas sukūrė 
projektus, kurie leido rūmams 
pradėti naują, ko gero, dar 
įdomesnį ir turiningesnį gyve
nimą, negu tas etapas, ku
riame šis pastatų kompleksas, 
šis unikalus architektūros pa
minklas priklausė Chodkevi
čiams. Mes, beje, mažai žino
me apie Lietuvos didikų gyve
nimą Didžiojoje kunigaikštys
tėje. Mums dar reikės parašy
ti LDK kultūros istoriją.

Lietuvos dailės muziejus po 
sovietmečio šį pastatą gavo 
itin apleistą. Išdaužyti langai, 
išlupinėtos grindys. Liūdnas, 
bet neretas vaizdas sovieti
niame Vilniaus senamiestyje. 
Kodėl taip atsitikdavo? Tik
riausiai dėl bendros, arba nie
kieno nuosavybės, dėl šimtų 
draudimų, užgniaužiančių bet 
kokią iniciatyvą. Dabar Chod
kevičių rūmai - vienas geriau
sių architektūros ansamblių 
mūsų sostinėje su puikiu, kon
certams pritaikytu kiemu. Tai 
lyg mažieji Valdovų rūmai, 
arba vaizdinys, kaip ateityje 
gyvuos atkurtoji Žemutinė pi
lis. Chodkevičių rūmų salės 
jau regėjo daug tarptautinių ir 
respublikinio masto parodų. 
Čia veikė lietuvių ir lenkų 
muziejininkų bendrai pareng
ta paroda „Vilniaus klasiciz

mas”. Dabar salių anfiladose 
kabo senųjų Lietuvos vals
tybės kūrėjų portretai, irgi su
rinkti iš Lietuvos ir kaimyni
nių valstybių fondų. Čia kar
tas nuo karto surengiamos 
iškiliausių mūsų dailininkų 
(V. Karatajaus, D. Mataitie- 
nės, A. Stasiulevičiaus, A. 
Každailio ir kt.) parodos. Iš se
nosios mūsų dailės meistrų 
nutapytų portretų į mus žiūri 
LDK veikėjai - didžiūnai, poli
tikai, kariai, liudijantys, kad 
LDK nebuvo vien valstiečių 
valstybė, kad turėjome aris
tokratiją, kaupusią meno ko
lekcijas, stačiusią bažnyčias, 
rašiusią teisynus ir kitus do
kumentus. Meną čia kūrė eu
ropinio lygio dailės meistrai.

Radvilų rūmai

Kai kas juokauja, kad Ro
mualdas Budrys yra „užgro
bęs” gražiausius Vilniaus pas
tatus. Bet reikia atsiminti, 
kas juose buvo iki to „užgro
bimo”. Radvilų rūmai irgi bu
vo paversti butais, dalyje jų 
įsikūrusios įvairios įstaigėlės 
sugebėjo nugyventi pastatus 
iki visiško nusigalavimo.

Lietuvos dailės muziejus 
Radvilų rūmus iš suodinos pe
lenės padarė patrauklia prin
cese. Abiejų aukštų salėse 
įrengta plati apžvalginė išei
vijos dailės ekspozicija. Apie 
šimtas išeivijos dailininkų į 
Lietuvą parsiuntė kelis šimtus 
savo darbų. To proceso pradi
ninkai dar sovietmečiu buvo 
Viktoras Vizgirda ir Vytautas 
Kazimieras Jonynas. Nepri
klausomos Lietuvos dešimt
mečiu tarsi pratrūko ilga ty
lėjimo ir nepasitikėjimo siena, 
ir mes nustebom, buvom tie
siog šokiruoti, kai pamatėm 
stilių, formų, kompozicijų 
įvairovę, aibę dailininkų indi
vidualybių. Mums atsivėrė 
vartai į naujus meno pasau
lius, naują dailės suvokimą, 
išsiplėtė estetinio pažinimo 
horizontai. Reikėjo takto ir 
išminties, gudrumo ir diplo
matijos, kad abi pusės su
voktų, jog pasaulio lietuvių 
sukurtas menas, nepaisant 
ideologinių nuostatų skirtin
gumo, skirtingo meninio lavi
nimo ir kitokių dailės mo
kyklų įtakos, yra viena vi
suma. Romualdas Budrys ir 
buvo ta figūra, aplink kurią 
susivienijo lietuvių dailės pa
saulis.

Mažas ekskursas 
istorijon

Turbūt daugeliui žinoma, 
kad Vilniaus arkikatedra bazi
lika, garsioji Mindaugo, Vy
tauto ir kitų Lietuvos valdovų 
statyta katedra, valstybės 
dvasinio gyvenimo širdis, 
1955 m. buvo uždaryta ir pa
versta sandėliu. Net buvo kur
ti projektai per Vilniaus sena
miestį Šnipiškių kryptimi nu
tiesti plačią magistralę, nu
griaunant Šv. Kotrynos baž
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nyčią, didelę dalį kitų archi
tektūros paminklų (tuometi
nių Rusijos projektuotojų ape
titai nebūtų aplenkę ir Aušros 
Vartų). Tuose projektuose ant 
Vilniaus katedros varpinės 
vietoj kryžiaus buvo nubrai
žyta raudona penkiakampė. 
Ačiū Dievui, Vilniaus sena
miesčio „pertvarkymo” planai 
nebuvo įgyvendinti, ir Prano 
Gudyno, o vėliau ir Romualdo 
Budrio dėka Vilniaus kated
rai pasisekė, kiek gali pasisek
ti kultūrinės atminties naiki
nimo vajuose. Katedra tapo 
Paveikslų galerija, kurioje - 
tegul ir nedrąsiai, negausiai - 
rodyta istorinė lietuvių dailė 
ir Vakarų Europos senųjų dai
lininkų darbai. Čia net ir so
vietmečiu vykdavo klasikinės 
muzikos koncertai, o vyresnio
ji karta su nostalgija mena 
naujametinę J. Haidno .At
sisveikinimo simfoniją”, kai 
klausytojų perpildytoje baž
nyčios erdvėje skambėdavo 
prakilni muzika, nuo jos garsų 
virpčiodavo masyvūs bronzi
niai sietynai, o nuo piliastrų 
žvelgdavo senųjų LDK meist
rų tapytų portretų veidai. 
Baigdami groti, muzikantai po 
vieną pakildavo nuo kėdės, 
užpūsdavo žvakę, ir klausyto
jai likdavo tyloje su šviesia su
simąstymo nuotaika.

O svarbiausia visą tą laiką, 
kol katedra buvo Paveikslų 
galerija, muziejininkai ją sau
gojo ir išsaugojo mums kaip 
Dievo namus, kaip šventovę, 
kurios remontui devintajame 
ano amžiaus dešimtmetyje bu
vo pasitelktos modernios techf 
nologijos (pavyzdžiui, įrengtą 
šildymo-vėsinimo sistema), 
leidusios mokslininkams užsi
imti ir tiriamuoju darbu, pa-* 
daryti stulbinančius atradi-i 
mus. Vienas tokių atradimų -4 
XIV amžiaus freska „Nukry- 
žiavimas”, rasta atkastoje ka-j 
tedros kriptoje. Prieš penkioli-! 
ka metų, Lietuvos sąjūdžio 
steigiamojo suvažiavimo me
tu, katedra buvo grąžintą 
Bažnyčiai tarsi nepaliesta ne-; 
gailestingų ateistinio siautulio! 
nagų. ;

Valdovų rūmai

Romualdas Budrys yra tarp 
tų, kurie novatoriškai suvokė 
Vilniaus Žemutinės pilies Val
dovų rūmų atstatymo būtiny
bę. Jautri istorijos ir kultūros 
paveldo pajauta ir muziejinin
ko patyrimas jam sakė, kad 
reikia pasipriešinti Valdovų 
rūmų atkūrimo oponentams, 
kurie pagaliau liovėsi atvirai 
šaipęsi ir niekinę Valdovų rū
mų atstatymo idėją. Lietuvos 
dailės muziejus ir Vilniaus pa
veikslų galerija yra ta vieta, 
kurioje gimsta drąsios idėjos, 
kaip įpūsti naują gyvybę Val
dovų rūmams, kurie XVIII a. 
pabaigoje - XIX a. pradžioje 
negailestingai buvo sunaikinti 
barbarų iš Rytų.

Nukelta į 2 psl.
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Cario Maratta. „Madona ir Vaikelis”.

Veide apsireiškia, kas širdy, —
ir džiaugsmo giedra, 
ir skausmo debesys.

Jau ir mažutis vaikas žiūri į motinos veidą 
ir mato:

- ar giedra,
- ar skausmas.

O iš jautrios motinos pajunta, 
kas kėlia giedrą 
ir kas — skausmą.

Belaukiant Mesijo
Kun. V. Rimšelis, MIC

Kai Kristus gimė, Roma 
valdė visą Palestiną jau še
šiasdešimt trejus metus. Jokū
bas, Marijos tėvas, okupacijos 
pradžioje buvo keturiolikos 
metų, Dovydo giminės pali
kuonis. Jo busimoji žmona 
Ona buvo tik penkerių metų, 
kilusi iš Aarono giminės. Jono 
Krikštytojo tėvas Zecharijas 
gimė apie 56 metus prieš Kris
tų, apie tą laiką gimė Alfejus, 
žinomas kaip Klopas, iš Dovy
do giminės. Jis buvo vyresny
sis Juozapo brolis. Vėliau Juo
zapas tapo Marijos sužieduo
tiniu. Jokūbas ir Ona, kuri 
buvo jau 46 metų moteris, at
vyko į Jeruzalės šventovę 
melstis ir prašyti Dievo, kad 
jiems duotų kūdikį, kurį jau iš 
anksto paaukojo Viešpačiui. 
Atrodo, jog tai buvo Šven
tosios Dvasios veikimu, kad 
Dievas išklausė Jokūbo ir 
Onos maldų bei prašymo. Gi
mė jiems kūdikis — Marija, 
kuri yra Nekaltai Pradėtoji, 
be gimtosios nuodėmės pa
veldėjimo Malonės Pilnoji.

Po Marijos užgimimo pras
linkus 80 dienų, pagal žydams 
duotą įsakymą, Jokūbas ir 
Ona nuvyko į šventovę Jeru
zalėje vadinamajam apsivaly
mui po gimdymo. Tuo metu 
paaukojo Mariją, mažą mergy
tę, Viešpačiui Dievui, kaip 
buvo pasižadėję prieš metus 
toje pačioje šventovėje. Toks 
pasižadėjimas pagal įstatymo 
reikalavimus reikalavo Mariją 
atiduoti šventovei auklėti, kai 
Ji bus jau trejų metų mergytė. 
Po trejų metų Jokūbas ir Ona 
su dideliu skausmu ir liūdesiu 

perdavė savo mielą mergytę 
vyriausiam šventovės kunigui. 
Po to juodu savo dukrelės 
nebematė. Po keleto metų 
abudu mirė Viešpaties globoje.

Marija, sulaukusi vienuoli
kos metų, turėjo su kitomis 
šventovės mergaitėmis dirbti 
lauke už naujai Erodo pasta
tytos šventovės. Dar nesulau
kus dvylikos metų, Ji nutarė 
Dievui paaukoti savo mergys
tę, kas Izraelio mergaitėms 
buvo retas atsitikimas, nes jos 
vis tikėjo, kad kada nors gali 
iš jų gimti pažadėtasis Mesi
jas. Kai Marija sulaukė 14 
metų, pagal įstatymą reikėjo 
Jai surasti vyrą, kuris turėtų 
būti tos pačios Dovydo kara
liškos genties. Marija buvo 
našlaitė, nes tėvai buvo jau 
mirę, todėl oficialios vedybos 
turi būti atšvęstos šventovėje, 
vadovaujant vyriausiam kuni
gui. Atsirado daug giminingų 
Dovydui vyrų, bet tik Juoza
pas buvo atsinešęs žydinčią 
migdolų medžio šaką iš Mari
jos tėvų daržo Nazarete. Vy
riausias kunigas paskelbė, 
kad pats Dievas parinko Mari
jai vyrą Juozapą. Kai Juoza
pas buvo pristatytas Marijai, 
ir kai juodu turėjo gyventi 
drauge, abudu pasijuto nera
mūs ir viens kito varžėsi, kol 
Juozapas prisipažino, kad ir 
jis Dievui pasižadėjo gyventi 
skaistybėje. Juozapas pažadė
jo Marijai Jos tėvų daržą Na
zarete, išvalyti ir gražiai pa
ruošti, kad Marija galėtų gy
venti savo tėvų namuose. Juo
zapas atėjo pas Mariją, kai 
ant Jos namo pietų sienos 

buvo pražydusios rožės.
Prieš pusę metų Elzbietos, 

Marijos giminaitės, vyrui Ze- 
charijui šventovėje smilkymo 
valandą pasirodė Viešpaties 
angelas. Zecharijas sumišo ir 
išsigando. Tai buvo angelas 
Gabrielius, kuris jam tarė: 
„Nebijok, Zecharijau, tavo pra
šymas išklausytas. Tavo žmo
na Elzbieta pagimdys sūnų, o 
tu jį praminsi Jonu. Tau bus 
džiaugsmas ir paguoda, ir 
daugelis džiaugsis jo gimimu, 
nes jis bus didis Viešpaties 
akyse” (Lk. 1, 13-15). Zechari
jas paabejojo, kad taip gali 
įvykti, todėl jis tapo nebyliu 
iki Jono užgimimo.

Šeštame mėnesyje angelas 
Gabrielius buvo Dievo pasiųs
tas pas Mariją. Angelas tarė: 
„Sveika malonėmis apdovano
toji! Viešpats su tavimi!” Iš
girdusi tokį sveikinimą, Mari
ja sumišo. Angelas jai tarė: 
„Nebijok, Marija, tu radai ma
lonę pas Dievą! Štai tu pra
dėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, 
kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai 
bus didis ir vadinsis Aukš
čiausiojo Sūnus...” Marija pa
klausė, kaip tai įvyks, „nes aš 
nepažįstu vyro?” Angelas Jai 
atsakė: „Šventoji Dvasia nu
žengs ant tavęs, ir Aukščiau
siojo galybė pridengs tave sa
vo šešėliu; todėl ir tavo kūdi
kis bus šventas, ir vadinamas 
Dievo Sūnumi. Antai tavoji gi
minaitė Elzbieta pradėjo sūnų 
senatvėje, ir šis mėnuo yra 
šeštas tai, kuri buvo laikoma 
nevaisinga, nes Dievui nėra 
negalimų dalykų”. Tada Mari
ja atsakė: „Štai aš Viešpaties

„Štai aš Viešpaties tarnaitė, 
tebūna man, kaip Tu pasakei”. (Lk, 1,38) 

PRIĖMUSI

Taip ilgai delsi.
Taip ilgai užtrunki.
Nejau nebeateisi?

Ji matė Jahvės saulę 
ir kaip žmonės viens kitam ją užtemdė.

Ji matė iš dangaus lyjant lietų
ir kaip žmonės gailėjo viens kitam 
net gurkšnio vandens.

Ji matė naujai pasėtų kviečių sužaliavusius laukus 
ir kaip žmonės viens kitam sėjo rauges.

Taip ilgai delsi.
Taip ilgai užtrunki.
Nejau neateisi?

Saulė ir lietus... Lygumos ir kalnai...
Ir žalia žolė, ir dykumų smėlis...
Visa aplinkui — tai šventykla Jahvės.

Tik žmonės, Jahvės net apglėbti, 
kur kas sau, nusikreipę nuo Jo —
Jo paties šventykloj —

prekiavo, gramozdus krovė, 
beprasmiai bastės, 
gimė, gyveno, vargo ir mirė, 
nežinodami kam.

Taip, kur kas sau, įsikniaubę į žemę,
jie nematė žvaigždėto dangaus, 
nei brolio, sesers, nei artimo šalia, 
nei Jahvės niekur...
Gimė, gyveno ir mirė, nežinodami kam.

O taip reikia jau seniai Pažadėto, 
kuris visų žingsnius į Jahvę nukreiptų. 
Juk tik Jahvė yra išgelbėjimas... Ješua.

Reikia Jahvės Pažadėto,
nors žmonių Nelaukiamo...
Nejau, o Jahve, ir Tavo Pamiršto?
Nes taip ilgai delsi.
Taip ilgai užtrunki.
Nejau nebeatsiųsi?

Sveika, Malonėmis Apdovanotoji...
Viešpats su Tavimi.

Tu matai,
ką Jahvė amžinu žvilgsniu peržvelgia.

Tu prašai, 
ko Jahvė amžina valia trokšta.

Tavyje visa žmonija, kokia ji bebūtų,
Jahvės Pažadėtojo alksta.

Sausa žemė — o vis dėlto Jahvės šventykla — 
ties Tavim atsivėrus 
Pažadėtąjį priimti.

Marija, Tu radai malonę pas Jahvę 
tapti Pažadėtojo Motina... 
Tarp Jį nepriimančiųjų 
priimsi Jį, 
kad juos išgelbėtų.

Tu pradėsi... 
ir pavadinsi Jį 
„Jahvė yra išgelbėjimas" — Ješua.

Zr sujudo nauja gyvybė po širdim.

Taip ilgai delsei.
Taip ilgai užtrukai. 
Pagaliau visiems atėjai.

Štai aš Viešpaties tarnaitė.

Marija... svarstė savo širdyje... 
Vaikelis augo ir stiprėjo (Lk 2, 19, 40)

MOTINOS VEIDAS

Motina labiausiai yra motina savo širdimi.
Bet širdies nematai.
Širdis apsireiškia veide.

Tad motina labiausiai yra motina 
savo veide.

tarnaitė, tebūna man, kaip tu 
pasakei” (Lk. 1, 28-38).

Marija pasakė Juozapui, 
kad Ji norinti vykti pas Elz
bietą padėti jai nėštumo pas
kutinėmis dienomis. Juozapas 
su viskuo sutiko, ko tik Marija 
norėjo. Juodu iškeliavo su asi
lu į kunigų miestą Hebron per 
Jeruzalę, kur Juozapas dėl 
kokių tai reikalų turėjo pasi
likti. Jo pažįstamas iš Jeru
zalės sutiko palydėti Mariją 
su jos asilaičiu. Tą pačią die
ną, po šešių valandų, Marija 
su savo palydovu atvyko į 
Hebron.

Marija nuėjo į Zecharijo na
mus ir pasveikino Elzbietą. 
Vos tik Elzbieta išgirdo Mari
jos balsą, jos įsčiose šoktelėjo 

kūdikis ir ji balsiai sušuko: 
„Tu labiausiai palaiminta iš 
visų moterų, ir palaimintas 
tavo įsčiaus vaisius! Iš kur 
man ta garbė, kad Viešpaties 
motina aplanko mane!” O Ma
rija prabilo: „Mano siela šlo
vina Viešpatį, mano dvasia 
džiaugiasi Dievu, savo Gel
bėtoju” (Lk. 1, 42-47). Čia Ma
rija prie Elzbietos išliejo savo 
gražiausią, dievišką poeziją, 
kokios mūsų pasaulis netu
rėjo.

Marija išbuvo pas Elzbietą 
tris mėnesius. Juozapas pa
stebėjo, kad Marija atrodė 
nėščia. Jis nežinojo, kad Šven
tosios Dvasios veikimu ji tapo 
nėščia.

Nukelta į 2 psl.

Visa, kas vyko, Motina domėjosi
ir svarstė savo širdyje.

Ir visa apsireikšdavo Jos veide:
•^ir giedra, '
- ir liūdesiu.

O mažutis, pirmą kartą atvėręs akis,
pirmiausia pamatė Motinos veidą. ,

Išminčius kelionėj į Betliejų vedė žvaigždė.
Jėzų per Jo gyvenimo jautrią kelionę

vedė dvi žvaigždės:
Jo Motinos akys.

Iš jų Jis pirmiausia pajuto,
kas žemėj giedra
ir kas joje skaudu.

a

Skaudu — žmogaus skriauda kitam.
Dar skaudžiau —

save skriausti, tariant Dievui:
„Man Tavęs nereikia”.

Jos veide giedra,
kai Ji ištiesė vandens stiklą
ištroškusiam pakeleiviui.

Dar giedriau,
kai Jis, Jos Sūnus, dar vaikas,
ištiesė vandens stiklą ištroškusiajam.

Giedra,
kai Ji žiūrėjo į lauko lelijas
ir pasakė Jam, mažam savo Sūnui,
kad jas taip buvo aprengęs Dangaus Tėvas. ,

Dar giedriau,
kai Jis paprašė Jos pasiūtą Jam tuniką
atiduoti apskurusiam našlaičiui.

-•

Motinos liūdno ir giedro veido įspūdis 
lydėjo Jį ir tada, kai Jos nebebuvo aplinkui, —

Jam mokant žmonių minias 
neskriausti viens kito, rr 
paduoti vandens stiklą ištroškusiam, j
pasidalinti drabužiu

ir Jam kalbant apie lauko lelijas, 
kad jas aprengia Dangaus Tėvas.
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