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Stasys Barzdukas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė

Nepalanki aplinka

Vaizduotėje tarsi matau į 
tolumas bėgantį purviną kelią 
ir sunkų vienratį ant jo. Vien- 
ratį stumia kantrus ir patva
rus vargdienis. Klimpsta ra
tas, bet ištvermingas žmoge
lis kapstosi pirmyn. Retkar
čiais pribėga koks pašalaitis, 
priremia petį ir vėl pasitrau
kia. Už tą gerą mostą jis susi
laukia pritarimo ir pagarbos, 
o žmogelis brenda purvu to
lyn, kol pagaliau pasiekia ge
resnį kelią. Dabar atsiranda 
pavaduojančių, o vargdienis 
sėda pakely kvapo atgauti. 
Sėda ir lieka užmirštas tų, 
kurie jau kietu keliu smagiai 
su vienračiu rieda.

Man šis vaizdas rišasi su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) pirmaisiais metais šiame 
krašte, kai sunkų LB vienratį 
stūmė Stasys Barzdukas. Kro
vinys tame vežimėly - tauti
nio išlikimo teoretinės prie
monės - jau buvo įkeltas prieš 
kelerius metus DP (Displaced 
Persons) stovyklų išminčių 
Vokietijoje. O čia daugiausia 
vargti teko St. Barzdukui. Ir 
stūmė jis pradžioje beveik vie
nas, retkarčiais susilaukda
mas laikinos paramos. Apie 
St. Barzduką, tvirtą kamieną, 
glaudžiai susispietė JAV LB 
pirmūnai. Bet šį kamieną 
greitai užstojo iškeroję gluos
niai. Net ir, minint JAV LB 
50 metų jubiliejų, apie St. 
Barzduką buvo prabėgomis 
tarti vos keli žodžiai. Jis pats 
yra anksčiau įspėjęs: „Bend
ruomenės tikėjimas ir darbai 
reikalauja didelės aukos, nuo
latinių pastangų, tvirto ryž
to, atsidavusių žmonių”. (St 
Barzduko žodis JAV LB 25- 
mečio sukakčiai.) Ne vienas 
LB entuziastas savo veikla 
sekė šiuos žodžius. Bet aukos, 
pastangų, ryžto ir atsidavimo 
pirmasis pavyzdys buvo pats 
žodžių autorius.

Pirmieji žingsniai Bendruo
menei Amerikoje buvo sun
kūs. Kai apie 1948 m. šiame 
krašte pradėjo atsiradinėti pa
bėgėliai nuo bolševizmo, pra
leidę kelerius metus DP sto
vyklose Vokietijoje, aptiko la
bai atsargiai į juos žvelgiančią 
ankstyvesnę lietuvių išeiviją. 
Ši išeivija turėjo savo tradici
jas ir gilias gyvenimo vėžes. 
Naujai atvykusieji jiems buvo 
daug kur nesuprantami. Juk 
šio krašto gyventojams dar ne
buvo gerai suprantamas ir 
bolševizmas. Ar SSRS nebuvo 
JAV sąjungininkė? Juk SSRS 
padėjo laimėti karą prieš su- 
nacintą Vokietiją, SSRS kartu 
su JAV Niurnberge teisė kri
minalinius karo nusikaltėlius 
ir ne vieną jų pakorė. Tai 
kodėl keistuoliai DP pabūgo 
JAV sąjungininko ir nuo jo 
bėgo iš Lietuvos? Gal tai buvę 
turtuoliai, vargingesnius iš
naudoję ir nuo socialinio tei
singumo pasislėpę? Juk apie 
1940-1941 m. bolševikinį te
rorą Lietuvoje amerikiečiai 
tikrų žinių neturėjo, o neofi
cialiais keliais atėjusioms ne-

Vytautas Volertas

labai tikėjo, nes ir šio krašto 
lietuviai komunistai, kurių 
čia buvo nemažai, be pertrau
kos kalbėjo apie „darbininkų 
rojų” Lietuvoje. Antra vertus, 
nauji žmonės skyrėsi nuo 
ankstesnių imigrantų. (Ar 
šiandien iš Lietuvos atvyku
sieji nesiskiria nuo buvusių 
DP?) Naujieji nepaklydę patys 
miestuose rasdavo kelius, su
sigraibė angliškai, visi mokėjo 
skaityti ir rašyti, sklaidė laik
raščius ir juos suprato. Net 
lietuviškai kitaip kalbėjo, 
be „utarnykų”, „seredų”, „čet- 
vergų”.

Jie buvo lietuviai, bet kito
kie. Senesnioje lietuvių išei
vijoje, jei lankei bažnyčią, tai 
su bažnytiniais bendravai. 
Tautininkai laikėsi tik su tau
tininkais, socialistai - tik su 
socialistais. O atvykėliai mai
šėsi, įvairių pažiūrų kalbė
davosi viename būry nesi- 
stumdydami, viską grindė lie
tuviškumu. Čia rastos orga
nizacijos jiems nepatiko, stei
gė naujas. Ar neužteko esan
čių klubų, kurie šaukėsi na
rių, kitų draugijų?

Į ateivius kreivai žiūrėjo ir 
jaunesni kunigai, jau pakliu
vę amerikonėjimo srovėn. Ma
žai palankios buvo kazimie- 
rietės seserys, nutautėjimo 
linkme sukusios. Steigiant li
tuanistines mokyklas, kurių 
čia anksčiau nebuvo, ir ban
dant glaustis seserų tvarko
mose parapijinėse mokyklose, 
naujieji joms niekaip negalėjo 
įtikti. Tai jos radusios pirma
dienį ant grindų popierėlį, tai 
ne ten buvę sudėti pieštukai, 
tai netinkamai nuvalyta len
ta. Ne vienoje lietuvių susi
būrimo vietoje teko iš parapi
jinių mokyklų išeiti ir šešta
dieniais lituanistinėms mo
kykloms patalpas nuomoti 
kur nors kitur. Net būdavo 
nemokamai gaunamos miesto 
mokyklų patalpos. Prisiminti
na, kad tuo metu dar buvo 
madingas „tirpdinimo kati
las”, kurio pavėsy augo jau
nesnieji kunigai ir jaunesnės 
vienuolės. Šiame krašte gimu
sieji manė, kad anglų kalba 
prilygsta religijai.

Naujieji žmonės pradėjo 
kalbėti apie kažkokią Ben
druomenę, kuri apimtų visus 
lietuvius. Kaip apimsi tauti
ninką ir kataliką? Ar ne Sme
tona Lietuvoje uždarė krikš
čionis demokratus ir ateiti
ninkus? Kaip kartu subursi 
tautininką su socialistu, nors 
abu lygiai nemėgtų kunigų? 
Ar ne tautininkai 1926 m. pa
grobė valdžią iš Lietuvos kai
riųjų?

Naujieji daug šnekėjo apie 
lietuvybę, apie Lietuvos lais
vinimą. Su lietuvybe čia toli 
nenueisi. Ankstesniųjų vaikai 
pakeitė vardus ir pavardes, 
viešose vietose vengia lietu
viškai kalbėti, todėl niekas 
nepažįsta, kad jie yra ateivių 
vaikeli, niekas iš jų nesišaipo, 
gauna gerus darbus. O Lietu
vos laisvinimui yra Amerikos 
Lietuvių taryba (ALT), ten su- 
sijungia visos partijos, kiek

viena jų vadovybėn siunčia 
savo pačių parinktus ir jiems 
ištikimus žmones. Ką naujieji 
kalba? Reikia Bendruomenės, 
kurios vadovybė būtų renka
ma be jokių požiūrių į parti
jas. Tokiu keliu jokios Ben
druomenės čia nebus! O jei 
atsirastų, pakeistų mūsų tvar
ką, išstumtų mūsų vadovybę 
ir patys užimtų visas pozici
jas. Tai neleistina.

Štai kodėl pradiniai LB ke
liai šiame krašte buvo sun
kūs. Priešinosi kai kurie 
ankstyvesnieji ateiviai, nes 
nenorėjo būti nustumti į šoną, 
nors jų niekas stumti nesi
rengė, tik ieškojo kalbos. Bet 
gal veikė įsitikinimas - jei 
mažai pažįstamas gražiai šne
ka, jis nori tave apgauti. Prie
šiškumas reiškėsi spaudoje, 
ypač kietai LB puldinėjo dr. 
Pijus Grigaitis, Naujienų re
daktorius. Neglostė ir kiti pe
riodiniai leidiniai, nors nuo
saikesnis buvo Leonardas Ši
mutis, Draugo redaktorius ir 
ALTo pirmininkas. LB padė
tis žymiai pagerėjo, kai jos 
pusėn stojo plačiai žinomas 
prel. Jonas Balkūnas, sutikęs 
pirmininkauti Laikinajam orga
nizaciniam komitetui (LOK), 
ir kiti svarbūs asmenys, kaip 
dr. Petras Vileišis, prel. Pran
ciškus Juras, Juozas Bolevi- 
čius, Juozas Bačiūnas, Pijus 
Žiūrys, prel. Ignas Albavičius, 
dr. Steponas Biežis bei kiti. 
Yra būtina įterpti, kad LB be- 
partiniam ir bepasaulėžval- 
giniam veidui nebuvo palan
kūs ir kietieji DP partiečiai. 
Ir jie nemanė, kad lietuvybė 
gali būti tvirta jungtis.

I JAV atvykę „dypukai” ra
do lietuviškas parapijas, jų 
pastatus, lietuvių klubus, 
draugijas ir nemažą globą at
vykėliams. Tačiau nebuvo lai
ku suprasta, kad ši padėtis 
buvo sukurta senųjų ateivių 
vargu. Naudodamiesi palan
kia aplinka, naujieji skuboti 
šoko keisti tų palankių sąlygų 
kūrėjų tradicijas. Skubotumas 
nepadėjo, bet, antra vertus, 
buvo baiminamasi, kad dels- 
dami neprarastume savo jau
nimo ir vaikų. Tomis sąly

Stasiui Barzdukui (sėdi priekyje) švenčiant gimtadienį, bendradarbiai ir visuomenės veikėjai 
(Cleveland, OH) gieda „ilgiausiu metu”. Iš kairės: V. Mariūnas, V. Kutkus, kun. G. Kijauskas, SJ, V. 
Kamantas, Cleveland LB apylinkės pirm. J. Malskis. V. Bacevičiaus nuotrauka.

Vytauto Maželio nuotrauka.Stasys Barzdukas.

gomis suktis reikėjo didelio iš
minčiaus, tačiau dideli išmin
čiai be Dievo malonės neatsi
randa.

Iš tiesų LB padėtis šiame 
krašte panašėjo į sugautą lau
kinį arkliuką, pakliuvusį ne
pažįstamoje aplinkoje. Jis vis
ko bijojo, dėl visko krūpčiojo 
ir strykčiojo. Bijojo suameri- 
konėjusių dvasininkų ir kito
kių vadų, partijų, ALTo, spau
dos. Šiuo nedraugišku laiku 
tą laukinį arkliuką, LB, kant
riai vedė ir jaukino Stasys 
Barzdukas. Arkliukas įsidrą
sino. Ėjo metai, St. Barzduką 
pakirto amžius ir negalavi
mai. Drąsaus Bendruomenės 
vadovo mūsų tarpe jau seniai 
nėra. Jo auka, pastangos, pa
siaukojimas retai prisimena
mas.

Visuomet yra lengviau pa
miršti, kaip prisiminti. Juk 
prisimename tik tai, kas 
mums patiems naudinga. Iš 
Anapus žmonės prakalba tik 
tada, kai juos, pagalbos ieško
dami, pakalbiname iš čia.

Ryžto ir pareigos žmogus

Prabylant apie Stasį Barz
duką, prieš akis tuojau pa

šoka visuomenininko sąvoka. 
Ji, lyg sunkiai permatoma 
uždanga, temdo kitus St. 
Barzduko darbus. Kalbininką, 
mokytoją, LB teoretiką, dery
bininką galime pajausti tik po 
ilgėlesnio žvalgymosi. Turbūt 
labai reta St. Barzduko diena, 
bent antroje jo amžiaus pu
sėje, prabėgdavo be galvos 
skaudulių, sukeltų bendrinių 
reikalų. Šiuos skaudulius jis 
turėjo nešiotis visuomeninėje 
vienumoje. Vienuma jo negąs
dino. Žinoma, nesidžiaugė ja, 
bet ir nesiskundė.

Pasekę Amerikoje pirmau
jančias asmenybes, akimis 
permetę nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį, susipažinę 
su tuolaikiniais lietuvių išei
vijos elementais, matysime 
apie iškilius žmones, ypač po
litinius, besišlaistančias gru
peles. Kasdien, visur. Šių 
grupelių nariai savo tarpe bi- 
čiuliuojasi, svečiuojasi, net 
susigiminiuoja. Politika ar vi
suomeniniai klausimai kelia
mi prie vaišių stalo. Jie nepa
mirštami ir kartu atostogas 
leidžiant, teatruose lankantis, 
vaikus apvesdinant, išsiba
rant ir taikantis. Vien savo 
jėgomis vadovai iškyla retai.

Anatolijus Kairys
VYTURIO LIKIMAS

/
Giesmė gražiausia buvo tų, 
Kuriems akompanavo vėjas — 
Kurias giedojo be gaidų
Iš nežinios į nežinią nuėję.

Nuo jų giesmių pražysta sodai, 
Laukai apsipila žiedais — 
Skaistybės saulė pasirodo, 
Iš džiaugsmo šoka spinduliai.

Jie gieda savo mylimiesiems, 
Ir tiems, kas bunda su aušra — 
Kažkas nugirdo ir užrašė: 
Čia gieda vyturių pora.

Deja, ne gieda, o giedojo, 
Nes buvo tai labai seniai, — 
Nebėr nei arklo, nei artojo, 
Nutraukė giesmę vyturiai...

Juos daugiausia pagimdo 
tampriais ryšiais supančioti 
grupių žmonės. Aptartos min
tys, priimti planai įduodami į 
reprezentanto rankas. Priža
dama pagalba ir vieša parama 
su pagarba, išsiderama nauda 
ateityje. Taip bendromis pas
tangomis apipavidalinamos 
institucijos, o bendromis pas
tangomis viršūnėn įkeltas as
muo netenka didelės dalies 
savarankiškumo.

Stasys Barzdukas apie save 
skriejančio rato neturėjo.

Jau Alytuje, prisimenu, jis 
išsivertė be nuolatinių paly
dovų ir pats nebuvo kieno 
nors palydoje. Svarbios gim
nazijos vienas pagrindinių 
mokytojų, vėliau vyriausia jos 
galva, direktorius, nesimaišė 
apskrities viršininko, miesto 
mero, ulonų pulko vado, že
mės ūkio ir miškų mokyklų 
direktorių bei kitų svarbių ti
tulų ir pavardžių draugijoje. 
Gal menkas jiems buvo, kad 
ne dvare augęs? Gal nepriim
tinas, kad ne tautininkas? Bet 
tuo metu Alytuje gyveno gar
sus atsargos pulkininkas Jo
nas Petruitis, sumanus karys, 
žurnalistas, autorius. Ten lai
kėsi atitremtas buvęs minist
ras Leonas Bistras, dirbo kun. 
Augustinas Vaitiekaitis, para
šęs kelias knygas, klebonavo 
įtakingas kun. Baltrušaitis, 
savo kabinetą turėjo labai ger
biamas dr. V. Kudirka visi 
buvę anksčiau ir tada esą ak
tyvūs katalikų žymuoliai, su
einą, išsišneką. Stasys Barz
dukas su jais nesiglebėkščia- 
vo. Atvykę į JAV, negirdėjome 
apie jo artimus ryšius su pa
siturinčiais lietuviais, su bet 
kokiomis garsiomis ir pasigar
sinusiomis pavardėmis. Tiesa, 
jis greitai susipažino su prel. 
J. Balkonu ir J. Bačiūnų, bet 
ryšiai buvo atsitiktinai visuo
meniniai.

Žinoma, pažįstamų St. Barz
dukas turėjo daug - buvę 
mokiniai, bendradarbiai, seni 
ir nauji kaimynai, Lietuvių 
Bendruomenei pritarią. Su 
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jais šnekos pakako. Tik kalbos 
vystydavosi ne svečiuojantis. 
Vieši susirinkimai, pertrau
kos tarp jų, gatvė prie baž
nyčios buvo jo darbų planavi
mo bei sutarimo vietos, ne
dangstančios paslapčių. Jį rė
mė daug talkininkų, kurie 
ateidavo gelbėti, bet ne 
uždarose patalpose posė
džiauti. St. Barzdukas daug 
dirbo su žmonėmis be nuolati
nių „apaštalų”, kurie jį lydėtų 
ir į „vestuves Kanoje”, ir 
.Alyvų darželin”.

Šis veiklos stilius turbūt 
kilo iš jo būdo ir apsisprendi
mo. Taupus laike, taupus kal
boje, kuklus, linkęs į ramybę, 
nemėgęs nikotino su alkoho
liu, laisvai nesijautė triukšmo 
ir apytuščių valandų aplin
koje. Bet svarbiausia, jis at
sidūrė ant ribos, žymėjusios 
du lietuvių išeivijos laikotar
pius.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
(1918-1940 m.), sprendžiant 
iš jo pasisakymų, jau tada po
litinės pozicijos ir opozicijos 
kasdienybė be tolumos siekių, 
žaidžiant vien įprastus žaidi
mus, jam atrodė pasenusi. 
Idealoginis ateitininkas, St. 
Barzdukas nesijungė į politi
nius maišalus. Ne išdidumas 
lėmė, kaip retkarčiais išgirs
tame šiomis dienomis tvirti
nant: esu kūrybingas, politika 
ėda laiką, ten vardų neįamži
na, tad toje maišalynėje te- 
plaukioja nevykėliai. Aš pa- 
mušiu sparnais ir padangėje 
garsiai užgiedosiu. St. Barz
dukas politiniuose ginčiuose 
nematė prasmės, todėl nuo jų 
stovėjo atokiai. Vokietijoje jis 
netapo nei „vilkiniu”, nei „vla- 
kiniu”. Net Lietuvių fronte, 
būdamas jo nariu, tvirtų nuo
monių ir dažnai nereiškė.

St. Barzduko dėmesį pagavo 
Lietuvių Bendruomenė. Teo
retikų sukurtą Bendruomenės 
sąvoką priėmė beveik be pa
taisų, nors dėl aplinkos są
lygų ją vėliau modifikuodavo. 
Jis buvo pirmasis, puolęsis 
LB prigydymo darban.

Nukelta į 2 psl.
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Gimtoji kalba — stipriausias tautos pamatas
Algimantas Antanas Naujokaitis

Išsaugota kaimo 
bakūžėse

Artėja lietuviškos spaudos 
atgavimo 100-osios metinės. 
Šią sukaktį autoritetinga 
tarptautinė organizacija — 
UNESCO pripažįsta kaip 
svarbią pergalę prieš lietuvių 
tautinę priespaudą. Iš tiesų, 
lietuvių kalba atsilaikė prieš 
įvairias negandas ir okupaci
jas. Nepriklausomybės metais 
pagaliau ji atsitiesė, įgijo val
stybinės kalbos statusą ir at
liko svarbų visuomenės vieni
jimosi vaidmenį. Deja, pra
ėjus daugiau kaip dešimtme
čiui po nepriklausomybės at
kūrimo, lietuvių kalbai vėl 
kyla grėsmė tapti buitine kal
ba ir būti išstumtai iš kultū
ros, mokslo, švietimo ir viešojo 
gyvenimo.

Šias mintis Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, Lietuvos 
Mokslų akademijos preziden
tas Zenonas Rokus Rudzikas 
išsakė atidarant Lietuvos 
Mokslų akademijos, Seimo 
Švietimo, Mokslo ir kultūros 
komiteto, Europos Sąjungos 
ateities Lietuvos Forumo ta
rybos surengtoje sesijoje „Lie
tuvių kalbos padėtis moksle 
ir visuomenėje”. Ši Mokslų 
akademijoje vykusi sesija skir
ta lietuviškos spaudos lais
vės atgavimo šimtmečiui, kurį 
Lietuvos ir išeivįjos visuome
nė pažymės 2004 metais. Jie 
paskelbti kalbos ir knygos me
tais.

Sesijoje pranešimus skai
tė, diskusijose dalyvavo ne tik 
kalbininkai, kiti filologai, bet 
ir istorikai, filosofai, fizikai, 
medikai, kitų mokslo sričių 
atstovai — akademikai, aukš
tųjų mokyklų profesoriai. Ne 
vienas jų priminė erškėčiais 
klotą lietuvių kalbos istorinį 
kelią, svetimų kalbų antpuo
lius. Sociologas, Mokslų aka
demijos narys — korespon
dentas R. Grigas su kartėliu 
priminė, kad net Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje, 
lietuvių kalbą nustūmus į pa
šalį, oficialiai buvo pripažįs
tamos senoji gudų, vokiečių, 
lenkų, lotynų, hebrąjų, net 
armėnų kalbos. Po Liublino 
unijos Lietuvos bajorai nuolat 
lenkėjo, galop plačiai įsiga
lėjo lenkų kalba, o gimtoji

Šiame priede:
Lietuvių kalbos padėtis 
moksle ir visuomenėje.

Humanistika ir lietuvių' 
kalba.

Valstybinė lietuvių 
kalba — vaizduotė, ar 
tikrovė.

Šie metai skirti 
prisiminti kankinei.

M. K. Čiurlionis garsina 
Lietuvą užsienyje.

Saulėta kraštovaizdžių 
mozaika.

paniekinamai imta vadinti 
mužikiška. Vilniaus universi
teto profesorius A. Piročki
nas sesįjoje pacitavo Lietuvos 
didiko Jonušo Radvilos žo
džius iš savo broliui Kristu
pui 1615 rašyto laiško: „Nors 
lietuviu gimiau ir lietuviui 
teks man mirti, savo tėvynė
je turime vartoti lenkų kalbą”. 
Tik kaimo pirkiose paprasti 
Lietuvos žmonės išsaugojo sa
vo gimtąją lietuvių kalbą, jos 
grynumą, kol carinė Rusija, 
išgrobsčiusi mūsų valstybę, 
jos žemes, ėmėsi rusinimo po
litikos, išleido įsakymą, ku
riuo uždraudė lietuvišką 
spaudą lotyniškomis raidė
mis. Vėlgi kaimo pirkiose 
imtasi sergėti, ginti lietuvišką 
raštą, lietuvės moterys prie 
ratelio gimtosios kalbos ir 
rašto slapčiomis mokė vaikus. 
Prasidėjo knygnešių gadynė, 
lietuviškų laikraščių, knygų, 
maldaknygių spausdinimas 
prūsuose, Mažojoje Lietuvoje. 
Iš ten jau ir anksčiau į Lietu
vą ėmė sklisti lietuvybės švie
sa.

— Dar 16 ir 17-ojo amžių 
sandūroje, bene pirmą kartą 
lietuvių tautos istorijoje, do
kumentais paliudijama iškilo 
kolizija dėl gimtosios kalbos 
vartojimo, — sesijoje kalbėjo 
prof. A. Piročkinas. — 1599 
m. vienas lietuvių literatūri
nės kalbos kūrėjų kanaunin
kas Mikalojus Daukša len
kiškai rašytos Postilės Prakal
boje į malonų skaitytoją taip 
pasmerkė aukštuomenę, vis 
labiau nusigręžiančių nuo lie
tuvių kalbos: „... peikiu savo 
lietuviškos kalbos apleidimą, 
paniekinimą ir beveik pame
timą. Duok Dieve, kad su- 
prastumėm ir iš nuopuolio 
kada nors pakiltumėm”.

Kur nuvedė lietuvių tau
tą kelis šimtmečius trukęs 
pirmenybės teikimas ne sa
vo gimtajai, bet svetimai kal
bai, rodos, ir aiškinti nereikia: 
prarasti didelį mūsų plotai 
Rytuose ir Vakaruose. Pasak 
prof A. Piročkino, jei ne ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės susikūrimas 1918 m., 
šie praradimai būtų kur kas 
didesni. Tad teisingi to paties 
M. Daukšos prieš 400* metų 
parašyti žodžiai, jog gimtoji 
kalba stipresnė už pilis ir įt
virtinimus: „Ne žemės derlu
mu, ne drabužių skirtingumu, 
ne šalies gražumu, ne miestų 
ir pilių tvirtumu gyvuoja tau
tos, bet daugiau išlaikydamos 
ir vartodamos savę kalbą”.

— Nesileidžiant į plačius 
aiškinimus, galima pasakyti, 
kad lietuvių kalbai visada kė
lė pavojų varžytinės su kito
mis kalbomis: šias varžytines 
ji dažniausiai yra pralaimė
jusi. Jos išsigelbėjimas buvo 
atsiribojimas nuo svetimų 
kalbų, — savo pranešime kal
bėjo prof. A. Piročkinas. — 
Štai 1918-1940 m. lietuvių 
kalba ryžtingai atsiribojo nuo 
lenkų ir rusų kalbų, bet Klai
pėdos krašte nepavyko izo
liuotis nuo vokiečių kalbos. 
Tuo tarpu kai Didžiojoje Lie
tuvoje buvo sustabdyta slavi- 
zacįjos banga, Klaipėdos kraš
te toliau vyko germanizacija,

Lietuvos Mokslų akademijos sesijai „Lietuvių kalbos padėtis 
moksle ir visuomenėje” pirmininkavo (iš dešinės) Mokslų akade
mijos prez. Zenonas Rokus Rudzikas ir akademikas Algirdas
Gaižutis.

kol šį suvokietėjusį kraštą pa
grobė Hitlerio Vokietija. Dar 
kartą pasitvirtino mūsų di
džiojo varpininko dr. Vinco 
Kudirkos žodžiai: „Stipriau
siu pamatu tautystės, pir
miausiu jos ramsčiu yra pri
gimtoji kalba”.

Žinomas istorikas akade
mikas E. Gudavičius, sesįjoje 
nagrinėdamas lietuvių kal
bos mokslinio statuso klau
simus, pasakė, kad sovietme
čiu tiek lietuvių tauta, tiek 
kalbininkai — lituanistai K. 
Gaivenis, A. Lyberis, J. Lebe
dys, J. Klimavičius ir kiti, ne 
tik gynė mūsų kalbą nuo ru- 
sicizmų, bet ir dirbo jos gryni
nimo, terminologijos gerinimo 
ir kituose baruose.

— Sovietmečiu kiekvieną 
tokį mūsų kalbininkų darbą ir 
laimėjimą lygindavome su 
kova prieš spaudos draudimą, 
— sakė akademikas E. Guda
vičius, pridurdamas, kad šie 
ir kiti mūsų kalbininkai tęsė 
M. Daukšos, K. Sirvydo pra
dėtą to meto tikėjimo tiesų 
srities lietuvių literatūrinę 
(sakytume, to meto mokslo) 
kalbą. Pasak akademiko, tokį 
darbą šių dienų reikmes ati
tinkančiu lygiu padarė nau
jausio Biblijos vertimo auto
riai — išeivijoje gyvenęs pre
latas prof. A. Rubšys ir kun. 
Č. Kavaliauskas.

Nauji pavojai

— Turėdami skaudžią 
mūsų gimtosios kalbos istori
nę patirtį, privalome sąmo
ningiau ir atidžiau įvertinti 
tuos pavojus, kurie lietuviš
kam žodžiui dabar kyla Lietu
vai jungiantis į globalinius 
procesus, stojant į Europos 
Sąjungą. Jie lietuvių kalbai 
sukuria itin nepalankią aplin
ką, — nuogąstavo prof. A. Pi
ročkinas.

Savo pranešimuose ir dis
kusijose sesijos dalyviai išsakė 
daug įsišaknijančių pavojų. 
Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkė dr. I. 
Smetonienė nurodė, kad tiek 
miestuose, tiek provincijoje 
daugėja viešų nelietuviškų už
rašų, privačiose įmonėse dar
buotojai verčiami kalbėti sve
timomis kalbomis, bendrojo 
lavinimo mokyklose skatina-

Virginijos Valuckienės nuotr.

mas dvikalbis mokymas, o ir 
universitetuose daugėja dis
ciplinų, dėstomų angliškai (vi
są dr. I. Smetonienės kalbą 
spausdiname atskirai). Pasak 
dr. R. Pakalnio, jaunimo lais
valaikio programose, klubuose 
retenybė lietuviška daina, 
skamba dažniausiai svetim- 
kalbiai garsai. Sociologo R. 
Grigo nuomone, jaunimas at- 
siejamas nuo tautinio auklėji
mo — naujame švietimo įsta
tymo projekte tautiškumo ug
dymui nėra deramos vietos, 
bet pabrėžiamas pilietinės vi
suomenės kūrimas. Negana 
to! Jau pasigirsta pasiūlymų 
net iš mokslo darbuotojų, esą 
laikas apskritai nutraukti 
tautiškumo sąsajas su kalba. 
Prof. A. Piročkinas sakė, kad 
neseniai, lapkričio 9 d. radijo 
laidoje „Sekmadienio auto
grafas” vienas mūsų istorikas 
kėlė tariamą dilemą: kas svar
biau — istorija ar kalba? Tas 
istorikas įrodinėjo: kadangi 
yra tautų, vartojančių ne savo 
tautines kalbas, tai ir lietuvių 
tauta esą galinti išlikti be sa
vo gimtosios kalbos. Šio po
žiūrio ištakos kyla iš dabar 
vis plačiau sklindančios tezės, 
kad kalba esanti tik techninio 
bendravimo priemonė — kaip 
tam tikros sistemos kompiu
teris, kurį be jokio nuostolio 
vartotojas galys lengvai pa
keisti kitos sistemos aparatu.

Savo pranešime prof. A. 
Piročkinas nurodė ir tokio 
žalingo, nelemto požiūrio 
priežastis. Viena jų — pasta
raisiais metais Lietuvoje pa
sireiškianti asmens, individo 
pirmenybė prieš visuomenės, 
tautos interesus. Kyla taip 
pat visuotinės asmeninio ma
lonumo paieškos, nenoras jį 
aukoti visuomenės, tautos po
reikiams. Visa, ką prasima
no, įgyja vienas ar kitas indi
vidas — tai esą jo asmenybės 
pasireiškimas, ir visuomenė, 
kolektyvas tai turi priimti, to
leruoti. Jokių varžtų asmeny
bės saviraiškai! — štai toks 
šiandieninių Lietuvos globa- 
listų šūkis. Individo, asmens 
poreikius ir pomėgius absoliu
tinantiems žmonėms kelia ne
apykantą, kad gimtoji kalba 
yra tam tikras tautos, visuo
menės produktas ir tai reika
lauja paklusti jos dėsniams.

Pamynus tuos dėsnius, jų 
akys krypsta tariamai į daug 
daugiau laisvės teikiančias ki
tas kalbas. Jie veržte veržiasi 
tų kalbų elementus perkelti į 
savo gimtąją lietuvių kalbą. 
Kaip vieną tokio požiūrio pa
vyzdį prof. A. Piročkinas pa
teikė moteriškų pavardžių 
vartojimą. Esą, kodėl jos tu
rėtų skirtis nuo vyriškos ly
ties asmenų pavardžių, jei jos 
nesiskiria kitose kalbose? Lie
tuviški globalistai ir kitose 
studijose dėmesingesni ne sa
vajai, lietuviškai, bet sveti
moms kalboms. Kitos kalbos 
jiems tarsi „šventosios indų 
karvės”: nemėgink varyti jų 
nuo lietuviškų rūtelių, ironiza
vo prof. A. Piročkinas.

Tokiems, iššūkiams sva
rius argumentus Mokslų aka
demijos sesijose išdėstė Vals
tybinės lietuvių kalbos komisi
jos tarybos narys prof. Alber
tas Rosinas.

— Kalba nėra tik komu
nikacijos, bet tautos kultūros 
raiškos, savito mąstymo prie
monė, kalbininko Prano Skar
džiaus žodžiais tariant, viso 
jos socialinio gyvenimo veidro
dis. Pagaliau, kalba yra ir in
divido, asmens saviraiškos 
priemonė, neįkainuojama 
bendra tautos dvasinės kul
tūros vertybė, — tvirtino prof. 
A. Rosinas. — Mums visiems, 
kartu ir mokslo strategams, 
būtina įsidėti į galvas, kad 
kalba, neturinti išplėtotų visų 
funkcinių stilių, negali būti 
laikoma visapusiškai išsivys
čiusia kalba. Apribojus kalbos 
vartojimą ir atėmus iš jos 
svarbiausius funkcinius sti
lius (pavyzdžiui, mokslinį, be
letristinį) kalba pasmerkiama 
merdėti, nykti ir virsti tik bui
tine kalba. Argi to siekia mū
sų valstybė, tokia jos strategi
ja? Turime suprasti, jog tau
ta, neturinti savo mokslinių, 
beletristinių, dalykinių ir ki
tokių tekstų, raštų savo kal
ba, neturi prasmės ir pasau
lyje.

Ši ir kitos sesijoje išsaky
tos nuostatos atsispindi ir Lie
tuvos Mokslų akademijos sesi
joje priimtoje Rezoliucijoje. Jo

Grupė sesijos dalyviu (iš kairės): Vilniaus universiteto fakulteto dekanas dr. Domas Kaunas, Lietu
vos Mokslu akademijos narys fizikas Juozas Vaitkus, informatikos specialistas akademikas Laimu
tis Telksnys, humanitaras Sigitas Renčys. Virginijos Valuckienės nuotr.

je sakoma, kad be lietuvių kal
bos negali išlikti lietuvių tau
ta ir valstybė, negali būti de
ramai ugdoma tautinė ir pilie
tinė savimonė, neįmanoma 
visavertės asmenybės branda. 
Susiklosčiusi padėtis priešta
rauja mūsų valstybės Konsti
tucijai, Lietuvos politiniams ir 
strateginiams tikslams, kartu 
ir bendrajai Europos Sąjungos 
kultūros ir mokslo politikai, 
pabrėžiančiai daugiakultūrinę 
ES sudėtį, tautinių tradicijų, 
kalbų apsaugą. Sesijos priim
ta rezoliucija taip pat pripa
žįsta, kad atsakomybė už lie
tuvių kalbą, jos vartojimą vie
šame gyvenime, jos išlikimą ir 
vystymąsi tenka visų pirma 
politinei šalies valdžiai, taip 
pat mokslo ir studijų institu
cijoms, visai šalies inteligenti
jai.

Proto aptemimas?

Prof. A. Rosinas, filosofas, 
Mokslų akademijos narys ko
respondentas A. Šliogeris, 
Mokslų akademijos narys ko
respondentas E. Nekrašas, ki
ti sesijos dalyviai apsistojo 
ties lietuvių kalbos vartojimo 
moksle problemomis. Pasak 
prof. A. Rosino, nepriklauso
mybės metais lietuvių kalbos 
vartojimas moksle labai išau
go — lietuvių kalba skelbiama 
daug reikšmingų mokslo dar
bų, monografijų, studijų, vado
vų, išleistas Didysis lietuvių 
kalbos žodynas, plėtojasi ats
kirų mokslo sričių lietuvių 
kalbos stiliai, parengta ir iš
leista daug valstybinės lietu
vių kalbos komisijos aprobuo
tų įvairių mokslo sričių ter
minų žodynų.

Deja, gausėja ir nerimą 
keliančių dalykų. Pasak prof. 
A. Rosino, rengiant lietuvių 
kalbos tekstyną paaiškėjo, 
kad išnyko kai kurių mokslo 
krypčių lietuviški leidiniai 
(tekstai), kai kuriais Lietuvos 
Vyriausybės nutarimais ir jų 
projektais lietuvių kalba net 
imama stumti iš mokslo, pa
skelbti mokslo darbai laikomi 
menkesnės vertės vien dėl to, 
kad parašyti lietuvių, o ne 

anglų kalba. Humanitariniuo- 
se moksluose šaltinių tyrimo 
veikalai, vardyno tvarkyba jau 
nelaikoma taikomąja moks
line veikla. Taikomąja moks
line veikla taip pat nelaikomi 
terminų žodynai. Pasak prof.
A. Rosino, visa tai slopina lie
tuvių kalbos vartojimą moks
le, stabdo lietuvių kalbos 
mokslinio stiliaus raidą, na
tūralią lietuviškos mokslo ter
minijos plėtrą. Pirmąja Lie- . 
tuvos mokslo kalba peršama 
anglų kalba.

— Ne tik peršama, bet ir 
įstatymais įteisinama! — ne
ištvėrė filosofas A. Šliogeris.

Pasak jo, nuo 2006 m. 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos dekretu panaikinamas 
mokslinis lietuvių kalbos sta
tutas: publikacijos (straips
niai, veikalai) lietuvių kalba 
nebus visaverčiai ir apskritai 
nebus traktuojami kaip hu
manitaro mokslinės kvalifika
cijos dokumentas. Jau dabar 
mokslininkas — humanitaras, 
neturintis publikacijų, anglų 
kalba išspausdintų prestiži
niuose žurnaluose su mistiniu 
JSSN ženklu (grifu), neturi 
teisės vadintis kvalifikuotu 
mokslininku. Negana to! Jis 
netenka teisės vadovauti dok
torantams, tapti doktarantūrą 
teikiančių komitetų nariu. 
Taipgi, lietuvių kalbos varto
jimas varžomas kaip carinės 
Rusijos spaudos draudimo lai
kais! (visa filosofo A. Šliogerio 
kalba išspausdinta šiame pa
čiame priede).

Vilniaus universiteto Filo
logijos katedros dekanas prof.
B. Stundžia sesijoje pateikė 
tokio Švietimo ir mokslo mi
nisterijos Mokslo ir studijų 
departamento diktato jau ky
lančias negeroves, neigiamas 
pasekmes. Mokslo įstaigų 
atestacinės komisijos yra pri
verstos peratestuoti prastus 
darbuotojus, mat jie turi pub
likacijų užsienyje, kartais ir 
tokių publikacijų anglų kal
ba, kurias, kaip blogas, atme- 
tė Lietuvos periodiniai moks
lo leidiniai.

Nukelta į 3 psl.
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Genocidas ir satanistinė religija
K, KRYŽEVIČIUS

Pasaulio ir žmonijos istorija 
žino daug naikinančių karų, 
daug žudynių, vienokių ar ki
tokių gentinių bei rasinių 
antplūdžių. Jie daugiausia 
būdavo stichiniai, sąlygojami 
įvairiausių priežasčių, tačiau 
beveik niekada neturėjo tikslo 
žudyti ir naikinti vien tik iš 
neapykantos žmogui: žmogui 
kaip asmeniui, kaip piliečiui, 
kaip kitaip mąstančiam.

Ir štai XX a. pasižymėjo 
kaip tik tokiomis fanatiškomis 
sistemomis, ideologijomis, nu
kreiptomis prieš atskiras žmo
nių grupes, siekiant įtvirtinti 
savo grobuoniškus tikslus. Tai 
nacizmas ir ypač bolševizmas, 
kurie su kraupiu uolumu ne
sutinkančius su jų imperialis
tiniais ar pasaulėžiūriniais 
apetitais, milijonus žmonių 
siuntė į mirtį. O kaip paaiš
kinti pastaruosius teroristi
nius išpuolius rugsėjo II-ją, 
tebesitęsiančius ir sėjančius 
baimę bei nerimą įvairiuose 
pasaulio kraštuose? Kas gi ta
da tie piktadariai ar sistemos, 
pajungti vien tik aklai ir nuož
miai neapykantai, ir kokia 
dvasia yra užvaldžiusi juos?

Mūsų filosofas A. Maceina 
aiškina tai, kaip kainiškosios 
dvasios atgimimą ne tik atski
rame žmoguje, bet ir ištisose 
bendruomenėse, net tautose. 
Ir nieko negali būti siaubin- 
gesnio, kada šitoji kainiškoji 
dvasia viešpatauja tam tik
rame istorijos tarpsnyje, po 
savęs palikdama kalnus la
vonų, upelius kraujo ir ašarų. 
Pagal S. Testamentą, Kainui 
užmušus savo brolį, jame gimė 
amžina neapykanta Dievui, 
Žmogui ir žemei. „Kaino dva
sia, kaip sako A. Maceina, - 
yra amžina religinio, socia
linio ir gamtinio jausmo prie
šininkė. Ji norėtų šį jausmą 
išrauti iš žmogaus prigimties. 
Todėl ji naikina visas tas ap
raiškas, kurios iš šių jausmų 
kyla ir kurios gali šiuos jaus
mus ugdyti”.

A. Maceina šias neapykan
tos ir naikinimo apraiškas pa
vadino kainiškosios dvasios 
vardu. Mes šiandien tokį reiš
kinį vadiname genocidu. Neži
nojo šio termino nei Lietuva, 
nei pasaulis. Pirmą kartą šis 
mįslingas žodis gimė pradėjus 
atskleisti ir įvertinti siaubin
giausius ano šimtmečio nusi
kaltimus, įvykdytus nacių ir 
bolševikų. Šio termino suma
nytojas ir Genocido konvenci
jos Jungtinėse Tautose inicia
torius yra prof. R. Lemkin. Jis 
taip pat buvo vienas lietuvių 
reikalų palankiausias palaiky
tojas bei gynėjas J. Tautose.

TURINYS
Kaino dvasia — bolševizmo 
pagrindas.

Tarp Sydney ir Vilniaus. 
Atgarsiai dėl E. Juodvalkės 
straipsnio.

Rašytojų sąjungos premija
S. Parulskiui. Kalbos ir 
knygos metai.

Dar viena knyga apie Vilių 
Orvidą. Dr. Adomavičius 
skatina „atgimti gėriui”.

Nepaisant, kad Lietuva su
rengė Tarptautinį Tribunolą 
genocido pasmerkimui ir įver
tinimui, dar ir šiandien dalis 
visuomenės bei kai kurie poli
tikai vis tebesidairo į kraštą, 
iš kurio kilo siaubinga nusi
kaltimų banga ir, niekindami 
Lietuvos iškovotą laisvę, ne
priklausomybę, tebesitiki iš 
buvusio pavergėjo sotesnio 
kąsnio. Tokios nostalgiškos 
kalbos girdimos net iš Seimo 
tribūnos ar „truskinių” isto
rikų lūpų. Todėl būtina vėl 
prabilti apie genocido siaubą, 
palietusį mūsų ir kitas tautas.

Remiantis genocido apibrė
žimu („ištisų gyventojų grupių 
naikinimas rasiniais, naciona
liniais ar religiniais moty
vais”), galime drąsiai ir ne
abejodami konstatuoti, kad la
biausiai kainiškąją dvasią (ar
ba mūsiškai - genocidą, atitin
ka bolševizmas, kuris XX a. 
ryškiausius pėdsakus paliko 
politiniame, ekonominiame, 
religiniame ir net mokslinia
me gyvenime. Net ir trumpai 
pažvelgus į statistiką, ne vie
nas pajuntame kraujo skonį, 
stingstančius sąnarius ir siau
bo šiurpulį kūne ir sieloje.

Jeigu nebūtų Lietuvoje oku
pacijos, nebūtų ir genocido. 
Okupacija Lietuvoje buvo 
įtvirtinama visų sovietinės 
sistemos' struktūrų - Raudo
nosios armijos, kompartijos, 
NKVD, ČK, KGB - smurtu, 
teroru, sovietizacija. Akcijų 
planuotojai Kremliuje savo kru
vinus planus Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai jau buvo sudarę 
1939.10.11. Uolieji piktadary
bių vykdytojai: A. Sniečkus, A. 
Guzevičius, Gladkovas, Sero- 
vas, rašė įsakymus priešso- 
vietinio elemento likvidavi
mui. Žinios apie pasmerktus 
asmenis buvo renkamos ir su
darinėjami sąrašai kiekvie
noje apskrityje, valsčiuose, va
dovaujant komjaunimo, parti
jos ir saugumo vadovams.

Pagal Sniečkaus įsakymą, 
1940.07.11-12 suimta apie 
2,000 žmonių. Antroji deporta
cija 1941.06.17-18 apėmė jau 
34,260 žmonių. Prasidėjęs ka
ras nutraukė suplanuotas ma
sinių išvežimų akcijas, tačiau 
nepajėgė sutrukdyti žvėriškų 
žudynių ir kankinimų. Jau 
pirmosiomis karo dienomis 
nužudyta ir sušaudyta Pravie
niškėse 450, Červenėje 80, 
Rainių miškelyje 73, Panevė
žyje 26, Rokiškyje 30, Zara
suose 22, Ukmergėje 7, Pa
pilėje 10, Raseiniuose 20. Per 
antrąjį bolševikmetį lietuvių 
tautos genocidas buvo vykdo
mas su dar didesniu įniršiu. 
Dviejų bolševikinių okupacijų 
aukos - 473,175 Lietuvos žmo
nės.

Nacistiniai genocido vykdy
tojai ir nusikaltėliai Niurnber
go teisme gavo aukščiausią 
„apdovanojimą” - kartuves. 
Sovietiniai gi ir šiandien ci
niškai tebesityčioja iš savo au
kų, ir arogantiškai tebetvirti
na - kol nėra apkaltos rezul
tatų, niekas neturi teisės juos 
įvardyti bei pasmerkti. Šito
kias mintis tebepuoselėja 
žmonės, kuriems abi pasauĮį 
užgriuvusios genocido bangos 
neturėjo jokio nei fizinio, nei 
moralinio poveikio. Tai rodo, 
kad panašios mąstysenos indi
vidai patys yra pragaištin

gosios sistemos aukos, nepajė
giančios logiškai įvertinti pa
darytų nusikaltimų esmės ir 
padarinių. Jie žinojo tik viena: 
- taip reikia, nes to reikalauja 
neklystančioji sistema. Kita 
žmonių grupė - milijonų mili
jonai - pati buvo atsidūrusi 
naikinimo katile. Leninas juk 
įrodinėjo, kad jo kuriamoji sis
tema - bolševizmas - bus rei
kalingas ir naudingas tik ne
žymiai visuomenės daliai, o 
visa kita masė tarnaus kaip 
trąša, kaip jungo jaučiai, kaip 
beformė ir bedvasė terpė.

Gal iš tiesų laimingesni tie, 
kuriems nepavyko išsigelbėti 
iš mirties katilo. Savąja auka 
jie nežuvo amžinybei, nes ne- 
suteršė savo sielos. Šv. Raštas 
moko, kad reikia bijoti ne tų, 
kurie žudo kūną, bet tų kurie 
nužudo ir žmogaus sielą. Di
džiausias tragizmas palietė iš
likusius: sutryptus, išniekin
tus, pažemintus, praradusius 
savąją individualybę, savojo 
mąstymo ir sprendimų gali
mybę.

Todėl, grįžtant vėl prie A. 
Maceinos samprotavimų, gali
ma drąsiai tvirtinti, kad la
biausiai genocidinį pobūdį ati
tinka bolševizmas, neapykan
tos sistema, viską griaunanti, 
ardanti, žudanti. A. Maceina 
rašė: „Bolševizmas yra sata
nistinė religija, vykdoma jėga 
rr prievarta, pavergianti žmo
gų, jo sąžinę ir jo laisvę, ta
čiau patenkinanti jo norą nu
silenkti ir garbinti”.

Čia kaip tik ir glūdi esminis 
skirtumas tarp bolševizmo ir 
nacizmo. Abiejų šių sistemų 
programinė užduotis - naikin
ti, t. y. vykdyti genocidą. Ta
čiau metodai ir rezultatai ab
soliučiai skirtingi. Nacių tiks
las buvo atsikratyti tam tikros 
žmonių grupės, kaip balasto, 
galinčio pakenkti rasės ar 
vykdomos politikos intere
sams. Tai buvo naikinimas pa
čia realiausia fizine prasme. 
Naciai beveik nesinaudojo va
dinama teismine ar teisine ek
vilibristika. Žmogaus kaltumo 
įrodymas - ne kaltinamoji me
džiaga, ne prisipažinimas, bet 
priklausymas vienai ar kitai 
visuomenės grupei, tautybei 
bei rasei. Nuosprendis vienin
telis - mirtis.

Visiškai kitoks bolševizmo, 
kaip genocidinės-satanistinės 
sistemos ir religijos, veidas. 
Šitos religijos išpažinėjams ir 
vykdytojams rūpėjo sunaikinti 
ne tik žmogaus kūną, bet la
biausiai jo sielą. Jau anksčiau 
kalbėjome, kad komunistinės 
sistemos esmę sudaro ne vien 
politiškumas, bet vadinamo
ji kainiškoji neapykanta. N. 
Berdiajevas rašė, kad neapy
kanta ir buvo pagrindinė prie
žastis, kuri pagimdė komunis
tinės sistemos religiškumą.

„Komunizmas ir teorija, ir 
praktika yra dvasinės bei reli
ginės tvarkos apraiška. Jis tu
ri savas dogmas, savo kate
kizmą. Tai yra religija, kuri 
nori įsikūnyti jėga ir prievar
ta, nesiskaitydama su žmo
gaus laisve. Jis yra šio pasau
lio karalystės religija, galuti
nis antgamtinės tikrovės nei
gėjas, neigėjas kiekvieno dva
singumo. Jis reikalauja pagar
bos proletariatui, sudievina 
socialinį kolektyvą. Ir šitas ko
lektyvas tampa vieninteliu do
ros subjektu, dorinių veiksmų

Antanas Miškinis
ŠĖTONO ŠYPSENOS

Šėtonas papuošė gyvatei galvą, 
Minias masindams eit kartu.
Viliojamai parodė kraujo spalvą
Ir pažadėjo svetimus turtus.

Ėriuko kaileliu parėdė vilką,
Byloti ėmęs nekalta šnekta.
Minioms iš tolo jis akis apvilko —
Esą bus laisvė, išteklius, taika.

Už tos galvos nuodai, nagai ir peiliai
Su nenudžiūvančiais kraujų lašais.
Vis ciniškiau meluoja miniai meiliai 
Žudikai, pasiskelbę pranašais.

Šventvagiškai kartoja, jog nemarūs
Siekimai vien kerštaujančios minios.
Ši epidemija sunki, šis maras
Kaip voratinkliais jus pančiais apvynios.

Su auksu žadinio nuodų įleisiu 
Daugiau, daugiau, nes laikas patogus.
Jau mano karalystė netoliese -
Planetoj bus nudvasintas žmogus.

sulaužyti kryžiai, Vilnius. 1989.

autoriumi ir kiekvienos tiesos 
sprendėju bei reiškėju”. Taip 
rašė N. Berdiąjevas knygoje 
Komunizmo problema. Galima 
paklausti, ar pakito kas nors 
šiandieninėje kairuoliškoje apo
logetikoje, kad ir kokiu vardu 
besivadintų?

Bolševizmo kova su Dievu, 
kaip Aukščiausiuoju Gėriu, 
yra beviltiška. Jis tai žino. Ne
galėdamas Dievo įveikti, tam
pa negailestingiausiu Dievo 
priešu ir veikia per žmogų. 
Griaudamas ir naikindamas vi
sas religines institucijas, idė
jas bei jas išpažįstančius žmo
nes, bolševizmas tikisi pri
versti žmogų garbinti jo re
ligiją ir jai nusilenkti. Šitam 
tikslui pasiekti, kaip rašė A. 
Maceina, bolševizmas naudo
ja:

1. kovą su Dievu;
2. bandymą sukurti savąją 

religiją;
3. žmogaus įjungimą į sis

temą;
4. žmogaus įjungimą į masę;
5. žemdirbystės sukolektyvi

nimą;
6. gyventojų perkeldinėjimą.
Visi šitie bolševikinio geno

cido būdai ir buvo nukreipti 
ne vien tik kūno, bet ir dva
sios, žmogaus sielos sunaiki
nimui. Šventvagiškai skelbda
mas krikščioniškąsias žmonių 
lygybės ir brolybės idėjas, 
bolševizmas praktikoje labiau
siai neapkenčia žmogaus, kaip 
asmenybės. Žmogaus asmeni
niams įsitikinimams, jo asme
ninei iniciatyvai ir veiklai 
bolševikinėje sistemoje nėra 
vietos. Kestleris savo garsia
jame romane Nulis ir begalybė 
(„Tamsa vidudienį”) rašė:

„Kas kokiu nors būdu susi
riša su praeitimi, kas ugdo sa
vyje kažkurį jausmą ir regi gy
venimo irracionalumą, tam su 
bolševizmu nepakeliui ir tas 
anksčiau ar vėliau neteks gal
vos ne dėl to, kad savo darbais 
kenktų sistemai, bet dėl to, 
kad pati tokių žmonių egzis
tencija bolševikinei sistemai 
nepakenčiama. Bolševizmas 
tokius žmones likviduoja šal

tai ir sistemingai. Asmuo turi 
pražūti, kad gyventų sistema 
ir logika”.

Nereikia tad stebėtis, kad 
bolševizmas tokiu būdu sunai
kino ir daugybę savo pačių 
žmonių. Šitie žmonės dar te
bebuvo asmenys, jie turėjo 
praeitį, savo individualybę, 
buvo aukščiau sistemos. Siste
ma gi tokiems nedovanoja.

Įjungimas į masę - taip pat 
vienas žmogaus nuo asmenini- 
mo būdų. Tankūs gyvenamieji 
kvartalai, sąmoningas butų 
trūkumas, kaimų gyvenvietės, 
vienkiemių išdraskymas, - 
tam, kad žmogus niekada ne
galėtų pasilikti vienas su savo 
mintimis, pačiu savimi, sva
jonėmis. Gyvenimas masėje 
ugdo neapykantą vienas ki
tam, susipriešinimą. Sistemai 
tik to ir reikia. Kolektyvizaci
ja, priverstiniai susirinkimai, 
vieningos rezoliucijos, pareiš
kimai, pasmerkimai, pagyri
mai - ir vis kolektyvo vardu. 
Visos šios naudotos priemonės 
ir buvo tobuliausia neapykan
tos mokykla.

Žemės ir ūkio sukolektyvi
nimas sugriovė kaimo at
sparumą ir savarankiškumą. 
Žmogus prarado bet kokį pa
reigos ar atsakomybės jaus
mą, o svarbiausia, meilę sa
vai žemei, darbui. Žemė tapo 
jo priešu.

Dar baisesnis dalykas, kurį 
sugalvojo bolševikinė sistema 
žmogaus nudvasėjimui, tai 
nuolatiniai prievartiniai žmo
nių perkeldinėjimai. Žmogus 
nebetenka pastovumo ir sava
rankiškumo, netenka ryšio su 
žeme, su aplinka, su praeitim, 
tampa klojokliu, be savų tradi
cijų, papročių. Jo vaikai neži
no savos tėviškės, savo krašto. 
Žmogus tampa tikru skur
džiumi ir kūnu, ir dvasia.

Popiežius Pijus XIII 1946 m. 
kalbėjo: „Žmogus, kokio jo Die
vas nori ir kokį jį Bažnyčia ap
globia, be susijungimo su že
me ir be tradicijų niekados 
nesijaus įsišaknijęs erdvėje ir 
laike”.

Visi šitie ryškiausieji viską 
griaunančios ir naikinančios 
bolševikinės-genocidinės sis
temos bruožai parodo siaubin
giausių nusikaltimų mastą. 
Kyla teisėtas klausimas, - ar 
gali pasaulio visuomenė, ypač 
genocidą patyrusių kraštų 
žmonės, šiandien abejingai 
užmerkti akis milijonų nužu
dytųjų ir nukankintųjų atmi
nimui? Fiziškai ir dvasiškai 
suluošintųjų likimams? Lietu
va iš visų pavergtųjų kraštų 
gal labiausiai ir priešinosi 
prievartai ir terorui. Tačiau 
daugiausiai ir nukentėjo. Kad 
lietuvis nepanoro tapti man- 
kurtu, parodė didvyriška po
kario ginkluota partizaninė 
kova, pasipriešinimo veikla 
pogrindžio sąlygomis, k. baž
nyčios vaidmuo tautiniame- 
religiniame judėjime, LKB 
Kronikos fenomenas, sutrik
dęs represinio aparato darną 
ir pro pralaužtą geležinę 
uždangą parodęs pasauliui 
vykdomus genocidinius nusi
kaltimus, Kovo 11-os aktas, 
sudavęs mirtiną smūgį tironi
jai, pagaliau sausio, rugpjūčio 
kruvinoji auka, įprasminusi 
tautos lūkesčius, viltį ir kovą 
už laisvę, už išlikimą.

Lietuva nusipelnė ir turėjo 
tokią teisę įvertinti, pasmerkti 
ir pareikalauti atsakomybės 
už neregėto mąptę XX a. nusi
kaltimus prieš žmogų, tautą, 
amžinąsias vertybes - laisvę, 
tiesą, teisingumą. Tai ne kerš
to troškimas, ne raganų 
medžioklė, kaip kai kam vai
denasi (vagies kepurė dega), o 
tik įspėjimas ateities žmogui, 
ypač turintiems galią ir jėgą, 
kad nevalia kurti vampyriš
kas sistemas fiziniam ir dva
siniam žmonių ir tautų sunai
kinimui. Tai paraginimas ir 
įpareigojimas žmogui visada 
būti pasirengusiam beKom- 
promisinei kovai su blogiu, 

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

prievarta ir neteisybe.
Pasaulyje, ir net mūsų Lie

tuvoje, dabartinės politinės 
valdžios nuostatose vyrauja 
raginimai kurti valstybės ir 
tautos ateitį be praeities atmi
nimo, vertinimo. Todėl reikia 
būti budriems, nes blogio dva
sia dar tebegyvena greta mū
sų ir mūsų tarpe. Jinai vis dar 
tebesireiškia tribūnose, posė
džių salėse, įtvirtinama įstaty
mais, toleruojama viešojoje in
formacijoje ir vis dar tebetūno 
daugelio žmonių sielose ir pro
tuose.

Kyla klausimas, gal ir Lietu
va kažkiek pajuto šios valan
dos artėjimą, išrinkus naująjį 
prezidentą? Jo išpūstas karin
gumas, atviras žmonių apgau
dinėjimas neįvykdomais paža
dais, pasinaudojimas neaiš
kiais pinigais, jo komandos 
narių pavojingi pareiškimai 
įvesti „tvirtos rankos” prezi
dentinį valdymą (pagal Ži- 
rinovskį), noras pakoreguoti 
ES - (Europos Sąjungos) susi
tarimo protokolus kelia rimtą 
susirūpinimą, nerimą ir pa
vojų mūsų demokratiniams 
iškovojimams. Buvusių val
džių kritika, noras viską per
tvarkyti primena neseniai per 
prievartą bruktą šūkį: „...pa
saulį seną išardysim”, o tuo 
pačiu gali atsiverti kelias kai
niškosios dvasios veikimui. 
Tokie pretenzingi pareiškimai 
ES atžvilgiu rodo žmogiškos ir 
politinės išminties bei diplo
matinio nuovokumo stoką ir 
neprognozuojamų veiksmų pa
vojingumą.

Galimas kainiškosios dva
sios atsinaujinimas kelia ne
rimą tiek Lietuvos, tiek ir 
daugelio pasaulio šalių žmo
nėms. Todėl sutelktomis visų 
dorųjų žmonių pastangomis 
turi būti suduotas lemiamas 
smūgis kainiškosios dvasios 
veikimui.



Menas Literatūra B® Mokslas
2004 SAUSIO 24 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS Nr.16

Susipynę keliai ir portretai
BRONIUS NAINYS

Lyg smagiu plaktuku Jono 
Zdanio diriguojamas orkestras 
tvirtai trenkė „Kalvelį”, tris - 
keturis šimtus, tiksliai nebe
prisimenu kiek, dideliame Či
kagos „International Amphi- 
theatre” grindų plote išsiri
kiavusių šokėjų sukeldamas 
ant kojų. Vienas, du, trys tak
tai - sukinys, po jo antras, 
paskui trečias, ir žiūrovai su
ūžė plojimų audra. Pussep- 
tinto tūkstančio jų, 1963 me
tais liepos septintą susirinku
sių čia pasigrožėti lietuvių 
liaudies menu antroje tautinių 
šokių šventėje, ir iki šiol ma
žai žinomo programos vadovo 
Liudo Sagio vardas iš jų at
minties jau niekada nebeiš- 
dilo. Tokios naujovės jie dar 
nebuvo matę. Lietuvių tauti
niai šokiai visur sukosi tik 
atskirais rateliais. Jais buvo 
atšokta ir ten pat prieš pen
kerius metus įvykusi pirmoji 
šventė. O antroji - jau kitaip. 
Visa arena - vienas bendras 
derinys: vidury vienokia figū
ra, šonuose prie jos priderin
tos kitokios, o kampuose — 
viso, lyg žvaigždutėmis išmar
ginto, keturkampio mikli už
baiga. Iš viršaus žiūrint, vaiz
das pasigėrėtinai gražus. Po 
dešimties metų kūrybinio dar
bo su „Grandinėle” Liudas ir 
Aleksandra Sagiai visiškai pa
keitė mūsų tautinių šokių 
švenčių, jau gal net nuobodo
ku tapusį, veidą. Parodė jį 
naują, gyvą, judrų, linksmą, 
žiūrovą pririšantį, įdomų.

Bet dar dešimt metų tūrėjo 
praeiti, kol mūsų žymus meni
ninkas, muzikas - kompozi
torius Vladas Jakubėnas, po 
premjeros ir pakartotino, Ma
ria gimnazijos auditoriją 
Čikagoje perpildžiusio, „Gran
dinėlės” koncerto Drauge ga
lėjo jau taip parašyti:

„Mums buvo parodyta, kokie 
spalvingi, ryškūs, harmoniš- 
kai įvairūs, užbaigti galimu
mai slypi liaudies šokiuose, jei 
jie yra pateikti tobulo, subren
dusio ansamblio. Man dar 
nėra tekę matyti vien iš šokių 
susidėjusio spektaklio, kuris 
būtų galėjęs tiek nenutraukia
mai sukaustyti žiūrovų dė
mesį, lyg tai būtų ne atskiri 
šokiai, bet viena ištisinė pasa
ka”.

Iki Sagių laikų niekam to
kių spektaklių nebuvo tekę 
matyti, ne tik prof. Jakubėnui. 
Labai kukliai, Liudo ir Alek
sandros Sagių pastangomis,

TURINYS
Knyga, skirta L. Sagiui 
ir „Grandinėlei”.

Apie poetą J. Juškaitį. 
Atsisveikinimas su dail. 
Juozu Bakiu.

Komp. Onutė Narbutaitė.
Kauno valstybinio choro 
sukaktis. Sorbonos 
universitetas suteikė 
lietuviui doktoratą.

Leidiniai. Dailės paroda 
LR ambasadoje Vašingtone.

1963 m. vasario 15 d. su tryli
ka mergaičių ir pora šokių 
Cleveland miesto tautų festi
valyje pradėta „Grandinėlė”, 
per pirmuosius dvidešimt me
tų, kai jau ją pradėjo recen
zuoti ir tokie „tūzai” kaip prof. 
Jakubėnas, suruošė 53 sava
rankiškus koncertus, lietu
viams ir kitataučiams, jais ant 
kojų kėlė žiūrovus JAV, Kana
doje, Pietų Amerikoje, Euro
poje, Australijoje, ir Cleveland 
miesto šios srities meno ži
novai skeptikai, teigę, kad 
tautinės grupės (etnics) meno 
nekuria, viešai pripažino, kad 
„Grandinėlė” net jų reikalavi
mus praneša. Ir tada gal nė 
nesvajojom, kad „Grandinėlės” 
garsas nuaidės ir į tėvynę, ir 
jos vardą vertai minės tada 
pavergtos, o šiandien nepri
klausomos, Lietuvos Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, atidarydamas praėju
siais metais Lietuvos vals
tybės deimantinės sukakties 
proga suruoštą tautinių šokių 
šventę. Bet dar labiau galime 
pasidžiaugti, visą tą puikią šio 
išskirtino lietuvių išeivijos 
meno ansamblio veiklą apta- 
rančia, praėjusį rudenį Lietu
voje Klaipėdos universiteto 
leidyklos išleista knyga Liu
das Sagys, Susipynę keliai ir 
portretai.

Kaip kitoks buvo Liudas Sa
gys, taip kitokia yra ir apie jį 
parašyta knyga. Tiksliau: ne 
parašyta, bet sudaryta. Ga
bus, šiuo menu besidomintis, 
Klaipėdos universiteto dėstyto
jas Juozas Januška, net porą 
metų kruopščiai plušdamas, 
pririnko didelę krūvą medžia
gos ir iš jos sulipdė labai 
įdomų „Grandinėlės” istorijos, 
taip pat labai menišką, bet 
kartu ir literatūrinį, jau ne- 
benudilsiantį brangų akme
nuką. Ne rinkai skirti šie Liu
do Sagio Susipynę keliai ir 
portretai, bet lietuvių tautiniu 
menu besidominčiam, jį puo
selėjančiam ar net jo besimo
kančiam specialiam skaityto
jui - pedagogui, mokytojui ar 
tyrinėtojui, ar net šio meno 
žinovui skaityti ir stebėtis, ką

„Piršlio šokį” 1970 m. „Grandinėlės” ansamblio gastrolėse atlieka 
Eglė Giedraitytė ir Liudas Sagys.

Klaipėdos universiteto Choreografijos katedros muziejuje 1990 
metais buvo patalpintas visas Sagio archyvas. Nuotraukoje iš 
kairės: Liudas Sagys ir docentė Almutė Gražulienė.

Liudas Sagys po sėkmingo koncerto 1970 m. „Grandinėlės” an
samblio gastrolėse Amerikoje.

pora gabių, darbščių ir no
rinčių žmonių gali duoti savo 
tautai, iš tėvynės išvyti ir gy
vendami užsienyje. Šioje nedi
delėje, 158 psl., albumo forma
to, kietais viršeliais labai 
meistriškai išleistoje knygoje 
sudėti kruopščiai atrinkti 37 
autorių užsienio lietuvių spau
doje skelbti rašiniai ir nuo
traukos apie „Grandinėles” 
veiklą. Rašiniai - ne papras
tos korespondencijos, bet ap
tariantys, vertinantys ir kri
tiškai pažvelgiantys į šio me
no vieneto darbą bei jo sėk
mes, ’yphč šį mūsų tautos kū
rybos lobį nešant į kitataučių 
scenas. Nuotraukos: nuo Liu
do Sagio veiklos pradžios Lie
tuvoje, per „Grandinėlės” ke
lionę po pasaulį, iki jo sugrį
žimo namo amžino poilsio į 
Antakalnį. Tai labai vertinga, 
autentiška, istorinė medžiaga, 
parodanti Liudo bei Aleksand
ros ir kūrybinius, ir ypač 
sunkius užsienyje šio darbo 
kelius, skiriant jam tik laisva
laikį, nes tik menu, dargi ne 
komerciniu, bet tautiniu, 
Amerikoje, šiame pragmatiš
kame krašte, duonos nepelny
si.

Tačiau šioje knyga, - na, 
vertinga istorinė, kaip ir visos, 
viena į kitą panašios, kitos, 
sakys, ją į rankas imdamas, 
skaitytojas, - jam parodys, ži
noma, jeigu jis norės tai maty

ti, ir vieną šiai lietuvių iš
eivijai itin būdingą, reiškinį. 
Lietuvis išeivis, rimtas ir nuo
širdus kūrėjas višiškai sėk
mingas gali būti, tik palaiky
damas ryšius su tėvyne, ne
paisant jo gyvenimo sąlygų, 
net ir kietų politinių prie
žasčių diktuojamų.

Jaunystėje, vos tik tautinio 
šokio meną pradėjęs puoselėti, 
Liudas Sagys susidraugavo su 
taip pat į šią sritį besiver
žiančiu Juozu Lingiu, ir nuo 
tos draugystės niekada neatsi
sakė. Fiziškai nuo Lietuvoje 
likusio Lingio atskirtas, dar 
1955 metais, kai partinių poli
tikų diktuojama tautinė draus
mė tėvynės išdavimu skelbė ir 
motinai rašytą laišką, Liudas 

Sagys atnaujino su juo ryšius, 
pradėjo susirašinėti, dalintis 
mintimis apie abiejų pamėgtą 
tautinių šokių meną, kurį vis 
dėlto ir sunkiomis okupacijos 
sąlygomis Lingiui pasisekė 
išvystyti į pačias viršūnes, ir 
padėti Liudui bei Aleksandrai 
Sagiams tuo pačiu keliu eiti 
Amerikoje. Nors Liudui čia už 
tai kai kas ir „kartuves statė”, 
bet jis nepabūgo, rado atramą 
nuosaikesnėje Lietuvių Bend
ruomenėje, ir galėjo padaryti 
tai, už ką dabar mes, taip pat 
ir Lietuva, Sagius mylim, ger- 
biam ir jiems dėkojam. Tokia 
padėka ir paminklas, šalia jau 
pastatyto Antakalnyje, yra ir 
ši knyga. Ir mano, manau - ir 
visų kitų, šį meną branginan
čių bei puoselėjančių lietuvių, 
nuoširdi padėka priklauso 
knygos sudarytojui Juozui 
Januškai, leidėjui Klaipėdos 
universitetui, o ypač savo vyrą 
ypatingai mylinčiai ir gerbian
čiai Aleksandrai Sagienei 
visomis jėgomis, ypač lėšomis 
(Lietuvių fondui paramą atsa
kius), pasirūpinusiai jos iš
leidimu.

Liudas Sagys. Susipynę ke
liai ir portretai.

Sudarytojai — Juozas Januška 
Tiražas - 500.
Leidėjas - Klaipėdos 
universitetas,
H. Manto 84, 5808 Klaipėda, 
Tel. 8 46 398 891 EI. paštas: 

leidykla@ku.it

Anatolijus Kairys

APIE GERAŠIRDYSTĘ

Poetui
Apolinarui Bagdonui

sulaukusiam 
brandaus — 
devyniasdešimt metų — 
amžiaus

Gerumas, sakoma, kvailumas, 
Kvailumas — jau sinonimas širdies. 
Kvailučiai visada geriau ir protingiau 
Padaro nei išmintingieji broliai jo. 
Vis tik gera širdis neįkainuojamai 
Brangi, visi jos siekia, ieško, trokšta, 
Visi ją kviečia į namus pabūti minutėlę, 
Atsverti blogį ir žiaurumą, 
Tamsias dienas paversti šviesiomis, 
Gyvenimą palengvinti kam taip sunku. 
Aš sutikau daugybę blogaširdžių, 
Ir keletą galbūt kiek abejotinos širdies, 
Daugiausia sutikau indiferentiškų, 
Nei taip blogų, nei taip gerų, 
Gyvena sau ir dirba sau, ir veikia sau, 
Didžiuojasi savim ir krauna lobį sau, 
dažniausiai menkavertį, savo akimis 
Pasvėrę ar įvertinę — ir saugo jį... 
Kiekvieno pirštai į save lenkti, 
Patarlė moko, gan plačiai įėjusi 
Į sąmonę žmogaus — visų ir vieno, 
Todėl nesistebimi, matydami pirštus 
Ir šifdffėnkiant į save labiau, 
Nei savo artimą ar draugą.

II
Tačiau mes stebimės, kai matome 
Ką nors padarant kiek kitaip nei įprasta — 
Parodomas gerumas neatsitiktinis — 
Ne vieną kartą ir ne du, ne dešimt, o 
Kasdien gyvenant gerumu — kaip norma — 
Žmogaus iš Dievo dovana, ją žarstant lyg 
Žariją, šildant širdis, ir rankas šalia 
Savęs, draugų ar šiaip žmonių, maldaujančių 
Jo paramos, jo palankumo, jo gerumo, 
Jo, galima sakyt, per daug geros širdies. 
Toks geraširdis, mielaširdis, kilniaširdis 
Yra Bagdonas, Apolinaras Petras, mano draugas, 
Jis draugas ir visų, visos Seklyčios ir 
Visos Čikagos — kas pažino jį, su juo 
Draugavo, kas patyrė jo vienokį ar 
Kitokį širdingumą reikale ar bėdoje.
Poetas, žurnalistas, rašto vyras, mokslo, 
Lotynų, graikų diplomuotas klasikas, 
Keliolika žiemų mokęs šių kalbų 
Amerikos mokyklose, ten skleidęs kilnų 
Humanizmą, artimą lietuvio sielai, 
Jaunimui ir visiems žmonėms.
Seklyčios siela, pensininkų brolis, 
Žmogus, kuris neatsakys tau pagalbos, 
Ateis, pabus, pasaugos, parašys, aukų 
Tau duos, tik pasakyk, ko reikia — bus...

III

Čikagoje išgyvenau per 50 metų, 
Patyriau daug, mačiau ir sutikau, 
Visur buvau, visas sales išlandžiojau, 
Visi mane pažino, kaip ir aš visus, 
Tačiau tik vieną geraširdį sutikau, 
Tik vieną jį Bagdoną, Apolinarą Petrą, 
Galiu iškelti ant altoriaus Pažinimo 
Kaip reta žmogų, ištikimą, savą, mielą, 
Kuris be Viliaus ir be reikalavimo 
Ko nors atgal — padės, ateis, suteiks... 
Tačiau Apolinaras nepasidavė pagundai — 
Kaip buvo geras, geras liko, mielas visada, 
Širdies nepagailėjo net ir tiems, kurie 
Ją panaudojo sau, asmeniškai, ne tiems, 
Kuriems labiausiai jos reikėjo. 
Nesiskundė, neaimanavo vyras, neverkė, 
Geriau tylėjo ir senatvės jau sulaukęs — 
Devyniasdešimties dvejų — nepasikeitęs 
Ir savo širdį prašantiems mielai dalija... 
O, kad visi mes būtume tokie kaip jis, 
Kaip miela būtų dirbti ir gyventi, o!
Tau spaudžiu ranką ir lenkiuos, Apolinarai, 
Kaip draugui, neišdavusiam draugystės.

mailto:leidykla@ku.it
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Muziejus J. Zikarui prisiminti
VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

Pelėdų kalnas Kaune, apsup
tas paslaptingais mitais ir le
gendomis... Čia 1924 metais ba
landžio 11 dieną buvo oficialiai 
atidaryta’ Meno mokykla. Ne
priklausomoje Lietuvoje 'oje 
dirbo gabiausi dailininke ’ . ta
lentingiausi pedagogai, skiepiję 
jaunimui ne tik meilę menui, 
bet ugdę meilę ir tėvynei Lietu
vai. Vienas jų buvo skulptorius 
Juozas Zikaras, sukūręs pa
saulinę šlovę jam pelniausią 
skulptūrą „Laisvė”. 1929 m. jis 
iš Panevėžio buvo pakviestas į 
Kauną dėstyti Meno mokykloje. 
Atvykęs gavo sklypą ir pats, 
pasirinkęs gražiausią Pelėdų 
kalno vietą, nuo kurios atsive
ria senasis Kaunas, pasistatė 
namelį. Gyveno ir kūrė jame iki 
savo mirties - 1944 m.

Juozo Zikaro name 2001 m. 
lapkričio 18 d. (per dailininko 
120-ąsias gimimo metines) ati
darytas jo vardo memorialinis 
muziejus. Muziejus lankytojus 
oficialiai priima jau treti metai. 
Tačiau neoficialiai šiame name 
muziejus veikė nuo 1959 m. 
Juozo Zikaro duktė Alytė rū
pestingai saugojo ir kaupė tėvo 
palikimą, eksponavo jį. Dabar
tiniame muziejuje yra išliku
sios atsiliepimų knygos, ku
riose įrašyta daug gražių ir jau
dinančių eilučių, skirtų tiek 
skulptoriui, tiek jo artimie
siems. Dailininkas Jonas Ši
leika 1959 m. lapkričio 22 d. 
pirmasis įrašė: „J. Zikaras - 
Lietuvos skulptorius klasikas. 
Jo kūriniai yra plačios reikš
mės ir apimties, liečiantieji Lie
tuvos istoriją, senovę ir netoli
mus praeities Lietuvos kūrėjus, 
poetus, muzikus ir kitus gar
bingus mūsų tautos vyrus ir 
moteris...”

Šiuo metu J. Zikaro muziejus 
yra M. K. Čiurlionio Nacionali
nio muziejaus filialas. Jam va
dovauja muziejininkė Rasa Rui- 
bienė, ekspozicįją prižiūri, nuo
širdžiai rūpinasi namu bei jo 
aplinka dailininkė Danutė Kon- 
drotaitė. Pasidalinti mintimis 
apie skulptoriaus gyvenimą ir 
jo kūrybą, apie esamą muziejų 
prašau muziejininkę Rasą Rui- 
bienę.
- Juozo Zikaro gyvenimą 

galime sąlyginai suskirstyti 
į kelis laikotarpius. Paliukai 
- jo gimtinė, kūrybos pra
džia, Petrapilis - aukštoji 
mokykla, meno diplomas, 
Panevėžyje sukurti brandūs 
darbai, Kaune atsiskleidė 
pedagogo ir visuomeni
ninko talentas. Kaip gi pra
sidėjo jo kelias į meno pa
saulį?

TURINYS
Prišimenamas skulpt.
Jupzas Zikaras.

Jauno poeto premjera šio 
šeštadienio priede.

Akt. Olitos Dautartaitės 
„intymi išpažintis”.

Kompozitorei Giedrai
Gudauskienei įteikti žymenys.

Rašyt. Vandos Frankienės- 
Vaitkevičienės sukaktis.

Leidiniai.

- J. Zikaras gimė Paliu
kuose, Panevėžio raj. (dabar ten 
veikia jo vardo muziejus). Gi
męs neturtingoje šeimoje, pri
valėjo pats užsidirbti duoną - 
piemenavo, stengėsi padėti sa
vo tėvams. Jaunuolio būta ta
lentingo nuo gimimo. Pieme
naudamas išmoko skaityti, mė
go drožinėti ir lipdyti iš mo
lio. Per „darbo” valandas paga
mindavo nemažai kūrinėlių, 
kuriuos „eksponuodavo” - šalia 
kelio ant griovio krašto rengė 
savo pirmąsias „parodas”. Žmo
nėms patiko gražūs vaiko dar
beliai ir vieną kartą net gavo 
už savo darbelį pirmąjį hono
rarą - 5 kapeikas. Kiek paau
gęs, drožinėjo pakelių kryžiams 
šventųjų statulėles. Baigė ke
turmetę mokyklą ir svajojo apie 
tolimesnes studijas, tačiau lėšų 
joms neturėjo. Teko dirbti įvai
rius darbus - sargauti Panevė
žio mokytojų seminarijoje, dirb
ti Panevėžio mokytojų semina
rijoje, dirbti Latvijoje. J. Zika
ras daug skaitė, mokėsi sava
rankiškai ir pradėjo „darak- 
toriauti” - kaimuose slapta mo
kė vaikus lietuvių kalbos. To
liau drožė skulptūras, tapė port
retus, gamtos vaizdus. Kartą 
jo darbelius pamatė G. Petke*-'. 
Vičaitė-Bitė. Ji įvertino jaunuo
lio talentą ir padėjo jam išvykti 
į Vilnių. J. Zikaras Vilniuje gy
veno žinomo kalbininko J. Ja
blonskio šeimoje. Jis mokėsi 
pas tokius dailininkus, kaip J. 
Montvila, J. Trutnevas. 1906 
m. vasarą, nebaigęs mokslų Vil
niuje, Zikaras išsirengia Pet- 
rapilin.

- Kodėl jaunuolis pasirin
ko Petrapilį? Kaip klostėsi 
jo kelias į mokslo Meką?

- Atvykęs į Petrapilį, jis 
bandė įstoti į anuomet garsė
jančią savo profesoriais ir ga
biais studentais Dailės akade
miją. Apie ją ir joje dirbančius

Juozas Zikaras. „Bedalis”. 1926 m. Panevėžys.

Juozas Zikaras.

talentingus dėstytojus sužino
jo būdamas Panevėžyje, todėl 
puoselėjo viltį patekti čia. Jam 
nepavyko įstoti iš pirmo karto, 
nes nebuvo pabaigęs reikiamų 
studijų. Būdamas Petrapilyje, 
sužinojo, ‘kad P. Rimša ir A. 
Žmuidzinavičius Vilniuje orga
nizuoja pirmąją lietuvių dailės 
parodą. J. Zikaras šiai parodai 
padarė tris nedideles skulptū
rėles: „Iš Tilžės”, „Mergaitė su 
gėlėmis” ir „Bedarbis”. Vėliau 
jis dalyvaudavo beveik visose 
lietuvių , dailininkų parodose, 
tačiau dalyvavimas pirmojoje 
Lietuvių dailės parodoje - 
reikšmingas faktas jo biografi
joje. 1907 m. sausio mėnesį J. 
Zikaras pradeda lankyti užsi
ėmimus Peterburgo Dailės ska
tinimo draugijos mokykloje, 
kur buvo priimtas iškart į tre
čią klasę. Tos mokyklos direkto
riumi buvo garsus menininkas

N. Rerichas, o dėstė joje daili
ninkas A. Rylovas, skulptūrą -
I. Andrioleti. Nemažai savo 
darbų J. Zikaras eksponavo Pa
nevėžyje 1908 m., kur gegužės 
26-27 d. vyko Žemės ūkio paro
da. Už biustą s„Skausmas” buvo 
net premijuotas. Studijos N. 
Rericho mokykloje leido jam 
tinkamai pasiruošti stojamie
siems egzaminams į Petrapilio 
Dailės akademiją. 1910 m. jis 
peržengė savo išsvajotosios 
mokslo šventovės slenkstį. Čia 
studijavo pas dailininkus G. R. 
Zalemaną, prof. V. A. Bekle- 
miševą.

Petrapilyje jaunas dailinin
kas sukūrė šeimą. Jis buvo su
manęs sukurti lietuvaitės 
skulptūrą ir ilgai ieškojo, kas 
galėtų jam pozuoti. Draugai pa
tarė pakalbinti Anelę Tubelytę, 
kuri buvo graži, inteligentiška 
ir turėjo puikius tautinius rū
bus. Pamatęs ją, Zikaras susi
žavėjo ir netrukus paprašė 
rašytojo Balio Sruogos būti liu
dininku jo vestuvėse. Taip Pet
rapilyje gimė ne tik skulptūra 
„Lietuvaitė”, bet ir lietuviška 
šeima. 1915 m. jis baigė Dailės 
akademijos mokymo kursą ir 
ėmėsi kurti konkursinį diplo
minį darl^ą „Motina”. Jo žmona, 
kartu su jų pirmagimiu Vytu
riuku, pozavo vyro darbui. Šio 
darbo nespėjo pabaigti, nes 
buvo paimtas į kariuomenę. 
Tačiau „Motina” buvo ekspo
nuota parodoje ir garsaus rusų 
dailininko I. J. Repino puikiai 
įvertinta. Petrapilio akademijos 
profesorių taryba sudarė sąly
gas išsikviesti talentingą jau
nuolį iš armijos: 1916 m. spalio 
24 d. jam buvo įteiktas skulp
toriaus diplomas ir sidabrinis 
akademijos ženklas. J. Zikaras 
- vienintelis to meto lietuvių 
skulptorius, baigęs profesiona
lias studijas ir įgijęs dailininko 
diplomą. Vėliau J. Zikaras tar
navo kariuomenėje iki 1917 m., 
iki Vasario revoliucijos. Karas 
trukdė grįžti į tėvynę, todėl, li
kęs Petrapilyje, dėstė piešimą, 
skulptūrą ir braižybą T. K. 
Štenbergo gimnazjoje bei reali
nėje mokykloje. 1918 m. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
entuziastingai nusiteikęs, J. Zi
karas grįžta į tėvynę, vildama
sis susirasti darbą, visas jėgas 
ir talentą skirti Lietuvos nepri
klausomybės įtvirtinimui.

- Panevėžyje buvo sukurti 
brandžiausi J. Zikaro dar
bai, tarp jų ir „Laisvės” 
skulptūra. Jeigu jis būtų 
sukūręs vien tik „Laisvės” 
skulptūrą, to pakaktų, kad 
amžiams įeitų į Lietuvos me
no milžinų gretas. Kaip ga
lėtumėte apibūdinti J. Zika
ro kūrybą?

1918 m. J. Zikaras su šeima - 
žmona ir dviem mažais vaikais 
(vėliau jie mirė) grįžo į Lietuvą 
ir buvo pakviestas dėstyti Pa
nevėžio gimnazijoje, vėliau ir 
Mokytojų seminarijoje. Panevė
žyje gimė dar keturi vaikai. 
1929 m. Zikaras persikėlė į 
Kauną, kur vadovavo Meno mo
kyklos skulptūros studijai iki 
1940-jų. Kauno meno mokyklą 
perorganizavus į Taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės insti
tutą, dėstė piešimą. 1940 m. 
jam buvo suteiktas profesoriaus 
vardas ir pavesta vadovauti 
Skulptūros bei keramikos fa
kultetui.

Juozas Zikaras - vienas svar
biausių Lietuvos skulptorių. 
Petrapilio akademijoje buvo 
auklėtas akademine dvasia. Jo 
talentas ir meninė pasaulėjau
ta atsiskleidė portretinėje 
skulptūroje, kuri sudaro pa
grindinę jo kūrybos dalį. Dau
gelis portretų ir bareljefų su
kurti trečiojo dešimtmečio pra
džioje. Jis domisi Lietuvos isto
rija, liaudies kūryba. J. Zikaras 
sugebėjo įamžinti Lietuvos isto
rijai reikšmingiausias figūras - 
Vytauto Didžiojo, J. Basanavi
čiaus, V. Kudirkos, S. Daukan
to, Maironio, J. Šliupo, A. Vie- 
nuolio-Žukausko, J. Tumo- 
Vaižganto, vyskupo J. Paltaro
ko, K. Vairo-Račkausko, F. Kir
šūs, A. Smetonos, M. Songailos 
ir daugelio kitų. Jis padarė 
savo artimų draugų ir bendra
darbių, meno žmonių - P. Vai
čiūno, A. Vienožinskio, V. Du- 
beneckio, I. Šlapelio, M. Gri
gonio, J. Šileikio bei kitų por
tretus. Reljefiniuose portretuo
se ryškėjo dvi kryptys: realis
tinė ir impresionistinė. Įdomūs 
impresionistiniu stiliumi atlikti 
jo darbai - J. Herbačiausko ir 
Vydūno portretai. J. Zikaras 
nuolat ieškojo naujų formų ir 
patyrimų. Jaunystėje susidomė
jęs mitologija, bandė įgyven
dinti herojinę tematiką savo 
mene. Dar Petrapilyje jis su
kūrė bareljefą „Senovės lietuvių 
dievų olimpas”, vėliau - „Per
kūno” bareljefą-medalioną ir 
skulptūrėlę. Vienas jo darbų - 
„Frančeska da Rimini praga
re”, sukurtas pagal A. Dantės 
„Pragaro” V giesmę. Tiek por
tretuose, tiek ir apvalioje skulp
tūroje, kruopščiai vaizduoda
mas gamtą, Zikaras liko išti
kimas realizmui, tačiau vieno
dai gerai gebėjo dirbti tiek rea
listiniu, tiek ir modernistiniu 
stiliumi. Tematinėje skulptūro
je ir reljefuose daugiau reiškėsi 
kaip istorinių ir mitologinių, 
taip pat ir buitinių bei psicholo
ginių scenų menininkas. J. Zi
karas, bene vienintelis lietuvių 
dailininkas, kuris savo kūrybo
je įamžino ne tik iškiliausias 
Lietuvos asmenybes, bet ir savo 
darbais užfiksavo svarbiausius 
istorinius įvykius: kunigaikštis 
Vytautas prie Juodosios jūros, 
pirmojo savanorio Juozapavi
čiaus žuvimas ant tilto bei kiti. 
1918 m. J. Zikaras gavo užsa
kymą sukurti Kauno miestui 
„Laisvės” skulptūrą ir paminklą

Juozas Zikaras. „Hagos Teismas”, 

žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Kurdamas „Laisvę”, jos simbo
liu pasirinko sparnuotąją mo
terį - pergalės deivę Nikę. Jo 
skulptūra - deivė, išsivadavusi 
iš vergovės pančių, grakšti, 
dvelkianti ramybe, meile ir 
švelnumu, žengia į priekį. Ke
lis metus išstovėjusi Kaune, 
vėliau ši skulptūra buvo nu
vežta į Berlyną ir atlieta iš 
bronzos, o 1928 m., minint Lie
tuvos nepriklausomybės 10- 
ąsias metines, buvo pastatytą 
Karo muziejaus sodelyje. Šis 
darbas tapo svarbiausiu įvykiu 
anuometiniame Lietuvos gyveni
me. J. Zikaras taip pat sukūrė 
paprastas ir originalias visų

prieškarinėje nepriklausomo
je Lietuvoje vartotų pinigų mo
netas, 1928 m. — nepriklauso
mybės medalius, (vienu jų ir 
pats buvo apdovanotas). 1937 
m. jis dalyvavo Paryžiuje pasie
kimų parodoje ir gavo aukso 
medalį už lietuviškos sodybos 
maketą.

J. Zikaras yra sukūręs skulp
tūrų bažnyčioms: „Kristaus Ka
raliaus” skulptūrą Panevėžio 
bažnyčiai, šv. Antano - Šv. An
tano bažnyčiai Kaune. Kurda
mas religinio pobūdžio skulptū
ras, dailininkas naudojo ir 
modernizmo elementus.

Nukelta į 2 psl.

Juozas Zikaras. „Laisvė'
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Poeto B. Brazdžionio palikimas grįžo į Lietuvą
ALDONA RUSECKAITĖ

Palikimą nusprendė 
perduoti Maironio 

muziejui

Poetas Bernardas Braz
džionis iškeliavo amžinybėn 
2002-siais metais. Po jo laido
tuvių Lietuvoje Aldona Braz
džionienė, archyvo paveldėtoja 
dukraitė Dalytė Lovett ir kita 
dukraitė Bitutė Trotmann, poe
to bičiulis Juozas Kojelis 
svarstė, kokiai įstaigai perduoti 
visą Brazdžionio literatūrinį, 
archyvinį ir memorialinį pali
kimą. Buvo tartasi su Lietuvos 
Rašytojų sąjungos Kauno sky
riaus pirmininku Petru Palilio- 
niu, su mumis, muziejininkais. 
Šeima nusprendė palikimą per
duoti Maironio lietuvių lite
ratūros muziejui. Priežastys 
buvo kelios.

Brazdžionis 1940-1944 me
tais buvo pirmasis Maironio 
muziejaus direktorius. Prieš 
pasitraukdama į Vakarus, poe
to šeima turėjo palikti savo 
namelį Žaliakalnyje ir kurį lai
ką dar slapstytis. Paskutinioji 
Aldonos ir Bernardo Brazdžio
niu bei jų trijų vaikų slapta
vietė buvo Maironio namai. Be 
to, ir pats Brazdžionis po ne
priklausomybės atkūrimo, lan
kydamasis Kaune, visada už
sukdavo į Maironio muziejų, 
čia vyko jo kūrybos vakarai, 
čia, Maironio sode, jis buvo vai
nikuotas kaip Poezijos pavasa
rio laureatas. Galop jo įrašas 
muziejaus svečių knygoje irgi 
yra svarbus: „Džiaugiuosi, kad 
Maironio namai ne tik muzie
jus, ne tik archyvas, bet ir lite
ratūros sodas, kur skamba poe
tinis žodis”. Tad Maironio 
muziejus yra tarsi viena iš me- 
morialių vietų, kurioje tinka 
įamžinti Brazdžionio atminimą.

Tokiam šeimos sprendimui 
pritarė ir kultūros ministrė Ro
ma Žakaitienė. Kultūros minis
terija, aptarusi visas sąlygas su 
šeima, finansavo dviejų žmonių 
mėnesio komandiruotę į Los 
Angeles, C A.

Taip gegužės pirmomis dieno
mis šio straipsnio autorė ir mu
ziejaus vyriausioji fondų saugo
toja Jūratė Zalubaitė pakilome 
į tolimą kelią - į amžinai žy
dinčią Kaliforniją. Į Ameriką 
abi skridome pirmą kartą, todėl 
buvo kiek baugu, bet ir smal
su...

Brazdžioniai Los Angeles

Brazdžioniu namelis Los An
geles, Indijos gatvėje, jau par
duotas, gyvena jame jauna 
amerikiečių pora. O praėjusių 
metų gegužę mus ten pasitiko 
ne tik Aldona Brazdžionienė,

TURINYS

Poeto B. Brazdžionio 
palikimas Maironio 
literatūros muziejuje Kaune.

Filmo apie prof. Mariją
Gimbutienę peržiūra 
Bostone.

Prisimenant A. T. Antanaitį.
Krikščioniškojo teatro 
studija.

Partizanų muziejaus 
dešimtmetis. 

bet ir jos sodinta didžiulė eglė - 
gatvės puošmena. Daug įvairia
spalvių gėlių, egzotiškų vais
krūmių. Į Los Angeles Braz
džioniai atsikraustė 1956 me
tais. Tačiau po kurio laiko šį 
namą išnuomojo ir išvažiavo 
gyventi į Kalifornijos kaimą - į 
Vistą. Ten statė namą, užveisė 
sodą, ponia Aldona ravėjo dar
žus, augino įvairius naminius 
paukščius ir netgi kiaulę... Ko
legoms satyrikams buvo sma
gaus pašmaikštavimo. Pvz.; sa
tyrikas Antanas Gustaitis rašo: 
„Apsilankėm pas Bernardą / 
Vistos ieškom su žvake, / Žiū
rim - vargšas vienas nardo / 
Avižų plikam lauke, / Vienas 
plaktuku tuksena, / kala vinį 
panagiuos.../ Aldona ožkelę ga
no / kaktusynuose dygiuos”. J 
Vistą pas Brazdžionius suva-

Širdis apsidžiaugė: 
gana keliaut... gana keliaut...

žiuodavo rašytojai, kitų žanrų 
menininkai, dailiųjų menų klu
bo nariai čia rengdavo savo 
sambūrius. Taip formavosi ir 
Brazdžionio archyvas - iš to 
laikotarpio išlikę daug fotogra
fijų, rimtos ir kalambūrinės 
kūrybos, net Aldonos užrašai, 
kada kokį paukštį patupdė ant 
kiaušinių ir kiek išsirito ma
žylių. Tokios žmogiškos detalės 
klasikams suteikia šiltų spalvų.

Po trylikos metų Brazdžioniai 
vėl grįžo į Los Angeles. Namas 
nedidelis, vieno aukšto. Sve
tainė, sujungta su valgomuoju 
ir virtuve, miegamasis, duk
raičių ar svečių kambarys su 
įspūdingomis, plačiai į uždarą 
sodelį atstumiamomis durimis. 
Uždaras sodas - jauki, intymi 
namų erdvė poilsiui, svečiams, 
pokalbiams ar šiaip vienatvės 
valandėlei.

Mėnesį gyvenant Brazdžioniu 
namuose, mums didelį įspūdį 
padarė šios šeimos moterų ry
šiai.

Kai poetas Bernardas 2002 
metais atšventė savo 95-metį ir 
pasakęs, kad jau deda tašką, 
per žmonos Aldonos 90—tąjį 
gimtadienį - liepos 11-ąją iške
liavo Dangun, jo giliame baltos 
odos fotelyje prie lango liko 
sėdėti Aldona. Išmintingai šyp
sojo, mąstė ir sakė, kad nebau
gu pabūti vienai, prisiminti 
praeitį. Nors šiuose namuose 
augusios dukraitės Dalytė ir 
Bitutė savo brangią Močiutę, 
ypač rūpestingai saugo ir globo

Poeto Bernardo Brazdžionio parodos atidarymas sulaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos susi
domėjimo Iš kairės: muziejaus direktorė, parodos autorė Aldona Ruseckaitė ir kultūros ministrė 
Roma Žakaitienė. Zenono Baltrušio nuotrauka. Poeto Bernardo Brazdžionio parodos fragmentas. Zenono Baltrušio nuotrauka.

ja, džiaugiasi kiekviena kartu 
praleista valanda ir diena. 
Tarp jų spinduliuoja tikra 
meilė ir pagarba. O kai Dalytė 
atsiveždavo jauniausiąją šeimos 
atžalėlę - pusės metų juodaakį 
Bernardėlį, Močiutė nušvisdavo 
ir, užmiršusi viską pasaulyje, 
sakydavo: „koks jis gražus”. 
Poetas Bernardas šio vaikelio 
jau nebematė.

B. Bernardo rinkinys 
parkeliavo į Kauną

Didžiulis poeto Bern. Braz
džionio rinkinys parkeliavo į 
Kauną, į Maironio lietuvių lite
ratūros muziejų. Kiek jau teko 
paliesti ir apytikriai skaičiuoti 
- patirtis kužda, jog visas pa
likimas gali sudaryti apie 30 
tūkst. eksponatų.

Brazdžionis savo archyvą bu
vo sukrovęs darbo kabinete ir 
namo .rūsyje, vadintame „po
grindžiu”. Poetas net buvo su
kūręs tokį eilėraštį: „Prašau į 
mano biblioteką, / Po pat namu 
giliai rūsy. /Istorija ten upėm 
teka / Prašau į mano biblioteką 
/ Tau kiekviena knyga ten 
šneka, / Nors bibliofilas ir nesi./ 
Prašau į mano, biblioteką / Ten 
po namu giliai rūsy”. Tiek kabi
nete, tiek rūsyje knygų ir ar
chyvo prikrauta nuo grindų iki 
lubų. Konstrukcijos brazdžio- 
niškos, pavojingos, savo darbo 
lentynėlės, kartoninės dėžės, 
jeigu pajudinsi ne pagal tvarką, 
gali visa lentynų siena nukristi 
ant galvos... Bet mes konstruk
cijas perpratome, nebuvo pavo
jinga, buvo labai įdomu.

Memorialinėje palikimo da
lyje yra nemažai paveikslų. 
Poetas didžiausiu savo turtu 
laikė knygas ir nedidelę pa
veikslų kolekciją. Parkeliavo K. 
Šimonio, J. Rimšos, J. Bagdono, 
V. Kasiulio, V. Petravičiaus, V. 
K. Jonyno, D. Tarabildienės, P. 
Augiaus, R. Arbaitės ir kitų 
menininkų darbų. Maironio 
gražus fotoportretas su laurų 
šaka, kabojęs kabinete priešais 
darbo stalą. Pats darbo stalas, 
darbo kėdė, dalis knygų len
tynų, svetainės staleliai, kelios 
stalinės lempos, lagaminai, tri
spalvė vėliava, valstybiniai ap
dovanojimai, rankšluostinė, 
laikrodis, rodantis tris laikus - 
Kauno, Los Angeles, New York, 

kaklaraiščių, peteliškių, sąsa- 
gių kolekcija. Daugybė įvairių 
ženklelių, suvenyrėlių, foto
aparatas, parkeriai, akiniai, 
portfeliai, rožinis, maldakny
gės, net kartoninės dėžės, ku
rias poetas taip vertino, tvarky
damas ir skirstydamas archyvą.

Nežinau, ar kiekvieno Lietu
vos rašytojo bibliotekoje ras
tume tiek knygų ir tiek lietu
viškos spaudos, kiek jos radome 
ten. Beveik visa Lietuvos ir 
išeivijos literatūra, daugybė au
torių, jų pirmosios ir pasku
tinės knygos, su autografais ir 
be jų. Daugiausia pokarinė, 
šiuolaikinė literatūra. Kas buvo 
sukaupta prieš karą, liko Lietu
voje. Nedaug pasisekė vėl iš to 
laikmečio surinkti ir išsaugoti. 
Bibliotekos spektras - nuo A. 
Gudaičio - Guzevičiaus iki ko
kio nors šiuolaikinio jaunojo 
poeto. Bet įdomiausia yra tai, 
kad Brazdžionio bibliotekoje 
knyga buvo lyg gyvas daiktas: 
su ja ginčijamasi, diskutuoja
ma, džiaugiamasi arba pyksta
ma. Kai kuriose knygose pilna 
pieštuku prirašytų pastabų, pa- 
braukymų, klausimų lyg auto
riui, lyg sau. I kitas knygas pri
kaišiota lapelių, ant kurių vėlgi 
užrašytos pastabos, replikos, 
mintys, perkūrimai. Spauda 
taip pat pilna tokių margina- 
lijų-

Laiškai. Jų keletas tūkstan
čių. Besklaidant ir beskaiti- 
nėjant rašiusiųjų ratas susida
ro solidus - apie 150 korespon
dentų. Daugiausia susirašinėta 
su savo karta, su panašių po
žiūrių ar bendros veiklos auto
riais. Tai P. Jurkus, A. Vai
čiulaitis, J. Aistis, B. Babraus- 
kas. L. Andriekus, K. Bra- 
dunas, B. Raila, K. Grigaitytė, 
J. Jankus ir kiti. Daug susi
rašinėta ir su Lietuvoje gyve
nančiais rašytojais. Rašė jam 
laiškus, netgi siuntė žemės 
žiupsnelius ar užrašus ant ber
žo tošies politiniai kaliniai, 
tremtiniai. Prašė pagalbos, 
tikėjo, kad poetas gali daug nu
veikti Lietuvos labui, laikė 
Brazdžionį laisvės ir tikėjimo 
simboliu. O šmaikštusis Br. 
Raila viename laiške rašo: 
„Protokoluose viskas užrašoma 
sausai ir gražiai. [...] Tikroji ir 
įdomesnė istorįją prasideda ne 
protokoluose, bet privačiuose 
laiškuose ir gyvenimo plepa
luose”.

Iš tikro laiškai lyg kalnuota 
upė nuburbuliuoja visų gyveni
mus, laikmetį, įvykius - trum
pai to neįmanoma aprėpti, bet

Poezijos valanda Maironio svetainėje po poeto Brazdžionio parodos atidarymo 2003 m. gruodžio 29 
d. Zenono Baltrušio nuotrauka.

galima rašyti kultūros istorįją. 
Svarbu, jog Brazdžionis ar
chyve palikęs ir savo paties 
rašytų laiškų kopijas.

Fotografijos. Daugybė veidų, 
kai kurių jau niekada neat
pažinsime, nes poetas neužfik
savęs, o jį daug kas fotografa
vo. Visas gyvenimas fotografi
jose: nuo gimnazistėlio iki am
žinojo poilsio Kauno Petra
šiūnų kapinėse. Žavi nepaklus
ni garbana už ausies, elegan
tiška išdidi laikysena, šiek tiek 
pozavimo, kai kur šelmišku
mas, žaismas. Namai, vaikai, 
draugai, aplinka, kūrybos vaka
rai, sugrįžimai į tėvynę, žmo
nių meilė ir šypsenos. Nuo
traukų albumų parsivežta 
daug.

Poeto rankraščiai, juodraš
čiai, lapeliai, pirmosios eilutės 
brūkštelėjimas. Esu girdėjusi 
Brazdžionį sakant, kad pirmoji 
eilutė iš Dievo... Kas parašyta, 
niekas neišmesta, nes tai kū
ryba, kurioje kiekvienas žodis 
yra svarbus. Išlikę įvairūs 
užrašai, dienoraščiai, rank
raščiai iš Vokietijos laikotarpio, 
iš vėlesnių - iki gyvenimo pa
baigos. Brazdžionis jautė savo 
vertę. Grįždama su savimi par
sivežiau pluoštelį Brazdžionio 
rankraščių - pamąstymų apie 
literatūrą, gyvenimą, tėvynę, 
rašytojo misiją. Viename lape
lyje jis juokauja: „Po vieno va
karo Čikagoje prieina per per
trauką vienas entuziastas: Po
ne, jūs antras mūsų Maironis. 
Gražus palyginimas. Kodėl ne. 
Norėčiau būti. Bet atsakau: 
„Ačiū. Malonu girdėti, bet gal 
geriau būti pirmu Brazdžioniu? 
Aš noriu rašyti kaip Braz

džionis”.
Dar svarbu, kad Bern. Braz

džionis per gyvenimą turėjo 
daug visuomeninių ir profesi
nių pareigų: redagavo įvairius 
leidinius, buvo ilgametis Lietu
vių dienų žurnalo darbuotojas, 
du kartus buvo Lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas. 
Iš tų darbų, iš to laiko yra likę 
nemažai kitų autorių archy
vinės medžiagos - fotografijų, 
rankraščių.

Dokumentai. Įvairūs pažymė
jimai, pvz., penki rašytojų 
draugijos ar sąjungos nario bi
lietai, išduoti Brazdžioniui Lie
tuvoje, Vokietijoje, Čikagoje, vėl 
Lietuvoje. Pasai, užrašų kny
gelės ir kt.

Visko aprėpti tikrai neįma
noma, tik galiu pasakyti, kad į 
muziejų parkeliavo visas Bern. 
Brazdžionio gyvenimas...

Pagaliau - paroda

Gruodžio pabaigoje atidarėme 
parodą, pavadintą Brazdžionio 
eilėraščio eilute: „Širdis apsi
džiaugė: gana keliaut... gana 
keliaut...” Archyvai jau at
plaukė rugpjūčio gale, visuo
menė labai nekantravo pamaty
ti savo mylimo poeto palikimą, 
tačiau mums, muziejininkams, 
dar teko padirbėti. Pervežant 
apsidaužė baldai, kai kurie pa
veikslai iškrito iš rėmų, kiti 
išvis buvo neįrėminti. Viską 
tvarkė restauratorė, paveikslus 
rėmimo firmos, o stiklo spintas 
smulkiems eksponatams paga
mino muziejaus meistrai. Be to, 
nebuvo lengva iš tokio didžiulio 
eksponatų kiekio atrinkti pačią 

įdomiausią medžiagą, ją sugru
puoti, sudėlioti, sukabinti.

Parodą stengėmės bent frag
mentiškai kurti panašią į Los 
Angeles namelio aplinką: sve
tainės ir virtuvės detalės, darbo 
kabinetas. Mat, nuskridę į 
Brazdžioniu namus, pirmiausia 
viską nufotografavome: namą, 
augalus, gėles, kambarius, 
smulkias detales, ypač akylai 
fiksavome poeto darbo kabi
netą, „pogrindį”. Žvelgdamos į 
nuotraukas, rengėme parodą.

Parodos atidaryme dalyvavo 
arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vičius, kultūros ministrė Roma 
Žakaitienė, kuri pasidžiaugė, 
kad Brazdžionio palikimas su
grįžo ten, kur jam ir tinka būti, 
ir kad dabar jį bus galima ty-L 
rinėti, dar daug ką sužinoti 
apie Brazdžionį, suvokti jo ver- 
tę ir minties svarbą.

Atidarant parodą, susirinko 
labai daug Brazdžionio kūrybos 
ir asmenybės gerbėjų, aktoriai 
V. Kochanskytė ir P. Venslovas 
skaitė eiles, rašytojai A. E. 
Puišytė, A. Sučylaitė pasakojo 
prisiminimus, o partizanų an
samblis „Girių aidas”, kuriam 
vadovauja Brazdžionio bičiulis 
A. Paulavičius, atliko dainas 
poeto žodžiais. Jiems salė plojo ; 
atsistojusi.

Mus globojo ir padėjo

Jau seniai buvau patyrusi; 
tiek daug meilės, gerumo, dė
mesio ir supratimo, kiek jo mes 
su kolege patyrėme komandi-' 
ruotės į Los Angeles metu.

I I

Nukelta į 2 psl.i;
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Lietuviškos spaudos atgavimo sukakčiai

ALGIMANTAS A, NAUJOKAITIS
Dar pernai Lietuvos Res

publikos Seimo priimtu nuta
rimu buvo sudaryta ir patvir
tinta Lietuviškos spaudos lo
tyniškais rašmenimis atgavi
mo 100-čio minėjimo komisi
ja. Ją sudaro 26 Seimo, vy
riausybės, mokslo, kūrybinių 
sąjungų, kitų Kultūrinių ir 
švietimo organizacijų, savival
dybių atstovai. Komisijos pir
mininkas - Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas, pa
vaduotojai - Švietimo ir moks
lo ministerijos valstybės sek
retorius D. Namgaudis, Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narė D. Teišerskytė, 
komisijos sekretorius — Sei
mo ryšių su visuomene sky
riaus vedėjas A. Vaišnys (jo 
tel. 2396201, elektroninis paš
tas: anvais_@lrs.lt) [anvais 
@lrs. lt].

Tarp komisijos narių — Lie
tuvos Mokslų akademijos vice
prezidentas, Vilniaus Peda
goginio universiteto rektorius 
A. Gaižutis, Lietuvių literatū
ros ir tautosakos instituto di
rektorius A. Kalėda, Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fa
kulteto dekanas D. Kaunas, 
Lietuvos Meno kūrėjų asocia
cijos (susivienijimo) preziden
tas V. Martinkus, Lietuvos 
Kultūros fondo „Knygnešio” 
draugijos pirmininkė I. Kubi
lienė, Valstybinės lietuvių kal
bos komisijos pirmininkė I. 
Smetonienė, kiti žymūs kultū
ros ir visuomenės veikėjai.

Įvertindamas lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašme
nimis atgavimo reikšmę, tau
tos atgimimo, lietuvių visuo
menės viešosios minties plė
tojimui ir apskritai valstybin
gumo atkūrimo bei kultūros 
pažangai, Lietuvos Respubli
kos Seimas taip pat nutarė 
šiuos, 2004-sius, metus pas
kelbti kalbos ir knygos me
tais. Seimas įpareigojo lie
tuviškos spaudos atgavimo 
100-čio minėjimo komisiją su
daryti šių jubiliejinių metų 
minėjimų ir kitokių priemonių 
programą.

Ne viename jubiliejinės 
komisijos posėdyje jos pirmi
ninkas, Lietuvos Respublikos 
Seimo pirm. A. Paulauskas, 
pabrėžė, kad šia plačia, visą 
Lietuvą, išeiviją apimančia 
minėjimo programa atkreipia
mas dėmesys į mūsų kultūros 
ir politikos tradicijos ištakas, į 
mūsų tautinio savitumo raidą, 
nulemtą kartų atkaklumo. Pa
sak A. Paulausko, sudaryta 
šimtmečio minėjimo komisija, 
Seimo nutarimu parengusi 
minėjimo programą, įvertino 
visuomeninių organizacijų,

TURINYS
Švenčiant spaudos atgavimo 
sukaktį.

„Dainavos” ansamblio 
koncertas ir muz. Darius 
Polikaitis.

Čikaga laukia „Kariūno”. 
Apie vaikus ir vaikams 
skirtą literatūrą.

Pedagogų rengimo ypatumai 
Lietuvoje.

mokslininkų, politikų, valsty
bės pareigūnų, žiniasklaidos 
darbuotojų, valstybinio ir re
gioninio masto pasiūlymus, 
kartu turėdama tikslą paska
tinti, inicijuoti, tarpininkauti 
arba sudaryti galimybes mi
nėti šią tautai svarbią sukaktį 
įvairiais sumanymais sostinė
je Vilniuje ir apskrityse, taip 
pat užsienyje. UNESCO ge
neralinės konferencijos sesi
joje 2003 m. patvirtintas Lie
tuvos pasiūlymas įtraukti šį 
minėjimą į 2004-2005 metų 
kultūros įvykių kalendorių. 
Siekiama, kad knygnešystė 
būtų žinoma pasauliui, kaip 
išskirtinis socialinės pažangos 
patyrimo reiškinys.

Pirmininkas A. Paulauskas 
ta proga primena skaudų 
smūgį Lietuvai, kai 1864 m. 
carinės Rusijos valdžiai už
draudus lietuvišką spaudą lo
tyniškais rašmenims, lietuvių 
visuomenė buvo tiesiog atribo
ta nuo atvirų ryšių su kita Eu
ropos kultūros dalimi, su jos 
pažinimu. Kai aktyviausių lie
tuvių visuomenės veikėjų pas
tangomis Rusijos imperijos 
valdžia sutiko grąžinti spau
dos teisę lotyniškais rašmeni
mis, iš tikrųjų prasidėjo kultū
rinis ir politinis sąjūdis, nu
lėmęs lietuviškų tradicijų atgi
mimą, tautos savimonės bran
dumą ir pagaliau - valstybin
gumą. Tad lietuviškos spau
dos atgavimo 100-čio sukaktis 
teikia progą visuomenei ne tik 
intensyviau domėtis praeities 
įvykių reikšme, bet ir lietu
vių kalbos kultūros plėtojimu 
šiuolaikinių technologijų pa
galba pasaulyje. Domėtis ne 
tik istorijos, kalbotyros, kny
gotyros specialistų darbais, 
bet ir visuomenės įprasmi
nimu valstybėje bei lietuvių 
laimėjimais pasaulyje.

Svarbiausias sukaktuvinių 
renginių programos bruožas - 
sudominti įvairius visuomenės 
sluoksnius Lietuvoje ir išei
vijoje, atskleisti lietuvių kal
bos vartojimo šiuolaikines ga
limybes, tarptautinį jos moks
linių tyrinėjimų mastą. Nu
matytos priemonės turėtų pa
dėti puoselėti gimtąją kalbą, 
pagerbti mūsų šviesuolius, 
spaudos draudimo laikais, 
spausdinusius ir platinusius 
lietuvišką spaudą - Jurgį Bie- 
linį, dr. Joną Basanavičių, 
Vincą Kudirką, Petrą Vileišį, 
Feliciją Bortkevičienę ir kitus, 
paaukojusius savo sveikatą ir 
asmeninį turtą Lietuvos atgi
mimui.

Programoje numatyta daug 
įvairių renginių, iš kurių bene 
svarbiausias - š.m. gegužės 7 
d., 10 vai. ryto, iškilmingas 
Lietuvos Respublikos Seimo 
posėdis, skirtas Lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmeni
mis atgavimo šimtmečiui pa
minėti. Nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje jau balan
džio-gegužės mėnesiais veiks 
didelė, išsami paroda „Spau
dos draudimo laikų dokumen
tai ir leidiniai”. Jau netrukus 
- 2004 m. vasario mėn., Vil
niuje, Parodų rūmuose, pla
nuojama surengti didelę kny
gų mugę „Lietuvos spaudos 
sugrįžimas”. Joje atsispindės 
ir išeivįjoje parašytos bei iš
leistos knygos, kiti leidiniai. 
Jau įgyvendinta programoje

numatyta priemonė - Vasario 
16-sios Nepriklausomybės 
Akto Signatarų namuose (Vil
nius, Pilies, g. 26) įkurtas dr.
J. Basanavičiaus memoriali
nis kabinetas, o šiemet čia bus 
surengta jo bibliotekos restau
ruotų knygų bei asmeninių 
daiktų ekspozicija. Lietuviš
kos kultūros židinyje - inž. 
Petro Vileišio rūmų ansam
blyje Vilniuje, Antakalnio g. 6, 
rugsėjo - gruodžio mėn. bus 
surengtas renginių ciklas 
„Petras Vileišis - lietuviškojo 
Vilniaus žadintojas”, „Lietu
vių Mokslo draugija ir jos 
reikšmė”. Čia pat vyks dr. J. 
Basanavičiaus skaitymai. Mi
nėjimo programoje taip pat 
numatyta nemažai tarptauti
nių renginių. Pažymėti rengi
niai JAV, Kanados lietuvių 
bendruomenėse, o Punske, 
Gervėčiuose - seminarai Len
kijos ir Baltarusijos lietuvių 
bendruomenėse. Įrašyta taip 
pat užsienio lietuvių - moks
leivių konkursas „Tėvų ir se
nelių gimtoji kalba ir aš”, Ma
žojoje Lietuvoje numatomas 
knygnešių atmintinų vietų 
lankymas bei pagerbimas. Ru
deniop Vilniuje bus surengta 
tarptautinė mokslinė konfe
rencija „Lietuviškos knygos ir 
viešo žodžio kultūra: nuo 
draudimo iki demokratijos 
ramsčio”, o Šiauliuose gegužės 
mėnesį - „Tautinis tapatumas 
ir kalba: spaudos draudimo 
aplinkybės, pasekmės, asme
nybių vaidmuo”. Jau balan
džio mėnesį Klaipėdoje bus su
rengta kita tarptautinė moks
linė konferencija „Georgas 
Sauerweinas ir lietuvių tautos 
atgimimas 19 a. pabaigoje”.

Šimtmečio renginių progra
moje - nemažai priemonių 
šiuolaikiniuose informaciniuo
se tinkluose. Tarp jų - šiomis 
dienomis pradėjusi veikti in
terneto svetainė - elektroninis 
leidinys „Lietuviškas žodis”. 
Interneto svetainės elektroni
nis adresas: www.spaudos.lt 
Birželio mėn. numatyta išleis
ti kompaktinės plokštelės „Var
nių ir Lietuvos Didysis” (apie 
vysk. M. Valančių, Lietuvos 
kultūros istoriją Lietuvos ka
talikų bažnyčios kontekste), o 

taip pat „Europa Žemaitijoje” 
(apie Žemaitijos europėjimo 
raidą).

Renginių programoje yra 
skyrius, skirtas mokykloms, 
švietimo sistemai. Numatytos 
penkios regioninės lietuvių 
kalbos mokytojų konferenci
jos, skirtos bendrinės lietuvių 
kalbos raidos 100-čiui. Vil
niaus universiteto bibliotekoje 
numatyta įkurti knygų mu
ziejų, o taip pat čia surengti 
parodą „Lietuviškos spaudos 
kelias (1864-1904)”. Bus taip 
pat surengta nelietuviškose ir 
užsienio lietuviškose mokyk
lose besimokančių moksleivių 
lietuvių kalbos olimpiada. Nu
matoma ir internetinė viktori
na moksleiviams tema „Spau
da ir knygnešiai”. Po kurio lai
ko ją bus galima rasti Lietu
vių kalbos ir literatūros moky
tojų sąjungos tinklapyje 
(http.. .//www.ipc.lt/liet/)

O kiek renginių bus visose 
Lietuvos apskrityse! Vilkaviš
kio rajone, Paežeriuose, bus 
atnaujinta dr. V. Kudirkos 
klėtelės ekspozicija, bus išleis
tas almanachas Užnemunės 
knygnešiai. Šakių rajono Su
dargo vidurinėje mokykloje 
bus paminėtos šio krašto žy
maus knygnešio M. Sedera
vičiaus gimimo 175 metinės. 
Ne tik Šakių, bet ir Pane
vėžio, Kauno, Šiaulių, kitose 
apskrityse ir rajonuose bus 
rengiami minėjimai, ekskursi
jos, parodos, konferencijos, 
skirtos knygnešiams. Gegužės 
mėnesį vyks dviračių žygis 
draudžiamų lietuviškų knygų 
gabenimo maršrutu Tilžė - 
Šiauliai. Panevėžio apskrityje 
vyks literatūrinių - muzikinių 
kompozicijų „knygnešių šven
ta gadynė” konkursas. Kretin
gos rajone, vysk. M. Valan
čiaus gimtinės muziejuje, vyks 
jo raštų skaitymo konkursas, 
Bitėnuose, draudžiamos lietu
viškos spaudos leidėjo Marty
no Jankaus atnaujintoje sody
boje vyks spaudos darbuotojų, 
leidėjų, kultūros ir meno vei
kėjų mokslinė konferencija 
„Sueiga pas Martyną Jankų 
Bitėnuose”, o greta, ant Ram
byno kalno koncertuos simfo
ninis orkestras. Iki tol bus 

sutvarkytas, atnaujintas M. 
Jankaus muziejus - išplėsta 
ekspozicija, restauruoti ekspo
natai, išleistas informacinis 
leidinys.

Spaudos atgavimo šimtme
čio didelė šventė numatoma 
Kauno pilyje. Bus sutvarkytas 
Kauno karo muziejaus sodelio 
knygnešių kiemelis. Dr. J. Ba
sanavičiaus tėviškėje, Ožka
baliuose liepos mėn. vyks Sū
duvos krašto folkloro ir kloji
mo teatrų šventė „Kai šildo 
žemę ąžuolai”. Gegužės mėne
sį Vilkaviškio rajono viešojoje 
bibliotekoje bus įrengta lite
ratūrinė ekspozicija „Vilka
viškio literatūrinė gimnazija”. 
Kazlų Rūdos biblioteka su
rengs konferenciją - diskusiją 
„Tradicinė knyga - dabartis ir 
perspektyvos”. Ta pati biblio
teka jau paskelbė konkursą

Lietuvių kalbos istorija
KUN, VIKTORAS RIMŠELIS, MIC

Labai gerai prisimenu dvi 
maldaknyges - Aukso Altorių ir 
Kantišką. Viena knyga buvo 
mamos, o kita mano senelės. Iš 
jų juodvi melsdavosi, o Kan- 
tičką naudojo tik pagrabe. Tos 
maldaknygės buvo spausdintos 
Prūsijoje - Tilžės spaustuvėje. Į 
Lietuvą jas parnešdavo knyg
nešiai. Iš čia man darosi aišku, 
kad Prūsijoje anuomet lietuvių 
kalba buvo gyva. Mažai kas 
žino, kad Emmanuelis Kantas, 
didžiausias moderniųjų laikų 
filosofas, buvo Prūsijos lietuvis 
ir labai gerai mokėjo lietuvių 
kalbą. Jis Lietuvių ir vokiečių 
kalbos žodynui parašė įžangą, 
kurioje sako, kad lietuvių kalba 
yra verta valstybinės apsaugos. 
Šitoks Kanto pareiškimas turi 
labai didelę istorinę reikšmę, 
nes jis buvo ne tik žymus filoso
fas, bet taip pat ir didelis ling
vistas. Toliau Kantas aiškina, 
kad lietuvių kalba turi būti 
išlaikoma, nes ji atskleidžia ne 
tik filologijos paslaptis, bet ir 
tautelių valdymosi būdą. Pagal 
devyniolikto amžiaus žymiau
sius filologus^šių dienų pasau
lis būtų daug gražesnis ir tur
tingesnis su nepriklausoma Lie
tuva, su seniausia jos kalba 
lingvistiniame moksle. Lietuvių 
kalba yra pirmoji Arijų kalba, 
kuri atskleidžia Arijų civiliza
ciją ir kultūrą pagal palygi
namąją filologiją.

Devynioliktame šimtmetyje 
visa Lietuva buvo caristinės 
Rusijos žiaurioje vergijoje taip, 
kad net buvo atimta lietuviška 
spauda. Filologijos garsieji moks
lininkai buvo susirūpinę, kad 
lietuvių taip naikinama kalba 
nepražūtų. Carui buvo pa
reikšta, kad vien tik dėl kalbos 
Lietuva turi būti laisva, nes jos 
kalba turi būti apsaugota, o ne 
naikinama. Kai atrodė, jog lie
tuvių kalba gali išnykti, pasi
pylė filologų mokslo gausūs lie
tuvių kalbos tyrinėjimai. Spau
doje atsirado mokslinių filologi
jos veikalų su lietuvių kalbos 
tyrinėjimais: Robert Gordon La- 
them; Man and his Migrations, 
New York, 1852; Descriptive 
Ethnology, London, 1859; Ben- 
jamin W. Dwight, Modern Phi- 
lology, New York, 1860 Vol. 1; 
Elisee Rečius, Neuvelle Geo- 
graphie Universelle, Paris, 

vaikams „Ką žinai apie 
knygnešius?” Alytuje numaty
tas raštingiausio apskrities 
valstybinio tarnautojo konkur
sas. Panevėžio rajono Smilgių 
vidurinė mokykla užsimojo 
parengti aplanką apie lietu
višką knygą ir knygnešius. To 
paties rajono Karsakiškio A. 
Strazdelio vardo mokykla ren
gia švietėjišką programą „Var
go mokykla”.

Daugelyje rajonų numatytos 
muzikinės-meninės kompozi
cijos, konkursai^ literatūros 
vakarai, ekskursijos, teatro 
Spektakliai, skirti lietitviškos 
spaudos atgavimo 100-sioms 
metinėms.

Pasistengs ir leidyklos. Bus 
išleisti Spaudos lotyniškais 
rašmenimis draudimo (1863 — 
1904) dokumentai du tomai, 
veikalai Didžiošiąs. knygnešių

1880, Vol. 5; Isaac Taylor, The 
Origin of the Aryans, New York, 
1890; C. Mielkė'DėuZsc/tes - Li- 
tauisches und Litauishces- 
Deutsches Wbrterbuch, Konigs- 
berg, 1800. •

Devyniolikto amžiaus moksli
ninkai fildibgJfr tvirtina, kad 
lietuvių kalbos sandara yra to
bulesnė už saiiškrito, graikų ir 
lotynų kalbas'/ kurios turi savo 
kilmės šaknis lietuvių kalboje. 
Pagal juos, lietuvių kalba yra 
senesnė už visas kitas kalbas, o 
jos gramatikos kūrėjai yra geni
jai, nors apie jūoš mes iš tos se
novės neturime' žinių. Nė vie
noje kalboje nėra tokių gražių 
mažybinių žodžių,' kokius mes 
vartojame savo kalboje.

Nuostabi yra Lietuva ir jos 
kalba, kuria kalbėjo gyventojai 
mūsų krašte jau dešimt tūks
tančių metų prieš Kristaus gi
mimą. Iškasenose Reškutėnų, 
Murmų ir Kretonų kaimų apy
linkėje, netoli Kretonų ežero, 
yra1, atrasta audinių gabalai iš 
ketvirto ir net iš dešimt tūks
tančių metų dar prieš Kristų. 
Tie audiniai panašūs į šių die
nų audinius. Atrasta ir palai
dotų žmonių kaukolės iš de

bylos, Lietuvių raštijos slapy
vardžiai, Lietuvių kalbos isto
rija (albumas lietuvių ir anglų 
kalba) knygelė apie knygne
šius anglų kalba, atminimo at
virukai, vokų ir pašto ženklų 
serija. Iš svarbesnių knygų 
pažymėtina dr. J. Basana
vičiaus bibliotekos Katalogas,- 
monografija Vaclovas Biržiš
ka, Petro Vileišio Rinktiniai 
raštai, Lietuvių liaudies dainų 
antologija anglų kalba, albu
mas Knygnešių memorialinės 
vietos ir kiti leidiniai.

Viskas apie lietuviškos spau
dos lotyniškais rašmenimis at
gavimo šimtmetį - elektro
niniame leidinyje Lietuviškas 
žodis.

Interneto svetainė.
www.spaudos.lt

šimto amžiaus prieš Kristaus 
gimimą. Atrandami iš tų laikų 
ginklai. Taigi čia buvo karingi 
žmonės ir jie buvo lietuviai. 
Kretonų ežere po vandeniu bū
ta akmeninio kelio, kuriuo ga
lėjo kareiviai praeiti.

Tas mūsų ežeras anais senai
siais laikais buvo labai didelis. 
Dabar jis vis po truputį mažėja. 
Nuo mūsų Murmų kaimo jis 
per tą tūkstantmetį nuslūgo į 
šiaurę apie vieną kilometrą. 
Mūsų kaimas turėtų būti visai 
prie ežero. Aš vis galvodavau, 
kaip atsirado čia pat šaltinėlis 
su savo šaltu vandeniu prie 
mūsų daržo, kur buvo gera že
mė ir ežės visokioms daržo
vėms. Nuo čia dideli raistai iki 
ežero krantų. Tie raistai ir da
bar pilni visokių žvėriukų. O 
ežero palikimas - tai tas šal
tinėlis. Žmonės, kurie gyveno 
prieš tuos tūkstančius metų, 
taip pat gaudė žuvis bradiniu, 
kaip ir aš su mama.

Šiame pasaulyje viskas kei
čiasi ir išnyksta. Bet mes tu
rime tik džiaugtis, kad mūsų 
tiek daug persekiojama kalba 
neišnyko ir yra gyva, nors se
niausia visame pasaulyje.

mailto:anvais_@lrs.lt
http://www.spaudos.lt
file:////www.ipc.lt/liet/
http://www.spaudos.lt
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Los Angeles Dramos sambūris
ALĖ RŪTA

Kai atvykome į Kaliforniją 
(1959 m.), Dramos sambūris 
čia, Los Angeles mieste, jau 
penketą metų buvo gyvavęs. 
Girdėjom Juozo Kaributo pa
vardę, pirmojo režisieriaus, ku
ris paruošdavo vaidinimus lie
tuviškai mokyklėlei prie Šv. 
Kazimiero parapijos; paruoš
davo ir suaugusiems žiūrovams 
parapijos salėje. Vaidinimus 
gausiai lankė čia vis didėjanti 
lietuvių visuomenė. Scenoje, 
tarp kitų, matydavom ir Emą 
bei Vincą Dovydaičius. Režisie
riaus J. Kaributo veiklą rėmė 
kultūros veikėjai: poetė Danutė 
Mitkienė ir į čia tik atvykęs su 
šeima rašytojas Jurgis Gliaudą.

Kažką čia yra pastatęs ir Gas
paras Velička, kuris jau kitur 
buvo pagarsėjęs liaudiškų (dai
nų ir šokių) veikalų kūryba ir 
sėkmingais jų pastatymais.

Tokių kūrybingų žmonių 
veiklos dėka sparčiai augo ir 
lietuvių parapija, ir šeštadieni
nė mokykla, ir kitokia, kultūri
nė bei politinė veikla. Pokario 
ateiviai ilgėjosi Lietuvos, kal
bėjo ir šeimose sava kalba, no
rėjo ir tautinės veiklos. Garsė
jo čia ir vargonininkas — muzi
kas Bronius Budriūnas; netru
kus sava dainų ir šokio grupe 
„Spinduliu” išvystė pedagoginę 
ir meninę — folklorinę savo 
veiklą mokytoja Ona Razutienė. 
Iš visų kitų Amerikos valstijų į 
čia mielai atkeliaudavo lietu
viai — įsikurti, dirbti, džiaug
tis savu menu...

Į kultūrinį Los Angeles gyve
nimo centrą netrukus atėjo —

Ema Dovydaitienė, Algimantas Žemaitaitis ir Vincas Dovydaitis.

TURINYS

L.A. Dramos sambūris: 
žvilgsnis j praeitį ir į ateitį.

Dr. Petras Daužvardis — 
pasišventęs tėvynei ir tautai.

Seattle, WA, skambėjo 
lietuvių muzika. Viktoro 
Vizgirdos 100 m. sukakties 
paroda. Lietuvių kilmės 
kompozitoriaus debiutas.

Leidiniai: Lietuvos 
kariuomenės karininkai 
1918-1953. Lietuvos 
metraštis.

L.A. Dramos sambūrio valdyba 1958 m. su rež. Juozu Kaributu (trečias iš kairės pirmoje eil.).

ir liko — tarytum stulpu ar 
švyturiu, poetas Bernardas 
Brazdžionis. Su juo bei keliais 
kitais rašytojais bei meninin
kais atsirado ir Dailiųjų menų 
klubas. Vienas jo narių — Bro
nys Raila — ypač padėjo augti 
ir Dramos sambūriui. Jo kriti
kos straipsniai apie scenoj pa
rodytus veikalus taikliai iškel
davo trukumus ir nurodydavo 
gaires į tobulėjimą. Vadovai ir 
aktoriai darėsi budresni.

Deja, per anksti mirė Gaspa
ras Velička. J. Kaributo jėgos 
silpnėjo, be to, jis susidomėjo 
Lietuva, keliaudavo ten kas
met, kur išeiviai (sovietmečiu) 
buvo laukiami ir (kartais be tik
ro pagrindo) giriami.

Sambūrio režisieriai: Petras Maželis ir Dalila Mackialienė.

Dramos sambūris patraukdavo i save ir 
visiškai jaunus, čia gimusius, kurie 

silpnai lietuviškai bekalbėjo.

Į Los Angeles atvyko (per 
Australiją, per Cleveland, 
Ohio) energinga Dalila Mac- 
kialienė, buvusi Vilniuje tauti
nio ansamblio šokėja — daini
ninkė.

Ji čia drąsiai ėmėsi režisie
rės darbo. Sumani, veržli, sa
vim. pasitikinti, greit subūrė 
gabius vaidintojus ir kitokių 
menininkų būrelį: dekoratorių 
Algį Žaliūną, drabužių scenai 
kūrėją Emą Dovydaitienę, jos 
vyrą Vincą (vyriškumo, gražaus 
tembro balsu) — vaidintoją ir 
pastatymų rėmėją. Dalila Mac- 
kialienė čia pastatė nemažai 
ryškių veikalų: Vytauto Alan
to, Algirdo Landsbergio, Anato
lijaus Kairio, Jurgio Gliaudos, 
Alės Rūtos ir kitų.

Vyro Balio talkinama, pati 
stipraus charakterio ir reikli 
kitiems, Dalila sumaniai apval- 
dydavo sceną, pabrėždavo stip
resnių ir silpnesnių veikalų pa
grindines idėjas. Režisierė mė
go ir humorą, kartais net labai 
ryškius išsireiškimus, net su
gestijas. Tai patiko publikai. 
Jos pastatymus publika mėgo, 
lankė vis gausiau. Nors Bronys 
Raila, sulaukęs priekaištų, nu
stojo rašyti kritikas, bet atsira
do kitų korespondentų, kurie 
jos darbo neneigė, o dargi pa
aukštindavo. Dalila buvo ir 
Dailiųjų menų klubo narė. Ji 
dirbo trumpai ir žurnalo Lietu

vių dienos (Ant. Skiriaus lei
džiamo) redakcijoj; vyriausias 
redaktorius Bern. Brazdžionis 
ją mėgo.

D. Mackialienė parašė ir iš
leido net romaną Beržas už lan
go. Taigi, jos kūrybinis gyveni
mas L. A. mieste klestėjo. Tuo 
laiku labiausiai iškilo ir akto
riai: Ema ir Vincas Dovydai
čiai, Sigutė Mikutaitytė, Ramu-, 
nė Vitkienė ir kiti. Dramos 
sambūris gastroliavo kituose 
miestuose (net ir Kanadoj, 
Australijoj), o Čikagos Teatro 
festivaliuose laimėdavo „Oska
rus” — aukščiausius žymenis.

Išvykusi į Floridą, D. Mackia
lienė dar reiškėsi kaip aktorė ir 
skaitovė, bet jos garsas jau pa
mažu geso. Ten ir mirė — vė
žiu.

Reikia dar priminti D. Mac- 
kialienės Los Angeles mieste 
sukurtą „Išlaisvintų moterų” 
dainos ansambliuką; jos pasi
rodydavo ir su rimtomis liau
dies dainomis ir su juokingais 
kupletais...

Dalila buvo labai solidari su 
visomis organizacijomis (tauti
ninkais ir Bendruomene — la
biausiai) ir talkino jų rengi
niuose kaip deklamatorė, skai
tovė. Taip Dalila ir Balys Mac- 
kialos buvo visuomenės mėgs
tami ir gerai įvertinti. Balys 
mirė anksčiau už ją (irgi Flori
doj).

Dar Mackialienės laiku, atvy- 
ko iš Cleveland, Ohio, kitas re
žisierius — Petras Maželis.

Tai jau mėtytas ir vėtytas 
įvairiuose menuose. Kauno teat
re ir vaidinęs, ir dainavęs, ir 
operetės artistas... Dirbęs an
sambliuose, Cleveland, mieste 
jau statęs mažesnių ir didesnių 
kūrinių, rodos, ir pats jų sukū
ręs.

Los Angeles mieste jis reiškė
si pradžioj greta D. Mackialie
nės pastatydamas ir menkes
nius draminius kūrinius, bet 
juos savu talentu išryškinęs ir 
pagerinęs.

Vincas Dovydaitis, jau ir prie 
Kaributo, o labiau prie D. Mac
kialienės, pasižymėjęs aktorius, 
be to, pirmutinis ir beveik vie
nintelis (su žmona Ema) ėmė 
rūpintis naujais veikalais. Kaip

juos rasti? Kur jų gauti?
Ėmė ruošti dramos veikalų 

konkursus, pats ir finansuoda
mas. Iš savo uždarbio skirdavo 
premijas.

Vincas nebuvo baigęs dramos 
studijų, tačiau turėjo iš prigim
ties nemažą talentą vaidybai, ir 
pamėgimą. Ilgainiu jis taip pa
milo mėgėjų teatrą, kad auko
jo laiką, jėgas, uždarbį tik sce
nai. Pragyvenimui jis užsidirb
davo dažymo darbais: pastatų 
ir ypač — gražių meno dirbinių 
dažymu. Čia irgi, matyt, buvo 
talentingas. Dar Europoj ir at
vykęs į Ameriką, jis palaikė 
glaudžius ryšius su dailininku 
Vytautu Jonynu. Gal ir Vincas 
Dovydaitis buvo linkęs į dailę? 
Gaila, kad karo ir okupacijų su
maištis neleido jam baigti ko
kių studijų. Būta labai gabaus 
žmogaus. Ir — nuoširdaus. At- 
sidavusio, pasiaukojančio savo 
(ne vien šeimai, tautai) pamėg
tam dalykui — teatrui.

Los Angeles sceninį meną ir 
patį Dramos sambūrį iškėlė 
Vincas Dovydaitis. Jo žmona 
Ema — greta jo.

Grįžtant prie režisieriaus 
Maželio, reikia pasakyti, kad 
tie du stiprus charakteriai ir 
menininkai kurį laiką dirbo 
greta. Jei ten buvo kiek konku
rencijos, tai tik į naudą. Gal la
biausiai į naudą Petrui Maže
liui.

D. Mackialienei išvykus, P. 
Maželis tapo oficialiu L.A. Dra
mos sambūrio režisieriumi. O 
Algiui Žaliūnui, dekoratoriui, 
mirus, Petras Maželis labai 
sėkmingai paruošdavo ir scenos 
dekoracijas; net ir vaidintojų 
drabužius pritaikydavo (Emai 
Dovydaitienei talkinant ar jai 
sukuriant ir pagaminant).

P. Maželio kadencijos laikas, 
jei ne toks ilgas kaip D. Mac
kialienės, tai gal dar reikšmin
gesnis. Jis irgi buvo reiklus ak
toriams ir sau, išdidus, užsi
spyręs scenos vilkas.

Užtat jo pastatymai irgi su
traukdavo publiką, palankią 
kritiką ir festivaliuose geriau
sius žymenis. L.A. Dramos 
sambūris jo laikais gastroliavo 
dar plačiau, net į Lietuvą. Ir vi
sur — sėkmingai.

Jei suvalkietė D. Mackialie
nė buvo užsispyrusi, išdidi, tai 
rytų aukštaitis P. Maželis — 
dar aukštesnio laipsnio. Gal 
tokie žmonės ir daug pasiekia.

Indrąja Šulcaitė ir Juozas Pupius „Lady Makbet” pjesėje.

Jei pradžioj kai kam šis reži
sierius atrodė per reiklus, per 
išdidus, per daug iš kitų rei
kalaujantis, tai vėliau išryškė
jo, kad jis buvo ir nuoširdus, ir 
darbštus, dėkingas kitiems ir 
savam likimui.

Petras Maželis išėjo į pensi
ją — visų įvertintas ir gerbia
mas, nors ir pensininku būda
mas, dar užsimano kartais grįžt 
į sceną.

Dabar, greta Maželio, Dra
mos sambūrio oficialiu režisie
riumi tampa Algimantas Že
maitaitis.

Režisierių D. Mackialienės ir 
Petro Maželio kūrybinio darbo 
ir veiklos laikais Los Angeles 
mieste, Dramos sambūris išau
go į rimtą kultūrinį vienetą, 
sudominusį kitus išeivijos cent
rus, net atkreipė ir atgavusios 
laisvę Lietuvos kultūrininkų - 
scenos menininkų dėmesį. Čia 
imta vaidinti dramaturgo Kazio 
Sajos veikalus, kitų autorių, 
laimėjusių sambūrio skelbtus 
dramos veikalų konkursus. 
Sambūris lankėsi ir jo nariai 
vaidino Lietuvoje; į Los Angeles 
atvykdavo pavieniai aktoriai, 
Telšių vaidintojų vienetas. Kad 
ir mėgėjinė scenos veikla, kad 
ir mėgėjų scenos darbuotė, bet 
jau buvo išeivijos sąlygomis, 
rimtas menininkų darbas.

Tai sceną ir lietuvišką žodį 
bei lietuvių raštiją — drama
turgiją mėgstančių idealistų 
darbas. Sambūrio nariai neieš
kojo pelno iš šio pasiaukojančio 
darbo, nelaukė nei garbės, o tik 
dirbo, veikė, stengėsi, kad mė

Antano Škėmos „Žvakidė”: Agota — Ramunė Vitkienė; Adomas_
Amandas Ragauskas.

go tą sritį, kad jiems patiko ir 
kad jie pasijuto mėgstami pub
likos. Visuomenė juos rėmė — 
moraliai ir net materialiai. 
Gausiai lankė vaidinimus, lau
kė net jų pakartojimo (šešta
dieniais — sekmadieniais...) 
Atsirado ir ne vaidintojų, o tik 
mėgstančių teatrines atvangas: 
jie aukodavo didesnes sumas 
sambūrio veiklai. Tie aukotojai 
suprato lietuviško žodžio svar
bą, suprato ir auklėjamąją sam
būrio veiklą, todėl rėmė.

Iš tikro, Dramos sambūris pa
traukdavo į save ir visiškai 
jaunus, čia gimusius, kurie 
silpnai lietuviškai' bekalbėjo. 
Repetuojant pramokydavo juos 
kalbos arba jų mokėjimą sustip
rindavo. Tai buvo, tartum ir lie
tuviška mokykla.

Kodėl Dramos sambūris taip 
iškilo Los Angeles padangėje, 
tapo kaliforniečių lietuvių pa
sididžiavimu?

Nes čia gyveno ir dirbo Vin
cas ir Ema Dovydaičiai, di
džiausi mėgėjai, darbininkai — 
kūrėjai, abu geri aktoriai; o 
Vincas gal pusę savo asmeninio 
uždarbio ar santaupų atiduo
davo teatrui. Mažai kur atras
tum tokios meilės scenai ir to
kio pasiaukojimo.

Apie Vincą Dovydaitį, jo gy
venimą anksčiau — Lietuvoje 
beveik nieko pasakyt negaliu. 
Padorus lietuvis, išbėgęs nuo 
komunistų okupacijos karo me
tais, kaip tūkstančiai lietuvių. 
O apie losangelietį Vincą Do
vydaitį — jau nemažai žinių, ir 
visos geros. Nukelta į 2 psl.
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Kristaus kančios drama
SĖS, ONA MIKAILAITĖ

Dramatiški Kristaus kančios 
pavaizdavimai turi gilias šak
nis krikščioniškosios kultūros 
istorijoje — nuo taurių bizan
tiškų ikonų iki viduramžinių 
misterijų bei meistriškų rene
sanso paveikslų, iki šiuolai
kinių kino filmų. Pelenų dieną, 
Gavėnios pradžioje, JAV kino 
teatruose pradėtas rodyti Mel 
Gibson pastatytas filmas apie 
Kristaus kančią. Filmas labai 
atvirai vaizduoja Kristaus gy
venimo paskutines dvylika va
landų — nuo Paskutinės Va
karienės iki mirties ant kry
žiaus. JAV vadovaujančių žydų, 
ypač rabinų, tarpe filmas puo
lamas, nes bijomasi naujų anti
semitizmo apraiškų. Stipri žy
dų reakcija matoma visur: pvz., 
mūsų apylinkės dienraščio Pe
lenų dienos numerio pirmame 
puslapyje didelis paveikslas ir 
straipsnis, kaip filmas primena 
praeities žydų persekiojimus. 
Straipsnio tęsinys, kur krikš
čionių bažnyčios pastorius fil
mą rekomenduoja ir giria, kaip 
tikėjimą stiprinantį, nukeltas į 
paskutinį laikraščio puslapį. 
PBS rodo filmą apie renesanso 
laikų galingą Mediči šeimą, iš 
kurios kilo supasaulėję dvasi
ninkai ir politiškas popiežius. 
Todėl daugmaž savaitę prieš fil
mo viešą premjerą JAV vysku
pų konferencijos ekumeninių 
reikalų komitetas išleido Kata
likų Bažnyčios nuo 1985 m. pa
skelbtų dokumentų rinkinį pa
vadiną Biblija, šydai ir Jėzaus 
mirtis. Komiteto pirmininkas 
vysk. S. Blaire aiškina, jog no
rima katalikų dvasininkams 
priminti, kaip dera tikintie
siems kalbėti apie Kristaus 
kančią, nekaltinant žydų tautos 
ir nesukeliant antižydiškų nuo
taikų. Daug kas eis žiūrėti Gib
son filmo, kuris plačiai reklam
uojamas ir kurį supa masinanti 
kontraversija.

Norint tinkamai šį naują fil
mą įvertinti, naudinga trumpai 
pažvelgti į Kristaus kančios 
dramatinių atvaizdavimų isto
riją. Paskutinioji (pirmo po Kr. 
amžiaus pabaigoje) Naujojo 
Testamento Evangelija pagal 
Joną aprašo Kristaus kančios 
įvykius, kaip dramą su ryškiais 
personažais, įdomiais dialogais 
bei vaizdingomis scenomis. Ši 
Evangelija skaitoma Didžiojo 
penktadienio pamaldose, kurios 
skirtos atminti ir išgyventi 
Kristaus kančią bei mirtį, ruo
šiantis švęsti Jo Prisikėlimą. 
Šioje jaudinančioje atpirkimo 
dramoje plaka krikščionybės 
širdis.

TURINYS

Mel Gibson filmas apie 
Kristaus Kančią. Vytauto 
Kubiliaus laidotuvės.

Naujas teatras, nauji 
užmojai. Užgavėnių papročių 
kilmė.

Į Čikagą atvyksta Lietuvos 
„Kariūnas”. Ji buvo tikra 
savo tautos ambasadorė.

Gyvoji literatūra. Domimasi 
senais filmų kadrais.

„Pilotas Ji nuteisė nukryžiavimui, 
Jį kaltinant mūsų aukštiesiems vadams”

Kristaus kančios vaidinimai 
išpopuliarėjo po pirmojo krikš
čionybės tūkstantmečio pa
krikštytose Europos tautose. 
Vaidinimai būdavo statomi baž
nyčiose, vėliau perkelti į aikš
tes; ir buvo tam tikra kateche
tinė priemonė beraščius žmo
nes mokyti tikėjimo tiesų. Šie 
vaidinimai būdavo gana primi
tyvūs — žydus vaizduodavo, 
kaip Jėzaus mirties kaltinin
kus. Susijaudinę žiūrovai, vai
dinimui pasibaigus, neretai im
davo pulti savo miestelio žydus. 
Toks praeities antisemitizmas 
nesiderina su dabartiniu eku
meniniu dialogu, nei su Bažny
čios mokymu, jog Kristus mirė 
už visų žmonių nuodėmes ir ne
galima kaltės suversti nė vienai 
paskirai grupei.

Iki dabartinių laikų išlikęs ir 
plačiai išgarsėjęs, Kristaus 
kančios vaidinimas kas dešimtį 
metų vyksta Oberammergau, 
Bavarijos miestelyje. Dėkodami 
Dievui už maro epidemijos ati
traukimą, miestelio gyventojai 
pasižadėjo suvaidinti Kristaus 
kančią, kuri pirmą kartą pasta
tyta 1634 m. pavasarį. 18 veiks
mų vaidinimas statomas pagar
biai ir pamaldžiai. Žiūrovams 
pastatyta 6,200 vietų talpumo 
salė, o scena lieka po atviru 
dangumi. Vaidinimą stebėti at
vyksta žiūrovai iš įvairių pa
saulio kraštų ir ne vienas yra 
patyręs gilų religinį išgyveni
mą bei tikėjimo pagilinimą. Šis 
Kristaus kančios vaizdinys tik
rai Hitlerio neįkvėpė žudyti 
žydus.

Dvidešimtasis amžius tapo 
filmų amžius. Šiuolaikinio žmo
gaus jausena bei mąstysena 
stipriai veikiama kino filmų ir 
televizijos ekrane rodomų vaiz
dinių. Nenuostabu, kad įvairūs 
filmų režisieriai 106 metų ei
goje yra bandę daugiau ar ma
žiau sėkmingai pavaizduoti di
džiąją Kristaus kančios dramą. 
Ankstyvieji tokie filmai buvę 
gana primityvūs, panašūs į vi
duramžių kančios vaidinimus 
su perdėtai dramatiškais jude
siais bei pozomis, tipingai at
vaizduotais gerais ir blogais 

personažais. Jie būdavo gana, 
trumpi, akompanuojami atitin-[ 
karnos muzikos, todėl išryški
nantys veikėjų judesius ir veido 
išraiškas.

Hollywood gamino visą eilę 
Jėzaus filmų, dažnai nesilai
kant ir nepaisant Evangelijų is
toriškumo. Norėdami žiūrovus 
užintriguoti, filmų kūrėjai pri
dėdavo savo sukurtų personažų 
bei situacijų. Kristaus laikų fil
mas „Ben-Hur”, pastatytas žy
do režisieriaus, Jėzų vaizduoja 
pagarbiai ir iš tolo, tačiau jo as
mens emocinė įtaka filme ryški. 
1961 m. pasirodęs „Karalių ka
ralius”, turtingas vaizdais ir 
aktoriais, įvedė Judo Iskarijoto 
romansą su Marija Magdaliete, 
bet ir ši intriga neišgelbėjo nuo
bodoko filmo.

Mel Gibson: „Buvau priverstas gilintis i 
Kristaus kančią, kad galėčiau išgydyti 

savo vidaus žaizdas”.

1965 m. susuktas filmas pa
gal kataliko žurnalisto Fulton 
Oursler (1893—1952) populia
rią knygą The Greatest Story 
Euer Told. Išleista pokary, 1949 
metais per tuos vienus metus 
knyga buvo perspausdinta • 5 
kartus^ Knyga atpasakojo Kris
taus gyvenimą lengvu,, patrauk
liu būdu, tačiau filmas ne taip 
gerai pasisekė. -

Filmai „Godspell” ir „Jesus 
Christ Superstar” sumaniai 
įjungė muziką į Kristaus istori
jos dramą. Pastarasis — tai 
roko opera, kuriai muziką su
kūrė žinomas kompozitorius 
Andrew Lloyd Webber. Šie abu 
kūriniai saviti, originalūs ir 
modernūs, tačiau Jėzų ir jo gy
venimo bei kančios prasmę at
skleidė stipria emocine jėga. 
Franco Zefferelli paruošė kelių 
dalių filmą televizijai (1977) 
pavadintą „Jėzus iš Nazareto”. 
Ši meniškai pastatyta epinė 
drama surinko geriausius ak
torius ir filmui sukūrė įtikėtiną 
istorinį foną.

Didelį triukšmą 1988 m. su
kėlė filmas „Paskutinis Kris

taus gundymas” („The Lašt 
Temptation of Christ”), kurį 
surežisavo Martin Scorsese, 
sekdamas graikų rašytojo Nikos 
Kazantzkio (1885—1957) kny
gą. Kazantzkis visą gyvenimą 
ieškojo asmeninio Dievo, ke
liaudamas per didžiąsias pa
saulio religijas, kol galop grįžo 
prie krikščionybės. Savo kny
goje jis norėjo nupiešti žmogiš
ką Kristų, išgyvenusį visas 
žmogaus pagundas. Filmas ta
čiau išėjo slegiantis, rodydamas 
nuolatos pagundų varginamą 
Kristų, kuris ir pats nelabai 
tesuvokia savo dieviškumo. Fil
mas papiktino daugelį krikš
čionių.

Taigi, filmų apie Jėzų būta 
gana įvairių, labai nevienodo 
■meninio lygio, o kai kurie už
gaulūs krikščionių tikėjimui. 
Kai kurie jų kūrėjai - nesiskaitė 
su Evangelijų pateiktomis isto
rinėmis žiniomis. Jėzuito Lloyd 
Baugh, dėstančio filmų istoriją 
Grigaliaus universitete Romoje 
manymu, geriausias ligi šiol fil
mas apie Jėzų sukurtas 1964 
m. Pier Paolo Pasolini ir pava
dintas „Evangelija pagal Matą”. 
Šis filmas kaip ir naujai išėjęs 
Gibson Kristaus kančios filmas, 
stipriai pristato Jėzaus asme
nybę istoriškame fone, prašne
kina žiūrovą emociškai ir kvie- 
čiS'jį įsimąstyti į Jėzaus pas
laptį bei Jo misijos prasmę. 
Paolini, kaip Gibson, ryžosi 
kurti filmą, gilaus religinio iš
gyvenimo vedamas. Buvęs Itali
jos komunistų partijos narys ir 
ateistas, Paolini įtikėjo Kristų, 
skaitydamas Mato Evangeliją 
šv. Pranciškaus gimtinėje Asy
žiuje, kur laikė rekolekcijas.

Gibson, gerai žinomas filmus 
mėgstančiai JAV publikai, yra 
turėjęs sėkmingą ir pelningą 
filmų aktoriaus kaijerą. Prieš 
dvylika metų išgyvenęs didelę 
asmeninę krizę, susirgo depre
sija ir norėjo nusižudyti. Prara
dęs tikėjimą ir apimtas nevil
ties, nors būdamas katalikas, 
Gibson griebėsi Evangelijos:

„Buvau priverstas gilintis į 
Kristaus kančią, kad galėčiau 
išgydyti savo vidaus žaizdas”.

Dėkingas Dievui už gautas 
malones bei pagalbą, atsistatęs 
aktorius sumanė tapti režisie
riumi ir pastatyti kiek galima 
realistišką bei emociškai įtai- 
gingą filmą apie Kristaus kan
čią, remiantis Naujojo Testa
mento Evangelijų pasakojimais. 
Jis sakosi norėjęs žiūrovą stip
riai paveikti ir sukrėsti Kris
taus kančios realumu bei atpir
kimo dramos tikroviškumu. Fil
me kalbama autentiškomis 
Kristaus laikų kalbomis — ara- 
majų ir lotynų, su angliškais 
paaiškinimais. Kristų vaizduoti 
jis parinko jauną 33-jų metų 
vyrą, James Caviezeil, turintį 
didelį asmeninį patrauklumą. 
Žiaurių kankinimų eigoje jis 
brutaliai sužalojamas. Filmas 
kupinas kruvinų scenų bei ne
numaldomo smurto, todėl vai
kams ir jautresniems žmonėms 
nepatariama jo žiūrėti.

Kai kurie kritikai klausia, ar 
toks žiaurumas pateisinamas? 
Time žurnalas (2004.03.01) iš

spausdino du skirtingus filmo 
vertinimus: teigiamą ir neigia
mą. Richard Corliss teigia, jog 
Gibson turi teisę Šv. Rašto žo
džius priimti pagarbiai ir rim
tai, kur kiti filmų kūrėjai ironi
zavo ir šaipėsi. „Parodydamas, 
ką Kristus išgyveno pasku
tinėmis valandomis, Gibson yra 
sukūręs rimtą, menišką ir 
skaudų filmą, švytintį visišku 
atsidavimu tikėjimui”. Kritikas 
David Van Biema klausia: kam 
gi reikia tiek kraujo; argi tai 
nėra vien teologinė ekskursija 
po viduramžius, kuomet Kris
taus kančia žydėjo. Sakydamas, 
jog jis gerbiąs Gibson ryžtą pa
rodyti Kristaus aukos tikrovė, 
tačiau stebisi, jog filme mažai 
krikščioniškos vilties bei 
džiaugsmo.

Žinoma, opiausias klausimas: 
ar filmas antisemitiškas? Gib
son, duodamas pasaulio laik
raščiams ir TV laidoms daugy
bę pasikalbėjimų, teisinasi, jog 
jis jokiu būdu neturėjo minties 
kaltinti žydų tautą dėl Kristaus 
nužudymo: „Kalti esame mes 
visi — o aš pirmutinis!” Filmas 
parodo istorinį faktą:. Kristaus 
laikų žydų tautos vadai buvo 
nepatenkinti jo veikla, o ypač 
veiksmu prieš šventyklą Jeru
zalėje. Jėzaus griežtą pirklių 
išvarymą iš šventyklos bei jos 
sugriovimo pranašystę žydų va
dai laikė šventvagyste. Todėl 
jie įdavė Jėzų okupantų romė
nų valdžiai, žinodami, jog ro
mėnai žiauriai baudžia už pa
sikėsinimus prieš jų autoritetą. 
Jėzus Pilotui buvo pristatytas, 
kaip norintis į savo rankas 
paimti žydų tautos valdymą. Pi
lotas todėl jo ir klausė: „Ar tu 
esi žydų karalius?” (žr. Jono 18, 
33) Šį istorinį faktą patvirtina 
ir senovės laikų istorikas Juo
zapas, pats būdamas žydas. Sa
vo istorijoje jis rašė:. „Pilotas jį 
nuteisė nukryžiavimui, jį kalti
nant mūsų aukštiesiems va
dams”. Jėzui tapus romėnų ka
rių kaliniu, jie vykdė žiaurius 
kankinimus. Palestiną okupavę 
romėnai nemėgo žydų, nes, kel
dami nuolatines riaušes prieš 
romėnų valdžią, jie gerokai bu
vo įkyrėję gubernatoriui Pilotui 
valdžiusiam nuo 26 iki 36 m. 
pirmame amžiuje. Aukščiausias 
kunigas Kajafas savo pareigas 
ėjo nuo 18 iki 26 m. ir priklausė 
vienai galingų kunigiškų šei
mų, kurios valdė šventyklą, bu
vo romėnų skiriamos toms pa
reigoms ir turėjo su okupacine 
valdžia bendradarbiauti, kad 
galėtų išsilaikyti. Šventyklą 
valdantieji iš esmės valdė visą 
tuolaikinę žydų tautą, nes žy
dams jų religija buvo labai 
svarbi ir iš jos kilo jų tautinė 
tapatybė. Galima sakyti, kad 
Jėzus tapo politinių intrigų 
auka. Evangelijos liudija, ta
čiau, kad Jis tai suvokė ir lais
vai pasidavė kančiai bei mir
čiai, nes tokiu būdu galėjo įvyk
dyti Dievo duotą pasaulio atpir
kimo misiją.

Teologas George Martin pui
kiai susumuoja anų laikų pa
dėtį: Jėzų mirčiai pasmerkė 
Pontijus Pilotas. Žydų Paschai 
švęsti piligrimų perpildytas Je
ruzalės miestas virte virė reli
giniu bei tautiniu užsidegimu, 
kuris lengvai galėjo įsiliepsnoti 
sukilimo kibirkštimis. Pilotas 
Jėzų laikė kaip tik tokia pavo
jinga kibirkštimi. Žydų vadai ir 
jų palydovai norėjo Jėzaus mir
ties, tačiau tai nereiškia, jog 
visi anų laikų žydai troško Jėzų 
nužudyti, ir mūsų laikų žydai 
negali būti kaltinami tuo, kas 
įvyko prieš 2000 metų.

Requiem
Vytautui Kubiliui
Vasario 17 d. automobilio 

partrenkto literatūros moksli
ninko prof. Vytauto Kubiliaus 
laidotuvės vasario 20 d. (palai
dotas Vilniuje, Antakalnio kapi
nių Menininkų kalnelyje) tapo 
savotiška švente - mirties šven
te, kaip tai įvardijo pamoksle 
kunigas. Už Šv. Jonų bažnyčios 
durų palikę buitišką ir mate
rialų savo pastarųjų mėnesių 
gyvenimą, kultūros žmonės kal
bėjo apie dvasinius dalykus, ku
rių buvo kupinas a. a. profeso
riaus Vytauto Kubiliaus gyveni
mas.

Rokiškėnas, baigęs garsiąją 
Biržų gimnaziją, 1946 m., kaip 
neatitinkantis sovietinės mora
lės reikalavimų, išmestas iš 
Kauno universiteto, vėliau bai
gęs Vilniaus universitetą, buvo 
karštai įsimylėjęs lietuvių lite
ratūrą. „Aš bet kuo galėjau ap
simesti, kad tik hutų išspaus
dintas Aistis”, - prisiminė prof. 
Daujotytė profesoriaus prisi
pažinimą. Jau ir šiaip atsainiai 
vertintas sovietinės valdžios, 
1971 m., išspausdinęs studiją 
Talento mįslės, susilaukė naujo 
puolimo, nes išdrįso garbinti ne 
materiją, o Dievo duotą kūrėjui 
talentą ir buvo viešame susirin
kime baramas, kad sujudino 
ramų prūdo „vandenį”.

Kaip teigė visi, tarusieji atsis
veikinimo žoclį, profesorius bu
vo neramus žmogus, nes visada 
siekė sakyti tiesą. Jo parašyta 
ir išleista dvidešimt knygų, tarp 
kurių Lietuvių literatūros istori
jos dvitomis, bet akademiko 
vardo jis neužsitarnavo, nors 
šią valandą būtent toks vardas 
brovėsi pro lūpas. Matyt, jau 
toks jis buvo - visada nepato
gus. Buvęs vienas iš aktyviau
sių sąjūdininkų, patriotinės in
teligentų organizacijos „Piliečių 
chartija” vadovas, ir, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę ne 
visų buvo suprastas, nes buvo 
per daug reiklus idealistas. Lie
tuvos Respublika jį įvertino; 
1998 m, apdovanodama Gedimi
no 4—ojo laipsnio ordinu.

Literatūros ir tautosakos ins
tituto bendradarbiai, kolegos 
rašytojai ir literatūros moksli
ninkai apgailestavo užgesus 
ryškiai mokslo žvaigždei. Ši vie
ta dar ilgai bus tuščia. Eidamas 
77-uosius, prieš dvejus metus 
išėjęs į pensiją, toliau tęsė kū
rybinį darbą, beje, atsisakęs 
valdiško atlyginimo, nuolat bu
vo kupinas idėjų. Net ir prieš 
keliolika minučių iki lemtingo 
įvykio jis diskutavo apie savo 
mylimąją literatūrą. Liko daug 
nebaigtų darbų ir neįgyvendin
tų idėjų. Atsisveįkinimo žodį 
tarė ir prof. Vytautas Landsber
gis.

„Skaudu kalbėti apie didelę, 
staigią netektį, kai jos mastas 
ima aiškėti tik po to, kai jau 
netekome, kai laidojame kūną, 
daugiau pagalvodami apie dva
sią, - Šv. Jonų bažnyčioje atsis
veikindamas su velioniu Vytau
tu Kubiliumi, vasario 20 d. 
kalbėjo prof. Vytautas Lands
bergis. - Atrodė, viskas papras
ta, lyg taip ir turi būti: yra 
žmogus absoliučiai tikras, vien
tisas, įkūnytas darbštumas ir 
gera valia, ir gilus atsidavimas 
tėvynei, nuolatinis viltingas ir 
dažnai labai nerimastingas rū
pestis dėl to, kas joje vyksta. Ir 
štai jo neliko, ir tai labai nepa
prasta, labai nuostolinga. Di-

Vytautas Kubilius.

džiulis yra skausmas šeimai, 
bet ir visiems pažinojusiems, 
stovėjusiems toje pilietinėje po
zicijoje. Ir spragos jausmas, kas 
tą spragą užpildys?

Juo buvo galima pasiremti, ir 
jis atsirasdavo pats, nė nešau
kiamas. Nuo pat Sąjūdžio pra
džios ir vėliau, ‘Piliečių charti
joje’, kuriai vadovavo, sykiu ta
pęs vienu Tėvynės sąjungos stei
gėjų, Vytautas Kubilius turėjo 
paprastą idealą: laisvą, pažan
gią ir padorią Lietuvą. Tame jo 
idealizme tilpo ir visiškas rea
lizmas: kokia Lietuva dar ne
laisva, deja, dažnai ir nepadori. 
Pasibaisėjęs jis kalbėjo apie vie
no neva rašytojo plačiai skai
tomą šmeižtų knygą (Durnių, 
laivas}. O pastarosiomis savai
tėmis susitikdavome visuome
nės atstovų susirinkimuose ir 
pasitarimuose, kuriuos sušaukė 
Lietuvos sąjūdis, dėl moralinės 
krizės pasireiškusios platesnėje 
visuomenėje giliau, nei galėjo 
atrodyti. Vytauto Kubiliaus sie
la buvo apimta didžiulio neri
mo, taip ir girdžiu jį kalbantį: 
‘Jeigu tik jaunimas’, ‘gal nebent 
jaunimas...’ Suprantama, tik
riems piliečiams, kaip jis, krau
piai atrodė perspektyva, kad ne
lauktai netikėtai, o į Lietuvą 
grįžta arba ketina grįžti sve
timųjų valdžia. ‘Ką nors turim 
daryti’ - jis buvo vienas pir
mųjų, kurie taip nerimastingai 
kalbėjo, nes matė inerciją, su- 
kiužimą, konformizmą, iš anks
to prisitaikant prie bet ko. ‘Jei
gu tik jaunimas...’

Tikiuosi, kad vasario 16-ąją 
gal jis ir pats buvo Arkika
tedros aikštėje arba matė tele- * 
vizijoje, girdėjo per radiją, kad 
vis dėlto yra Lietuvos jaunimas.

Tokia turėjo būti Vytauto pas
kutinio vakaro šviesa, o kitą 
dieną - lemtinga tamsa. Ir, ! 
kaip tikime - kita šviesa.

Tą pačią Vasario 16-ąją Kau
no teatre Rūta Staliliūnaitė 
skaitė Vincą Kudirką:

Jei audra pakilus verstų
stulpą vieną

Iš tų, kur laiko jūsų namo
sieną...

Ką darė anas vyrs 
pasišventimo,

Tegul kits kartoja.

Tikiu, yra Lietuvoje vyrų ir 
moterų, kuriuos ši pasišventėlio 
žūtis paskatins geriau apmąs
tyti gyvenimo vertybes ir perim
ti kultūrininko, piliečio, patrio
to nematomąją širdies vėliavą. 
Tegul kiti kartąja, tegul dauge
lis tęsia ir palaiko tikėjimą, ku- i 
riuo gyveno Vytautas Kubilius”,

Nukelta j 2 psl.
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VDU Garbės doktoratas Tautos epo atspindys filme
kun. Vincui Valkavičiui „Vienui vieni”

Vytauto Didžiojo universiteto Senatas, 
įvertindamas kun. Vinco Valkavičiaus 
nuopelnus lietuvių emigracijos istorijos 
tyrimuose, 2003 m. birželio 25 d. suteikė 

jam Vytauto Didžiojo universiteto 
Garbės daktaro vardą.

Garbės daktaro regalijas universiteto 
rektorius, prof. Vytautas Kaminskas, 
kartu su Senato nariu prof. Algirdu 
Avižienių, įteiks 2004 m. kovo 14 d.

Bostono arkikatedroje po 11 vai. ryto 
šv. Mišių.

Vincas Valkavičius (ang
liškai - William Wolkovich- 
Valkavičius) kunigas, istorikas, 
muzikas, antros kartos JAV lie
tuvis, gimė 1929 m. Hudson, 
Massachusetts, JAV. Mokėsi 
Bostono Šv. Jono kunigų semi
narijoje, 1953 m. įšventintas į 
kunigus. 1980 m. Boston Col
lege įgijo istorijos magistro 
(American Studies) laipsnį. 
Dirbo įvairiose amerikiečių ir 
lietuvių parapijose, nuo 1962 
m. Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas Nonvood, MA. Būda
mas kunigu, jis visą gyvenimą 
patarnavo lietuvių ir ne lietu
vių kilmės žmonėms, o visą 
savo veiklą ir darbus pašventė 
lietuvybei.

Kaip smuikininkas ir daini
ninkas (baritonas), dalyvavo 
kameriniuose koncertuose lie
tuvių telkiniuose, griežė Brock- 
ton,. MA orkestre, Needham, 
MA, Filharmonijoje. Nuo 1961 
m. dalyvavo Cambridge, MA 
visuomeniniame lietuvių išeivi
jos gyvenime, yra Lietuvos Kat
alikų mokslo akademijos, Litua
nistikos instituto, Amerikos Lie
tuvių istorijos, kelių amerikie
čių istorijų organizacijų narys. 
Bendradarbiauja žurnaluose 
Lituanus, Historical Journal of 
Massachusetts, Polish American 
Studies.

Istorinių tyrimų sritis - lietu
vių emigracijos tautiniai bruo
žai. Kun. V. Valkavičius ilgus 

1998 kovo 7 d. aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos buvo pagerbtas žymaus partizaninio 
judėjimo dalyvio Lietuvos Laisvės Kovų sąjūdžio gynybos pajėgų vado, dimisijos brigados generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago, atminimas. Tų metų kovo 6 jam būtų sukakę 80 metų.

Gedimino Svitojaus (Elta) nuotr.

metus rinko, tikslino, tyrinėjo, 
sistemino informaciją apie visą 
JAV lietuvių išeivijos gyvenimą 
ir veiklą, aplankė nemažai lie
tuvių telkinių ir peržiūrėjo 
daug archyvų. Jo patarimais, 
pagalba ir surinktais archyvais, 
rašydami mokslinius darbus, 
naudojosi daug Lietuvos isto
rikų.

Kun. Valkavičius daugiausia 
rašo anglų kalba. Iki šiol yra 
išleidęs 13 knygų, parašęs 65 
straipsnius, 37 knygų apžval
gas, 15 įvairių enciklopedinių 
straipsnių. V. Valkavičius iš
leido atskirą knygą apie kun. J. 
Žebrio gyvenimą bei darbus 
(Lithuanian pioneer priest of 
New England: The Life of Rev. 
J. Zebris, 1980), parašė vienos 
pagrindinių senosios lietuvių 
išeivįjos organizacijų Lietuvos 
Vyčių 75 metų istoriją (Lithua
nian Fraternalism: 75 Years of 
US Knights of Lithuania, 1988). 
Taip pat jis tyrinėjo ir lietuvių 
išeivijos komunistų veiklą, iš
leido knygą apie jų vadą A. 
Bimbą (Bay Statė „Blue" laws 
and Bimba, 1973).

lenkų istorikų draugija PAHA
• (Polish American Historical As- 

sociation) paskyrė V. Valka
vičiui pirmąją „Amicus Polo- 
niae” premiją nelenkų kilmės 
istorikui.

1997 m., kaip muzikas, istori-
• kas, lietuvių išeivijos veikėjas, 

V. Valkavičius buvo apdovano
tas Gedimino ordinu.

Kunigas Vincas Valkavičius 
yra susijęs ir su Vytauto Di
džiojo universitetu. 1999 m. 
pavasarį Istorijos katedroje dės
tė Šiaurės Amerikos lietuvių 
diasporos istoriją. Savo su
rinktą didžiulį archyvą jis do
vanojo Vytauto Didžiojo univer
siteto Lietuvių išeivijos insti
tutui, kur jo sukauptais archy
vais, tyrinėjimais galės naudo
tis ne tik VDU studentai, bet ir 
tyrinėtojai iš visos Lietuvos.

Dr. Daiva Dapkutė

Didžiausias įnašas į lietuvių 
emigracijos istoriją yra 3 tomų 
enciklopedinis veikalas apie lie
tuvių katalikų parapijų JAV is
toriją Lithuanian Religiuos Life 
in America (Lietuvių religinis 
gyvenimas Amerikoje, 1991, 
1996, 1998). Knygoje aprašyta 
daugiau kaip šimto lietuviškų

„Lietuvių rezistencijos tra
gizmas iškilo, kai tas moralinis 
pagrindas, pasitikėjimas Atlan
to charta, buvo sugriautas; kai 
rezistencija pasijuto palikta 
vienų viena okupanto savivalei 
ir terorui,” - rašo 1941 m. 
birželio sukilėlių Vyriausybės 
premjeras Juozas Brazaitis 
savo knygoje Vienų vieni, 
išvydusioje šviesą 1964 m.

Ir dar viena citata iš to paties 
šaltinio: „Lietuvių tautos prie
šas dėl to siekia lietuvių tautą 
ir šiuo atžvilgiu nuginkluoti - 
paveikti, kad rezistencijos fak
tai būtų užmiršti; jei negali 
būti nuskandinti tyloje, siekia 
faktų ginklą atšipinti - infor
maciją apie rezistencijos faktus 
iškreipti, kad juos padarytų 
atšaldančius ir atstumiančius. 
Kova prieš rezistenciją tada 
įeina į naują tarpsnį - į kovą 
jau dėl rezistencijos istorijos”.

Okupanto spectamyboms ir 
propagandos centrams J. Bra
zaičio išvados - jokia naujiena. 
Sovietmečiu pasipriešinimo 
okupacijai faktai buvo iškrai
pomi, nutylimi, falsifikuojami, 
atrenkami vietos laikraščiams 
ir užsieniui metodiškai ir pagal 

parapijų veikla nuo jų įsikūri
mo XIX a. pabaigoje iki XX a. 
pabaigos. Taip pat aptarta lie
tuvių organizacijų kultūrinė 
veiklaį pastangos kurti tautines 
parapijas, išlaikyti lietuvybę, 
pateiktos trumpos kunigų ir 
vienuolių biografijos.

Kunigas V. Valkavičius ty
rinėjo ne tik lietuvių, bet ir 
kitų tautų emigracijas. .Ameri
kos akademiniuose, leidiniuose 
jis yra paskelbęs straipsnių 
apie lenkus, latvius, estus, ai
rius, albanus. Už didelį indėlį 
Amerikos lenkų istorijos ty-" itin griežtas taisykles. Buvo
rinėjimūose 20*00 nu Amerikos skrupulingai siekiama vaizduo-

“ ti Lietuvos okupaciją ir anek
siją kaip pačios tautos atsisa
kymą nepriklausomybės ir 
laisvo gyvenimo, skleidžiant 
mitą apie neva vykusias „taikią 
socialistinę revoliuciją” ir „kla
sių kovą”. Kremlius matė, kad 
politrukinio lygmens tiesmuka 
nepriklausomybės neigimo ir 
laisvės kovų niekinimo propa
ganda jau nepaveiki ir neža
dina sovietinio „patriotizmo” 
jausmų. Atsiradb poreikis ap
gaulę ir dezinformaciją; pateik
ti Vakarams išradingiau ir 

.įtikinamam, o drauge — stip
riau ir kryptingai daryti poveikį 
jaunesnių kartų Lietuvos gy
ventojams. Apie sutryptą val
stybingumą jie neturi žinoti tie
sos.

Kremliaus užsakymu 1965 m. 
ekranuose pasirodė kino reži
sieriaus V. Žalakevičiaus filmas 
„Niekas nenorėjo mirti”, šis fil
mas buvo viena iš sovietų įvyk
dytus karo nusikaltimus ir ge
nocido piktadarystę dengiančių 
Skraisčių, beje, nuausta talen
tinga menininko ranka. Visi 
faktai apversti aukštyn kojomis 
arba nutylėti. Nė žodžio apie 
okupaciją, baudėjų divizijas, 
trėmimus, masines žudynes, 
valstybės struktūrų ir ūkio 
griovimą. Ir koks sutaurintas 
keturių brolių stribų Lokių pa
veikslas kuriamas! Jie patys 
vieni - triuškina „liaudies 
priešus”.

1974 m. išleistoje „Lietuvos 
kino apybraižoje” rašoma, kad 
„filmas parduotas daugeliui už
sienio šalių”. Vakaruose firma 
„Bomba Records” pardavinėjo 
filmo kopijas (Respublika Nr. 
203, 1995-08-30). Sovietai, pla
tindami meninį filmą, siekė 
įtaigiau skleisti dezinformaciją 
apie Lietuvos okupaciją. De
mokratijos pasaulio šalių žiū
rovams buvo siūloma patikėti, 
kad lietuvių tauta savo noru 
sugrįžo į „tautų kalėjimą” ir 
pati susidoroja su tais, kurie 
siekia atkurti nepriklausomą 
valstybę. V. Žalakevičiaus fil- 

. mas-paskvilis „Niekas nenorėjo 
mirti” ir gausi prosovietinė

propagandinė rašliava turėjo 
tapti užsienyje vieninteliu in
formacijos šaltiniu apie pokario 
Lietuvos tragediją.

Net antrosios Respublikos 
metais netrūksta jubiliejinių 
minėjimų ir liaupsių soviet
mečiu laurus skynusiam filmui. 
Talentingi filmo artistai, be 
abejo, negalėjo pasirinkti, ku
rioje epochoje ir kurioje šalyje 
patogiau gimti bei kurti. Gali
mas daiktas, jie dabar jaučia 
tam tikrą moralinį spaudimą. 
Tačiau filmo „Niekas nenorėjo 
mirti” liaupsinimą atsikūru
sioje Lietuvos Respublikoje ga
lima vertinti tik kaip nostal
giją kruvinai okupacijai.

Šios nostalgijos apraiškų pa
kankamai daug ir dabar. Štai, 
pernai asmuo, einąs Lietuvos 
valstybės vadovo pareigas, vyk
damas vizito į Gruziją, pasiima, 
kaip išskirtinės reikšmės dova
ną savo kolegai E. Ševarnadzei, 
tada dar nenuverstam ideolo
giniam vienminčiui, filmą „Nie
kas nenorėjo mirti”, šlovinantį 
okupacinį režimą Lietuvoje, iš
kraipantį ginkluoto pasiprie
šinimo genocidui tikslus, nieki
nantį ir šmeižiantį laisvės ko
votojus - Lietuvos kariuomenės 
karius savanorius.

Pernai Vilniuje liepos 7 d. 
įvyko filmo „Vienui vieni” 
premjera. Neverta klausti, ko
dėl prezidento palyda nepa
sirūpino šio filmo kopija, o 
pasiėmė paskvilį. Simboliška ir 
tai, kad tuomet jau stipriai 
braškančioje kėdėje dar tebe
sėdintis Gruzijos prezidentas 
nepanoro tos „dovanos” priimti 
ar bent kartu pažiūrėti. Šis 
iškalbingas faktas, matyt, dar 
nepateko į mūsų prezidento ap
kaltos dokumentų kaugę.

Tuometinio krašto apsaugos 
ministro Č. Stankevičiaus .įsa
kymu buvau įgaliotas pasi
rašyti sutartį su UAB „Dau
manto studija” dėl vaidybinio 
filmo (kino ir televizijos versi
jos) „Vienui vieni” sukūrimo. 
Filmo prodiuseris Vytautas Vi
limas ir aš tai padarėme 1998 
m. rugsėjo 24 d. Sutartyje buvo 
numatyta užbaigti darbus iki 
2000 m. birželio 1 d.

Aureole apgaubti antinacinės 
rezistencijos žygiai Europoje 
jau seniai nieko nestebina. Ta
čiau antisovietinis pasiprie
šinimas iki šiol nutylimas arba 
metodiškai apmeluojamas. Lie
tuvos laisvės kovotojai rėmėsi 
tomis pačiomis tarptautinės ir 
nacionalinės teisės ir moralės 
normomis, kaip danų, norvegų, 
prancūzų ir kitų tautų rezis
tentai, būtent, JAV prezidento 
W. Wilson iškelta „tautos apsis
prendimo, teise” ir jau minėta 
Atlanto Charta, kurią pasirašė 
JAV prezidentas F. D. Roose- 
velt ir Didžiosios Britanijos 
premjeras W. Churchill. Buvo 
numatyta filme atkurti platų 
rezistencijos veiklos spektrą vi
suose frontuose: ideologijos, po
litikos, teisės, diplomatijos ir 
kariniame. Filmas turėjo įkū
nyti gausybės žinomų ir neži
nomų autorių dainomis, eilė
mis, rašiniais bei pasakojimais 
sukurtą tautos epą apie bolše- 
vikmečiu patirtas ir iki šiol ga
lutinai nesuskaičiuotas netek
tis, apie pavergtos tautos siekį 
nusimesti vergovės jungą ir 
apie didvyriškas laisvės kovo-

tojų kovas su priešo neribotos 
galios karine jėga. Epas buvo 
įaugęs į tautos kūną ir kraują. 
Jo dvasia buvo Sąjūdžio varo
moji jėga, nutraukusi okupaciją 
ir pergalingai užviršavusi pus- , 
amžį trukusį pasipriešinimą , 
1990 m. Kovo 11-osios Aktu. (

Filmo įtaiga, emocinė įtampa 1 
ir meninė raiška atkuria istori
nę tiesą apie įvykius okupuo- j 
toje Lietuvoje ir parodo idealis- ■ 
tinę rezistencijos dvasią, de
maskuojančią kompartijos už- ( 
sakymu sukurto saviniekos fil- ] 
mo „Niekas nenorėjo mirti” pol- ’ 
itinius tikslus. Kaip tai pavyko ■ 
padaryti, - tesprendžia žiūro- j 
vai.

Nors filmo herojai yra istori
niai asmenys, tačiau filmo ne
galima laikyti tik Lukšų šeimos 
istorija. Panašaus likimo šeimų 
rasime visuose Lietuvos kampe
liuose. Juozo Lukšos - „Dau
manto” odisėja ir Lukšų šeimos 
tragiškas likimas yra tipiškas 
to meto reiškinys.

Filmo sukūrimui pritarė Vo
kietijos, Belgijos, Lenkijos, Da
nijos, Švedijos valstybinių in
stitucijų atstovai, Lietuvos 
Respublikos Seimas ir ministe
rijos: Kultūros, Užsienio reika
lų, Susisiekimo ir, žinoma 
Krašto apsaugos, o taip pat pre
zidentas V. Adamkus, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijos.

Pagal minėtą sutartį, KAM 
skyrė filmavimui paramą ne 
tiesiogiai, o subendrinant kino 
scenarijaus epizodus su karių 
pratybomis ir mokymais, bū
tent, imituojant kautynes, miš
ko „šukavimus”, sprogdinimus, 
transporto kolonų judėjimą, pa
salas ir pan.

Reikia padėkoti scenarijaus 
autoriams P. Morkui, A. Grike- 
vičiui, o ypač režisieriui J. 
Vaitkui, ir prodiuseriui V. Vili
mui. Su prodiuseriu teko daž
nai dalykiškai ir vaisingai ben
drauti. Dėl objektyvių priežas
čių filmas ekranuose pasirodė 
gerokai suvėlavęs.

Filmą „Vienui vieni” turėtų 
pamatyti visų visuomenės 
sluoksnių žmonės, o ypač moks
leiviai, studentija. Jokie va
dovėliai, jokie archyviniai do
kumentai negali perteikti lais
vės kovų meto tragizmo ir pa
siaukojimo dvasios taip, kaip 
filmas.

Ginkluotas pasipriešinimas 
okupantui baigėsi, tačiau kova 
dėl rezistencijos istorijos tęsia
si. Tai neišvengiamas etapas, 
visuomenei atsikratant soviet
mečio balasto ir vaduojantis iš 
moralinio slogučio.

Edmundas Simanaitis

TURINYS

Apie epinį filmą „Vienui 
vieni”. Naujas VDU Garbės 
daktaras.

Kalendorius, skirtas Prano 
Domšaičio kūrybai.
Pripažinti W. Urban darbai.

Nuo Homero iki V. Papievio. 
Odos meno pasaulis.

Sėkminga knygų mugė 
Vilniuje. „Metų vertėjo 
krėslas” premija.
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Lietuvai žengiant į Vakarus
PROF, DR, VIVA BARTKUTĖ

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria 

ir iškilmingai skelbia, kad yra 
atstatomas, 1940 metais svetimos jėgos

‘ panaikintas, Lietuvos Valstybės 
suvereninių galių vykdymas, 

ir nuo šiol Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė.

Šį nutarimą paskelbė Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba 1990 metais kovo 11d.

Po to slinkę keturiolika metų 
reikalavo daug pastangų, kaip 
tą tautos valią įgyvendinti. 
Reikėjo apsaugoti Seimą nuo 
sovietų tautų, atsikratyti rusų 
kariuomenės, dislokuotos Lie
tuvoje, nepasiduoti rusams, blo
kuojant energiją. Lietuvai išti
sai reikia kovoti su rusų paliki
mu — korupcija, kyšininka
vimu ir biurokratija.

Tačiau Lietuva nepalūžo. 
Sėkmingai siekė kraštui ge
rovės, vystė savo ekonomiją - 
mokslino jaunimą ir saugojo 
savo kultūros lobius.

Lietuva padarė didelę pažan
gą, ką liudija mūsų nepapras
tas ekonominis augimas ir 
NATO ir Europos Sąjungos pa
kvietimas jungtis į Vakarų pa
saulio bendriją.

Pažiūrėkime, ko galime tikė
tis, jungdamiesi į šias organiza
cijas.

Kas yra NATO? Ir ką ta 
organizacija daro?

Sovietam grasinant, Vakarų 
kraštai 1949 metais pasirašė 
bendrą apsaugos sutartį. „Vieno 
krašto užpuolimas reikš visų 
sutarties narių užpuolimą,” tai 
buvo tos sutarties pagrindas. 
Metų laikotarpiu, diktuojami 
Sovietų Sąjungos, komunistų 
kraštai irgi pasirašė bendrą ap
saugos sutartį Varšuvoje.

NATO pagrindas yra nedi
delė organizacija su Į^nerali- 
niu štabu Briuselyje. NATO ne
turi nei savo kariuomenės, nei 
laivyno. Sutarties kraštai nus
prendžia, ar jų kariai dalyvaus 
NATO žygiuose, ar ne. Dabarti
niai NATO veiksmai skirti dau
giausia taikos palaikymui Bos
nijoje, Kosovo, Makedonijoje ir 
Afganistane. NATO taip pat 
rūpinasi žvalgyba, sutarties 
kraštų kariuomenės treniravi
mu ir visų apsijungimu.

Pirmas NATO praplėtimas

TURINYS

NATO, Europos Sąjunga — 
o kas toliau?

Paveiksluose ir poezijoje 
viskas įmanoma.
Lietuvių kilmės 
smuikininkas.

Išleistas antrasis egzodo 
vaikų literatūros antologijos 
tomas. Laureatų 
pasisakymai po premijų 
įteikimo.

Dail. Vandos Balukienės 
tapyba. „Sodauto” liaudies 
ansamblio spektaklis. 

įvyko 1999 m., kai įsijungė Len
kija, Vengrija ir Čekų respubli
ka. 2004 m. gegužės mėnesį 
septynios kitos valstybės įsi
jungs į NATO: Lietuva, Latvija, 
Estija, Slovakija Slovėnija,* Ru
munija ir Bulgarija.

Pereitą vasarą turėjau progą 
aplankyti NATO generalinį šta
bą Briuselyje ir susipažinti, 
kaip NATO organizacija priims 
naujas nares iš rytinės Euro
pos. Taip pat dalyvavau NATO 
posėdžiuose Budapešte ir ben
dravau su buvusia Vengrijos 
krašto apsaugos ministre Reda 
Samarkani. Ministrė Samarka- 
ni sėkmingai išvalė vengrų ka
riuomenę nuo komunistų ir ją 
modernizavo. Jinai papasakojo, 
kaip NATO priėmė naujas tau
tas į savo organizaciją. 2002 
metais lapkričio mėnesį Pra
hoje prezidento Vaclav Havel 
mintys ir parinkta muzika iš 
Verdi operos „Nabucco” vergų 
choro, iš Amerikos juodųjų 
vergų giesmių ir Beethoven de
vintos simfonijos, sudarė tokią 
iškilmingą nuotaiką, skelbian
čią, kad po 40 metų vergystės 
Rytinės Europos tautos išsi
veržusios iš priespaudos, jun
giasi į laisvą pasaulį. Pagal jos 
pasakojimą, iš visų dalyvių 
akių riedėjo ašaros.

* Kuo Lietuva turės 
prisidėti prie NATO?

Lietuva turės toliau moder
nizuoti savo kariuomenę, 
NATO generalinį štabą, ir pri
sidėti prie užsienio žygių. Lie
tuviai kariai jau dabar tarnauja 
Bosnijoje ir Kosove, o gydytojai 
ir medicinos darbuotojai - Afga
nistane. Lietuva dabar skiria 
kasmet 2 proc. valstybės ben
drojo produkto kariuomenei ir 
turės tai tęsti toliau. Mūsų am
basadorė ir kariai greitu laiku 
pradės dirbti NATO generali
niame štabe.

Prisimenant džiugų įvykį, kai Madride į NATO pakviestų valstybių — Čekijos, Lenkijos ir Vengruos 
— vadovai susitiko su Baltįjos valstybių prezidentais, kuriems pažadėjo paramą, siekiant narystės 
NATO. Iš Kairės: Estijos prez. Lennart Meri, Vengrijos ministras pirm. G. Horn, Čekijos prez. Vaclav 
Havel, Lenkijos prez. Aleksandr Kwasniewski, Latvijos prez. Guntis Ulmanis, Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas. Nors metų bėgyje keitėsi vyriausybės ir prezidentai, Lietuva niekuomet iš akių ne
pametė savo užsibrėžto tikslo — įsijungti į NATO ir Europos Sąjungą. EPA-Elta nuotr.

Oficialus NATO Parlamentarų Asamblėjos sesijos ženklas.

Lietuvai reikės išvystyti spe
cialybę: kokioje bendroje apsigi- 
nimo srityje lietuviai bus ge
riausiai pasiruošę? Pavyzdžiui, 
nuo 1999 metų vengrai išvystė 
labai mobilų tiltų atstatymo ko
vos batalioną. Šitas vengrų ba
talionas atstatė daug tiltų per 
Tigro ir Eufrato upes Irake.

Kokia galėtų būti lietuvių 
specialybė? Aš neabejoju, kad 
Lietuvos gynybos vadyba yra 
numačiusi sritį. Kalbama, kad 
daugelio metų lietuvių partiza
ninė patirtis galėtų būti nau
dinga kovose prieš nedraugin
gas partizanų grupes. »

Ką Lietuva gaus iš NATO?

Kai Lietuva įstos į NATO 
šį pavasarį, valstybė bus 
saugesnė nuo priešų ir kai
mynų kaip bet kada savo is
torijoje.

„Vieno . krašto užpuolimas, 
yra visų kraštų užpuolimas”.

Lankantis Briuselyje praeitą 
vasarą, turėjau progą susitikti 
ir pakalbėti su Amerikos NATO 
viceambasadorium Daniel Speck- 
hard. Pokalbio metu jo paklau
siau: „Ką NATO darytų, jeigu 
Rusija užimtų Pabaltijo kraš
tus?” Toks buvo ambasadoriaus 
atsakymas: „NATO pripažįsta 
tokią riziką. NATO štabo nuo
mone, kad didžiausia rizika 
yra, kad Rusija užpuls Pabalti- 
jos valstybes, prisidengdama 
neva norėdama apsaugoti rusų 
mažumas.

NATO planas turi numatytus 
spaudimus įvairiausiais fron
tais. Pavyzdžiui, NATO nusiųs
tų laivyną į Juodąją jūrą. Ame
rikos kariuomenė turėtų ma
nevrus Kaukaze, kur ameri
kiečiai jau dabar turi daug 
kareivių Gruzijoje. Ir, žinoma, 
būtų įvestos ekonominės sank
cijos (blokada). Diplomatai tada 

turėtų išmąstyti, po kokia prie
danga rusai galėtų pasitraukti 
iš Pabaltijo valstybių.” Mane la
bai nudžiugino, kad NATO turi 
planus, kaip apginti Pabaltijį. 
Su AWAC’ žvalgybos lėktuvais 
NATO jau dabar praplečia ap
saugos ribas, įjungiant Pabalti
jo valstybes. Tapusi NATO na
re, Lietuva šį pavasarį bus sau
gesnė nuo savo kaimynų, kai 
bet kada savo istorijoje.

Europos Sąjunga - Lietu
vos kelias į ekonominę gero
vę. Kaip Europos Sąjunga 
prasidėjo?

Po Antrojo pasaulinio karo 
prancūzų ministras Schuman 
ir vokiečių kancleris Konrad 
Adenauer sutarė nuo karų ap
saugoti ateities kartas. Prieš tai 
per 70 metų, Prancūzija ir Vo
kietija kariavo tris kartus, nie
ko neišsprendė, tik išgyveno 
baisius nuostolius.

1952 metais jų pastangom, 
Romos sutartimi 6 kraštai pra
dėjo tarptautinę organizaciją, 
kuri turėjo tvarkyti anglies ir 
plieno gaminimą Alsace-Lor- 
raine ir Ruhr slėniuose. Tie 
pirmieji dalyviai buvo: Prancū
zija, Vokietija, Italija, Belgija, 
Olandija ir Luxemburgas. Ka
dangi anglis ir plienas yra pa
grindinės medžiagos karo pra
monei, jie pradėjo su tų žaliavų 
gaminimo kontrole. Pamažu 
Europos Sąjungos įtaka vystėsi 
ir kitose ekonominėse srityse.

Europos Sąjunga toliau pra
siplėtė, kai priėmė Angliją, Ai
riją, Daniją, Ispaniją, Portuga
liją, Graikiją, Austriją, Švediją 
ir Suomiją. Europos Sąjunga 
šiuo laiku turi penkiolika narių 
ir vienuolika oficialių kalbų. 
Dabar Europos Sąjunga yra at
sakinga dėl visų ekonominių 
reikalų visuose sutarties narių 

kraštuose. Nemanykime, kad 
kraštams yra labai lengva įsi
jungti į Europos Sąjungą. Ang
lai turėjo kelis kartus prašyti, 
kol pagaliau gavo pakvietimą 
prisijungti. ES atsakomybė yra 
sukurti tikrai atvirą rinką su 
450 milijonų žmonių. Jau nuo 
1992 m. prekės, žmonės ir pini
gai galėjo laisvai judėti per vi
sus tuometinius ES kraštus. 
2001 m. prasidėjo bendri pini
gai - euro. Nors ES atsako
mybės yra labai rimtos, jos yra 
tik ekonominėje srityje. Kiek
viena valstybė yra atsakinga už 
savo teisę, krašto apsaugą, vi
daus reikalus, kaip sveikatą, 
švietimą, kultūrą, žemėsaugą ir 
t.t.

Kokia yra ES valdymosi 
struktūra

Keturios įstaigos sudaro Eu
ropos Sąjungos valdymo sis
temą. Tai: kabinetas, parlamen
tas, ministrų taryba ir vy
riausias teismas.

Kiekviena valstybė siunčia į 
Briuselį vieną ministrą į kabi
netą. Tas ministras turi „port
felį”, kaip sakysime - sveikatos, 
prekybos, užsienio reikalų, že
mės ūkio ir t.t Kokį „portfelį”. 
Lietuvos ministrė gaus, sunku 
pasakyti. Tačiau Lietuvos vy
riausybė jau paskyrė dabartinę 
finansų ministrę Dalią Gry
bauskaitę įsijungti į kabine
tą. Ilgainiui Lietuvos atstovai 
bus ne tik savo srities ministe
rijoje, bet ir kitose ministeri
jose. Kabineto ministrai išvysto 
pasiūlymus dėl taisyklių, pro
jektų, programų ir įstatymų vi
sai Europos Sąjungai.

Antroji įstaiga yra Europos 
Sąjungos parlamentas, kuris 
susirenka Strasbourg, Pran
cūzijoje. Kiekvieno krašto pi
liečiai išrenka savo atstovus, 
proporcingai pagal gyventojų 
skaičių. Iki šiol parlamento na
riai posėdžiauja tik porą mė
nesių į metus ir dar neturi di
delės įtakos ES veikimui.

Trečioji įstaiga - kuri turi 
daugiausia įtakos - yra Mi
nistrų taryba. Jos nariai yra 
kiekvieno krašto ministrai, pa
vyzdžiui, gali būti ministrai 
pirmininkai arba žemės ūkio 
ministrai, arba finansų, ar svei
katos ministrai, ir t. t. Jie 
posėdžiauja vidutiniškai ketu
ris kartus per metus, paprastai 
2-3 dienas. Susirinkę jie spren
džia kabineto pasiūlymus dėl 
naujų ekonominių įstatymų ir 
projektų. Pirmininko pareigos 
ministrų taryboje keičiasi kas 
šešis mėnesius. Italijos pirmi- 
ninkystė neseniai pasibaigė. Ai
rija perėmė dabartinio pirmi
ninko pareigas. Olandijos pir- 
mininkystė prasidės liepos 
mėnesį Ministrų taryboje bal
savimas pataikauja mažoms 
tautoms. Kai ministrų taryba 
priima įstatymą ar taisykles, 
tai tada krašto parlamentai irgi 
turi tai patvirtinti ir pritaikyti 
savo krašto gyvenimui.

Prieš Lietuvai įsijungiant į 
Europos Sąjungą, ji turėjo pri
imti visus veikiančius įstaty
mus, ir tai jau atliko.

Europos Sąjunga bus pra
plėsta gegužės mėnesį, ■ kai 
įsijungs dar dešimt valstybių: 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenki
ja, Čekija, Slovakija, Vengrija, 
Slovėnia, Malta ir Kipras. Tuo 
būdu ES turės devyniolika ofi-

Prof. dr. Viva Bartkutė.

cialių kalbų. Pagalvokite! Kiek 
Briuselyje bus darbo vertėjams!

Ko lietuviai gali tikėtis iš 
^ES?

Tą klausimą reikia atsakyti 
taip: kas atsitiks iškart ir kas 
užtruks ilgiau. Iš karto visi 
muitai tarp ES dalyvių bus pa
naikinti. Tad Lietuvai bus daug 
lengviau eksportuoti prekes į 
Vakarus. Ir, žinoma, bus ant
plūdis prekių iš Vakarų.

Ne tik prekės ir kapitalas 
galės laisvai keliauti ir dirbti 
kituose kraštuose. Reikia ma
nyti, kad Lietuva gali nustoti 
daug išsimokslinusių jaunų 
žmonių ir darbo jėgos.

Jeigu Lietuva seks Portugali
jos, Ispanijos ir Airijos patir
tim, tai gali tikėtis daug dau
giau investavimo iš užsienio. 
Lietuva turi gerą, patyrusią 
darbo jėgą, kuri tik ketvertį 
kainuoja, palyginus su Pran
cūzijos ar Vokietijos darbo jėgos 
kainomis. Kai Portugalija buvo 
priimta į ES „Fordas” įsteigė di
deles mašinų gaminimo įmones 
Portugalijoje. „Fordas” ekspor
tuoja mašinas iš savo Portugali
jos fabriko į visą Europos Są
jungos rinką. „General Motors” 
taip pat padarė Ispanijoje. 
IBM ir „Deli Computers” įsteigė 
savo Europos operacijų bazę Ai
rijoje.

Ankstyvas tokio tarptautinio 
investavimo pavyzdys yra „Air- 
bus” operacija Šiaulių oro uos
te. „Airbus” dabar atlieka me
chaninius ir dažymo darbus 
savo lėktuvams Zokniuose. Lie
tuva gali daugiau tokių pa
vyzdžių tikėtis.

Lietuva toliau gali tikėtis 
paramos iš Europos Sąjungos 
biudžeto. ES skiria didelius 
pinigus „Statybos ir sanglaudos 
fondams” (Structural and Cohe- 
sian Funds). Tie pinigai skiria
mi kraštams, kurių žmonių pa
jamos yra žemesnes negu visų 
Europos gyventojų pajamų vi
durkis. Lietuvių pajamos dabar 
sudaro tik ketvirtį Europos vi
durkio. Fondas remia projektus 
tuose rajonuose, kuriem dau
giausia reikia pagalbos. Tie 
projektai gali būti dėl energijos, 

trartsportacjos, amatų ir smul
kios prekybos išvystymo, gam
tos apsaugai ir t.t. Europos 
Sąjungos atstovai kasmet tikri
na tuos projektus. Bet koks 
išeikvojimas ar kyšininkavimas 
yra baudžiamas ateities fondo 
mažinimu.

Litas galios tik iki 2007 metų. 
Po to bus įvestas euras.

Lietuva taip pat turės sun
kumų. Didžiausias sunkumas 
bus ūkininkams, nes iš Vakarų 
žemės ūkio produktai veržiasi į 
Lietuvos rinką. Pagal sutartį, 
Europos Sąjungos biudžetas 
šelps Vakarų kraštų ūkininkus 
septynerius metus, kad jie 
sėkmingai galėtų konkuruoti su 
Rytinės Europos mažiau ap
mokama žemės ūkio darbo jėga. 
Šita sistema netrukdo Lietuvos 
ūkininkams eksportuoti savo 
prekes ir į kitas rinkas, ir Lie
tuvos valdžiai netrukdo parem
ti savo žemės ūkio.

Ką Lietuva turi daryti?

Pirmas ir svarbiausias daly
kas yra, kad Lietuva turi 
išsiųsti į Briuselį geriausius 
žmones. Europos Sąjunga - tai 
aukščiausias pilotažas su di
delėmis asmenybėmis ir dide
liais pinigais. Pavyzdžiui, į da
bartinį kabinetą, Italija nu
siuntė savo buvusį ministrą 
pirmininką Roman Prodi, Aus
trija savo užsienio reikalų mi
nistrą Franz Fischler, o Anglija 
savo buvusį paskutinį Hong 
Kong gubernatorių Chris Pat- 
ten. Lietuviai turi būti gerai 
pasiruošę sunkioms deryboms. 
Jie turi mokėti daryti (coali- 
tions) užkulisinius susitarimus. 
Pavyzdžiui, kad pravestų greit
kelį per centrinę Europą, tie 
keturi kraštai, kurie visai netu
ri priėjimo prie jūros - Vengri
ja, Čekija, Austrija ir Slovakija 
- nutarė remti žuvininkystės 
politiką, kad gautų kitų narių 
paramą, prašant Europos Są
jungos pinigų pravesti tą greit
kelį.

Vilniuje vyriausybės žmonės 
turi gerai suprasti Europos 
Sąjungos veiklos būdus ir gerai 
paruošti ekonominius projektus 
Statybos fondo paramai gauti.

Nukelta į 2 psl.
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Mes — Lietuva
Dailiajam lietuviškam žo

džiui skirtas renginys —jau re
tas svečias Čikagoje, dėl to la
bai laukiamas. Daugelis laukė 
jo ir-šįmet. Ir kaip nelauksi, jei
gu tai neeilinė šventė, o jos 
metu turėjome išgirsti, kas yra 
trečiojo Lietuvių balso laikraš
čio literatūrinio konkurso nu
galėtojai! Nors iš anksto buvo 
nemažai spėliojimų, nei laik
raščio leidėjai, nei konkurso 
vertinimo komisijos nariai pa
slapties neatskleidė...

Lietuvių balso ir premijų me
cenato dr. Jono Adomavičiaus 
dėka, literatūrinis konkursas 
buvo ruošiamas trečią kartą, 
kaskart susilaukęs nemažo at
garsio ir kalnų rankraščių, 
daugiausia iš Lietuvos. Pirma
jam konkursui, kurio laimėtojai 
buvo paskelbti 2000 m. kovo 
pradžioje, parinkta tema, pa
gerbianti partizanų kovas ir 
kančias tuojau po antrosios 
bolševikų okupacijos. Konkur
sas susilaukė 54 rankraščių.

Ši sėkmė paskatino tęsti kon
kursų eigą ir 2002 m. suruoštas 
antrasis. Tema: „Vardan neda
lomos tautos”. Sulaukta net 76 
rankraščių!

Pasinaudojant dr. Jono Ado
mavičiaus dosnumu, prieš me
tus buvo paskelbtas ir trečiasis 
konkursas. Tema: „Mes — Lie
tuva”. Šis buvo siejamas su Lie
tuvos valstybingumo ir Min
daugo karūnavimo 750 m. su
kaktimi, dėl to ir didžioji dalis 
konkursui atsiųstų rankraščių 
atspindėjo įvairius Lietuvos is
torijos laikotarpius — nuo 
priešmindauginių laikų iki Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo. Atsiųsti 64 rankraščiai.

Visų konkursų vertinimo ko
misijos buvo sudarytos iš Lietu
voje ir JAV gyvenančių asmenų 
(kiekvienam 5 nariai): Valenti
no Sventicko, Roberto Ketura
kio, Viliaus Užtupo, Gražinos 
Mareckaitės, Eugenijaus Igna
tavičiaus — iš- Lietuvos; Stasės 
Petersonienės, Vytauto Volerto, 
Danutės Bindokienės — iš JAV. 
Nors Lietuvoje gyvenantys ver
tinimo komisijos nariai keitėsi 
kiekvienam konkursui, šiapus 
Atlanto pasiliko tie patys vi
siems trims: Vytautas Volertas 
(Delran, NJ), Stasė Peterso
nienė ir Danutė Bindokienė 
(abi — Chicago, IL).

Visgi dideli nuotoliai tarp ko
misijos narių nesutrukdė sėk
mingai dirbti ir atrasti bendrą 
kalbą — išrinkti tris konkurso 
laimėtojus. Verta pastebėti, kad 
antrojo konkurso vertinimo 
komisija pirmą premiją paskyrė 
vienbalsiai!

Kaip ir ankstesniais atvejais,

TURINYS

Mes — Lietuva: 
Lietuvių balso skelbto 
literatūrinio konkurso 
premijų šventė.

Apdovanota Stasė 
Petersonienė.

Kas laimėjo Lietuvių balso 
konkursą — apie laureatus 
ir jų kūrybą.

Prof. Giedrius Subačius. 
Lietuviškų parvardžių 
kilmė.

Lietuvių balso leidėjai (vyr. re
daktorius Vytautas Radžius) 
pasirinko premijų įteikimą sieti 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo šventės — Kovo 11- 
osios paminėjimu. Tad ir šie
met iškilmės įvyko kovo 14 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje. 
Šventę laikraščio leidėjų vardu 
atidarė Daina Dumbrienė, o 
programai vadovavo Dalia So- 
kienė.

Gausiai susirinkusi publika 
nekantriai laukė paskelbiant 
literatūrinio konkurso nuga
lėtojų, tačiau dar reikėjo tru
pučio kantrybės, nes, kaip mi
nėta, tai nebuvo vien konkurso 
užbaigtuvių, o kartu šventėme 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Šventę pradedant, iš susirin
kusių krūtinių nuaidėjo Lietu
vos himnas, nuoširdžią invoka- 
ciją pasakė Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapyos vikaras 
kun. Rimvydas Adomavičius, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Lietuvos Respublikos generali
nis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius pasakė šventei 
pritaikytą kalbą, primindamas 
Lietuvos kelią į laisvę ir pa
stangas įsijungti.! tarptautines 
saugumo organizaęįjas -- .NĄ- 
TO, Europos Sąjungą. Susirin
kusieji atidžiai kalbos klausėsi 
ir padėkojo plojimais.

Antroji šventės dalis

Nekantriai laukią konkurso, 
vertinimo komisijos aktą per
skaitė šios komisijos pirm. D. 
Bindokienė:

„Šio, trečiojo, konkurso tema 
buvo ‘Mes — Lietuva’. Konkur
sas skirtas Lietuvos valstybin
gumo ir Mindaugo vainikavimo 
karaliumi 750 m. sukakčiai pa
minėti.

Vertinimo komisiją sudarė: 
Robertas Keturakis (Kaunas), 
Gražina Mareckaitė (Vilnius), 
Vytautas Volertas (Delran, NJ), 
Stasė Petersonienė (Chicago, 
IL), Danutė Bindokienė (Chica
go, IL). Posėdyje dalyvavo Lie
tuvių balso vyr. redaktorius Vy
tautas Radžius ir D. Bindo
kienė. Kiti komisijos nariai sa
vo siūlymus atsiuntė raštu, o 
nuomonių skirtumus suderinti 

Lietuviu balso premijų šventės garbės komitetas iškilmių metu. Iš kairės (prie pulto) pranešėja Da
lia Sokienė, Lietuviu balso vyr. redaktorius Vytautas Radžius, laikraščio leidėjų atstovė Daina Dum
brienė, Lietuvių rašytojų draugijos pirm, ir vertinimo komisijos narė Stasė Petersonienė, dienraščio 
Draugo vyr. .redaktorė ir vertinimo komisijos pirm. Danutė Bindokienė, LR gen. konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius, gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, filmo „Vienui vieni” kūrėjas 
Vytautas Vilimas. Zigmo Degučio nuotrauka.

teko telefoniniais pasikalbė
jimais.

Komisijos nutarimu buvo 
paskirtos šios premijos:

Pirmoji — 5,000 dol. — už 
Jurgio Jurgelaičio slapyvardžiu 
pasirašytą rankraštį „Tas ryto 
laukimas”;

Antroji — 3,000 dol. — už 
Tomo Sodaičio slapyvardžiu pa
sirašytą rankraštį „Ganytojas”;

Trečioji — 2,000 dol. — už 
Vytauto Balčiūno slapyvardžiu 
pasirašytą rankraštį „Čia mūsų 
žemė”.

Atidarius vokus, paaiškėjo 
premijų autoriai:

„Tas ryto laukimas” (slapy
vardis Jurgis Jurgelaitis) auto
rius Vytautas Bubnys iš Vil
niaus; „Ganytojas” (slapyvardis 
Tomas Sodaitis) autorius Juo
zas Jasaitis iš Kauno; „Čia 
mūsų žemė” (slapyvardis Vy
tautas Balčiūnas) autorius Juo
zas Vytautas Voveris iš Vil
niaus.

Premijų mecenatas — dr. Jo
nas Adomavičius.

Vertinimo komisija dar nu
tarė paminėti penkis kūrinius, 
už kuriuos premijos nebuvo 
skirtos: <

„Nevainikuotas karalius“’ 
spalyvardis M. Šaulys; „Vėjo 
rožė” — slapyvardis Elena 
Kliukas; „Laisvei auštant” — 
slapyvardis Knygnešys; „Valin- 
čius” — slapyvardis Rapolas 
Pečialinda; „Didžiojo kuni
gaikščio rikis” — slapyvardis 
Anicetas Petrušonis.

Šie vokai nebuvo atidaryti ir 
autorių pavardės liko nežino
mos”.

Iškilmėse šį kartą nedalyvavo 
nei vienas laureatas, todėl 
jiems premijos bus pasiųstos į 
Lietuvą. Premijų įteikimą gra
žiai užsklendė Lietuvių balso 
vyr. redaktorius Vytautas Ra
džius, padėkodamas mecenatui 
dr. Adomavičiui, vertinimo ko
misijos nariams; konkurse daly
vavusiems autoriams ir dien
raščiui Draugui, daug prisidė
jusiam prie konkurso pasise
kimo. Programos vadovė per
skaitė pirmosios premijos lau
reato rašyt. Vytauto Bubnio 
žodį.

Rašyt. Vytautas Bubnys.

Brangieji!
Šioje nuostabioje ir man la

bai brangioje Jūsų šventėje da
lyvauti negalėdamas, siunčiu 
trumpą savo žodį.

Prisipažįstu - esu lemties 
išrinktasis. Šį jausmą išgyve
nau praeitų metų gale, kai už 
romaną Balandžio plastėjime 
man buvo paskirta tarptautinė 
Baltijos Asamblėjos premija. 
Šitokio jausmo esu apimtas ir 
dabar, kai mano naująjį ro
maną „Tas. ryto laukimas” yra 
paskirta Lietuvių balso lite
ratūros konkurso pirmoji pre
mija. Nuoširdžiai džiaugiuosi.

Šio naujojo romano suma
nymą turėjau seniai. Dar sovie
tiniais laikais sukau galvą, 
kaip parašyti prozos kūrinį 
apie mūsų knygnešius ir ca
rinės Rusijos vykdytą nutauti
nimo politiką. Tačiau, bijoda
mas cenzūros, tos idėjos įgy
vendinti nesiryžau. Ilgainiui 
sumanymas išblėso. O štai pas
taraisiais metais jis vėl atgijo ir 
mano ankstesnieji romano ap
matai įgavo kitą pavidalą, susi
formavo į mūsų istorijos viso 
šimtmečio paveikslą, akcentuo
jant laisvės ir lietuvybės gyni
mo idėją per vienos šeimos 
žmonių likimus ligi šių dienų.

Tokių plačiašakių šeimų Lie
tuvoje pažinojau ne vieną, esu 
bendravęs dar ir su knygne
šiais. Gerai pažinau mūsų po
kario dramatiškų kovų metą, 
visa širdimi dalyvavau kuriant 

Lietuvos Sąjūdį, ginant Neprik
lausomybę per kruvinus sausio 
13-osios įvykius. Tad šiame ro
mane yra ir mano gyvenimo 
dalis. Todėl esu laimingas, kad 
romanas „Tas ryto laukimas” 
susilaukė gražaus pirmojo įver
tinimo.

Brangieji! Šitoje šventėje savo 
mintimis ir širdimi aš tikrai 
esu drauge su Jumis.

Visus karštai apkabinu.
Iš visos širdies apkabinu dak

tarą Joną Adomavičių, šio kon
kurso fundatorių, linkėdamas 
jam stiprios sveikatos, ilgų 
metų.

Dar viena laureatė

Šioje premijų šventėje pa
gerbta dar viena laureatė: ne- 
dagogė, rašytoja, visuomeninin
ke Stasė Vanagaitė-Peterso- 
nienė. Visų pirma jai įteiktas 
Lietuvos valstybės prezidento 
apdovanojimas, paskirtas už 
nuopelnus Lietuvai ir lietuvy
bei š.m. Vasario 16-osios proga. 
Apdovanojimo aktą perskaitė ir 
ordiną įteikė LR gen. konsulas 
Čikagoje A. Daui.oravičius.

Antrasis apdovanojimas Sta
sei Petersonienei skirtas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo tarybos už ilgų metų švie
tėjišką ir pedagoginę veiklą. 
Mokytojo premijos-žymens ap
dovanojimo aktą perskaitė ir 
trumpai S. Petersonienę apibū
dino Švietimo tarybos atstovas 
Juozas Polikaitis.

S. Petersonienė — keliais 
žodžiais

Stasė Petersonienė - Vana
gaitė gimė 1916.03.22 Šakėnuose, 
Kvėdarnos vis. Tauragės aps. 
1936 baigė Švėkšnos „Saulės” 
gimnaziją, 1939 m. Klaipėdos 
pedagogini institutą. Mokytoja
vo Telšiuose ir kartu dirbo 
Telšių Katalikų veikimo centre, 
važinėjo su paskaitomis po pa
rapijas. 1940 m. pavasarį akty
viai dalyvavo pavasarininkų 
kongrese Vilniuje.

Po mėnesio sovietai okupuoja 
Lietuvą. Visos Lietuvos mokyto
jai šaukiami į suvažiavimą 
Kaune. Kalbėtojai lietuvių ir 
rusų kalba ragina mokytojus 
paklusti sovietinei sistemai. 

Bet, suvažiavimui baigiantis, 
pasigirsta Lietuvos himnas ir 
tuojau mokytojai, visi kaip vie
nas sustoję, traukėme Lietuvos 
himną didžiulėje Kauno miesto 
halėje, o po to liaudies dai
nas, neleisdami raudonarmie
čių chorui reikštis nei interna
cionalą giedoti. Viena iniciato
rių pradėti Lietuvos himną gie
doti buvo jauna mokytoja Stasė 
Vanagaitė.

Ir toliau Stasė Vanagaitė da
lyvauja rezistencinėje veikloje 
prieš okupantą, kol 1941 m. areš
tuojama ir nuvežama į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą. Lietu
vos sukilimo 1941 m. birželio 
23 d. išlaisvinta, įstojo į Kauno 
partizanų štabą, maitinimo sky
rių.

1941-1944 m. studijavo Vil
niaus universitete lietuvių kal

Zigmo Degučio nuotrauka.
Stasė Petersonienė su dukra Daiva ir sūnum Vytautu po apdova
nojimo iškilmių.

bą ir literatūrą. Sovietams 1944 
m. vėl grįžtant į Lietuvą, ji pa
sitraukė į Vokietiją. 1945-1950 
m. mokytojavo Oldenburgo lie
tuvių gimnazijoje, o 1950-1951 
m. buvo jos direktorė.

1950 m. atvyko į JAV. Apsigy
veno Čikagoje ir mokytojavo 
vietos lituanistinėse mokyklose, 
iš pradžių Dariaus-Girėno, vė
liau Aukštesniojoje lit. mokyk
loje. Nuo 1969 m. Pedagoginio 
lituanistikos instituto dėsty
toja, o 1985-2002 - jo direktorė.

1975-1992 JAV LB Švietimo 
tarybos narė, Mokinių skaitinių 
komisijos pirmininkė. Mokytojų 
studijų savaitėse Dainavoje per 
dešimt metų skaitė lietuvių 
literatūros ir jos dėstymo meto
dikos paskaitas.

Išleido apsakymų rinkinį Nu
laužta šaka (1964), eiliuotą pa
saką Laumė Daumė, ( 1969; vė
liau įrašyta į plokštelę), poemė
lę Skomantų piliakalnio legen
da (1984). 1984-1985 žurnalo 
Ateitis redaktorė. Surinko ir iš
leido atsiminimų knygą Kuni
gas Alfonsas Lipniūnas (1985 
m., Lietuvoje 1989). Su pedago
gu Juozu Masilioniu paren
gė veikalą Lietuvių švietimas 
Šiaurės Amerikoje (2000). Pa
dėjo V. Aurylai rengti antolo
giją Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo literatūra 1945-1990 
m. (I d. 2002).

Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė nuo 1998 metų. 
Rašo spaudoje visuomeninio gy
venimo ir literatūros temomis. 
Aktyviai dalyvauja JAV LB ir 
kitoje visuomeninėje veikloje. 
Priklauso ateitininkams (Šatri

jos kprporacijos narė), Ameri
kos Lietuvių vaiko ugdymo (AL- 
VUD), Lietuvos Dukterų ir Po
litinių kalinių draugijoms.

Apdovanota Žūvančiųjų gel
bėjimo kryžiumi už žydų gel- 
bėjimą/vokiečių okupacijos me
tais, M. Mažvydo medaliu, Lie
tuvos Vyčių Metų moters žy
meniu (2001).

2004 m. kovo 14, minint Čika
goje Lietuvos atkūrimo sukaktį, 
Stasei Petersonienei buvo įteik
ta 2004 metų Mokytojos premi
ja, skirta JAV LB Švietimo ta
rybos, ir Vytauto Didžiojo ordi
no Riterio kryžius, skirtas Lie
tuvos prezidento Rolando Pak- 
so.
(Stasės Petersonienės biografi
jos apybraižą paruošė Jonas 
Kavaliūnas)

Padėkos ir sveikinimai

Stasė Petersonienė nuošir
džiai dėkojo už pagerbimą ir 
apdovanojimus. Jos žodžiai bu
vo palydėti griausmingais pub
likos plojimais, .p j sceną pasi
pylė gerbėjai su gėlių puokš
tėmis. Sveikino ne tik kolegos 
mokytojai, rašytojai, bet ir buvę 
studentai bei eiliniai bičiuliai, 
kurių gyvenimo takai susilietė 
su veikliąja S. Petersoniene.

Iškilmės neapsiėjo be sveikinimų. 
Žodžiu sveikino Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro pirmi
ninkas dr. Jonas Račkauskas. 
Pedagoginio instituto dir. Mil
da Šatienė, LR gen. garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza ir Lietuvių fondo tary
bos pirm. dr. Antanas Razma.

Iškilmes užsklendė Dainos 
Dumbrienės padėkos žodis, o 
nuotaikingą meninę programą 
atliko operos solistė Nida Griga
lavičiūtė, akompanuojant muzi
kui Ričardui šokui.

Tai buvo šventiška popietė, 
maloniai nuteikusi susirinktu 
sius ir praskaidrinusi labai vė
juotą, rūškanais debesimis paf 
dangę prisidengusį kovo viduj 
rio sekmadienį. Tikime, kad 
Lietuvių balsas ruoš ir ket
virtąjį (ir dar daugiau! liteį 
raturihį konkursą, paskatindaj 
mas kurti vertingus kurinius, d 
dosnusis mecenatas dr. J. Ado
mavičius vėl pradžiugins tris 
laiminguosius svariomis pre
mijomis.

Danutė Bindokienė
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Knygų paradas
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

Europa Lietuvoje

Priešpaskutinę vasario mėne
sio savaitę būriai žmonių plūs
te plūdo į Vilniaus Parodų cent
re vykusią kasmetinę knygų 
mugę. Parodų centre rengiama 
daug mugių bei parodų - dra
bužių, automobilių, statybos 
medžiagų ir technologijų, netgi 
šunų, bet knygos patraukia 
daugiausia lankytojų. Rengėjai 
paskaičiavo, kad šiemetinėje 
knygų mugėje apsilankė apie 
50,000 žmonių — daugiausia 
per pastaruosius penkerius me
tus. Tai rodo, kad šiandieninės 
Lietuvos žmones labiau traukia 
knygos negu buitinės prekės. 
Mugės svečias, pirmą kartą be
silankantis Lietuvoje ir Rytų 
Europos šalyse prancūzų rašy
tojas Frederic Beigbeder, pri
pažino, kad jam padarė įspūdį, 
jog Vilniuje yra tiek daug 
žmonių, kurie skaito knygas, 
kad čionykštis Rytų Europos 
jaunimas daug labiau apsiskai
tęs negu Vakarų.

- Tai mane įtikino, kad lite
ratūra nemirs, - sakė F. Beig
beder susitikime su mugės lan
kytojais, Lietuvoje išleistų ke
lių jo romanų skaitytojais.

Mugėje - tikrame knygų pa
rade - galėjai sutikti ir kitų Eu
ropos šalių rašytojų bei leidėjų. 
Mat šiemetinės knygų mugės 
svarbiausia tema, kryptis - 
„Lietuva Europoje - Europa 
Lietuvoje". Šis mugės motto 
pasirinktas dėl šiemet Lietuvos 
laukiančio svarbaus įvykio — 
stojimo į Europos Sąjungą. To
dėl greta lietuvių autorių kny
gų mugėje buvo ypač daug 
įvairių mūsų leidyklų į lietuvių 
kalbą išverstų ir išleistų dauge
lio Europos šalių rašytojų 
kūrinių. Be žymaus, čia jau 
minėto, prancūzų rašytojo F. 
Beigbeder, į savo knygų prista
tymus taip pat atvyko visa 
grupė flamų (flamandų) poetų 
ir prozininkų iš Belgijos, dabar
tinės Italijos literatūros garse
nybė Aleksandro Baricco, len
kų poetas Marek Lawryno- 
wicz.

Mugėje surengta diskusija 
„Lietuva ir Vokietija - kartu ar 
atskirai Europoje?" Joje dalyva
vo lietuvių literatūros vertėjas 
iš Vokietijos Klaus Berthel. Be
je, mugėje buvo pristatyta „Va
gos" leidyklos neseniai išleista 
jo ir lietuvių rašytojo bei ver
tėjo Teodoro Četrausko bendra 
knyga Atspindžiai. Tai šių 
dviejų plunksnos brolių pokal
biai apie šias abi šalis - visur, 
kur kalbama apie Vokietiją,

TURINYS
Pavasarinėje knygų 
mugėje Vilniuje dalyvavo 
ne tik Lietuvos leidyklos.

Pedagogo Juozo Masilionio 
atminimui.

Prano Domšaičio paveikslai 
eksponuojami Diuseldorfe. 
Lietuviškos novelės 
prancūzų kalba.

Trijų dailininkių pirmoji 
paroda. Leidiniai. 

minima Lietuva, o knygoje ap
tariami lietuviški reikalai, susi
ję su Vokietįja. „Briuselis-Bel- 
gijos ir Flandrijos (viena iš 
trijų Belgijos dalių) sostinė, - 
drauge yra ir Europos sostinė. 
Ką apie tai mano lietuvių ir 
flamų rašytojai?” - tai kita mu
gėje vykusi diskusija. Beje, mu
gėje galėjai įsigyti net dviejų 
flamų rašytojų knygų, kurias į 
lietuvių kalbą išvertė Antanas 
Gailius; Lietuvių PEN centras 
mugės dienomis jam paskyrė 
geriausio metų vertėjo prizą. 
Tos A. Gailiaus išverstos flamų 
knygos - tai vilniškės leidyklos 
„Tyto alba” išleisti Paul Koeck 
apsakymai Po siestos ir Lietu
vos Rašytojų Sąjungos leidyklos 
prieš pat mugę pateiktas Paul 
Ciaes detektyvinis romanas Fe
niksas. Mugės lankytojų susiti
kime su šio romano autoriumi 
vertėjas A. Gailius, be kita ko, 
pasakė:

Mugėje, tikrame knygų parade, 
galėjai sutikti ne tik Lietuvos, 

bet ir kitų Europos šalių leidėjus.
- Vilniaus knygų mugei šis 

flamiškas akcentas yra tam tik
ra šventė - tokio ryškaus vieno 
krašto literatūros pristatymo 
joje ligi šiol, regis, dar nėra 
buvę. Gal tai taps mugės tra
dicija?

Beje, mugės tradicija jau tapo 
Prancūzuos, kitų ES šalių kal
bomis išleistų knygų pristaty
mas. Tomis knygomis prekiauja 
Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje 
veikiantys J. Masiulio knygy
nai. Kaip ir ankstesnėse, taip ir 
šiemetinėje mugėje gausus ir 
įdomus prancūziškomis, ang
liškomis knygomis buvo šio 
knygyno stendas. Be kita ko, 
jame matėsi ir Paryžiaus lei
dyklos „Paris Experimental” 
prancūzų ir anglų kalbomis ne
seniai išleista išeivijos lietuvio 
poeto ir filmininko Jono Meko 
eseistikos knyga Lettres de 
Nulle Part / Letters From No- 
where (Laiškai iš Niekur). Beje, 
šią knygą prancūzė vertėja Ma- 
rielle Vitureau išvertė iš lietu
viško varianto, prieš kelis me
tus išleisto vilniškės leidyklos 
„Baltos lankos”. Įdomus euro- 
pietiškas sutapimas: J. Masiu
lio knygyno šeimininkė Karoli
na Masiulytė-Paliulienė, gimu

Naujo romano Likimo upė autorius A. Čepulis (viduryje) su mugės lankytojomis leidyklos „Alma lit* 
tėra" knygų klube. Algimanto Žižiūno nuotrauka.
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si ir išaugusi Prancūzijoje, emi
granto Juozo Masiulio šeimoje, 
atkūrus nepriklausomybę grįžo 
į Lietuvą, atgavo savo senelio 
prieškariniais laikais turėto 
knygyno pastatus ir, juos at
kūrusi, pavertė prancūziškos ir 
europietiškos literatūros ryš
kiu, plačiai žinomu centru. O J. 
Meko knygos vertėja M. Vitu
reau - atvirkščiai - siekdama 
gerai išmokti lietuviškai, tapti 
gera, kvalifikuota vertėja, ilges
niam laikui išvažiavo iš Pran
cūzijos ir apsistojo Vilniuje. Ji 
užsimojusi į prancūzų kalbą 
išversti dar ne vieną lietuvių 
literatūros knygą.

Kad Lietuva pasisako už norą 
tapti ES nare, patvirtina ne tik 
pernai vykęs referendumas, bet 
ir šiemetinė knygų mugė. Iš 
111 mugėje dalyvavusių Lietu
vos leidyklų ir kitų dalyvių, 
dažna išleido Europos, kitų 
Vakarų autorių knygų. Negana 

to! Tarp mugėje labiausiai per
kamų knygų keturiasdešimtuko
- vos ne pusė verstos iš kitų 
kalbų. Rekordą pasiekė jau 
minėto italų rašytojo A. Baricco 
net keturios leidyklos „Alma lit- 
tera” išleistos knygos, o jo ro
mano Be kraujo mugėje nupirk
ta net 1,560 vienetų! Antrąją 
vietą pagal perkamumą užima 
vėlgi europiečio - šiuolaikinės 
prancūzų literatūros žvaigždės
F. Beigbeder knygos, tarp jų 
leidyklos „Tyto Alba” išleistas 
romanas Windows on the 
World. Gal todėl, kad šios kny
gos siužetas paremtas visus 
tebejaudinančiais rugsėjo Il
sios įvykiais JAV? Romane jie 
prasideda tos dienos rytą, ne
kilnojamojo turto agentui pus
ryčiaujant New Yorke, Pasaulio 
prekybos dangoraižio 107 aukš
te esančiame restorane Win- 
dows on the World”.
- Po šio teroristinio išpuolio 

pasirodė daug žurnalistinių 
straipsnių, esė, tačiau keista - 
niekas, net Amerikos rašytojai, 
nesiėmė romano apie tai. Pasi
naudojau tuo, juolab, kad ra
šytojas gali aprašyti tai, kas 
neparodoma ekrane. Literatūra
- daug rimčiau už kiną, - sakė 

iš Prancūzuos atvykęs F. Beig
beder susitikime su mugės lan
kytojais bei žurnalistais. Jis 
pridūrė, jog žurnalisto darbas - 
užfiksuoti tūkstančius žuvusių, 
o rašytojo - pavaizduoti vieno 
žmogaus žūtį, tampančią katas
trofos centru.
- Aš norėjau parašyti knygą, 

kurioje būtų daug juodo humo
ro ir kuri priverstų prancūzus 
veikti, - savo romano prista
tyme pridūrė F. Beigbeder.

Lietuvių literatūros vagos

Skaitytojų, mugės lankytojų 
dėmesys ir susidomėjimas Eu
ropos Sąjungos ir kitų Vakarų 
valstybių literatūra nereiškia, 
kad gausiuose ir marguose 
stenduose stokojo lietuviškų kny
gų. Anaiptol! Per metus Lietu
vos leidyklos jų išleidžia maž
daug po tūkstantį pavadinimų 
- gal net daugiau negu išverstų 
iš kitų kalbų. Tiek mugėje 
įrengtame „Rašytojų kampe", 
tiek kitose patalpose per kelias 
mugės dienas vienas po kito 
sekė mūsų prozininkų, poetų, 
kitų lietuvių autorių susitiki
mai su gausiais skaitytojais, 
naujų knygų pristatymai.

Įsiminė poeto Vytauto P. 
Bložės naujos „Vagos” leidyklos 
išleistos knygos Prieš išskren- 
dant tau ir man pristatymas. 
Tai šio poeto gūdžiu soviet
mečiu - 1980 m. parašyta ei
liuota apysaka. Joje daug tikrų 
įvykių, konkrečių žmonių, ne
pagrąžinto tuometinio gyveni
mo. Pasak šios knygos prista
tyme kalbėjusio autoriaus, kny
goje gausu ne tik itin realisti
nių detalių, bet ir aštrių psi
chologinių kolizijų - holokaus
tas, frontas, pokario Lietuvos 
partizanai, stribai, trėmimai į 
Sibirą...

Vėlgi dėmesį patraukė mugė
je pristatyta Jono Žemkalnio 
(prof. Vytauto Landsbergio) 
poezijos knyga (jau antroji!) In- 
termezzo non finito („inter- 
mezzo” - dažniausiai komiškas 
intarpas tarp operos veiksmų; 
„non finito” - be pabaigos). 
Knygon sudėti prof. V. Lands
bergio eilėraščiai - dažniausiai 
trumpi pokštai, parodijos, para
doksai be pabaigos.

- Buvau pedagogas, muziko
logas, dabar - šiek tiek politi-

Mugės lankytojų susitikimas su flamų rašytoju Paul Ciaes. Iš kairės: vertėja J. Vosylienė, rašyt. P. 
Ciaes, kultūrologas B. Savukynas, vertėjas A. Gailius, Lietuvos Rašytojų sąjungos leidyklos redak
torius S. Repečka. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

kas, - mugėje pristatydamas 
savo knygą sakė autorius, pri
durdamas, kad svarbiausia yra 
humoro jausmas: savo gyve
nime visąlaik stengęsis jį tu
rėti. Humoro jausmas - tai 
šioks toks vaistas mūsų lai
kams.

Leidyklų stenduose mačiau 
nemažai kitų mūsų literatūros 
naujienų. Tai tarp labiausiai 
perkamų knygų užsirekomen
davęs populiarios prozininkės
R. Šerelytės romanas Vardas 
tamsoje, S. T. Kondroto apsa
kymų rinkinys Meilė pagal Juo
zapą (abi šias knygas prieš pat 
mugę išleido Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla). J. Ivanaus
kaitės Placebas, Trylika Jurgos 
pavidalų (leidykla „Tyto alba”), 
Paryžiuje gyvenančio prozinin
ko V. Papievio romanas Vienos 
vasaros emigrantei, G. Radvila- 
vičiūtės esė Suplanuotos aki
mirkos (leidykla „Baltos lan
kos”), H. Kunčiaus naujas sa
tyrinis romanas Gaidžių mil
žinkapis.

Leidybos „Alma littera” mugė
je veikusiame „Knygų klube” su 
autoriaus autografu galėjai įsi

Aš norėčiau parašyti knygą, kurioje 
būtų daug juodo humoro 

ir kuri priverstų prancūzus veikti.

rašytojo, bet vilniečio inžinie
riaus A. Čepulio parašytą kny
gą Likimo upė. Tai memuarine 
medžiaga paremtas romanas 
apie lietuvės moters dalią 19 a. 
pabaigos ir 20 a. pradžios Lie
tuvos kaime.

Mugėje dėmesį atkreipė di
desnių ir mažesnių leidyklų 
neseniai išleistos lituanistinės, 
mokslo populiarinimo knygos. 
Lietuvių literatūros ir tautosa- 

J. Masiulio knygyno stendas Vilniaus knygų mugėje. Pirmoji iš 
kairės — knygyno šeimininkė K. Masiulytė-Paliulienė.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

gyti savotišką staigmeną - ne 
kos instituto Leidybos centras 
mugėje pateikė net 20 naujau
sių tokio pabūdžio knygų. Ypač 
paminėtinas prieš 350 metų pa
rašytos Kniga nobažnistės 
krikščioniškos faksimilinis lei
dinys, senų laikų istoriko A. 
Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos 
istorijos įvairenybės, senosios 
Lietuvos garsiojo teologo M. P. 
Karpavičiaus Rinktiniai pa
mokslai, E. Ulčinaitės ir A. Jo
vaišos Lietuvių literatūros isto
rija, XIII-XVIII a., žinomo li
teratūros kritiko A. Zalatoriaus 
nebaigta monografija Vincas 
Krėvė. Institutas jau išleido ir 
mugėje pristatė tautosakininko
J. Balio Raštų 4—ąjį tomą.

Įdomių mokslinių, istorinių 
knygų taip pat išleido leidyka 
^lma littera’’. Tai Martyno 
Liuterio Užstalės pokalbiai, 
„Vagos” leidykla - Gedimino 
laiškai. Seimo leidykla iš rank
raščių parengė ir mugei išleido 
Povilo Višinskio Žemaičių an
tropologinę charekteristiką. Pa
sisekimą mugėje turėjo Moks
lo ir enciklopedijų leidybos in
stituto leidžiama Visuotinė lie

tuvių enciklopedija. Jau išleis
tas 5-sis jos tomas. Nors ši en
ciklopedija gan brangi - 87 li
tai, tačiau mugėje jos parduota 
net 1224 vienetai.

Išeivijos naujienos

Neeilinis, neįprastas mugės 
įvykis buvo Kanadoje gyve
nančios, angliškai rašančios lie
tuvės rašytojos Irenos Mačiuly- 
tės-Guilford romano Glėbys 

pasirodymas. Kitu pavadinimu 
- Prisilietimas prieš porą metų 
jį buvo išleidęs A. Mackaus 
knygų leidimo fondas. Kiek 
peržiūrėjusi D. Cidzikaitės ir
A. Veličkaitės vertimą, su au
torės žinia patikslinusi pavadi
nimą, šią knygą mugės proga 
naujai išleido vilniškė leidykla 
„Baltos lankos”. Į knygos sutik
tuves iš Kanados atskrido ir 
pati romano autorė. Tad mugės 
lankytojams buvo įdomu ateiti į 
knygos pristatymą, į susitikimą 
su Lietuvoje iki tol nežinoma 
išeivijos rašytoja.

- Kai, būdamas Čikagoje, per
skaičiau čia išleistą J. Mačiu- 
lytės-Guilford knygą, ji man 
patiko, nors slėgė kitoks, daž
nai neigiamas autorės požiūris 
į išeivųos ir mūsų santykius. 
Įsiskaitęs pajutau, kad knygos 
ašis, jos svoris - laisvo, sovie
tinės prievartos nesugniuždyto 
jauno žmogaus požiūris į tai, ką 
pasitraukdami į Vakarus paliko 
jų tėvai, kad laisvas, niekieno 
nevaržomas žmogus gali keis
tis, į gyvenimo vertybes turėti 
kitokį požiūrį negu senoji kar
ta, - susitikime kalbėjo leidyk
los „Baltos lankos” direktorius
S. Žukas. Jis pridūrė, kad kny
ga Glėbys gana liūdna, slegian
ti ir kažin, ar Lietuvos skaityto
jas yra pasiruošęs, pribrendęs 
ją skaityti ir suprasti, juolab, 
kad kūrinyje dvelkia kitas, 
jiems nepalankus požiūris į 
santykius su svetur gyvenan
čiais tautiečiais.

Leidyklos direktorius vis dėl
to pasidžiaugė, kad kitokioje 
aplinkoje, kitokioje kultūroje 
augusi, brendusi ir gyvenanti 
autorė grįžta prie lietuviškų 
temų, nors rašo angliškai. Pa
sak S. Žuko, gerai, kad Lietu
voje pradeda pasireikšti ang
liškai rašančių išeivių kūryba.

Prisistatydama skaitytojams, 
knygos Glėbys autorė J. Ma- 
čiulytė-Guilford sakė, kad, 
nors ji studijavo kibernetiką, 
dirbo šioje srityje, tačiau norėjo 
pasireikšti ir literatūroje, bet 
tai nebuvo lengva.

- Čia pristatomą romaną man 
pasisekė parašyti tik iš trečio 
karto. Paskatino Lituanistikos 
katedros vadovės profesorės 
Violetos Kelertienės teigiamas 
įvertinimas. Mano romaną ji 
perskaitė vienu prisėdimu, - 
kalbėjo J. Mačiulytė-Guilford.

Atsakydama į susirinkusios 
publikos klausimus, leidyklos 
direktoriaus S. Žuko abejones, 
ar šią knygą galima priskirti 
romano žanrui, nes ji stovi ne
toli dokumentinės literatūros,
J. Mačiulytė-Guilford paaiški
no, jog, išskyrus nuotraukas, 
laiškus iš Lietuvos, kitokio do
kumentinio archyvo ji neturėjo, 

Nukelta į 2 psl.
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Vytautas V. Landsbergis:
pamąstymai iš provincijos

Žmogus ieško kelio pas 
žmogų. Arba žmogus ieško kelio 
į Vienumą. Į ramybę ir tylą. 
Kai nori suvokti, koks jis yra 
dabar, ko iš tiesų siekia. Arba 
paprasčiau - tiesiog pabūti su 
laukais, su medžiais, lietumi.

Kokių paskatų vedinas, poe
tas, režisierius Vytautas V. 
Landsbergis paliko Vilnių ir su 
gausia šeima persikėlė gyven
ti į Anykščius? Materialinių, 
pragmatinių, o kartu ir egzis
tencinių? Kai gena ne visiškai 
įsisąmonintas troškimas naująjį 
savo gyvenimo tarpsnį pradėti 
kitoje geografinėje erdvėje?

Šis paprastas klausimas, 
tiesą sakant, tebuvo pretekstas 
pakalbinti pašnekovą kitomis 
temomis.

Vytautą V. Landsbergį kalbi
na Birutė Janulevičiūtė.

- Kokie buvo Jūsų pirmieji 
įspūdžiai čia, provincįjoje?

- Ramybė, visai kitas gyveni
mo ritmas... Ir kažkokia aš
tresnė, tikslesnė ir greitesnė 
kūryba - tarkim, vaikišką kny
gą Arklio Dominyko pasakos, 
kurią neseniai išleidom su dai
lininke Sigute Ach, Anykščiuo
se parašiau per penkias dienas. 
O Angelų pasakas Vilniuje 
rašiau dvejus metus... Čia ki
toks laiko matmuo. Dabar su
prantu, kodėl A. Baranauskas, 
A. Vienuolis ir J. Biliūnas čia 
sėmėsi įkvėpimo.

Anykščių apylinkėse yra 
nuostabių mistinių vietų. Pra
dedi suprasti, ką V. Orvidas 
turėjo galvoje, sakydamas: 
„Žiūrėjau ir į akmenį, kaip į 
brolį, ir į medį - viskas man gy
va buvo... „Iš tikrųjų, tai labai 
subtilus, privatus pasaulis ir jį 
apibūdinti žodžiais gana kom
plikuota.

Anykščiai - mažas mūsų vi
suomenės modelis, kurį gali an
alizuoti ir mąstyti apie kryptis, 
kaip Lietuva galėtų vystytis to
liau, kokie dvasios atsivėrimai 
joje galėtų įvykti. Mažame mies
telyje tai labai akivaizdu. Čia 
pabandai įgyvendinti kokią idė
ją, parašai straipsnelį į vietinį 
laikraštį, paskui stebi, kaip 
žmonės tai suvokia ir vertina, 
ar jiems tai sava, ar svetima. 
Pabandai suburti naujas ben
druomenes, dalyvauti jau esan
čiose, pažiūrėti, ar jos yra pa
kančios žmogui, atėjusiam iš 
kitur. Turiu pripažinti, kad 
Anykščiai mus priėmė labai 
draugiškai ir tolerantiškai. Vi
sa tai yra nauja ir įdomu. Be to, 
kai kuri filmus ar statai spek
taklius, pagrindinė problema -

TURINYS
Provincija kino režisieriaus 
žvilgsniu.

„Kariūno” koncertas
Draugo 95-mečiui Čikagoje. 
Pagerbtas lietuvis 
dailininkas. „Auksinių 
scenos kryžių” 
premijos.

Religinė muzika iš Baltijos 
kraštų. AtA Vytautas A.
Jonynas. Profesorius — 
lietuvių draugas.

Leidiniai. 

susikalbėti su paprastais žiūro
vais. Svarbu sužinoti, kokie jų 
poreikiai, ko jie tikisi, kas jiems 
aktualu ir įdomu.

- Nemanyčiau, kad Jūs, 
kurdamas savo filmus ar 
spektaklius, labai paisytu
mėte viešosios nuomonės.
- Kūryboje yra tam tikri 

tarpsniai. Pirmasis - savęs ieš
kojimas, bandant suvokti save 
per Mokytojus ar Šviesos perso
nažus, per įvairias keistas si
tuacijas. Mano kūrybiniam kely 
tokių personažų buvo nemažai 
- partizanų vadas Juozas Luk
ša Daumantas, krepšininkas 
Arvydas Sabonis, kino rež. Jo
nas Mekas, skulpt. Vilius Orvi
das, Vilties prez. Stasys Lozo
raitis ir daugybė kitų. Tarkime, 
kurdamas filmą apie S. Lozo
raitį, buvau pakerėtas jo nesa
vanaudiško idealizmo, etikos, 
atsidavimo Lietuvai - manau, 
kad Lietuva būtų įgijusi šiek 
tiek kitą vystymosi pagreitį, jei 
jis būtų tapęs prezidentu. Netgi 
jo mirtis man atrodo kažkokia 
simboliška - jis mirė netrukus 
po rinkimų, nes Lietuva tarsi 
„atsisakė” jo paslaugų. O filmuo
damas regėtoją Aneliukę Ke- 
tumaujienoj, pajutau, kaip gali 
Dievas tiesiogiai bendrauti su 
žmogum, kalbėtis per Kristų, 
Mariją ar angelus. Tai pasau
lis, kuris mums gali būti 
pažinus ir artimas. Ne tik kny
ginis ar senuose raštuose per
skaitytas, bet ir juntamas - 
kaip Gyvasis Dievas.

- Kodėl Dievo paieškos, at
sivėrimo pasauliui galimy
bės Vilniuje Jums nebuvo 
pačios tinkamiausios?

- Manau, kad žmogus, pasie
kęs tam tikrą ramybės būvį, 
gali ir pragare kurti rojaus 
kūrinius. Bet aš dar nesijaučiu 
esąs toks stiprus ir ramus. Ki
ta vertus, Vilniuje nebegalėjau 
įgyvendinti savęs man įdomiose 
srityse. Filmus LRT televizija 
rodyti atsisakė, nes, atseit, jų 
vertinimai yra žemi. Spektak
lius irgi siūliau keliems teat
rams pagal savo pjeses arba 
adaptuotus - nepavyko. Galbūt 
čia kaltas mano vadybos neiš
manymas, gal reiktų turėti sa
vo agentą ar pačiam dažniau 
siūlyti. Bet aš to nemoku. Kol 
kas tą galimybę režisuoti spek
taklius turiu Šiaulių dramos 
teatre, tuo ir džiaugiuosi. O fil
mus ir toliau kuriu „į stalčių”. 

Gera ir saugu po tėvelio sparnu, ypač kai tėvelis — rež. Vytautas 
V. Landsbergis.

Bet nesiskundžiu, važinėju su 
jais po Lietuvą, dalyvauju kū
rybiniuose susitikimuose su žmo
nėmis.

Grįžtant prie klausimo, kodėl 
išvažiavau ir ką tikėjausi rasti. 
Manau, kad visas gyvenimas 
yra daugiau mažiau sąmonin
gas savęs pažinimas, savęs ieš
kojimas. Kai pagaliau supranti 
Vilnių su jo dėsniais, tai eini 
ieškoti to, ko dar nesi patyręs. 
Provincija man buvo nepažinta 
žemė. Matau, kad ir daugelio 
politikų problemos kyla iš ne
mokėjimo susikalbėti su pa
prastu žmogumi.

- Nežinau, ar Jūs man pri
tarsite, bet manyčiau, kad 
sparčiai nyksta pats svar
biausias komponentas ben
draujant - nuoširdumas.
- Galbūt taip. Galbūt per 

daug vaidinama, per daug nori
ma „atrodyti". Kai nustoji norė
ti „atrodyti”, tada nebebijai būti 
ir kvailys, ir neprotingai ką 
leptelėti. Jeigu politikas išdrįs
tų pasakyti: žinot, aš iš tikro 
buvau neteisus, suklydau, tuo
met iškart įgytų gražaus žmo
gaus ypatybių.

Kaip susišneka skirtingai 
mąstantys žmonės? Aš pats gy
venime ieškau taisyklių, kurios 
būtų universalios kaip 10 Dievo 
įsakymų. Neseniai kalbėjau su 
aktorium A. Masiuliu apie J. 
Miltinio principus teatre. Vie
nas jų pasirodė labai svarbus, į 
kurį, mano supratimu, reiktų 
atkreipti dėmesį ir meninin
kams, ir politikams. Taigi Mil
tinis, prieš pradėdamas reži
suoti spektaklį, kalbėdavosi su 
aktoriais: kas juos domina, kuo 
jie gyvena, kokias knygas skai
to, kokius vaidmenis norėtų 
suvaidinti, kokios problemos 
jiems tuo metu aktualiausios ir 
t.t. Po to režisierius pasiūly
davo inscenizuoti pjesę, kuri 
būdavo priimtiniausia akto
riams (dažnai ir pačių aktorių 
pasiūlyta). Miltinis savo este
tiką ir principus įvesdavo į 
spektaklį, tačiau leisdavo skleis
tis aktoriaus-kūrėjo (ne akto
riaus - atlikėjo) valiai.

Tad jeigu politikai važiuotų į 
Lietuvos provinciją susitikti su 
žmonėmis, mažiau juos moky
tų, o daugiau išklausytų, pasa
kykite man, kokia Lietuva tuo
met būtų? Kokie žmonių santy
kiai? Šiuo metu žmonės jaučia, 
kad valdžia yra tarsi nebe jų. 

Išsirenka Seimą, o jis vis tiek 
jiems svetimas, negerbiamas.

Apskritai, egzistuoja toks 
žmonių sąmonės skirstymas į 3 
būvius. Pirmasis-ego būvis: kai 
žmogus gyvena vien tik sau -1, 
y. tam, kad pavalgytų, pasilink
smintų. Lietuvoje tokių žmonių 
dauguma. Antrasis - dualisti
nis, arba opozicijų, būvis, kai 
žmogus jau suvokia save, kaip 
narį kokio- nors vieneto ar ben
druomenės, oponuojančios kitai 
bendruomenei (Vilnius-Kau
nas, miestas-kaimas, prezi- 
dentūra-parlamentas). Vyks
tant šių opozicijų kovai, dažnai 
stengiamasi priešininką paže
minti, nugalėti. Šis lygmuo tar
si aukštesnis už „ego”, bet jis 
irgi niekur nevedantis, nes re
miasi konkurencija ir kova. Kas 
iš to, kad nugalėsi - visuomenė 
laimingesnė nepasidarys.

Trečiasis būvis, aukščiausias 
- yra vienybės arba vienuvos su 
viskuo būvis. Jo Lietuvoje šiuo 
metu itin pasigendama. Nema
tyti net jo ieškotojų - tai labiau
siai baugina. S. Lozoraitis, K. 
Vasiliauskas, V. Orvidas, V. 
Sladkevičius buvo arčiausiai jo. 
Tikėjausi, kad šią nišą Lietu
voje užims Yaldas Adamkus...

Kas Lietuvoje galėtų pakilti 
aukščiau virš visų šitų partinių 
rietenį, kas galėtų mylėti savo 
priešus, atleisti jiems? Juk Die
vas kažkodėl sutvėrė ir nusi
kaltėlius, ir žmogžudžius, ir me- 
lagius, ir vagis, ir uodus, ir 
bimbalus. Mes turime išmokti 
būti vienumoje ir su tuo pasau
liu, kuris mums atrodo sveti
mas. Lengva priimti Dievo tei
kiamą gėrį, bet išmok priimti ir 
tai, kas sunkiau.

- Prieš trejetą metų esate 
spaudoje teigęs, kad Lietu
voje susiformavo poetinio ki
no kryptis. Minėjote Šable
vičių, Stonį, Lapinskaitę. Ar 
poetinis kinas egzistuoja 
Lietuvoje ir šiuo metu?
- Poetinis kinas - nedaug ką 

pasakanti sąvoka. Šią kino kryp
tį vadinčiau ne poetiniu, o as
meniniu autoriniu kinu, netgi 
balansuojančiu tarp dokumenti
kos ir vaidybinio filmo. Jis Eu
ropos festivaliuose mėgstamas. 
Bet ši kino kryptis mažai popu
liari pačioje Lietuvoje, ji neran
da tokio ryšio su žiūrovu, kokį 
rasdavo, pvz., J. Miltinio spek
takliai. Gal čia vėl LRT ir kitų 
TV kanalų nenoras juos propa
guoti, dažniau rodyti. Susidaro 
įspūdis, kad Lietuvos žiūrovai 
truputį kompleksuoti, jie tarsi 
gėdisi lietuviško kino. O juk tu
rime aukščiausios pasaulinės 
prabos avangardinį kiną - J. 
Meko, Š. Barto, A. Stonio, A. 
Matelio...

- Koks, Jūsų manymu, 
turėtų būti santykis tarp 
konkrečių faktų, dokumenti
kos, ir Jūsų, kaip filmo 
režisieriaus, autorinės raiš
kos, asmeninės interpretaci
jos?

- Nėra jokių universalių tai
syklių. Kurdamas kiekvieną 
naują filmą, atsiduri startinėje 
pozicijoje. Jeigu naudoji tuos 
metodus, kurie tiko prieš tai 
kurtam filmui, tai gali greitu 
laiku tapti amatininku, kartoti 
save patį. Kadaise lenkų 
režisierius K. Zanussi mums, 
jauniems Lietuvos režisieriams,

Režisierius Vytautas V. Landsbergis su šeima.

besistažuojantiems Varšuvoje, 
sakė: ar tu būtum Cannes fes
tivalio laureatas, ar visiškas 
naujokas, pradėdamas naują 
filmą, esi toje pačioje starto po
zicijoje. Visada turi galimybę 
aplenkti didelius meistrus, ku
rie yra užmigę ant laurų. Kine, 
kaip ir teatre, galioja daugmaž 
tie patys principai. Tu turi 
įsiklausyti į savo personažą, 
leistj jam kalbėti neprarasda
mas savo valios, kad jis išliktų 
savimi. Paradoksaliai skamba, 
bet lengviau yra kurti doku
mentinius filmus apie tuos 
žmones, kurių nebėra, kurių tu 
negali įžeisti, sumodeliuoti jų 
charakterio, pakreipti jų lem
ties. Portretinis dokumentinis 
filmas yra labai arti mistinio 
„perkodavimo” - sukuriamas 
tarsi personažo paralelinis pa
saulis. Reikia būti itin atsar

Viskas, kas yra planuojama, dažniausiai 
pasibaigia blogai, nes tai ateina 
iš mūsų paviršutinio planavimo, 

neateina savaime iš giliai

giam, nes kartais net netyčia 
galima sumodeliuoti savo per
sonažo gyvenimo permainas. 
Neveltui indėnai taip bijojo fo
tografuotis. Tai yra sudėtinga. 
Aš stengiuosi daryti filmus apie 
Šviesos žmones arba tuos, kurie 
ieško Šviesos. Į tai atsiremda
mas, bandau kurti idealo, die
viškumo užuominą, siekiamy
bę. Mene man įdomu ne tiek 
emocijos ar kokie nors „maraz
mai," o tam tikri principai, są
monės praplėtimo galimybės, 
kurias suvokęs žmogus tampa 
laisvesnis.

- Autoriniame kine daug 
improvizacijos, ekskursų. 
Man regis, pats žanras są
lygoja tam tikrą filmo neuž
baigtumą. Kaip jūs manote?
- Vienu metu reikia kurti 

neišbaigtą, eseistinį filmą, kitu 
atveju - klasikinį filmą su sce
narijum, aiškia fabula, pradžia 
ir pabaiga. Reikia mokėti ir tai, 
ir tai. Jeigu „prisirisi” prie ku
rio nors vieno kūrybos metodo, 
tai gali pradėti „kepti blynus”. 
Yra kūrėjų, kurie pasiekia 
aukštą būvį, o paskui tame lyg
meny tarsi sustingsta. E. Ne
krošiaus kūrybinėje biografijoje 
buvo spektaklių, kurie nepasi
sekė, bet užtat po to režisierius 
pakildavo labai aukštai. Kar
tais reikia nusileisti iki nebe
žinančio, besimokančio, ieškan

čio. Taigi reikalingos ir klaidos.
- Kokios, jūsų manymu, 

turėtų būti optimalios pasto
vumo ir kaitos mene propor
cijos?
- Vienas elementarių logikos 

dėsnių sako, kad pastovumas 
yra regresija. Jeigu nustoji mo
kytis, ieškoti kažko naujo, ne- 
beevoliucionuoji dvasiškai, imi 
degraduoti. T. y. - laikas tave 
aplenkia. Kartais graudžiai juo
kauju, kad kai kurie mūsų ci
vilizacijos žmonės pamaži „at
virsta” į beždžiones. Ne tik poli
tikai. Nemažai beždžionišku- 
mo apraiškų galima rasti ir Lie
tuvos televizijų programose - 
tarkim, puiki veislinė progra
ma buvo parodyta per LNK 
iškart po Naujųjų metų. O kaip 
gražiai atrodo meduje snukius 
viena kitai daužančios jaunos 
patelės per TV 3... Vis mažiau 

tenka kalbėti apie žmogų, kaip 
apie dvasinę būtybę, kurios 
paskirtis būtų išminties, grožio 
ar harmonįjos kūrimas aplink 
save. Neseniai teko skaityti 
vieną antropologinę knygą apie 
rusų mokslininkų ekspediciją į 
Himalajus. Toje knygoje teigia
ma, kad beždžionės yra evoliu
cijos procese sulaukėję bei de
gradavę žmonės, kurie nustojo 
vystytis dvasine, kūrybine link
me, kurių pasaulis suprimi- 
tyvėjo iki elementariausių in
stinktų - valgyti, tuštintis, mie
goti, žaisti, kariauti ir dau
gintis. Tada galvon šauna ir 
dar „šventvagiškesnė” mintis - 
o gal ir kiaulės yra žmonių pa
likuonys, t.y. gal ir kiaulės yra 
degradavę, sukiauliję žmonės. 
Ar ne dėl to jų vidaus organai 
genetiškai yra artimiausi žmo
gaus organams. O kodėl kai ku
riose religijose yra uždrausta 
valgyti kiaulių mėsą? Gal dėl 
to, kad tam tikra prasme kani
balizmas... New Yorke gyve
nantis kino režisierius Jonas 
Mekas kartais liūdnokai sam
protauja, kad civilizacija seniai 
niekur nebesivysto. „O tie, ku
rie kalba, kad mes vis dar kur 
nors vystomės, klysta. Civiliza
cija degraduoja,” - sako Jonas 
Mekas.

- Pakalbėkime apie Jūsų 
sukurtus filmus. Juose esa

ma nemažai nuoširdaus grau
dulio, skaudžios šypsenos. 
Turiu omeny kad ir filmą 
apie bobulytes, kurios višti
dėje įrengė Lietuvos kuni
gaikščių muziejų. Šiame fil
me pateikėte unikalaus gy
venimo būdo interpretaciją.

- Nežinau, aš pats atsakymo 
neturiu. Ne man vertinti savo 
filmus. Nežinau, kas yra geras 
filmas, kas blogas. Juk įdo
miausia - pats ieškojimas. Svar
biausia kine užčiuopti, atpažinti 
informacinius kodus, ženklus, 
struktūras - gal čia literatūros 
studijų Vilniaus universitete 
palikimas. Tačiau to niekad ne
darau specialiai. Kurdamas fil
mą, tiesiog žaidžiu kinematog
rafine medžiaga, kuri graži, 
kurią myliu. Ir noriu, kad tą 
meilę pąjustų žiūrovas, kad at
sipalaiduotų. Stengiuosi nieko 
per daug nesureikšminti, net 
paties kūrybos proceso, gal dėl 
to ir savo studiją pavadinau „A 
PROPOS” - tarp kitko...

- Kaip įmanoma integruoti 
į filmą ar spektaklį univer
saliąsias vertybes, jų kodus, 
ženklus?
- Jeigu kalbėtume apie pir

mykštę kultūrą, tai ji turėjo gy
domosios galios, dvasios atvė
rimo, ji stengėsi apsaugoti žmo
gų nuo piktųjų jėgų veikimo, 
siekė, kad žmogus pajustų die
viškąją harmoniją.

Banaliai šnekant, meninėje 
kūryboje yra tarsi dvi svarstyk
lių lėkštės: vienoje jų - tamsūs, 
negatyvūs dalykai, kitoje - 
šviesūs. Tu turi apsispręsti, ar 
dauginsi tamsą, negatyvų gal
vojimo būdą, ar jį mažinsi... 
Juk tamsos skleidimas - irgi 
tam tikra kūryba, žmonės tai 
mėgsta skaityti, su tuo susita
patinti. Šiuolaikinėje kultūro
je itin populiarus tampa nega
tyvizmas, „marazmas”, kylantis 
iš sadomazochistinio nežino
jimo, kur dėtis ir ką veikti šia
me gyvenime. Įvardinčiau tai, 
kaip savotišką „alkoholizmo 
kultūrą”, kuri eksponuoja savo 
pasimetimą, kuri gimsta iš 
pykčio, pagiežos, gailesčio sau. 
Kartais net atrodo, kad dalis 
dabartinės kultūros yra kuria
ma nesąmoningame pagirių 
būvy, kai tave drasko baimės, 
kompleksai, nežinojimas, kaip 
gyventi, kai norima kitiems 
įteigti: gyvenimas blogas, nėra 
Dievo, nėra prasmės. Tai save 
naikinanti kultūra.

Nukelta j 2 psl.
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„Kristaus kančia” šių laikų žiūrovams
KĘSTUTIS A, TRIMAKAS

Rogier van der Weyden (1400-1464). „Nukryžiavimas” — triptiko detalė.

Amerikietis režisierius Mel 
Gibson dramatiniais veikalais 
yra ne tik įrodęs savo, kaip re
žisieriaus, sugebėjimus, bet 
taip pat, ypač paskutiniu laiku 
- savo vidinę asmenybės bran
dą, tačiau vienu metu jis jau
tėsi „sukaustytas izoliuojančios, 
pasibaisėtinos tuštumos jaus
mų ...Jis atsidavė maldai, pra
šė Dievo pagalbos ir iš tos 
tuštumos išėjo kitoks — gilesnis, 
tampresniu ryšiu su Dievu, ir 
su mintimi, kurią brandino 
daugiau kaip dešimt metų - su
kurti filmą apie Kristaus kan
čią.”

Filmo genezė ir tikslas

Mel Gibson aiškinimu, šio fil
mo tikslas yra aletheia (grai
kiškas žodis, kilęs iš Homero 
aprašytos, užmarštį sukelian
čios upės Lethe\ aletheia reiškia 
prisiminimą to, kas užmiršta, 
bet ką reikia prisiminti). Anot 
jo, šių laikų supasaulėjusių 
žmonių siekis yra pamiršti es
minę tikrovę. Pati svarbiausia 
tikrovė yra Dievas ir Kristaus 
meilė mums. Gibsonas pats 
tapo išvaduotas iš tuštumos gy
vai prisiminęs Kristaus meilę, 
matomą Jo kančioje. Jis sukūrė 
filmą „Kristaus kančia”, kad 
padėtų šio laiko žmonėms gyvai 

prisiminti: 1. Kokia didelė ir 
baisi buvo Kristaus kančia ir 2. 
kokia nepaprastai didelė buvo 
Jo meilė mums iškenčiant tą 
kančią. Jo teigimu, šis filmas 
yra įsigilijimo į save ta prasme, 
kad filmą stebintysis išgyvena 
Kristaus kančios įvykius, kurie 
kartu su Jo meile lieka ne- 
beužmirštamai prisimenami.

Jėzaus Motina pati yra tobuloji Moteris, 
visa būtimi reaguojanti į Sūnaus kančios 
būseną. Ji pati yra įsikūnijusi Kristaus 

meilės Neužmirštuolė

Šį filmą laikantys Holywood 
„padaru” yra visiškai nesusi
pažinę su jo geneze ir su kai 
kuriais kitais faktais, pa
vyzdžiui, kad jo režisierius fil
mo statymo metu kasdien daly
vavo šv. Mišių aukoje ir nuolat 
tardavosi su katalikų specialis
tais.

Kristaus kančia ir jos prasmė 
yra skelbiama jau du tūkstan
čius metų. Ji buvo žmonėms pa
teikiama žodžiu, vaizdu ir gar
su, evangeline, liturgine ir me
nine forma. Mel Gibson ekrano 
viekalas išsiskiria iš visų kitų 
tuo, kad daugiau negu kiti per
duoda Kristaus kančios tikrovę 
- t. y. taip, kaip tikrai yra įvy

kę, paties popiežiaus Jono Pau
liaus II žodžiais po to, kai jis tą 
filmą matė: „Taip yra, kaip yra 
buvę” (žodžiai reikšmingi, bet 
nelaikytini oficialiu filmo pa
tvirtinimu).

* * *
Šiame straipsnyje mano už

davinys yra apsvarstyti: 1. teo
logiškai pagrįstą filmo turinį ir

2. tas dvasiškai psichologines 
sąlygas, kuriomis filmą stebin
tys savo sieloms sulaukia gerų 
vaisių.

Kūrinio turinys

Filmas per dvi valandas paro
do Jėzaus gyvenimo pabaigą, 
nuo agonijos Alyvmedžių sode 
kančios išvakarėse iki Jo mir
ties ant kryžiaus Golgotos kal
no viršūnėje sekančią dieną. 
Filmo turinys yra: 1. įvykiai ir 
2. jų reikšmė. Įvykiai - dau
giausia, tiesiog pažodžiui iš 
Evangelijų. Prasmė - plačiau iš 
viso Šventojo Rašto parodytas 
Jėzaus Kristaus, kaip žmones 

savo baisia kančia išganančio, 
be galo juos mylinčio Skausmo 
vyro vaidmuo. Turinys yra 
vientisas, bet čia suminimi du 
jo aspektai, nes pastebima, kad 
nemaža filmo žiūrovų lengviau 
paveikiami filme įvykių vaiz
dais, negu tų įvykių prasme 
(kai kurie tiesiog reaguoja, tar
si filmu perduodamos prasmės 
nebūtų).

Įvykiai, asmenys, Kristaus ir 
kitų žmonių žodžiai yra paimti 
iš Evangelijų (žodžiai sakomi 
aramėjų, hebrajų ar lotynų — 
originaliomis to meto kalbo
mis.) Vienur kitur įvykiai pa
pildomi įvykiais ir vaizdais, ku
rie sieja, riša įvykius ar iš
ryškina jų reikšmę ar prasmę 
(apie tai - kiek vėliau). Ta pras
me, turinys yra evangelinis, 
biblinis, t.y. vaizdais ir garsais 
perduota Evangelijos dalis, 
skelbianti Kristaus kančią ir 
mirtį.

Kūrinio turinys, kuriame yra 
sutelkta įvykius paaiškinanti 
prasmė, taip pat paimtas iš 
Šventojo Rašto. Jo nėra tiek 
daug, bet jis yra esminiai svar
bus: jei filmą stebintysis neat
kreips į jį pakankamo dėmesio, 
jis gali likti žiūrovu, o ne kon
templiatyviai, įsijautusiai išgy
venančiuoju; pavyzdžiui, viso 
filmo įvadinis užrašas: „Jis mū
sų negalias prisiėmė, mūsų 
skausmus sau užsikrovė... Jis 
buvo sužalotas dėl mūsų nusi
kaltimų... ir jo žaizdomis mes 
buvome išgydyti” (Iz 53, 4-5).

Suglaustai, filmas rodo, kad 
Kristus nepaprastai kentėjo, o 
pateikta prasmė pasako kodėl... 
Abi šio turinio dalys tampriai 
siejasi: viena be kitos negali 
būti. Tad kalbėdami apie tu
rinį, atskleidžiame jo abiejų as
pektų dramatišką žaismą, kuris 
kaip tik ir paveikia įvykius ste
bintį asmenį tapti į juos įsijau
tusiai išgyvenančiuoju.

Atkalbėjimas nuo kančios 
Alyvmedžių sode

Išviršiniai, faktiškai pirmame 
įvykyje rodoma tai, kas apra
šoma Evangelijose: numatyda
mas savo kančią, vakare Jėzus 
sielvartauja, bet apsisprendžia 
vykdyti Dievo, savo Tėvo, valią 
- kentėti. Tame jau parodomas 
Jo noras - motyvas Jo kančiai: 
klusnumas Dievui.

Dar daugiau: šiame epizode 
atskleidžiama dar gilesnė, teo
logiškai - bibliniai ir evangeli- 
niai pagrįsta Jo kentėjimo pras
mė, Jo vaidmuo visos žmonijos 
išganymo istorijoje. Į tai veda 
viena Evangelisto užuomina po 
Jėzaus gundymų Jo misijos 
vykdymo pradžioje. Gundytojui 
nepasisekus Jo, kaip Mesijo, 
nukreipti į nudvasintą, mate
rialistinį „mesijavimą”, Gundy
tojas „atsitraukė nuo Jo iki lai
ko” (LK 4, 13). Teologų aiški
nimu, tas laikas buvo atėjęs Jė
zaus kančios metu, jau jos iš
vakarėse, kurias pats Jėzus 
pavadino „tamsybių siautėjimu” 
(LK 22, 53).

Tuo teologiniu pagrindu pa
siremdamas, filmo režisierius 
filmą pradeda Jėzaus agonija 
Alyvmedžių sode ir šėtono pas
tanga Jį atitraukti nuo žmonių 
išganymo darbo, Gundytojas 
pasirodo ne kaip Baisusis (tra
diciškai, velnias, su ragais), bet 
kaip siluetas (vieni jame mato 

šaltą moterišką, kiti įžiūri her
mafroditišką, vyro-moters vei
dą. Tokia neaiški, maišyta po
vyza tinka žmogumi apsimetu
siam šėtonui. Sielvarte esan
čiam Jėzui jis pasiūlo savanau
dišką savisaugą žadinančią ir 
aukos dvasią griaunančią pas
tabą: „Joks vienas žmogus ne
gali nešti visų žmonių nuo
dėmės. Joks. Bet kada. Ne. Nie
kada”. Paskutinės frazės yra 
kontrastiškos, maišančios pro
tą, aptemdančios, keliančios 
abejonę. (Jėzaus atsakymas bus 
labai tiesus ir aiškus: Tėvo va
lia).

Dar plačiau ir giliau: Dievo 
apreiškimas, surašytas Šventa
jame Rašte, skelbia, kad žmo
nija yra blogio pažeista, kovoje 
tarp Dievo ir blogojo, viliojan
čia nuodėme atitraukiančio 
žmones nuo Dievo. Apie tai by
loja pirmoji Dievo apreiškimo 
knyga simboliniu įvaizdžiu, žmo
nes sugundžiusia gyvate, ku
riai išpranašaujama, kad Mo
ters palikuonis kovoje su

Jėzaus ir Jo Motinos kančia išgelbsti, 
išlaisvina žmones iš blogio. Motina eina 
ten, kur Jėzus, lydi Jį ir savo nuolatiniu 

artumu Sūnų stiprina

traiškys galvą. Tuo metu, kai 
šėtonas šnabžda, kad Jėzui, vie
nam žmogui, visų žmonių našta 
per sunki, iš po tamsaus silueto 
apdaro išlindusi gyvatė nuš
liaužia prie Jėzaus ir rangosi 
apie Jo kojas... Stiprus trenks
mas! Staigiu kojos judesiu Jė
zus sutraiško gyvatės galvą 
(Dievo pažadas įvykdomas). Jė
zus nepasiduoda gundymui, bet 
ryžtingai sutinka vykdyti Tėvo 
valią. Ir tuoj pasirodo Judas su 
kareivių gauja Jį suimti.

Kosminė kova tarp gėrio ir 
blogio

Šitokiu bibliniai pagrįstu vaiz
du filmas įveda Jėzaus kančią į 
visuotinę žmonių išganymo is
toriją ir į kosminę Dievo ir šė
tono, Gėrio ir blogio, kovą 
žmonijos arenoje. Visame tame 
Jėzus užima centrinę vietą. 
Tuo įvadiniu, pirmu epizodu 
nurodomas Jėzaus vaidmuo, ir 
suteikiamas motyvas, kodėl Jė
zus taip nepaprastai daug ken
tėjo, nes Blogis visa savo neapy
kanta kurstė savo „palikuonis” 
visaip kankinti Jėzų, kad Jis 
sukluptų, o Jėzus visa savo 
meile iškentėjo, kad žmones iš
gelbėtų, nes Jis - Dievo pa
žadėtas Moters Palikuonis, ku
ris sutraiško gyvatės galvą.

Blogio siluetas pastebimas 
ten, kur vyksta veikla prieš Jė
zų. Jis neagituoja, bet užtenka 
jo tylaus buvimo, jo nebylios 
įtakos: ir Sinedriono narių ne
apykanta kyla, ir minia prieš 
Jėzų siunta, ir Judas eina iš 
proto ir pasikaria, ir kryžiaus 
kelyje Blogio siluetas slenka ki
toje kryžiaus kelio pusėje, 
priešingoje nuo tos, kuria eina 
Jėzaus Motina. Vienu metu tas 
siluetas pasirodo nešąs pri
dengtą baltą kaip negyvėlį, de
formuotą, o vis dėlto gyvą, kū
dikį su iškreiptu veidu (tai, 
atrodo, simbolinis vaizdas viso 
to, ko siekia Blogis - iškreipti 
Dievo kūrinį, žmogų). Tik 
pačioje pabaigoje, kai Jėzus, 

pakėlęs visų žmonių kaltes 
savo kančia ir mirtimi, jas nu
plauna ir išlaisvina,. Gundyto
jas, suvokęs, kad pralaimėjo, 
suklykia baisiu balsu, pasiunta, 
plėšosi, mažėja, nyksta, o vos 
įmatomą iš jo telikusį tašką 
kažkokia jėga nubloškia nuo 
žemės paviršiaus.

Išpranašautas Mesijas - 
Skausmo vyras

Pačioje filmo pradžioje, dar 
prieš bet kokį vaizdą, pasirodo 
įvadinis teiginys.

„Jis mūsų negalias prisiėmė, 
mūsų skausmus sau užsikro
vė... Jis buvo sužalotas dėl mū
sų nusikaltimų... ir Jo žaiz
domis mes buvome išgydyti (Iz 
53, 4-5).

Ta ištrauka iš Izaijo prana
šystės, kad Mesijas bus Skaus
mo vyras, tampa viso filmo leit
motyvu, vedančiąja mintimi. 
Nors nebepakartota, bet ji tarsi 
primenama kiekviename kan
čios epizode. Tai visų skau

džiausiu Jėzaus kančių pras
mė, prisimintina kiekviename 
Evangelijoje minimame ir filmo 
ekrane rodomame epizode: su 
Juo nesiskaitymas, Jo daužy
mas, niekinimas, kančia ant 
kryžiaus ir mirtis.

Ne vien Izaijo pranašystė, bet 
ir dvidešimt antroji psalmė čia 
prisimenama, kurią Jėzus kal
bėjo, kabodamas ant kryžiaus: 
„aš esu kirminas, ne žmogus... 
išjuoktas...paniekintas... visi ma
no kaulai išnarstyti... galiu sus
kaičiuoti visus savo kaulus” (Ps 
22, 7, 15, 18).

0 tačiau ši Kristaus kančia 
nuo pat pradžios iššaukia ap
linkinių žmonių širdžių pasi
keitimą. Kryžiaus kelyje sutik
tai Motinai Jis pasako: „Mama, 
štai tuo aš visa darau nauja”. 
Bet pirmiau apie savo, kaip 
Skausmo vyro, didžiąją Bendra
darbę.

Motina kenčiančio Sūnaus 
artumoje

Marija yra ta išpranašauta 
Moteris ir Jos Palikuonis yra 
Jos Sūnus, Jėzus, Skausmo vy
ras, kurio motina Marija sutiko 
būti. Kaip Motina, Ji visada 
yra šalia Jo. Kai tik apaštalas 
Jonas Jai praneša, kad Jėzus 
yra suimtas, Ji (lydima jo ir 
Marijos Magdalietės) eina ten, 
kur Jėzus, lydi Jį, stebi ir savo 
nuolatiniu artumu, o kada jų 
akys susitinka, tai ir žvilgsniu 
Sūnų stiprina. Taip per visą 
Jėzaus kančios laiką: įspūdinga 
yra Motinos intuicija, kuri jai 
nurodo tą vietą, kur jos Sūnus 
yra rūsio požemyje kalinamas 
surakintas: visu kūnu Ji atsi
gula ant akmeninių grindų ir 
suklusta, o Jos Sūnus žemai po 
storu grindų klodu grandinė
mis surakintas junta Ją jau
čiančią Jį. Ir taip per visą 
kančios kelią iki pat Golgotos ir 
kryžiaus.

Motina mato Sūnų žiau
riausiai plakamą, sušluosto Jo 
išlietą kraują Piloto žmonos 

Klaudijos duotomis skepetomis, 
lydi Jį, kryžių nešantį, susitin
ka Jį kaip tik, kai Jis parkrinta 
ir pasako Jam tuos pačius pa
guodos žodžius, kuriuos sakė 
Jam vaikystėje parkritus: „Sū
nau, aš esu čia...” Į tai Jėzus 
Jai atsako savo ir Jos kančią 
įprasminančiais žodžiais: „Ma
ma, štai tuo aš darau visa nau
ja”. Tais žodžiais Jis parodo 
Jai, kad Jo visas dėmesys 
kančioje nukreiptas į tai, kad ta 
Jo ir Jos kančia išgelbsti, 
išlaisvina žmones iš blogio. Jos 
žodžiai, Jėzui, kabančiam ant 
kryžiaus, parodo, kad ir Jos dė
mesys yra nukreiptas ta pačia 
linkme: „Kūnas ir mano kūno... 
Mano širdies Širdis...Sūnau, 
leisk man numirti su Tavimi”. 
Ji visa Jo aukoje...

Kai kurie filmą mačiusieji 
mano, kad jame vaizduojama 
Jėzaus Motina parodo per ma
žai skausmo jausmo. Jos veide 
skausmo buvo ir kai kada 
ašaros, bet tai buvo labai gilus 
vidinis skausmas. Atrodo, kad 
filmo režisierius tuo skausmo 
išraiškos santūrumu norėjo 
parodyti Mariją, visiškai tobu
lai atliekant savo, kaip prie 
savo Sūnaus kančios visiškai 
tobulai savo vidiniu skausmu 
prisidedančios, Motinos vaid
menį: Ji pati buvo taip labai 
įsijautusi Jėzų stiprinti savo 
artuma, kad, rodos, Jos stiprus 
jausminis išsiliejimas į išorę 
kenktų jai stiprinti Sūnų.

Man kilo mintis, kad Jėzaus 
Motina pati yra tobuloji Mote
ris, nei sekundės neužmirštan
ti, bet visa būtimi reaguojanti į 
Sūnaus kančios būseną, kas 
akimirką prisimenanti tai, kas 
yra prisimintina - visa savo bū
sena už žmones kenčiantį Die
vo Sūnų. Ji pati yra įsikūnijusi 
Alethea, Kristaus meilės Neuž
mirštuolė.

Kristus savo kančia visa 
daro nauja

Kas yra tai, ką Jėzus (filme: 
sutiktai Motinai tartais žo
džiais) „daro nauja”? Kančios 
kelyje vienas po kito Jėzaus yra 
paveikiami asmenys. Pirmasis
- dar Alyvmedžių sode: vyriau
siojo kunigo tarnas Malkus, ku
riam, Petrui nukirtus ausį, 
Jėzus tuoj pat vėl prigydo (Lk 
22, 50-51), iš nuostabos, Jėzaus 
netikėtu gerumu paveiktas, 
nebevykdo suėmėjo pareigų, te
mato Jėzaus gerumą. Jo paties 
išsigynusi Petrą Jėzus vienu 
žvilgsniu sugrąžina prie savęs
- į gailestį (LK 22, 61-62).

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Filmas apie Kristaus 
kančią primena, ko 
neturėtume pamiršti.

Jėzus Kristus prisikėlė 
iš numirusiųjų.

Lietuviškieji Velykų 
papročiai. Laiškai iš 
Vilniaus: grafiti.

Netekome rašytojo, 
dramaturgo Algirdo 
Landsbergio. Leidiniai
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Knygnešys Juozas Masiulis
„Kelk iš kapo Lietuva, amžius išgulėjus, Tau 

išaušo jau diena, gana bus kentėjus...”
Mano tėvelis, Juozas Masiu

lis, šio knygyno steigėjas, gimė 
1864 metais Prastavonių kai
me, ant Daugyvenės upelio, Še
duvos parapijoje, karališkų 
ūkininkų Izidoriaus ir Veroni
kos Masiulių gausioje šeimoje 
septintuoju. Pagal giminaičių 
pasakojimus tėvelis buvo geras 
šposininkas ir linksmindavo 
šeimą sąmojum bei išradingu
mu. Jį vadindavo pagranduku, 
nes buvo jauniausias šeimos 
narys.

Iki 1888 m. jis darbavosi su 
broliais ir seserimis tėvų ūkyje. 
Po jo tėvelio Izidoriaus mirties, 
vyriausias sūnus Baltramiejus 
perėmė ūkį, sukūrė savo šeimą, 
o broliai ir seserys išsisklaidė 
po „margą svietą”.

Juozas susirado darbo Pa
nevėžyje, seserų Jokubauskai- 
čių prekybos namuose, buvu
sioje Šeduvos gatvėje, netoli 
turgaus aikštės.

Pasipraktikavęs prekyboje ir 
įgijęs patyrimo, tėvelis pradėjo 
kurti savo verslą ir jau 1890 
metais, su vyresnio amžiaus 
partneriu dėde Kuzma, pradėjo 
prekiauti šiuose pačiuose na
muose, kuriuos vėliau, dar 
prieš 1914-1918 Didįjį karą, 
įsigijo kaip nuosavybę. Tuo lai
ku tėvelis prekiavo įvairiau
siais dalykais, nuo maisto iki 
aprangos, net įvairiausiomis 
žolelėmis, įskaitant didelę pa
klausą turėjusius prieskonius, 
kaip činčibierį, trejas devyne- 
rias ir devyndrekį, o taip pat 
lietuviška spauda - maldak
nygėmis, elementoriais, knygo
mis, nepaisant spaudos draudi
mo metų. Lietuviškas spaus
dintas žodis keliavo slaptais 
keliais iš Tilžės Jagomasto 
spaustuvės, per Martyną Jankų 
ant Nemuno ir šiauliškį Jaka- 
vičių. Galima pridurti, kad tais 
pačiais slaptais keliais, bet tik į 
atvirkščią pusę, buvo suorga
nizuota emigracija į Ameriką. 
Tėvelis ne tik Panevėžyje slap
tai lietuvišką spaudą platino, 
bet jąja aprūpindavo ir visą 
tinklą vadinamųjų „bagamaz- 
ninkų”, kurie atlaidų ir kitų 
švenčių metu, pasistatę prie 
bažnyčių savo prekystalius ir 
palapines, pardavinėdavo ries
tainius, saldainius, sausainius, 
kad ūkininkai galėtų parsivežti 
namo „kermošavo” vaikams, o 
taip pat ir uždraustus dalykus 
„iš po skverno”. Uždraustųjų 
dalykų tarpe buvo ne tik kny
gos, bet ir smulkūs ginklai - 
lietuviai, ypač panevėžiečiai, 
jau tada buvo geri priešca- 
riniai revoliucionieriai. Už ne-

TURINYS
Gerbiamas knygnešio 
palikimas.Lietuviškas žodis 
keliaus po JAV.

Paulius Jurkus išskrido 
su juodvarniais. Kuo dar 
gali pasigirti Kaunas?

Nauja knyga apie dail.
Antaną Tamošaitį.

Tekstiliniai paveikslai.
Parodą New Yorke 
priglaudė LR konsulatas. 
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atveždavo iš Rygos, Vokietijos 
ir Prancūzįjos. „Mandrūs” ap
rangos dalykai ir medžiagos 
turėjo gerą pasisekimą. Vėliau, 
apie 1932 metus, į prekybą 
įsijungė sesutė Ona, kuri, bai
gusi Panevėžio mergaičių gim
naziją ir išėjusi komercinius 
mokslus Belgijoje bei Pran
cūzijoje, buvo dideliu ramsčiu 
prekyboje.

Tėvelis buvo įsijungęs į visų 
sričių visuomeninį Panevėžio 
gyvenimą. Jis buvo ir miesto 
taryboje, ir tretininkų pirmi
ninku, ir katedros fundato
rium, ir Lietuvos Banko diskon- 
komisijoje, ir t.t. Jo populiaru
mą liudija ir tai, kad Šv. Juoza
po, tėvelio patrono, dieną Pa
nevėžio gaisrininkų orkestras 
ateidavo prie namų ir pasvei
kindavo jį su „varduvėmis” su 
muzika.

Tėvelis mirė plaučių užde
gimu 1940 m. 1941 m. birželio 
mėn. sovietiniai sunkvežimiai 
jau buvę atvažiavę į namus šei
mos išvežti, tačiau, Panevėžio 
lietuvių komunistų įspėtai, ma
mai su seserim pasitraukus pas 
gimines į kaimą, nuo ištrėmimo 
buvo išsigelbėta, 1944 metais, 
sovietų kariuomenei vėl žen
giant į Lietuvą, mama su se
sute pabūgo ir pasitraukė 4 
Vakarus iki pat JAV. Mama ten 
mirė prieš 30 metų, o sesutė 
Ona tebegyvena JAV, bet jos 
sveikata, deja, per silpna ir ne
leidžia ryžtis didelei kelionei.

Žemiau pasirašęs, aš, Jonas 
Masiulis, gimęs šiuose namuo
se, baigęs 1930 - Vytauto Di
džiojo - metais Panevėžio vyrų 
gimnaziją, studijavo ekonomiją 
ir privatinius finansus Pary
žiuje, nuo 1934 metų rudens 
dirbo Kaune, Lietūkyje-Lietu- 
vos žemės ūkio kooperatyvų są
jungoje iki 1940 metų liepos 13 
dienos, kuomet su žmona lietu

legalią prekybą knygomis, tė
veliui teko nukentėti. Caro ad
ministracija jį buvo du kartus 
išgrūdusi iš Vilniaus guberni
jos Rusijos gilumon. Tačiau abu 
kartus iš tremties pavyko gana 
greit sugrįžti, išsiprašius gu
bernatoriaus malonės, kaip tė
velis pasakojo, „per virtuvę”, 
t.y. per gubernatoriaus namuo
se dirbusios vienos geraširdės 
lietuvaitės virėjos protekciją - 
užtarimą.

Visi reikalai pagerėjo, kai 
pagaliau Lietuvai buvo suteikta 
spaudos laisvė ir jo knygynas 
pradėjo veikti legaliai nuo 1905 
metų. Pagal tėvelio pasakojimą, 
žmonės buvo taip laimingi, 
galėdami jau be baimės viešai 
pirkti ir skaityti spaudą savąja 
gimtąja kalba, kad knygas pirk
davo per daug nežiūrėdami į jų 
pavadinimus, svarbu, kad sa
vos. Prekyba ėjo gerai. Kny
gyne buvo ir rusiškos, ir len
kiškos literatūros, ir laikraščių 
bei žurnalų. Didelę knygyno 
dalį užėmė dievocijonalinių pre
kių skyrius, kur, šalia maldak
nygių, buvo škaplerių (namie 
gamintų), rožančių, kryželių, 
medalikėlių, grandinėlių, šven
tųjų paveikslų ir paveiksliukų, 
žvakių ir t.t. Visą tai būdavo 
reguliariai pašventinama.

Šalia knygyno veikė rašo
mųjų dalykų krautuvė.

1913-1914 metais tėvelis lei
do savąjį Masiulio lietuvišką 
kalendorių su oro prognoze vi
siems laikams, su švenčių ir at
laidų datomis, su patarimais 
ūkininkams, sveikatos patari
mais, juokais, apsakymėliais.

Tėvelis namus organizavo, 
kaip ūkį. Didelis, šalia namų 
esantis, sklypas buvo aptvertas 
tvora, jame buvo ir gėlių dar
želis su suoleliu, kaip kaime, ir 
obelų, ir kriaušių su inkilėliais 
špokams, ir agrastų, ir serben
tų krūmų, ir įvairių daržovių, vaite, gimusią Paryžiuje, sūnu- 
Kieme buvo šulinys, o šalia jo 
nemažas medinis sandėlis, ku
riame buvo laikomos malkos 
žiemai, dirbtuvėlė antkapi
niams akmens paminklams ir 
metaliniams kryžiams. Kadan
gi šeimyna buvo nemaža, įskai
tant apie dešimtį bendradarbių 
ir pora priglaustų senesnio 
amžiaus giminių, kurie visi gy
veno ir buvo maitinami šiuose 
namuose, susidarydavo pakan
kamai atliekų ir jovalo parše
liui, kurį paskersdavo pats tė
velis ir pagamindavo visai šei
mai, kumpių, dešrų, kurias 
rūkydavo sode, kad užtektų il
gam laikui. ,

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę 1918 metais, knygynas 
buvo išleidęs kelis tautinius at
virukus su senąja vėliava - ža
lia, balta, raudona, o vėliau ir 
su geltona, žalia, raudona spal
va, su patriotiniais užrašais, 
kurių vieną dar atsimenu, be
rods: „Kelk iš kapo Lietuva, 
amžius išgulėjus, Tau išaušo jau 
diena, gana bus kentėjus” -...

Tėvelio partneris VI. Kuzma 
mirė Didžiojo karo pradžioje. 
1908 metais tėvelis sukūrė savo 
šeimą, vedęs Juzę Kuzmaitę, 
kilusią iš Pumpėnų, augino 
dukrą Oną, gimusią 1909 m., ir 
mane, gimusį 1911 metais. Ma
mytė buvo labai energinga ir 
greit įsteigė dar vieną krautu- 
vę-galanterijos prekių, kurias

mi, dukrele, žmonas sesutė ir 
mama pasitraukė į Prancūziją, 
tikėdamasis, kad karas tuoj 
baigsis ar bus galima grįžti 
namo. Deja, teko laukti iki 1991 
metų, kada, grįžus ir apsigyve
nus pas pusbrolį irtž. Tadą Ma
siulį Vilniuje, pradėta dirbti 
bendrojoje Lietuvos - Didžio
sios Britanijos įmonės „Litime- 
ga” valdyboje Vilniuje. 1991 m. 
man buvo atstatyta Lietuvos pi
lietybė ir 1992 m. Panevėžio 
miesto savivaldybė, kuri nuo 
1945 m. administravo namus ų; 
knygyną, grąžino visą nuosavy
bę man, kaip tėvelio Juozo Ma
siulio įpėdiniui.

Reikia pažymėti, kad knygy
no veikla nesustojo nei per 
Pirmą didįjį karą, nei per 
Antrąjį, nei per sovietinius lai
kus. Dalis bendradarbių liko 
dirbti knygyne ir po 1945 metų. 
Valerija Paulavičiūtė knygyne 
besidarbavusi jaū nuo 1931 
metų, po 1945 metų jame dirbo 
ir vadovavo, o Apolonija Skar- 
žauskienė, knygyne pradėjusi 
darbą 1977 m: ir vėliau jam va-
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Švenčiant 90 metu nuo knygyno 
oficialaus atidarymo, galima priminti, 
kad šiuose namuose Juozas Masiulis 

slaptai platino lietuvišką spaudą 
prieš šimtą metų!
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dovavusi, ir dabar yra knygyno 
direktorė. Ji sėkmingai tęsia 
darbą su šauniomis bendra
darbėmis — buhaltere Nijole 
Gudiene, Regina Likiene (dir
bančia nuo 1980 metų), Ada Vo- 
sylienė (dirb. nuo 1984 m.), Lo
reta Dovidonyte (dirb. nuo 
1988), Zina Skaržauskaite bei 
Brone Pranskietiene.

Galima pridurti, kad nei vie
na bendradarbė nebuvo atleista 
savivaldybei atstačius nuosavy
bę.

Iš savininko pusės dabar kny
gynu daugiausia rūpinasi duk
relė Karolina-Nendrė, o na
mais - jos vyras Arūnas Pa
liulis. Namai buvo reikalingi 
rimto remonto. Arūnui teko 
dengti naują stogą, tvirtinti pa
matus, keisti vamzdžius, atnau
jinti patalpas. Karolina - 
Nendrė rūpinasi, kad knygyne 
būtų daugiau užsienietiškų, ypač 
prancūziškų, angliškų knygų ir 
spaudos, ko knygyno lankytojai 
pageidavo, atsakydami į pra
vestą anketą.

Švenčiant 90 metų nuo kny
gyno oficialaus atsidarymo, ga
lima priminti, kad šiuose na
muose tėvelis slaptai platino 
lietuvišką spaudą prieš šimtą 
metų!

Jonas Masiulis

Post Scriptum
a. Knygnešių gadynės, Lietu
viškos spaudės atgavimo šimt
mečio proga, šį straipsnį apie 
savo senelį, Lietuvos knygnešį 
Juozą Masiulį, kurio šeima, 
artėjant antrąjai sovietinei oku
pacijai, pasitraukė į Vakarus, į 
Prancūzįją, dienraščiui Drau
gui prašė įteikti šio knygnešio 
anūkė Karolina Masiulytė-Pa- 
liulienė, paaiškinusi, kad tą 
straipsnį prieš keletą metų per
rašė ir teises į jį suteikęs, dabar 
jau miręs šio knygnešio sūnus 
Jonas Masiulis. (Straipsnis nie
kur neskelbtas).

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, knygnešio J. Masiulio 
anūkė Karolina Masiulytė-Pa- 
liulis tuoj grįžo į Lietuvą, Pa
nevėžyje atgavo savo senelio 
nuosavybę - knygyną, jį atnau
jino, praplėtė. Negana to! Ji 
Lietuvoje įkūrė to knygyno tink
lą - dabar Juozo Masiulio var
do knygynai veikia ne tik Pane
vėžyje, bet ir Kaune, net du - 
sostinėje Vilniuje, kurių vienas 
pavadintas „Prancūziška kny
ga” veikia prie pat Prancūzijos 
Kultūros centro.

Įsidėmėtina, kad Karolina 
Masiulytė-Paliulienė, knygyno 
šeimininkė, savotiškai tęsia sa
vo senelio veiklą - knygnešys
tę.
- Aš šiuolaikinė prancūziškų 

knygų knygnešė. Dabar į Lie
tuvą jos keliauja sunkveži
miais, o iš pradžių - tik mano 
lagamine, - kalbėjo Karolina, 
pridurdama, kad J. Masiulio 
knygynai dabar prekiauja ne 
tik prancūziškomis, bet ir kitų 
šalių knygomis. Čia naudoja
mos modernios knygų paieškų 
programos leidžia užsisakyti 
beveik visas knygas, išleistas 
Europoje ir JAV.

Prekiaujama ir lietuviškomis 
knygomis, rengiamos knygų pa
rodos ir pristatymai, susitiki
mai su autoriais, leidėjais. Kny
gas, išleistas Lietuvoje ir kitose 
pasaulio šalyse, čia galima už
sisakyti el.p.librairie@masiulis.lt
- Mūsų knygynas turi ir lei

dyklos teises, todėl plėsime ir 
leidybą, - tęsia Karolina Ma
siulytė-Paliulis. - Ateina toks 
metas, kai lietuviškos knygos 
bus sparčiai verčiamos į kitas 
kalbas. Daugelis norės žinoti, 
kas ta Lietuva, kokia jos lite
ratūra. Pradžia jau yra - nese
niai išleistas lietuvių autorių 
novelių rinkinys. Jis buvo pla
tinamas praėjusių metų pabai
goje Normandijoje surengtame 
ir Lietuvai skirtame Šiaurės 
šalių festivalyje „Les Boreales”.

Iš tiesų, Juozo Masiulio pali
kuonys tęsia knygnešių šeimos 
tradicijas. Tik šį kartą jų nusi
tiesia į Prancūziją, kitas vak
arų šalis.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Maža tauta su dideliu

Lygiai prieš metus, po sėk
mingų dviejų menininkų iš Lie
tuvos gastrolių su programa 
„Kelias į karūną”, skirta kara
liaus Mindaugo 750 metų ka
rūnavimo ir Lietuvos valstybės 
įkūrimo jubiliejui, aktorius ir 
skaitovas Egidijus Stancikas 
šiandien šiltai prisimena, kaip, 
išskrendant iš Čikagos į Lie
tuvą, JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė už
siminė, kad būtų malonu Ame
rikoje pamatyti naują progra
mą. Idėjų nestokojančiam akto
riui gimė mintis apie progra
mą, skirtą lietuviško spaudos 
žodžio draudimo panaikinimo 
ir išlaisvinimo 100-mečiui. Me
nininkas puoselėjo viltį ap
žvelgti visą per 500 metų 
nueitą lietuviško rašytinio žo
džio kelią. Programą nutarė 
pavadinti „Žodžio kelias”.

Idėjos įgyvendinimo ir pri
siimto uždavinio sunkumą ak
torius Egidijus Stancikas paju
to, tik pradėjęs rinkti medžia
gą. Medžiagos tokiam projektui 
įvykdyti išties yra labai daug. 
Laukė didelis darbas, užiman
tis daug laiko. Dėkingumas už 
šiltą priėmimą su programa 
„Kelias į Karūną", pagarba vi
sai Amerikos Lietuvių Bend

Mindaugas Jankauskas. Egidijus Stancikas.

Karolina Masiulytė-Paliulis prie savo senelio knygnešio Juozo 
Masiulio portreto, kabančiojo vardu pavadintame knygyne.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

žodynu
DŽIULJETA KULVIETIENĖ

ruomenei ir asmeniškai Kultū
ros tarybos pirm. Marijai Re
inienei, aktorių ir skaitovą Egi
dijų Stanciką įpareigojo su 
didžiule atsakomybe imtis nau
jos idėjos įgyvendinimo.

E. Stancikas perskaitė visus 
akademiko Zigmo Zinkevičiaus 
Lietuuių kalbos istorijos tomus, 
visą įmanomą gauti medžiagą 
apie knygnešius. Daug litera
tūros ir pageidaujamos medžia
gos rado Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekoje. Aktorius 
pripažino, kad be nuoširdžios ir 
profesionalios bibliotekos direk
toriaus Alvydo Samėno pagal
bos, atrasti ir surinkti tinkamą 
literatūrą būtų buvę daug sun
kiau. Ir pats programos ruoši
mas būtų užtrukęs dar ilgiau. 
Pirminis programos variantas 
truko 3 valandas.
- Kai surinktą ir paruoštą li

teratūrą reikėjo suspausti maž
daug į valandos rėmus ir per ją 
apžvelgti visą lietuviško žodžio 
kelią, buvo labai sunku atsi
sveikinti su gražiais ir taip šir
džiai mielais posmais, para
šytais prieš 300 metų, - prisi
mena kūrybos procesą Egidijus 
Stancikas.

Į programą sugulė patys 
reikšmingiausi istorijos faktai, 

apžvelgiantys lietuviško žodžio 
lenkinimo sudėtingą etapą, ru
sinimą po 1863 metų sukilimo, 
absurdišką generalgubernato
riaus Muravjovo įsakymą - 
draudimą spausdinti lietuviš
kas knygas lietuviškomis rai
dėmis, buvo galima vartoti tik 
rusišką (slavų) alfabetą. Žvilgs
nis į Mažąją Lietuvą, kurioje 
buvo uždrausta lietuvių kalba, 
buvo taikoma vokietinimo pro
grama. Tokiame nuostabiame 
Lietuvos krašte vienintelė vals
tybinė kalba tuo istoriniu laiko
tarpiu buvo vokiečių kalba. 
Prošvaistė: 1918-1940 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kotarpis, kai lietuviškas žodis 
turėjo savo vietą Lietuvos 1922 
metų Konstitucijoje ir joje buvo 
pavadintas - valstybine kalba.

Naujas išbandymas mūsų lie-1, 
tuviškam žodžiui - dvikalbys- 
tės periodas, kai rusų kalba vi
sos sistemos pagalba stengėsi 
išstumti lietuvišką žodį, naikin-i 
ti jo skambėjimą, tuo sąmonin
gai žlugdant ir pačios tautos eg-;; 
zistavimą. Vilties pumpurais 
šiuo laikotarpiu aktorius Edigi-, 
jus Stancikas vadina „Katalikų' 
bažnyčios kroniką”, kitus po-;; 
grindinius to meto leidinius.;;

Nukelta į 2 psl. J
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Spaudos draudimas Lietuvoje 1864-1904 m.
RŪTA KUNCIENĖ

Istorijos bėgyje Lietuva pa
tyrė nemažai skriaudų iš savo 
didžiųjų kaimynų pusės. Kėsin
tųsi į mūsų teritoriją. Norė
ta mus pavergti. Siekta atimti 
brangiausią tautinio ir kultūri
nio bendravimo pagrindą - 
spaudą ir kalbą. Bandyta mus 
nutautinti, paversti kitos tau
tos dalimi.

Bet esame lietuviai, ir ne 
kartą apgynėme savo teritoriją. 
Ne kartą atkakliai gynėme ir 
Bavo teisę išlikti tauta. Šian
dien su pasididžiavimu minime 
vieną kultūrinės kovos pergalių 
- spaudos atgavimo 100-tąsias 
metines. Šia proga prisimena
me tuos, kurie, negailėdami 
jėgų ir sveikatos, nebodami 
nuolatinių pavojų, rūpinosi kny
gų leidyba, gabenimu ir platini
mu. Kurie kovą už lietuvišką 
knygą pavertė kova už visos 
tautos ateitį. Pabrėžiant lietu
viškos spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo reikšmę lie
tuvių tautos kultūros ir politi
kos raidai, Lietuvos Respubli
kos Seimas 2004-uosius metus 
paskelbė Kalbos ir knygos me
tais. Ta proga rengiamos konfe
rencijos, parodos, numatytas 
paminklų projektavimas, knyg
nešių kapaviečių sutvarkymas. 
Ši sukaktis randa atgarsį ir už 
Lietuvos ribų. Lietuviškos spau
dos atgavimo šimtmečio pami
nėjimas įtrauktas į UNESCO 
2004-2005 metų minimų datų 
sąrašą, kuriame yra pasaulio 
kultūrai, švietimui ir mokslui 
nusipelniusių žmonių bei įvy
kių jubiliejinės datos.

Prisiminkime istorinius įvy
kius. Lietuvių spaudos lotyniš
ku raidynu draudimas sietinas 
su Rusįjos imperijoje vykdyta 
rusinimo politika ir siekiu lie
tuvius nutautinti bei paversti 
stačiatikiais. 1864-1865 m. už
draudžiama spausdinti ir įvežti 
lietuviškas knygas, vartoti lie
tuvių kalbą vietinės savivaldos 
ir administracijos įstaigose, ne
leista jose dirbti katalikams. 
Uždarius Vilniaus universitetą 
ir kitas jo bazėje sukurtas aukš
tąsias mokyklas, lietuvių jau
nuoliai, siekę mokslų, turėjo 
vykti mokytis į Estijos, Rusijos, 
Ukrainos, Lenkijos universite
tus. Dauguma jų baigę mokslus 
negalėjo gauti darbo Lietuvoje, 
nes į valstybines įstaigas buvo 
priimami tik pravoslavai. Tai 
buvo didelis nuostolis tautos 
dvasiniam vystymuisi, nes da
lis negausios inteligentijos bu
vo priversta gyventi už Lietu
vos ribų.

Uždraudusi lietuviškų knygų 
leidybą lotyniškomis raidėmis,

TURINYS

Lietuviai apgynė savo teises 
išlikti tauta.

Vertingas baltų kultūros 
šaltinis. Nuo vaidybos 
neišsisuksi.

„Dainavai” tinka ir tango. 
Bostono kultūriniai 
subatvakariai. Anatolijaus 
Kairio sonetai.

Juliaus Kelero „Laiškai iš 
Vilniaus”. Leidiniai.

Rusijos valdžia ėmėsi organi
zuoti jų leidybą rusišku raidy
nu - kirilica. Per 40 metų spau
dos draudimo laikotarpį buvo 
išleisti 54 leidiniai bendru 
50,000 tiražu. Tokiu būdu buvo 
siekiama pajungti lietuvius 
rusiškos kultūros įtakon, ati
traukti nuo savo rašto tradicijų. 
Tad palaipsniui kova už loty
nišką raidyną virto kova už 
tautos išlikimą.

Pirmiausia naujų lietuviškų 
leidinių stygių pajuto lietuvių 
katalikai dvasininkai. Reli
ginėms apeigoms ir auklėjimui 
reikėjo naujų maldaknygių, ka
tekizmų. To meto Lietuvoje 
dvasininkija sudarė gausiausią 
lietuvių šviesuomenės dalį. Že- 
maitįjos vyskupas Motiejus Va
lančius pirmasis suorganizavo 
knygelių leidimą Tilžėje, jų per
gabenimą per sieną bei plati
nimą. Ilgainiui į šį darbą įsi
jungė ir šviesuoliai pasau
liečiai.

Mažoji Lietuva (Prūsijos ka
ralystė) vėl tapo lietuviškos 
spaudos centru. Daugiausia lei

Bet esame lietuviai, ir ne kartą 
apgynėme savo teritoriją; ne kartą 

atkakliai gynėme ir savo teisę 
išlikti tauta

dinių buvo išspausdinta Oto 
fon Mauderodės, Johano Šen- 
kės ir kt. spaustuvėse Tilžėje* 
Martyno Jankaus spaustuvėse 
Tilžėje ir Bitėnuose, Hartungų 
spaustuvėje Karaliaučiuje ir kt. 
Per visą spaudos draudimo lai
kotarpį Mažosios Lietuvos 
spaustuvėse išspausdinti 2,687 
lietuviški leidiniai, o jų tiražas 
siekė apie 5 milijonus vienetų 
Mažojoje Lietuvoje pasirodė ir 
pirmieji Lietuvai skirti periodi
niai leidiniai - Aušra, Šviesa, 
Varpas, Ūkininkas ir kt.

Svarbus lietuviškų knygų lei
dybos centras buvo JAV, kur 
1875-1904 m. laikotarpyje buvo 
išleistas 721 leidinys. Amerikos 
lietuvių spauda aplinkiniais 
keliais pasiekdavo Lietuvą, ir 

Lietuvos Knygnešio draugijos vėliava 1997 m. birželio 7 d., atiden
giant Knygnešiu sienelę Kaune. Prano Abelkio nuotrauka.

suvaidino svarbų vaidmenį lie
tuvių kovoje už spausdintą 
žodį.

1871 m. panaikinus karo pa
dėtį Lietuvoje, įvestą po 1863 
m. sukilimo, visi to meto su
varžymai neteko galios. Dauge
lis jų buvo iš naujo paskelbti 
įstatymo forma. Spaudos drau
dimo įstatymas paskelbtas ne
buvo. Todėl nuo to laiko prasi
dėjo nelegalus rusų administra
cijos vykdomas knygnešių per
sekiojimas, kuriam nebuvo jo
kio teisinio pagrindo. Buvo 
taikomos administracinės nuo
baudos, panaudojant guberna
torių teisę be teismo teisti ir 
skirti administracines baus
mes, kurios visgi buvo labai ne
vienodos - nuo kelių dienų ar 
savaičių arešto iki ilgos trem
ties į Rusiją ir Sibirą. Kovoja
ma buvo ne tik su knygnešiais, 
bet ir su draudžiamų knygų 
skaitytojais. Į persekiojimus 
buvo įtraukta pasienio sargyba, 
policija, žandarmerija, pašti
ninkai, pradžios mokyklų mo
kytojai rusai. Istorikų pas

kaičiavimu su draudžiamais 
leidiniais į valdžios rankos pa
teko apie 3,000 gabentojų, pla
tintojų ir skaitytojų. Per visą 
spaudos draudimo laikotarpį iš
tremta buvo apie 160 knyg
nešių, o areštu ir kalėjimu nu
bausti 903.

1900-1903 m. A. Macįjausko 
ir P. Višinskio bylos pateko į 
Rusijos vyriausią teismo įstaigą 
- Senatą. Jos davė pagrindą 
viešai pripažinti spaudos drau
dimo įstatymo nebuvimą. 1904 
m. balandžio 24/gegužės 7 d. 
Rusįjos caras panaikino spau
dos draudimą. Kova buvo lai
mėta. Spaudos draudimas ne 
tik kad nesurusino lietuvių, bet 
atvirkščiai, skatino tautinę vie
nybę ir politinio išsivadavimo

Kaip savo kryžių nešei tu knygą 
Ir neieškojai lengvesnio nešulio...

nuotaikas.
Leidinių parinkimas ir spaus

dinimas buvo tik pirminis su
dėtingo darbo tarpsnis. Antra
sis buvo kur kas sudėtingesnis 
ir pavojingesnis. Knygas rei
kėjo nelegaliai pergabenti į Lie
tuvą ir ten jas išplatinti. Šį 
darbą atliko knygnešiai, tapę 
lietuvių kovos už spaudą simbo
liu. Tai buvo daugiausia pa
prasti kaimo žmonės, valstiečių 
luomo atstovai. (Beveik 80 proc. 
kultūrinio pasipriešinimo daly
vių sudarė valstiečiai, 4.6 proc. 
- inteligentai, 7.4 proc. - mies
tiečiai, 5.1 proc. bajorai.)

Kai kurie, ilgus metus besi- 
versdami knygų gabenimu ir 
platinimu, užsidirbdavo sau 
pragyvenimui. Bet turtų nė vie
nas neprigyveno. Nemažai 
knygnešiais tapusių jaunuolių 
gimė jau įsigaliojus spaudos 
draudimui. Ne vieną jų šiam 
darbui paskatino vyresnieji - 
tėvai, giminės, artimųjų pažįs
tami knygnešiai. Ne vienas jų į 
šią rizikingą veiklą įsitraukė 
neturėdami nė 20 metų. Vieni 
jų mokėsi pas daraktorius, kiti 
patys mokė valstiečių vaikus 
slaptose mokyklose. Pasiturin
čių tėvų atžalos baigdavo moks
lus ir dažnai savo lėšomis rem
davo draudžiamos spaudos lei
dybą, rašė straipsnius į leidi
nius. Neturtingųjų tėvų vaikai 
ir našlaičiai aukštųjų mokslų 
nebaigdavo. Išmokę skaityti ir 
rašyti tapdavo sumaniais knyg
nešiais. Kai kurie pramokdavo 
knygrišio darbo, siuvėjo, batsiu
vio ar staliaus amato, kas jiems 
padėdavo keliaujant po kaimus 
platinti draudžiamą spaudą. 
Ne vienas jų nueidavo po 30-40 
km išnešiodami leidinius skai
tytojams.

Jie buvo pasienio sargybos 
gaudomi ir apšaudomi, sumu
šami tardant, traumuojami ir 
suluošinami. Jų namuose ir 
sodybose dažnai buvo daromos 

kratos. Knygos buvo slepiamos 
savo ir kaimynų sodybose 
įrengtose slėptuvėse, medžių 
drevėse, sodo inkiluose, bažny
čių varpinėse. Jie buvo bau
džiami areštu, kalėjimu ir 
tremtimi, ir tik nedaugeliui pa
vykdavo atsipirkti baudomis ar 
kyšiais. Jie buvo drąsūs, iš
tvermingi ir atkaklūs - tar
dymų metu bendradarbių ne
įduodavo, rėmė ir globojo vieni 
kitus. Dauguma jų atlikę baus
mes ir sugrįžę iš tremties į Lie
tuvą vėl stodavo kovon už lietu
višką knygą. Ne vienas jų buvo 
nubaustas kelis kartus, bet jie 
neišsižadėdavo pradėtos veik
los. Paminėsiu iškilesnių tauti
nio sąjūdžio veikėjų vardus. Vi
sų pirma - tai Jurgis Bielinis, 
vadinamas knygnešių karaliu
mi. Per 31 metus trukusią 
knygnešio veiklą jis kartu su 
talkininkais pergabeno per sie
ną ir išplatino beveik pusę visų 
tuo metu Mažojoje Lietuvoje iš
leistų knygų, subūrė didžiausią 
spaudos platintojų tinklą, bu
vo vienas Garšvių knygnešių 
draugijos įkūrėjų. Ne vieną 
įtraukė į knygnešystę, išmokė 
knygų gabenimo ir platinimo 
meno.

Vienas pirmųjų Lietuvos 
knygnešių buvo mažažemių 
valstiečių sūnus Motiejus Ei
mutis, pradėjęs knygas gabenti 
1865 m. Silvestras Gimžauskas 
1890 m. parengė pirmąjį lietu
višką atsišaukimą, atspaus
dintą JAV, kuriame ragino lie
tuvius neleisti vaikų į rusiškas 
mokyklas, mylėti ir ginti lietu
vių kalbą. Globojo apie 50 knyg
nešių ir platintojų, kūrė ir rė
mė daraktorių mokyklas. Jur
gis Gudas, gimęs vargingų 
valstiečių šeimoje, buvo vienas 
žymiausių Žemaitijos knygne
šių. Martynas Jankus materia
liai rėmė periodinių leidinių 
leidybą, savo spaustuvėse at
spausdino nemažai knygų lie

tuvių kalba. Pats rašė ir leido 
knygas bei brošiūras. Ūkininkų 
sūnus Juozas Kancleris tapo 
žymiausiu Suvalkijos knyg
nešiu. Per metus pargabendavo 
apie 100-120 ryšulių knygų. 
„Aušros” pasirodymo paskatin
tas į tautinio atgimimo sąjūdį 
įsitraukė Vincas Kudirka, re
dagavęs draudžiamą periodinę 
spaudą ir tapęs Lietuvos pri
sikėlimo šaukliu. Jurgis ir Pet
ronėlė Lietuvninkai į spaudos 
platinimo veiklą įsitraukė sub
rendusio amžiaus. Turėjo di
džiausią knygų sandėlį Mari
jampolėje. Neturtingų valstie
čių sūnus Jurgis Mačys „Auš
ros” bendradarbiu ir platintoju 
tapo 16 metų. Vėliau jo bute 
buvo redaguojamas „Varpas”. 
Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė į 
tautinį sąjūdį įsitraukė pasi
rodžius „Varpui”. Ėmėsi darak- 
torės darbo, įsteigė labdaros 
draugiją neturtingiems moki
niams paremti. Žemaičių bajorų 
sūnui Vladui Putvinskiui dide
lę įtaką padarė Povilas Vi
šinskis. Jo dvare buvo drau
džiamos spaudos paskirstymo 
centras, veikė slaptos mokyk
los. Knygnešys Juozas Saka
lauskas spaudą gabenti pradėjo 
paskatintas Jurgio Bielinio. 
Knygas nugabendavo lietu
viams ir į Rusijos miestus. Ku

Svarbus lietuviškų knygų leidybos 
centras buvo JAV, kur 1875-1904 m. 

laikotarpiu buvo išleistas 721 leidinys

nigas Martynas Sederavičius 
tapęs knygnešiu, subūrė ir 
išugdė nemažai pasekėjų. Nė 
karto nebuvo areštuotas. Rūpi
nosi vaikų mokymu, siųsdamas 
gavesnius mokytis amato. Be
žemių sūnus Matas Slančiaus- 
kas nebaigė mokslų, pasirinko 
siuvėjo amatą. Mokydavo vai
kus skaityti ir rašyti, įsteigė 
slaptą „Atgajos” draugiją, kuri 
platino spaudą, rinko tautosa

Tai tik viena iš tūkstančių knygų, slapta knygnešių „iš Prūsų” 
parnešta į Lietuvą spaudos draudimo dešimtmečiais.

ką, turėjo bibliotekėlę. Kunigas 
Stasys Stakelė buvo areštuotas 
25 kartus. Platino nelegalią 
spaudą, įsteigė slaptą mokyklą 
Pasvalyje. Rašytojas Juozas Tu
mas Vaižgantas palaikė arti
mus ryšius su knygnešiais, mo
kė vaikus skaityti. Kazimieras 
Ūdra buvo žinomas Jurgio Bie
linio bendradarbis. Savo namus 
pavertė knygnešių prieglobsčio 
ir spaudos paskirstymo vieta. 
Pasiturinčių ūkininkų sūnus 
Petras Vileišis buvo vienas ak
tyviausių kovotojų už spaudos 
draudimo panaikinimą, mate
rialiai rėmė periodinės spaudos 
leidybą, pats rašė straipsnius, 
organizavo knygų platinimą. 
Povilas Višinskis po Vinco Ku
dirkos mirties redagavo „Var
pą” ir „Ūkininką”. Buvo akty
vus lietuvybės gaivintojas, bet 
jį, kaip ir Vincą Kudirką pakir
to ankstyva mirtis.

Knygnešių kapai išbarstyti 
Lietuvos miestelių ir kaimų ka
pinaitėse, Rusijos ir Sibiro pla
tybėse, Europos ir Amerikos 
miestelių kapinėse. Kai kurių 
mirties ir palaidojimo vietos 
nežinomos, bet jų vardai ir dar
bai amžiams įrašyti į Lietuvos 
knygnešių istoriją.

40 metų trukusi lietuvių kova 
už spaudą - ilgas laikotarpis 
tautos dvasinio augimo eigoje.

Ši kova pareikalavo aukų, su
stabdė natūralią kultūros bei 
tautinio atgimimo raidą. Ir vis 
dėlto, šioje kovoje lietuvių tauta 
subrendo tautiniu ir politiniu 
požiūriu. Ji įtraukė geriausius 
lietuvių šviesuomenės atstovus, 
sutelkė tautą, kad ji vėl atgimu

si atsitiestų naujiems tikslams 
ir žengtų nepriklausomybės 
link.
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„Grandis” švenčia 45—ąjj jubiliejų

Dukra ir mama, pašventusios savo gyvenimą lietuvių tautinių 
šokių meno puoselėjimui. Iš kairės — dabartinė „Grandies” an
samblio vadovė Irena Smieliauskaitė-Fabianovich su mama, at
gaivinusia ansambli ir daugeli metų jam vadovavusia, Irena 
Smieliauskiene.

Apie šokius yra ne vienas lie
tuviškas posakis. Kai kurie lie
tuvių šokių pavadinimai suku
ria judesių įvaizdį, pvz., „Len
ciūgėlis”, „Pakeltkojis”, „Šoks 
šeimyna šokinį”, „Ant arkliu
ko”. Čikagos tautinis ansamblis 
„Grandis” pasiskolino žemaičių 
dainos žodžius „Linksminki
mos, pakol jauni esma” įrodyti, 
kad, nors 2004 metais ansamb
lis gal jau nebe jaunas, bet pa
tys šokėjai vis dar jauni savo 
amžiumi ar bent savo širdyse. 
Šių metų gegužės 15 d., Čika
goje gimęs ir brendęs, šokių an
samblis Mother McAuley gim
nazijos auditorijoje švęs savo 
45-ąją gyvavimo sukaktį iškil
mingu koncertu.

Truputis ansamblio 
istorijos

1953 m. skautininkė Irena 
Šilingienė sėkmingai subūrė 
Čikagos skautus į šokių grupę. 
Grupė pasivadino „Grandis”, 
sėkmingai repetavo ir dalyvavo 
pirmojoje Lietuvių tautinių šo
kių šventėje Čikagoje. Tačiau 
po penkerių metų grupė iširo. 
1964 m. ilgametė šokių mokyto

Ankstesnių metų „Grandies” ansamblio nuotrauka. „Grandies” jaunųjų ratelio šokių mokytoja Rima Polikaitytė su savo šokėjais.

ja Irena Smieliauskienė atgai
vino grupę ir jai vadovavo iki 
1995 m. 1971 m. „Grandis” jau 
galėjo save pavadinti ansamb
liu. Pirmojoje repeticijoje 1964 
m. dalyvavo dvylika šokėjų, o 
netrukus buvo dvigubai-dvide- 
šimt penki. 1993 m., ansamblio 
vadovės duktė ir padėjėja, Vio
leta Smieliauskaitė-Fabiono- 
vich įkūrė „Grandyje” vaikų ra
telį. Ji šį ratelį perdavė kitų 
mokytojų priežiūrai, kai 1995 
m. rudenį perėmė viso ansamb
lio vadovavimą. Šiuo metu 
„Grandyje” šoka beveik 150 
įvairaus amžiaus šokėjų, o iki 
šiol, galima apskaičiuoti, kad 
arti 900 šokėjų perėjo „Gran
dies” eiles.

Laiko būvyje ansamblis bren
do ir keitėsi, kaip ir jo šokėjai 
bei mokytojai. Anksčiau ratelių 
repeticijoms akompanuodavo 
pasišventę akordeonistai. Da
bar šokių mokytojai naudoja 
įrašytą muziką. Ją galima 
įjungti ir išjungti pagal reikalą. 
Muzikos įrašai ir šokių apra
šymai paskutiniuoju laiku daž
niausiai gaunami iš Lietuvos, 
bet yra šokių, sukurtų išei
vijoje. Ansamblių ir lietuvių 

tautinių šokių šventėse būna 
šokių, sukurtų išeivijoje ir Lie
tuvoje, o aikštės kompozicijos - 
tai įvairių ansamblių programų 
ir švenčių vadovų kūrybiniai 
nuopelnai.

„Grandis” repetavo įvairiose 
Čikagos ir apylinkių salėse. Gal 
anksčiau į repeticijas kai kurie 
šokėjai galėdavo ateiti net pės
čiom, bet dabar atvažiuoja ar 
yra atvežami mašinom iš Čika
gos ir įvairiausių priemiesčių, o 
keli šokėjai net iš Wisconsin 
valstijos. Anksčiau per pasiro
dymus, šokėjos dėvėjo tautinius 
rūbus, paveldėtus iš motinų ar 
kitų giminaičių, atvežtus iš Lie
tuvos ar pokario Vokietijos. Kai 
kurių rūbai išausti Šiaurės 
Amerikos audėjų, kai kurie iš
austi asmens ar automatizuotų 
staklių Lietuvoje. Ir dabar yra 
panašiai, bet jau galima už
sakyti rūbus tiesiog iš Lietuvos. 
2003 m. „Grandies” studentų 
ratelių vyriškiams buvo užsa
kyti kostiumai iš Lietuvos, ku
riuos jie dėvi, pasirodydami 
scenoje ar programose, o vete
ranų ratelio moterys iš Lietu
vos užsakė sceninius nuometus.

Genovaitė Breichmanienė XI 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
leidinyje parašė straipsnį „Tau
tinis šokis išeivijos gyvenime”. 
Ji rašo: „Reikia tik džiaugtis, 
kad toli nuo tėvynės jau antros 
ir trečios kartos jaunimas lai
kosi viename būryje, atranda 
džiaugsmą ir pasitenkinimą 
savo kilmės krašto meną ir kul
tūrą gerbti, skleisti su pasiseki
mu savo gyvenamoj aplinkoj”. 
Galima teigti, kad tas pasisaky-

Tautinio ansamblio „Grandis” veteranų grupė.
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mas tinka „Grandies” ir dauge
lio kitų išeivijos šokių grupių 
nariams. Tas pasakymas tiko 
išeivijoje augančiam lietuvių 
kilmės jaunimui Lietuvos oku
pacijos metais. Jis tinka ir šian
dien, paskaičius ar išgirdus 
apie dar vis už Lietuvos ribų 
besisteigiančius šokių vienetus.

Kelionės ir programos

Buvo toks išeivijos gyvenimo 
laikmetis, kai mažai kas lan
kėsi Lietuvoje, o jei lankėsi, tai 
daugiausia privačiai ir pavie
niui. Tais laikais „Grandis”, 
kaip ir kitos šokių grupės bei 
ansambliai, atliko lietuvių kul
tūros ambasadorių vaidmenį 
savo ir kitataučių tarpe. 
„Grandis” buvo vienas aktyves
nių ansamblių, nes šoko įvai
riuose festivaliuose: jaunųjų ūki
ninkų sąjungos sukakties mi
nėjimų, televizijos programose, 
menų parodose, aukštesniųjų 
mokyklų mokytojų suvažiavi
muose ir kt. Buvo daug progų 
šokti ne tik lietuvių šokių šven
tėse, nes buvo kviečiami daly
vauti kitataučių šventėse, mu
gėse, muziejų programose, „Gran
dies” ansamblis šoko latvių, 
lenkų, švedų, čekų, ukrainiečių 
ir jungtinių mišrių tautų fes
tivaliuose. Šokėjai mėgsta iš
vykas, tai žino, kad turi užsi
tarnauti tą „išvykos teisę” pa
reigingu dalyvavimu šokių re
peticijose!

„Grandis” šoko visose išei
vijos Lietuvių tautinėse šokių 
šventėse - Čikagoje, Cleveland, 
Toronto, Hamilton. Kai kurie 
„Grandies” šokėjai skaičiuoja, 

kiek metų šoka, pagal tai ke
liose šokių šventėse yra šokę. 
Susidraugavo „Grandies” 
šokėjai ir kitų lietuvių telkinių 
tautinių šokių grupių nariai. 
Per visą savo gyvavimo istoriją 
„Grandis” daug koncęrfuodavo. 
Ir dabar ansamblis atlieka 
nemažai programų. Šokių an
samblis yra keliavęs į kitus lie
tuvių telkinius JAV-se, bet taip 
pat ir į Kanadą, Pietų Ameriką, 
Australiją, Europą. Pvz., 1971 
m. „Grandies” pastatytos „Lie
tuviškos vestuvės” susilaukė di
delio pasisekimo ne vien Či
kagoje, bet taip pat kituose JAV 
miestuose bei Kanadoje. Tai 
buvo vaidinimas, perpildytas 
dainomis, šokiais ir pasakoji
mais. 1975 m. „Grandies” aštuo
niolika šokėjų, kartu su akor
deonistu ir globos komiteto pir
mininke, išvyko šokti Venezue- 
loje ir Brazilijoje. 1981 m. an
samblis išvyko koncertuoti į 
Australiją. 1992 m. studentų 
ratelio šokėjai buvo pirmieji 
„Grandies” kolektyvo nariai 
koncertavę Lietuvoje - Vilniuje, 
Kaune (Vytauto Didžiojo uni
versitete), Palangoje, Marijam
polėje, Telšiuose ir Elektrė
nuose. Nors „Grandis” norėjo 
dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje Lietuvoje 1990 
m., tačiau vizų negavo. Teko 
dalyvauti 1994, 1998, ir 2003 m. 
Pasaulio lietuvių dainų šven
čių šokių dienų programose, 
kartu su Lietuvos šokėjais ir ki
tais užjūrio vienetais.

Lietuvių tautinių šokių pro
gramose ir šventėse lankydavo
si, dar ir šiandien lankosi, ame
rikiečiai politikai bei jų šeimos

[5]

2 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S] 
rj 
Ė 
s 
s 
EL 
S 
S

S 
S 
S 
S 
S 
čl 
£ 
H 
S 
čl 
S 
čl 
S

S
3 
S 
£ 
eL

S 
U 
[oU

B 2004

Gerbiami Senato nariai, lietu
viškų organizacijų vadovai, 
absolventai, rėmėjai ir Vytauto 
Didžiojo universiteto bičiuliai 
užsienyje,

2004 m. balandžio 28 d.
sukako 15 metų, kai buvo paskelbtas Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimo aktas.

Šios šventės proga nuoširdžiai sveikinu Jus ir uni
versiteto bendruomenės vardu dėkoju už svarią 
paramą ir bendradarbiavimą, atkuriant ir stipri
nant universitetą.

Pagarbiai
Prof. Vytautas Kaminskas 

Vytauto Didžiojo universiteto 
Rektorius

nariai. 1972 m. šokių šventėje 
su „Grandim” vieną šokį pašoko 
Illinois gubernatoriaus dukra 
Elizabeth Ogilvie. „Grandies” 
šokėjai sveikino garbingus sve
čius įvairiomis progomis ir 
įvairiose šventėse. O nuo Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
buvo progų bendrauti su Lietu
vos pareigūnais ir šokėjais. 
1990 m. grandiečių šeimose bu
vo apgyvendintas Vilniaus pe
dagoginio instituto lietuvių 
liaudies dainų ir šokių ansamb
lis „Šviesa”, kuris tuo metu 
koncertavo JAV-se ir viešėjo 
Čikagoje. Kai kurie „Šviesos” ir 
„Grandies” šokėjai bei mokyto
jai jau buvo susidraugavę anks
čiau. Ryšiai su Lietuvos kultū
rinių ir tautinių šokių pasauliu 
vystosi iki šios dienos. 1992 m. 
IX išeivijos lietuvių tautinių šo
kių šventės temos žodžiais: 
„Šokio sūkury - Lietuva širdy!”,

Mokytojai ir rėmėjai

2004 m. „Grandis” ne tik 
ruošiasi savo jubiliejaus kon
certui, bet taip pat dalyvaus 
artėjančioje XII Lietuvių tauti
nių šokių šventėje. Paramos 
užnugaris, - tai šokėjų, jų tėvų 
bei rėmėjų sudaromi globos ko
mitetai, kurie pastoviai ar pro
giniai susiformuoja parūpinti 
ansambliui reikiamų lėšų ir at
likti įvairius išvykos ar koncer
to ruošos darbus. Irena Kriau- 
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čeliūnienė yra viena tokių, kurį 
rėmė „Grandies” pastangas nuo 
tų dienų, kai jos pačios vaikai 
ansamblyje šoko. Ji įsteigė glo
bos komitetą ir buvo jo pirmi
ninkė 12 metų, o po to su savo 
vyru dr. Leonu, liko garbės na
riais. Visi šokėjai ją pažįsta ir 
gerbia - viena šokėja ją pavadi
no „Mama Grandis”.

„Grandies” 40-ajam jubilie
jaus leidinyje ansamblio vadovė 
Violeta Fabianovich rašė, kad 
„‘Grandyje’ mūsų šokėjai garsi
na ir parodo liaudies meną sve
timtaučiams bei saviesiems ir 
taip pat meilę savo tautai”. Per 
45 veiklos metus, „Grandies’’ 
eilėse buvo daug šokėjų, o iš jų. 
tarpo išaugo gražus būrys tau
tinių šokių mokytojų. Vaikų 
ratelio mokytoja Rima Polikai-* 
tytė pati šoka „Grandyje” nuo 
1983 m., o dirba kaip mokytoja, 
nuo 1993 m. Paklausus, kas 
paskatino ją paskirti tiek laiko 
ansambliui ir lietuviškam tau
tiniam šokiui, Rima atsako: 
„Draugystė, meilė šokiui, ypač 
lietuviškam, tautiniam šokiui”." 
Paklausus, ar ji mano, kad lie^; 
tuviškų tautinių šokių išlaiky-' 
mas puoselėja lietuvišką tau
tinį identitetą, Rima atsakė: 
„Labai. Ne visi gerai kalba lie
tuviškai, bet daug ką apie lietu- ' 
viškas tradicijas ir kultūrą gali 
išmokti, bešokdami šokių an
samblyje. Mes repeticįjose kal
bame lietuviškai - taip šokėjai
ir išmoksta lietuvių kalbą”.

Mokytojai patys mėgsta šokti, 
moka kitiems perduoti šokių 
pagrindus ir stengiasi perduoti 
meilę lietuviškam šokiui.

Nukelta į 2 psl.

iJTTiJr
Grandiečiai ruošiasi 
„atšokti 45-ąją sukaktį.

„Emilija Pliaterytė” LA ir 
San Francisco lietuvių 
scenoje. Laiškai iš Vilniaus: ‘ 
nieko naujo...

Dovana Lietuvių dailės 
muziejui. Juozas Zikaras 
viską matė „geromis 
akimis”.

Agnės Miegel poezija. 
Prisimenamas J. Skirius.
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Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
LIBERTAS KLIMKA

1904 metų gegužės 7 dieną 
buvo panaikintas lietuviškosios 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
draudimas - keturiasdešimt 
metų trukęs, neturintis prece
dento Europos politinėje istori
joje tautinės kultūros smaugi
mas. Šios drastiškos priemonės 
buvo griebtasi po trečiojo sukili
mo prieš caro okupacinę val
džią. 1864 m. birželio 17 dieną 
Vilniaus generalgubernatoriaus 
Michailo Muravjovo, liaudies 
praminto Koriku, nurodymu 
pirmiausia uždrausta lotyniš
komis raidėmis spausdinti ele
mentorius, o kiek vėliau - ir vi
sas kitas lietuviškas knygas. 
Taip pat buvo uždrausta jas 
įvežti iš užsienio ir platinti Lie
tuvoje bei kaimyninėse guberni
jose. 1873 m. uždrausta vartoti 
net gotišką raidyną. Bandyta 
įpiršti vadinamąją graždanką - 
lietuvišką tekstą, parašytą ki
rilica, rusiškais rašmenimis. 
Pirmaisiais spaudos draudimo 
dešimtmečiais „graždanka” iš
leisti 66 leidiniai: tikybos mo
komosios knygelės, maldynai, 
kalendoriai. Lietuviai jų nepri
pažino, visiškai nepirko, tad ta 
išmonė greit užgeso. O jauni
mas Vilniuje Muravjovo Koriko 
paminklą naktį ištepė vilko tau
kais, - visi miesto šunys subėgo 
prie jo, klaikiai staugdami.

Spaudas draudimas - tai 
šiurkščiausias dvasinio genoci
do aktas, nukreiptas ne tik 
prieš lietuvių tautos ekonomi
nę, socialinę raidą, kultūros 
sklaidą, bet ir pačios tautos eg
zistenciją. Ir, žinoma, laisvės 
dvasią. Visa tai dėjosi jau mo- 
demėjančiame pasaulyje, XIX 
a. antroje pusėje, kai politiką 
galėjo kiek veikti ir plačiosios 
visuomenės nuomonė. Tauta at
kakliai priešinosi spaudos drau
dimui, iš esmės rusifikacijai ir 
prievartiniam pravoslavybės 
diegimui, išbandydama įvai
riausias kovos formas. Buvo 
rašomi kolektyviniai memoran
dumai, individualūs prašymai 
atskiriems leidiniams. Juos 
cenzūros įstaigoms yra pateikę 
vyskupas Motiejus Valančius, 
pirmųjų kalendorių leidėjas 
Laurynas Ivinskis, inžinierius 
Petras Vileišis, rašytojas kuni
gas Jonas Balvočius - Gerutis, 
kultūros veikėjas Jonas Šliūpas 
ir kiti. 1880 metais Rūsijos 
mokslų akademija išsirūpino 
leidimą spausdinti kai kuriuos 
mokslo veikalus lietuvių kalba 
lotyniškomis raidėmis, bet jų 
negalima buvo platinti Lietu
voje. Legaliai penkias mokslo 
žiniasklaidos knygeles pavyko 
išleisti P. Vileišiui, 1878 metų 
kalendorių - L. Ivinskiui, Ka
zanės universitetas išleido An-

TURINYS
Kalbos ir knygos diena. 
Trijų literatūrų ryšiai.

Humanitarinių premijų 
laureatai. A. Kunčius 
fotografuoja Vilnių.

Apie Algirdą Landsbergį. 
Laiškai iš Vilniaus. 
Prisimintas A. Tauragis. 
Prof. D. Furmonavičiaus 
paskaitos Čikagoje. 
Pažintinės akimirkos su 
Kinijos opera. Leidiniai. 

tano Juškos surinktas liaudies 
dainas; dar pasirodė Kristijono 
Donelaičio raštai, akademiniai 
Mikalojaus Daukšos katekiz
mo ir Postilės leidiniai. Inži
nierius Antanas Macijauskas 
1900-aisiais išspausdino pir
mąjį lietuvišką krašto žemėlapį, 
o miškininkas Povilas Matu
lionis - 1902 m. sieninį kalen
dorių su lietuviškais žuvų var
dais. Tai buvo tarsi pleištai, su 
didžiausiu vargu įkalami į spau
dos draudimo tvirtovės sienas. 
Ir net kyšiais ruoštasi papirkti 
caro valdininkus, žinant jų ne
pasotinamą godumą pinigams...

Kristijonas Donelaitis. Iš Mažo
sios Lietuvos enciklopedijos I 
tomo.

Tačiau pagrindinis ir esminis 
pasipriešinimas spaudos drau
dimui buvo knygnešystė, nele
galiai leidžiant knygas užsie
nyje bei platinant jas Lietuvoje. 
Šio sudėtingo ir pavojingo darbo 
pradininkas buvo vyskupas Mo
tiejus Valančius. Iš savo lėšų 
sudaręs tam tikrą fondą, jis Ma
žojoje Lietuvoje užsakė spaus
dinti savo ir kitų autorių reli
ginius bei pasaulietinius raštus. 
Lietuviškosios spaudos juridinis 
leidėjas buvo Tilžės katalikų de
kanas Johanas Zabermannas 
(1815-1900). Vyskupo M. Va
lančiaus slapta paraginti, į 
knygų leidybą taip pat įsitraukė 
kunigai Martynas Sedera
vičius, Antanas Vytartas, Sera
fimas Kušeliauskas ir kt. Apie 
60 leidinių savo kaštu išleido 
Petras Vileišis. Labai produkty
viai lietuviškos kultūros ba

ruose darbavosi Otono von 
Mauderodės, Juliaus Reylende- 
rio, Juliaus Schoenkės spaustu
vės Tilžėje. Viso spaudos drau
dimo metais priskaičiuojama 
1830 pavadinimų Lietuvai iš
leistų knygų (lotyniškais raš
menimis, lietuvininkams skirto
sios spausdintos tradiciškai go
tiškais rašmenimis). Itin pak
lausios buvo maldaknygės, ku
rių tiražai siekdavo 20-30 
tūkstančių, o leidimai būdavo 
pakartojami dešimtimis kartų. 
Iš jų kaime ir vaikus skaityti 
pamokydavo. Išspausdinta taip 
pat apie 80 elementorių, per 
100 kalendorių, 130 mokslo 
sklaidos knygelių, 280 - groži
nės literatūros. Nuo 1883-ųjų 
pradėti leisti ir periodiniai leidi
niai, žadinę politinį tautos są
moningumą. Tai laikraščiai bei 
žurnalai Aušra, Varpas, Gar
sas, Žemaičių ir Lietuvos ap
žvalga, Tėvynės sargas ir kiti; 
viso 15 periodikos pirmagimių. 
JAV lietuviškoji spauda ypač 
pasižymėjo mokslo žiniasklai
da; toji literatūra irgi pasiekda
vo Lietuvos skaitytoją. Nepra
lenkiamas autorius mokslo popu
liarinimo baruose yra Juozas 
Adomaitis-Šernas (1859-1922).

Knygų pirkliams pavyko caro 
valdininkus prigauti, išsirūpi
nus leidimą prekiauti ankstes
nių metų, išleistų iki draudimo 
įsako, knygomis. Tada Mažosios 
Lietuvos spaustuvininkai ant ti
tulinio puslapio nurodydavo 
datą iki 1864-ųjų. Arba leidimo 
vietą bei spaustuvininką ne
tikrą. Tokie, kiek sufabrikuoti, 
leidiniai knygotyrininkų vadi
nami kontrafakciniais. Jais Lie
tuvoje buvo prekiaujama dar 
kokį dvidešimtį metų po draudi
mo įsigaliojimo.

Knygnešių slaptieji takai pa
siekdavo atkampiausias Lietu
vos vietoves, keliaudavo kny
gelės „iš Prūsų”, paslėptos už
antyje, kelionmaišio dugne, po 
vežimo pasoste. Knygų platini
mui talkino susikūrusios kaimo 
šviesuolių draugijos - Sietynas, 
Atgaja, Artojas, Garšviai ir ki
tos. Apie knygnešystės mastą 
iškalbingai byloja ir caro žan
darų represijų skaičiai: už 
draudžiamų knygų gabenimą ir 
platinimą, net laikymą na

muose buvo įkliuvę 2854 žmo
nės, daug jų nubausta ka
lėjimais ir Sibiro tremtimis. O 
bausmė galėjo būti ir žandaro 
kulka... Vien 1891-1903 m. lai
kotarpiu buvo konfiskuota be
veik ketvirtis milijono knygų, 
tačiau tai tesudarė tik keletą 
procentų gabenamų iš Prūsų. 
Nuostabu, bet būtent per spau
dos draudimo laikotarpį žymiai 
išaugo kaimo žmonių raštin
gumas: nuo trečdalio iki bemaž 
pusės!

Spaudos draudimas — tai šiurkščiausias 
dvasinio genocido aktas, nukreiptas ne 

tik prieš lietuvių tautos ekonominę, 
socialinę raidą, kultūros sklaidą, bet ir 

pačios tautos egzistenciją.

Knygnešio didvyriškumą tur
būt geriausiai įkūnijo Jurgio 
Bielinio (1846-1918) veikla. 
Tikrai neveltui jis vadintas 
knygnešių karaliumi. Tebuvo 
baigęs vokiečių pradinę mo
kyklą Rygoje, tačiau kiek nusi
pelnė Lietuvos švietimui! Žan
darų pramintas „Beliaku”, gar
sėjo kaip nesugaunamas. Tiesa, 
knygnešys buvo suimtas net 
penkis kartus, bet vis suge
bėdavo šaltakraujiškai išsisukti 
ar pabėgti; kai kada net baso
mis per sniegą. O kitą kartą 
žandarui liepęs pasirinkti: kul
ka ar pluoštas banknotų... Ne 
gyvenimas, o nuotykių romanas

Lenkija, Vokietija, Prancūzija: trijų literatūrų ryšiai
MYKOLAS DRUNGA
Kas gyvena Vokietijoje ir do

misi literatūra, negali būti ne
girdėjęs Marcei Reich-Ranicki 
pavardės. Šis, beveik devintąjį 
amžiaus dešimtmetį įpusėjęs, 
Lenkijoje gimęs, vokiečių inte
lektualas yra vienas žymiausių 
ir labiausiai gerbiamų savo ša
lies literatūros kritikų, vadina
mas netgi Vokietijos „literatū
ros popiežium”. Neseniai dien
raštis Welt paskelbė su juo pasi
kalbėjimą, kurio mintimis čia ir 
norėčiau pasidalinti.

Savo knygoje Pirma gyventi, 
paskui žaisti: apie Lenkijos lite
ratūrą Reich-Ranicki rašė, kad 
Lenkija ilgai kentėjo dėl savo 
valstybės padalijimų ir laikė 
savo rašytojus tautos geriau
siais atstovais. Ar atitinkamų 
dalykų nebuvo ir Vokietijoje? - 
klausia vokiečių žurnalistas. 
Juk 18-ame ir 19-ame šimt
metyje vokiečiai kentėjo dėl su
siskaldymo į mažas valstybėles, 
o dvidešimtojo antroje pusėje - 
dėl pasidalijimo į Rytų ir Va
karų Vokietiją. Ir abiem atve
jais būta rašytojų, iš kurių tau
ta tikėjosi kultūrinės vokiečių 
vienybės palaikymo.

Į tai Reich-Ranicki atsako, 
kad lenkai politiniu atžvilgiu iš 
savo rašytojų visada tikėjosi 
daug daugiau, nei vokiečiai bet 
kada tikėjosi iš Vokietijos rašy
tojų. Lenkija beveik 150 metų 
buvo ne tik padalinta, bet tie
siog išsidalinta tarp savo kai
mynių - politiškai ji iš vis neeg
zistavo. Tokioje situacijoje jos 
rašytojai tapo patys ryškiausi 
tautos atstovai. Nebuvo mi
nistrų, nebuvo prezidentų, ne
buvo karalių. Vieninteliai, ku
rie galėjo išreikšti tautos kan- 

ar filmas! Savo veiklumu J. 
Bielinis sukūrė visą knygų pla
tinimo tinklą Aukštaitijoje ir 
Šiaurės Lietuvoje. Be to, pats 
rašinėdavo į lietuviškąją perio
diką: leido ir savo laikraštėlį 
Baltasis erelis. Amžinasis kelei
vis, - eidamas iš gimtojo Su
ostų kaimo (Biržų rajone) į Lie
tuvių konferenciją Vilniuje, 
prisėdo po pakelės kryžiumi 
pailsėti ir nebepakilo. Tik Kau
ne Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejaus sodelyje stovinti J. Zi

karo skulptūra „Knygnešys” 
mums beprimena nuostabiuo
sius J. Bielinio žygius.

Kova prieš spaudos draudimą 
ir rusifikaciją ugdė tautos vie
nybę, lietuviškąją savimonę, 
kartu ir ryžtą atgauti valstybin
gumą. Galima tarti, kad knyg
nešių krauju ir kančiomis lietu
vių tauta išpirko teisę į laisvę. 
Štai ką mena gegužės 7—ji, - tai 
tautos atbudimo pavasaris! Kal
ba, knyga ir dabar yra tautos 
gyvasties pagrindas.

Apie knygnešystę pirmasis 
1929-siais plačiau parašė profe
sorius Vaclovas Biržiška. Nuo- 

čias ir viltis, buvo rašytojai. 
Todėl lenkai jų didžiausiuosius 
- Adomą Mickevičių ir Juliušą 
Slovackį - ir palaidojo tarsi 
karalius Krokuvos Vavelyje. 
Šiems dviems romantikams Len
kuose suteikiamas ypatingas 
epitetas - „Viešč”, kas maždaug 
reiškia „regėtojai”.

Daugelis samprotavimų apie lenkus 
ir jų literatūrą, tinka ir lietuviams

Į klausimą, ar tarp Lenkijos 
ir Vokietijos rašytojų buvo abi
pusės įtakos, Reich-Ranicki at
sako neigiamai. Tai, ką rašė 
lenkų rašytojai, daugumai vo
kiečių buvo „nuoširdžiai ne
svarbu”, o lenkų ryšytojams vo
kiečiai irgi buvo neįdomūs, 
daug labiau jiems rūpėjo, ką 
rašė Prancūzijos rašytojai ir 
kas buvo diskutuojama pran
cūzų literatų aplinkumoje. 
Daugelis lenkų autorių gyveno 
Paryžiaus tremtyje - Paryžius 
ilgą laiką buvo lenkų kultūros 
centru, tuo tarpu Lenkijos žydų 
dvasiniai centrai buvo Berlynas 
ir Viena. Taip, Lenkijos žydai 
noriai skaitė Feuchvvanger, 
Werfel, Remark, Wassermann, 
Stefan Zweig. O šiaip jau len
kai dar žinojo Geothe, Schiller, 
Heine, bet Hoelderlin, Herder, 
Eichendorff ir beveik visas vo
kiečių romantizmas - jiems 
nežinomas. Lenkų rašytojai, 
kaip ir skaitytojai, daug mie
liau skaitė prancūzų autorius 
nuo Balzako iki Prousto. Vo
kiečių literatūros lenkai nieka
da per daug nemėgo.

Į klausimą, kuo paaiškinti 
lenkų susižavėjimą prancūzais, 
Reich-Ranicki atsako: visada

Juozas Zikaras. „Knygnešys". 1939 m.

seklus šio mūsų istorijos feno
meno tyrinėtojas šiandien yra 
akademikas Vytautas Merkys. 
Daug gražių darbų, įamžinan
čių knygnešių atminimą, yra 
padariusi „Knygnešio” draugija. 
Ji vienija pagrindinai žmones, 
kurių seneliai ar proseneliai 

lengviau atrasti šiltų jausmų 
valstybei, su kuria nėra bend
ros sienos. Dėl to tarp lenkų ir 
prancūzų nebuvo politinių ne
sutarimų, kokių lenkai turėjo 
su vokiečiais ir rusais. Be to, Na
poleonas lenkams daug padarė, 
jis ir kariavo su vokiečiais bei 
rusais, kas Lenkijoje atnešė 

jam daug simpatijų. Reikia 
neužmiršti ir to, kad per An
trąjį pasaulinį karą išžudyta 
penktadalis Lenkijos gyven
tojų- daugiausia vokiečių ran
komis.

O kaip su lenkų literatūros 
pažinimu Vokietijoje? - klau- 

„Mažosios Lietuvos spaudos leidėjo ir platintojo Enzio Jagomasto 
ir jo šeimos, nužudytos 1941 m., atminimui”. Taip byloja antkapis, 
skirtas prisiminti vieną iškiliausių Mažosios Lietuvos spaudos 
leidėjų, daug nusipelniusį spaudos draudimo laikais.

Jono Gulevičiaus nuotrauka

dalyvavo šioje dramatiškoje ko
voje už tautos teisę į šviesą. 100 
metų spaudos atgavimo sukak
tis Lietuvoje pažymima įvai
riais renginiais bei proginiais 
leidiniais, iš kurių bene reikš
mingiausias bus knygnešių są
vadas.

šia vokiečių korespondentas. 
Reich-Ranicki atsako, kad ir 
šiuo laiku tėra tik vienas len
kas, kuris Vokietijoje žinomas 
taip pat gerai, kaip ir didieji 
anglų bei prancūzų romanistai. 
Tai Jozef Korzeniowski. Jis bet
gi rašė savo knygas anglų kalba 
slapyvardžiu Joseph Conrad. 
Vis dėlto geriausia lenkų lite
ratūros dalis yra lyrika. Tačiau 
užsienio lyrika niekur nėra tik
rai populiari - ypač tokia, kuri, 
kaip lenkų, labai sunkiai 
išverčiama, - baigia savo po
kalbį su Vokietijos dienraščiu 
Welt vokiečių literatūros kriti
kas Marcei Reich-Ranicki. 
Skaitytojas, be abejo, netruks 
pastebėti, kad daugelis jo sam
protavimų apie lenkus ir jų 
literatūrą tinka ir lietuviams 
bei lietuvių literatūrai.
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ŽODIS

Žodis lapuose, želmeny, širdy, 
lakštingalos giesmėj, 
motulės poteriuose, 
tėvo laikrody.
Žodis dainoj, raudoj, švilpesy, 
drobės raštuose,
granito brėžiniuose, 
paveikslo dažuos.

Žodis ekstazėj, agonijoj, tyloj, — 
delfino šuolyje,
žuvėdros klyksme, 
balandžio pervertoj širdy.

Žodis erdvėj, gelmėj, beribėj, — 
lėktuvo sparnuose, 
telefono vieloj,
radijo bangoj...
Žodis išklydęs, paklydęs, suklupęs 
ėdžiose, 
kryžiuje,
žemėn sugrįžęs —
Žodis.

SLĖPINYS

Slepiam save žodyje, 
o jis — versmė, 
sukaupta įtampoj, 
ieškanti vagos.

Vienišas žodis, 
netelpa upės krantuos, 
o vandenyno bijo 

ir ledo.

Gyvenimo detalių 
simbolį 
sunku lukštenti.

Stasys Yla

POKALBIS SU ŽODŽIU

Savo įsčiose slėpei 
mano sielą.
Savo sparnais nešei 
mano širdies pulsą.
Savo garsu vėrei 
neramią dvasią.

Kokion buitin sugrįši 
išlukštentas?
Kokion išrengtas iš lūpų 
stingstančių ?

Ar pakilsi į erdves?
Ar prabilsi nauju virpesiu?

KITO NETURIU

Nesu patenkintas 
tavim, žodi, 
o gal savim? — 
trūksta spalvos, 
skambesio, 
drąsos, ugnies... 
Išplaktas lūpose, 
suspaustas eilutėse, 
kitaip prabilti 
norėjęs, 
kitap suprastas... 
O tačiau kito, 
kaip tu, 
taip ištikimo, 
taip artimo, neturiu.

Tylos liturgija, 2003 m.

Spaudos atgavimo šimtmetis

Jų dėka Lietuva iki šiol gyva

MILDA ZINEYlClŪIĖ

2004 m. gegužės 7 d. sukako 
šimtas metų nuo spaudos lietu
viškais rašmenimis draudimo 
panaikinimo. Spaudos atgavi
mas labai reikšmingas mūsų 
tautos istorijos faktas, reiškęs 
carinės Rusijos kelių dešimt
mečių politikos pralaimėjimą ir 
paliudijęs mūsų tautos valią 
ginti savo prigimtines teises.

Nė vienos pasaulio tautos 
žodyne nėra žodžio knygnešys. 
Gražus žodis lietuvių žodyne 
atsirado dėl tragiškų aplinky
bių - Lietuvoje nuo 1864 iki 
1904 metų buvo uždrausta lie
tuviška spauda. Spaudos drau
dimas keturis dešimtmečius 
stabdė lietuvių kultūros raidą, 
kita vertus, nelegalioms, Mažo
joje Lietuvoje leidžiamoms kny
goms ir laikraščiams, juose 
spausdinamiems tekstams ne
galiojo Rusijos imperijos įsta
tymai, o rašantiems nereikėjo 
baimintis cenzoriaus. Visa tai 
atsiliepė Lietuvos kultūros rai
dai.

TURINYS

Lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100 metų 
sukaktis.

Karališkieji Jogailos 
antspaudai. „Sugrįžimų” 
festivalis. Laiškai iš 
Vilniaus.

Lietuvių fortepįjono 
pradininkai Jungtinėse 
Vaistuose.

Leidiniai.

Paradoksas, bet spaudos 
draudimo laikai sutampa su lie
tuvių tautiniu atgimimu. Nepa
lankiausiomis sąlygomis lietu
vių visuomenė sugebėjo pasi
priešinti rusifikacijai, atsiribojo 
nuo lenkų kultūros įtakos, stip
rėjo tautinis susipratimas - 
brendo modernioji lietuvių tau
ta, išsaugojusi savo protėvių 
vertybes.

Spaudos lietuviškais rašme
nimis atgavimas, ši ypatingos 
reikšmės lietuvių pergalė, yra 
atpildas už kelių tūkstančių 
Lietuvos žmonių - knygnešių, 
daraktorių, nelegalios spaudos 
organizatorių,* dirbusių Lietu
vos atgimimui, - atkaklumą ir 
pasiaukojimą. Daugybė knyne- 
šių ir daraktorių vienaip ar ki
taip nukentėjo dėl lietuviško 
rašto ir žodžio, šimtų šimtai at
sidūrė Sibire, kaip ir 1863 metų 
sukilėliai.

J. Zikaro ir P. Rimšos 
skulptūros „Knygnešys”, „Sėjė
jas” ir „Lietuvos mokykla” puo
šia Kaune esantį Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelį. 
Čia pat ir Knygnešių sienelė, 
kurioje puikuojasi žymiausių 
knygnešių pavardės.

Išlikti lietuviškam žodžiui 
padėjo tautos vieningumas, di
delis patriotizmas ir pasiaukoji
mas. Tamsiais lietuviško žodžio 
draudimo metais ryškiomis 
spalvomis nušvito J. Basanavi
čiaus redaguojama Aušra, kel
tis į kovą su tautos priespauda 
visus pabudino garsiai užgau- 
dęs V. Kudirkos Varpas.

Kaune, buvusioje valstybės 
sostinėje, spaudos atgavimo 
100-meCiui paminėti, skiria
mas ypatingas dėmesys: rengia
mos mokslinės konferencįjos, 
iškilmingi knygų pristatymo 
vakarai, parodos, konkursai, 
koncertai.

V. Kudirkos viešojoje bibliote
koje įvyko jau dešimtoji Knygos 
šventė. Joje apdovanoti tradici
nio Geriausio bibliofilinio leidi
nio konkurso laureatai. Šiemet 
jais tapo Virgilįjus Poviliūnas, 
parengęs trįjų numizmatikos 
parodų katalogus, Juozas Kun
drotas, išleidęs romaną Sakmė 
apie knygnešį, ir Eugenijus Iva- 
nauskas, parašęs knygą Lietu
vos monetų kalbos istorija. 
Knygos šventėje pranešimą 
apie Kauną spaudos draudimo 
laikotarpiu (1864-1904) per
skaitė Kauno apskrities viešo
sios bibliotekos direktorius Al
vydas Samėnas, apie Motiejų 
Valančių - nelegaliosios lietu
viškos spaudos organizatorių 
papasakojo Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus Seniau
sios literatūros skyriaus vedėja 
Audronė Gedutienė. Seimo na
rys Arvydas Vidžiūnas savo 
pranešime analizavo lietuvių 
kalbos būklę šiandien ir rytoj. 
Lietuvos žurnalistų draugija 
surengė konferencįją lietuviš
kos spaudos atgavimo šimt
mečio proga, kurioje nagrinėjo 
valstybės įvaizdį lietuviškoje 
spaudoje.

Vytauto Didžiojo universiteto 
Žurnalistikos katedros bei VDU 
bibliotekos surengtame šventi
niame minėjime „Valstybė, kal
ba, spauda” žvelgia ne tik į lie
tuviškos spaudos praeitį, da
bartį, bet ir ateitį. Doc. Antano 
Kulakausko pranešime nustaty
ta, kad mums ir Europos Są
jungoje bus reikalingos Aušros 
suformuotos idėjos. Minėjime 
taip pat pristatytas tęstinio lei
dinio Darbai ir dienos redakto
riaus profesoriaus Leono Gu
daičio specialiai šiai progai pa
rengtas tomas Spauda ir laisvė.

Nacionaliniame M. K. Čiur-

ALGIMANTAS ZOLUBAS

Žmogaus atmintis ribota; 
žodžiais išsakytos, iš lūpų į 
lūpas perduodamos mintys pa
simiršta, ilgainiui gali keisti 
prasmę, todėl jau pirmykštis 
žmogus piešiniu ar kitokiu 
ženklu siekė žodį, mintį įam
žinti akmenyje, uoloje, molinė
je lentelėje, vėliau - papiruse. 
Taip siekta bendrauti ne tik su 
esama, bet ir busimosiomis, 
praėjus šimtams ir tūkstan
čiams metų, kartomis. Senieji 
piešiniai bei ženklai tobulėjo, 
garsams išreikšti radosi raidės, 
raštas.

Raštas tapo nauja žmonių 
bendravimo priemone, pačios 
kalbos tobulinimo pagalbinin
ku, jos sergėtoju. Kada ir ko
kiais ženklais buvo įamžintas 
pirmasis lietuviškas žodis, te
bėra istorijos gelmių bei ar
cheologijos slėpinys, tačiau lie
tuviško rašto draudimas, per jį 
visaverčio bendravimo riboji
mas, tautiškumo naikinimas į 
lietuvių tautos atmintį įsirėžė 
labai giliai. Ir netikėtas reiški
nys: Lietuva Rusiją mokė skai
tyti ir rašyti, o Rusija „atsidė
kodama” Lietuvai uždraudė lie
tuviškus rašmenis. Motiejaus 
Smotrickio Slavų gramatika, 
pagal kurią buvo rašomos ru
siškos gramatikos, buvo išleista 
Lietuvoje (Vievyje). Šią grama
tiką rusų mokslininkas ir poe
tas Michailas Lomonosovas pa
vadino vartais į visus mokslus. 
Pirmoji spaustuvė Vilniuje iš
leido 1522 m. rusų kalba Ma
žąją kelionių knygelę ir Apaš
talą - 1525 m., o pirmąją rusiš
ką knygą Ivanas Fiodorovas 
Maskvoje išspausdino 1564 m., 
tik po keturių dešimtmečių.

Mažoji Lietuva - visos lietu
vių tautos kultūros ir gyvasties 
šaltinis, lietuviškos knygos 
gimtinė, spaudos draudimo me
tais - knygnešių aruodas. Čia 
1547 m. išleista pirmoji lietu
viška knyga Martyno Mažvydo 
Katekizmas, kuriame buvo ir 
elementorius - pirmoji gramati
ka, kuris lietuvius pamokė lie
tuviškai melstis, giedoti, čia 
1714 m. išleistas pirmasis pa
saulietiškas kūrinys Kristijono 
Donelaičio Metai.

Nuslopinus 1863 metų suki
limą prieš rusiškąją okupacįją, 
okupantas 1864 m. ėmėsi bru
taliausios priemonės - uždrau- 

lionio dailės muziejuje atidary
ta unikali paroda „Iš lietuviškų 
minčių ir žodžių”, kurioje, pasi
telkus menines išraiškos prie
mones, atskleidžiamas lietuviš
kų raidžių grožis. Garsus Pran- 
cūzijoje, bet mažai žinomas Lie
tuvoje, lietuvių menininkas 
Pranas Gailius parodoje ekspo
nuoja autorines knygas. Jos su
kurtos naudojantis Oskaro 
Milašiaus ir Kazio Bradūno 
poetiniais tekstais. Parodoje 
taip pat galima pamatyti mu
ziejaus fonduose turimą 1591 
metais išleistą Jono Bretkūno 
„Postilę”, kūri yra tarsi lietu
viško knygos meno pradžia
mokslis, lietuviško šrifto pra
džios simbolis.

Ir tai ne vieninteliai rengi
niai, skirti lietuviškos spaudos 
atgavimo 100-čiui paminėti. 
Spaudos lietuviškais rašmeni
mis atgavimas - neeilinis mūsų 
istorįjos įvykis, vertas plačiai 
paminėti visoje šalyje.

Gegužės 5 d. Aukštuose Paneriuose prie Jagomastų kapo Įvyko Spaudos atgavimo 100-mečio paminėjimas, 
kur} organizavo Panerių seniūnija ir Trakų Vokės Kultūros namai. Minėjimo dalyviai susirinko prie vieno 
iškiliausių Mažosios Lietuvos spaudos leidėjų, Enzio Jagomasto šeimos, nacių sušaudytos 1944 metais, kapo, 
(žangos maldų sukalbėjo ir žodj tarė Liuteronų bažnyčios vysk. Mindaugas Sabutis; apie knygnešius 
eilėraščius paskaitė Aloyzas Sušinskas, istorikas ir publicistas, Lietuvos laisvės kovos sąjungos leidinio Varpas 
red. Algimantas Zolubas pasakė kalbą, taip pat kalbėjo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirm. Vytautas šilas, 
Lietuvninkų bendrijos narys Vytautas Gocentas, koncertavo Trakų Vokės ir Panerių mokyklų moksleiviai bei 
Trakų Vokės Kultūros namų kaimo kapela. Jono česnavičiaus nuotrauka

dė lietuvišką rašybą, primetė 
savus rašmenis - kirilicą. Prieš 
tokią priemonę kilo, pasaulyje 
lygaus neturintis, pasipriešini
mas, kuris pagimdė taip pat pa
saulyje nepatirtą reiškinį - 
knygnešystę. Įvairūs leidiniai 
lietuvių kalba buvo spausdina
mi už carinės imperijos ribų, 
labiausiai Mažojoje Lietuvoje ir 
Amerikoje, slapčia gabenami 
per sieną, taip pat slapčia plati
nami Didžiojoje Lietuvoje. Ra
dosi ir slaptosios lietuviško 

Lietuva Rusiją mokė skaityti ir rašyti, 
o Rusija, „atsidėkodama” Lietuvai, 

uždraudė lietuviškus rašmenis

rašto mokyklos. Susitelkimas 
kovai prieš carinę okupaciją iš 
būvio virto veiksmu - lietu
viška talka bendram reikalui. 
Mažoji Lietuva tapo knygnešių 
aruodu, knygiai - Martynas 
Jankus, Enzys Jagomastas, O. 
Mauderodė, J. Šenkė bei kiti 
šviesuoliai - spausdino lietu
viškas knygas, laikraščius, 
knygnešiai Jurgis Bielinis, Pet
ras Kriaučiūnas, broliai Na- 
teckai, Mikalojus Katkus ir 
daugybė kitų gabeno per sieną, 
juos platino, o lietuvės motinos

Lietuviškos periodikos pradininkas
Šių metų gegužės 7-ąją suka

ko 100 metų, kai lietuviai, tau
tinio sąjūdžio dėka, atgavo 
spaudos teisę skelbti ir skleisti 
informacįją lotyniškais rašme
nimis. Martynas Jankus (1858— 
1946) - lietuviškos periodinės 
spaudos pradininkas, aktyviai 
dalyvavęs pirmųjų lietuviškų 
laikraščių leidyboje. Savo 
spaustuvėje Bitėnuose 1889- 
1912 metais jis išspausdino 
daugiau kaip 360 pavadinimų 
knygas, leido 25 periodinius 
spaudinius. Spaudos draudimo 
metais M. Jankaus spaustuvės 
buvo visų knygnešių kelio į 
Didžiąją Lietuvą pradžia, o pats 
spaustuvininkas vadinamas Ma
žosios Lietuvos patriarchu. M. 
Jankus mirė Vokietijoje, o 1993 
m. urna su jo pelenais perlaido
ta Bitėnų kapinaitėse.

(Elta) 

prie ratelio ar daraktoriai 
slapčiomis mokė jaunimą skai
tyti ir rašyti. Išaušo Basana
vičiaus Aušra, suskambo Kudir
kos Varpas. Aušra pasirodė 
1883 m., 1887 m. - Šviesa, 1889 
- Varpas, 1890 - Ūkininkas. 
Didžiojoje Lietuvoje šviesuoliai 
vyskupas Motiejus Valančius, 
Petras Vileišis, Juozas Tumas 
Vaižgantas bei daugelis kitų le
galiais būdais spaudė carinę 
valdžią panaikinti niekaip ne
pateisinamą skriaudą. Tautos 

sutelktos pastangos per knyg
nešių tremtis ir katorgas pa
siekė, kad 1904 m. gegužyje lie
tuviška spauda buvo atgauta.

Deja, po lietuviškos spaudos 
atgavimo, nei keturių dešimt
mečių ja nepasinaudojus, per 
bolševikų, nacių ir vėl bolše
vikų okupacijas Lietuvą užgulė 
kitoks, laisvo žodžio ir minties, 
penkis dešimtmečius trukęs, 
draudimas. Skaitydavome lietu
viškais rašmenimis parašytus 
žodžius, sakinius, tačiau tai ne
buvo lietuviškos mintys, tikra 

Senovinė rankinė laikraščių ir knygų spausdinimo mašina Martyno Jan
kaus spaustuvėje-muziejuje Bitėnuose.

Tomo Černiševo (Elta) nuotrauka.

bendravimo priemonė, o netie
sos kalba, nutautinimo, lietu
vybės ir dorovės žlugdymo prie
monė. Vėl prisireikė ir radosi 
nauji tikros spaudos leidėjai 
(savilaida), knygnešiai bei pla
tintojai, radosi vertėjai iš netie
sos į tiesos kalbą. Tik bausmės 
už tai buvo itin žiaurios, dau
geliui tiesos žodis buvo pa
ženklintas gyvybės netektimi, 
kalėjimais, tremtimi. Ir tiesos 
žodžio draudimas per penkis 
dešimtmečius Lietuvai padarė 
nepalyginamai didesnę žalą, 
nei tie cariniai keturi dešimt
mečiai, kurie nebuvo nukreipti 
į dorovės žlugdymą, priverstinę 
klaidatikystę.

Minėdami spaudos atgavimo 
šimtųjų metinių sukaktį prie 
tragiško likimo iškilaus lietuvi
ninko Enzio Jagomasto šeimos 
kapo, nusilenkime visiems tau
riems šviesuoliams, kurie puo
selėjo lietuvių kalbą, laisvą 
mintį ir žodj, dėkokime, kad 
Aušros patekėjimu, Varpo 
skambėjimu lig šiolei gyva Lie
tuva. Išėjusiems į Amžinybę 
melskime: Amžinoji Šviesa 
jiems tešviečia.

Žodis, pasakytas prie Enzio Jago
masto kapo spaudos atgavimo 
šimtmečio proga.
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Prisimenant pedagogą rašytoją dešimt metų po jo mirties 
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bendradarbio

Vacys Kavaliūnas.

Prieš dešimtį metų išvyko 
amžinybėn Vacys Kavaliūnas. 
Šį pavasarį prisimename šio 
mokytojo ir rašytojo žemės 
kelią ir palikimą. Mums jis pa
liko šypseną, kurią mes jau
čiame savo širdyse ir žodžius, 
kurie įsirėžė mūsų mintyse. Su 
mumis lieka jo raštai. Jis jų 
parašė daug. Keturis romanus: 
Kalnų giesmė, Aidai ir Šešėliai, 
Hestera (anglų kalba Esther 
vardu) ir Dalia-, dvi monografi
jos: Gimtosios žemės monogra
fiją, Tumo-Vaižganto gimnazi
jos kelias-, virš 20 novelių 
(išleistos rinkinyje Šauksmas) 
ir virš 100 straipsnių įvairiomis 
pedagoginėmis ir literatūrinė
mis temomis. Tačiau mūsų 
mintyse lieka ir idealistas moky
tojas, kuris visas savo jėgas 
skyrė mokytojavimui laisvoje 
Lietuvoje Tauragės gimnazijoje, 
prie nacių ir rusų okupacijos 
Vilkaviškio gimnazijoje, pabė
gėlių stovyklose Vokietijoje ir 
galų gale lituanistinėse mokyk
lose Amerikoje ir, su Juozu Zi- 
lioniu jo įsteiguose Pedago
giniuose lituanistikos kursuose 
Clevelande.

Štai Vacio Kavaliūno gyveni
mo kelio pagrindiniai momen
tai jo paties žodžiais:

MANO ŽEMĖS KELIAS

Namai, prancūzų filosofo 
Gaston Bachelard Erdvės poeti
kos (La poetiąue de l’espace) tei
gimu, yra pats pirmasis mūsų 
pasaulis. Jie turi savo charak
terį ir savo sielą, su kuria ir 
mes neatskiriamai esame suau
gę savo būties gelmėmis.

Į namus mes ateiname ir iš jų 
išeiname į tolimesnius savo gy
venimo plotus. Tačiau niekad 
jų neužmirštame. Jie visada 
pasilieka mūsų prisiminimuo
se, kurie savo tonalumu - savo 
dvasinėmis spalvomis - skiriasi 
nuo kitų išorinės erdvės daiktų 
prisiminimų. Į juos - į gimtuo
sius savo namus - mes visada 
savo mintimis ir savo siela ir 
sugrįžtame.

Nuo savo gimtųjų namų Aly
taus apskrities ir valsčiaus 
Kriaunių kaime, kur 1907 m. 
birželio 28 d. prasidėjo mano 
žemės kelias, ir aš niekad ne- 
nutolau. Visada aš buvau - ir 
tebeesu - juose, o jie manyje. 
Juose gimė ir susiformavo ir 
kai kurie mano kūrybos pasau
lio personažai, kuriuose atsi
spindi ir kai kurių mano šei
mos narių ar artimesnių kai
mynų fiziniai ir dvasiniai bruo
žai.

Pro tėviškės vartus išvingiavo 
ir mano gyvenimo kelias į tolu
mas. Pirmiausia - į Rumbonių 
parapijos bažnyčią Nemuno 
pakrantės slėnyje. Netoli ir su
simąstęs ir aidintis praeities 
dvasia Rumbonių piliakalnis. O 
kitoje Nemuno pusėje - Punia, 
jos piliakalnis ir kunigaikščio 
Margio legenda.

Kiek vėliau - kelias į Dubėnų 
pradžios mokyklą, o iš jos į 
Alytų, kurio gamtos vaizdai - 
miškai, Nemunas ir aukšti jo 
krantai labai giliai ir neišdil
domai susiliejo su mano vidinio 
peizažo plotais ir jo gelmėmis. 
Čia ir Alytaus gimnazija. Ją 
baigiau 1928 metais.

Kelias į Kauną. Traukia filo
sofija. Tačiau galvoju apie mo
kytojo darbą ir studijuoju 
prancūzų ir lietuvių literatūrą 
ir pedagogiką Humanitarinių 
mokslų fakultete. Studijas bai
gęs ir atlikęs karinę prievolę 
Karo aviacijoje, 1936 metų ru
denį atvykstu į Tauragės gim
naziją. Dėstau čia lietuvių, 
prancūzų, lotynų kalbas ir fi
losofijos pradmenis.

Tačiau ramaus darbo laiko
tarpis labai trumpas. Nacinė 
Vokietija atplėšia Klaipėdos 
kraštą, o netrukus prasideda ir 
Antrasis pasaulinis karas, to
lydžio plėsdamasis ir apimda
mas kone visą pasaulį, nepali
kęs nuošalyje ir mūsų žemės.

Lietuva barbariškame ir ge
nocidiniame bolševikų junge. 
Jie rūpestingai ir su sadistiniu 
džiaugsmu griauna visa, kas gra
žu, kas gera, kas kilnu, žmo
niška ir šventa. Įsiveržia anti- 
kultūrinė jų dvasia ir į mo
kyklą. Sakyte įsakoma džiaug
tis pavergimu, vadinti jį iš
laisvinimu, o mokinių sielas 
užteršti ateistinės religijos pur
vu.

Po ištisų metų košmarinio 
siaubo rudasis apokalipsinis 
žvėris užpuola raudonąjį. Dega 
Tauragė, o joje suliepsnoja ir 
visa, ką tiktai turėjome. Lais
vės tačiau nesulaukiame, tepa- 
sikeičia tiktai okupantas.

1942 metų rudenį persike- 
liame į Vilkaviškio gimnaziją. 
Čia neišvengiu nei inspekto
riaus, nei labai nenorimų di
rektoriaus pareigų, juoba kad 
rudojo okupanto akyse Vilka
viškio gimnazija egzistavo ir 
atidžiai buvo sekama.

Raudonasis slibinas ir vėl at
šliaužia prie mūsų žemės. Bėga 
nuo jo kas tik gali. Bėgame ir 
mes. Ir mūsų kelias - Rytprū
siai, Pomeranija, kur sustojame 
kiek ilgėliau. Čia mėginu įstoti 
į Greifsvaldo universitetą ir 

rašau „Gesuch” - prašymą.
Deja, ir iš čia netrukus tu

rime bėgti. Atsiduriame Šles- 
vig-Holšteine, o karui pasibai
gus - Liubeke, kur tuojau pat 
įsteigiama lietuvių gimnazija. 
Joje pirmąjį mokslo metų pus
metį dirbu ir aš. O 1946 metų 
pradžioje imuosi iniciatyvos, ir 
įsteigiame gimnaziją Fischbe- 
ke, netoli Hamburgo.

Tų pačių metų pavasarį pa
bėgėlių stovykla, o su ja drauge 
ir gimnazija, perkeliama į Špa- 
kenbergą. Čia 1946-1949 moks
lo metais einu ir gimnazijos di
rektoriaus pareigas, drauge še
šis semestrus gilindamas studi
jas Hamburgo Hanzos universi
tete.

1949 metų vasarą - kelias per 
Atlantą. Sustojame Clevelande. 
Čia gyvenimas trijų plotmių: 
darbas fabrike, lituanistinėse 
mokyklose ir studijos Westem 
Reserve universitete, kurį bai
giu magistro laipsniu iš pran
cūzų literatūros.

Čia, be mokymo lituanistinė
se mokyklose, drauge su moky
toju Juozu Žilioniu įsteigiame 
ir dviejų metų Pedagoginius li
tuanistikos kursus, kuriems va
dovauju ir kurie išleidžia šešias 
absolventų laidas. O jie didžiai 
buvo reikalingi mūsų lituanis
tinėms mokykloms, kurioms vis 
labiau ir labiau imdavo trūkti 
mokytojų.

Jei šiandien, artėjant žemės 
kelio pabaigai, sustočiau ir at- 
sigręžčiau į praeities plotus, 
juose atsiskleistų - ir bene ryš
kiausiai - pedagoginio darbo 
barai. Juose - laisvoje tėvynėje, 
sovietinėje ir nacinėje okupaci
joje, pabėgėlių stovyklose Vo
kietijoje ir pagaliau Amerikoje
- mano sustota arti keturias
dešimt metų. Padėdamas mo
kiniams, ypač toli nuo gimto
sios žemės, įprasminau savo 
gyvenimo kelią, spindintį gied
ra prisiminimų šviesa.

Atsiskleistų ir literatūrinio 
darbo pėdsakai nuo gimnazijos 
trečiosios klasės ligi šių dienų. 
O juose keturi romanai: Kalnų 
giesmė, Aidai ir šešėliai, Heste
ra ir Dalia. Du pirmieji 
„Draugo” premijuoti. Įvai
riuose laikraščiuose ir žurna
luose esu skelbęs per trisdešimt 
novelių ir daugiau kaip šimtą 
literatūrinėmis, pedagoginėmis 
ir kitomis temomis straipsnių.

Pats didžiausias mano darbas
- Čiurlionio ansamblio mono
grafija Gimtosios žemės mono
grafija, kurioje atsispindi dau
gelio šimtų vyrų ir merginų 
kelias su daina nuo Vilniaus 
bažnyčių bokštų giesmės ligi 
Dunojaus ir Erio ežero nesusto
jančio bangų ūžesio. Ir dar 
Tumo-Vaižganto gimnazijos ke
lias - istorinė apžvalga mokyk
los, kuriai Vokietijoje vadova
vau.

Prancūzų akademijos narys 
Renė Huyghe savo knygoje Me
nas ir siela (L’art et l’ame) tei
gia, kad nuo pat seniausių 
laikų pagrindinis meno tikslas
- atskleisti žmogų. Toks pat 
tikslas ir literatūros. Tas pats 
žmogus, kuris keliauja erdvės

ir laiko plotais, keliauja ir lite
ratūros puslapiais. Ir keliauja 
jis ne tiktai geografine - hori
zontalia kryptimi, bet ir verti
kalia, siūbuodamas tarp žemės 
ir dangaus, tarp tamsos ir 
šviesos, tarp gėrio ir blogio.

Ir šioje dramatiškoje jo ke
lionėje pasigirsta ir egzistenci- 
niai-likiminiai jo žingsnių ai
dai. Joje iškyla ir estetikos ir 
etikos - gėrio ir grožio - santy
kių problema, o su ja drauge ir 
kūrėjo atsakingumo klausimas.

Tai problema, kuri vargu ar 
kada nors - ir taip, kad visi bū
tų patenkinti, bus išspręsta. 
Juoba kad gėris ir grožis yra 
transcendentinės kilmės, o ne

Yra ir tai, kas niekad 
nepraeina

- Tu ir vėl atėjai. Ada, tu ir 
vėl...
- Atėjau, - sakai. Ir tavo vei

das spindi ilgesio skausmu.
- Ada, - tiesiu į tave rankas. 

Ir tu išeini. Tačiau aš tave dar 
vis tebematau.

Mąstau ir jaučiu - tu sugrįžai 
į mano mintis ir sielą ir giedra 
šviesa nutvieskei prabėgusias 
mūsų laimės dienas, kurios jau 
niekad nesugrįš.

Žiūriu ir matau šviesius tavo 
plaukus ir dangaus skliauto 
mėlynumo tavo akis. Ir mano 
sieloje atsiskleidžia žydintis li
nų laukas. Girdžiu ir tavo 
žodžius pro pavasario vėjo šiu
renimą mėlynose žiedų ban

visi pajėgia peržengti fizinio 
pasaulio ribas.

Tačiau dideliam kūrėjui ši 
gėrio ir grožio santykių proble
ma nėra neišsprendžiama. Jam 
ji net ir neegzistuoja. Parafra
zuojant M. Nedoncelle knygos 
Estetikos įvadas (Introduction a 
l’esthetiąue) žodžius, genijus 
net tai, kas žema ir bjauru, har
moningai įjungia į grožio simfo
niją.

Vacys Kavaliūnas, 1975 m.

Prisimindami šį šviesų peda
gogą rašytoją, skaitykime jo 
novelę: „Yra ir tai, kas niekad 
nepraeina" 

gose.
- Ada, sakyk, ar tu dar te- 

beatsimeni?
Tai buvo paskutinį mūsų su

sitikimo vakarą. Ir tavo tėviš
kėje. O gal tu jau seniai visa tai 
užmiršai? Stovėjome tada ant 
tvenkinio tiltelio ir atsirėmę į 
turėklus žiūrėjome į tylų ir nei 
kiek nejudantį vandenį.

O koks jis buvo tyras! Visas 
dangaus skliautas skendo jo 
gelmėse, kuriose matėme ir sa
ve. Ir niekad niekad mes nebu
vome taip arti vienas kito, kaip 
tada - tose žydrose tolumose.

Tą valandą matau ir dabar. Ji 
sugrįžo. Ir vis jaučiu ir girdžiu. 
Girdžiu ir to vakaro tylą, ku-

Eidamas 72-uosius metus, 
2004 m. gegužės 19 d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė ilgametis 
mūsų dienraščio Draugo, ypač 
šeštadieninio jo priedo, bendra
darbis Algimantas Antanas 
Naujokaitis.

Nors jau kuris laikas buvo 
sunkios ligos varginamas, jis 
mokėjo slėpti savo negalias ir 
nei savaitės neapleido savo pa
reigų — siųsdamas Lietuvos 
literatūrinio, muzikinio bei me
ninio gyvenimo apybraižas, 
kruopščiai (nors, tiesa, visuo
met ranka) parašytas, pailius
truotas dažniausiai fotomeni
ninko Algimanto Žižiūno nuo
traukomis. Visur Algimantas 
Naujokaitis suspėjo, viską ap
rašė. Jis recenzavo ir knygas, 
darė pasikalbėjimus su jų auto
riais, prakalbindavo meninin
kus, mokslininkus, premijų lau
reatus, net kaimo saviveikli
ninkus. (Buvo nuolatinis Drau
go bendradarbis nuo 1996 me
tų.) Daugiausia Algimanto Nau
jokaičio dėka, užsienio lietuviai 
plačiai pažino ir vertino Lietu
vos kultūrinį gyvenimą, o lietu
viai tėvynėje taip pat buvo 
supažindinami su užsienio lie
tuvių veikla, atsispindinčia 
Draugo puslapiuose: Literatūrai 
ir menui A. Naujokaitis pa
ruošdavo apžvalginę skiltį.

ri atsiskleidžia mėlyno laumės 
žirgelio sparnų dūzgimu ir 
švelniu kaip spaudžiantis pievų 
vėjas šiurenimu.

Jį ir matau - apsvaigęs žy
dinčio pavasario džiaugsmu 
skraido akimirksniui nusileis
damas ant virš vandens palin
kusio ajaro ir tuoj vėl pakilda
mas.

Paskui jis paliečia vandens 
paviršių, ir visa - visa ta žyd
ruma išnyksta. Ir mes išsigąs
tame, pažiūrime vienas į kitą ir 
tylime.
- Kodėl visa tai taip greitai 

praeina? - sakai tu.
-Kas?
- Visa, Romai. Visa, kas gra

žu, - ir šluostaisi ašaras nusi
gręžusi, kad aš jų nematyčiau.

* * *
Bet man tai nepraėjo. Niekad 

ir niekas - nei tu, nei tie tavo 
žodžiai, kuriuos girdžiu dabar
- artėdamas prie tavo tėviškės.

Išeinu iš miško ir užlipu ant 
kalnelio. Nuo jo matau - tavo 
tėviškės beržas, iškilęs rausvai 
melsvame saulėlydžio horizon
te. Artėju prie jo ir jau girdžiu
- mano sieloje atgyja to vakaro 
garsai, atsiskleidžia jo tylos 
dvasia, kurioje buvome tada 
paskendę.

Prieinu ir virpiančia ranka 
paliečiu jo žievę. Užsimerkiu ir 
juntu - mes vėl, rodos, sėdime 
po juo. Girdžiu ir tavo žodžius. 
Tu sakai:
- Jis gyvas, - ir atsiremi gal

va į baltą jo liemenį.
- Gyvas?
- Pridėk galvą ir klausyk. 

Girdi, kaip jis visas virpa? 
Atrodo, kažkoks amžinas skam
bėjimas kyla iš žemės ir aidi į 
aukštumas. Ar ne?

-Ne.
- Ne? Tu nieko negirdi?
- Nieko.
- Tu nemoki klausyti, - sakai 

ir mano galvą priglaudi prie 
savo krūtinės.

Abu valandėlę tylime. O pas

Algimantas A. Naujokaitis 
gimė 1932 m. Šakių apskrityje, 
Lukšių valsčiuje. Baigęs žurna
listiką, dirbo rąjoniniuose laik
raščiuose Šakiuose ir kitur. 
Paskui persikėlė į Vilnių ir dir
bo Valstiečių laikraštyje, net 
kurį laiką buvo vyr. redakto
riaus pavaduotoju. Tačiau jį la
biau traukė kultūriniai reika
lai. Atsiradus galimybei bendra
darbiauti Drauge, buvo paten
kintas ir šios atsakomybės ėmė
si su malonumu.

Jis buvo poeto, dramaturgo, 
kino kūrėjo Jono Meko kūrybos 
tyrinėtojas bei populiarintojas 
Lietuvoje. Parengė ir įvadus pa
rašė J. Meko knygai Laiškai iš 
Niekur (1997), Dienų raštai 
(1998). Buvo pradėjęs redaguoti 
J. Meko viso gyvenimo publicis
tikos įvairiomis pasaulio kalbo
mis rinkinį, kurį ketino išleisti 
Lietuvos Rašytojų sąjungos lei
dykla. Deja, šio darbo nesuspėjo 
užbaigti.

Algimanto A. Naujokaičio liko 
liūdėti žmona Stasė, sūnūs: 
dail. Audrius ir muz. Dalius. 
Liūdi jo ir visi Draugo skaityto
jai, pratę kas savaitę pabuvoti 
su A. Naujokaičiu šeštadieninio 
priedo ar kituose puslapiuose.

Nuoširdžiai užjaučiame visus 
Velionio liūdinčiuosius.

Redakcija

kui tu vėl:
- O dabar?
- Dabar girdžiu, - sakau ir 

žiūriu į tavo lūpas. Jos artėja ir 
aš pradedu drebėti.

O Ada, koks noras buvo tada 
tave apkabinti ir pabučiuoti. 
Pabučiuoti niekad nepraeinan
čiu pabučiavimu. Bet aš tada 
tavęs nepabučiavau. Nepabu
čiavau nei tada, nei niekad. Ir 
paskui visą laiką gailėjausi. Sa
kyk, Ada, ar galima mylėti ir 
niekad nepabučiuoti?

* * *
Nusileidžia saulė, ir mane 

pasitinka ilgesingos vakaro su
temos, užliejančios žemę tyla ir 
ramybe. Tačiau mano sieloje 
neramu. Einu - ir mano žings
niai vis lėtėja. Jaučiu - mane 
apima nerimas ir baimė. Rodos, 
ateisiu ir nieko nerasiu. Nieko, 
tik tavo žodžiai sugrįš iš Sibi
ro tolumų ir giliu praradimo 
skausmu suaidės mano būties 
gelmėse.

Kelias į kiemą. Užmirštas ir 
sustojęs. Niekas juo neatva
žiuoja ir neišvažiuoja. Niekas ir 
niekad neateina. Sulėtinęs 
žingsnius ir beveik nejudėda
mas kaip šešėlis įslenku pro 
vartus, sustoju ir klausau.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
A+A Algimantas A.
Naujokaitis. Prisimenamas 
rašyt. Vacys Kavaliūnas.

Kregždės diena — Šeštinės. 
Shakespeare lietuviškai.

Aldonos Veščiūnaitės 
naujausia poezija. 
Leidiniai.

Vytauto Volerto apsakymas 
iš naujos knygos.
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Nijolė Miliauskaitė Knyga pasirodė pačiu laiku
tolimoj tavo tėviškoj 
išblukusioj 
senuos kariniuos 
žemėlapiuos

didžiulis baltas
senoviškas balionas neša mus per sapną 
virš tamsių miškų, virš pievų ir laukų 
virš upės
su mėnulio kaukole per patį vidurį

apkasų randai 
miškuos 
apleisti kapai ir nykstanti 
tarmė miesteliuos 
sienos
griūvantys stulpai, pakelėse

kitoj upės pusėj 
tebelaksto 
tavo žaidimų draugai

buvai toks tylus vaikas

tavo tėviškėj 
tebeteka Nemunas

aukšti aukšti krantai 
gilūs vandenai

kaip tavo 
balsas

* • *
medinis siuvinėjimo lankelis 
su neužbaigtu rankdarbiu 
kraitelė siūlų, įsmeigta į drobę adata

šviesi galva, palinkus
virš to lankelio
slaptas džiaugsmas, susitikus 
akims, tau skruostus išmuša, nejaugi

nuo pirmo
lig paskutinio puslapio, degančiais skruostais 
skaičiau tavo knygą, mokiausi
lotyniškų pavadinimų

kas auga
žydi ir duoda vaisių, taip džiugina širdį 
norėčiau
kartu su tavim suspėti

visur, bet negaliu, per greitai
tu bėgi, ir dar juokiesi
pražiopsojau vingiorykštę - ji nužydėjo 
nerandu sedulos, nei juodauogio šeivamedžio

tu miegi jau, tamsiam mano podėly 
suslėpta stiklainiuose ir buteliuose ant lentynų 
sudžiovinta, šiugždi medžiaginiuos maišeliuos 
peteliškė! ir kaip ji čia atsirado?
lyg prašmatni metalinė sagtis
kuria susegu tavo burtažodžių knygą
storą, kvepiančią oda, smilkalais ir senove 
ranka išpaišytom pirmosiom raidėm

* * *

niekas nelaukė tavęs
nepasitiko
neatpažino iš veido

naujas
miestas, be legendų, be praeities
be stebuklingo paveikslo

be širdies

naujos kapinės, vėjas nešioja
dulkių debesis, karšta, nėr medžių, kur duotų 
gailestingą pavėsį 
lakštingala
neatskrenda čid vakarais
ir nesuokia 
guosdama mus

tavo rankos, tokios baltos
tada mokėję būtų, ko tik prireikė: privirti 
pilnus katilus maisto, sukilėlis, aprišti 
žaizdas, slaugyt karščiuojantį 
paguosti

vandens paduoti mirštančiam

* • *
motinos, našlės, seserys, sužadėtinės 
juodom gedulo sukniom

stovi grupelėmis
sėdi prie mažų staliukų 
laikydamos rankoj maldaknygę 
ar dainyną

ant krūtinės 
matinis oksiduoto metalo kryželis

sukilimui
atidavė viską

motinos, našlės, seserys, sužadėtinės 
juodom gedulo sukniom 
žvelgia į mus 
fotografijose

iš 1861-1863 metų

« • «

žinau tokią vietą, kur pėda 
perbraukus smėlį 
smėlis gailiai dejuoja 
lyg verktų

kartais
pasirodo ten moteris, juodu apdaru, tuščiom 
išverktom akim

vėjas neša ją smėliais, lyg neštų 
debesies šešėlį

ten buvo mirties stovykla, per Didįjį karą

• * *

vasara, uždaryta apytamsiam podėly 
užrakinta, devyniais užraktais 
užrašyta, ant popieriaus langučiais 
skubia rašysena, sakytum, vištos koja

laikini
žmonės, negimė čia ir neaugo

vaike, žaidžiantis šiukšlyne
prie garažų
aukštos tvoros, kokia šalta, kokia nežmoniška 
pašvaistė
virš galvos

kuo vardu
ar turi namus, bet tu 
tyli
tiktai nubėgi (verkdamas) tolyn į tamsą

Sielos labirintas. 1999 m.

Knygos autorė Emilija Lie- 
gutė surinko gausią medžiagą 
apie 1831 metų sukilimo heroję 
grafaitę Emiliją Pliaterytę ir, 
papildė savo pasakojimą taip, 
kaip jai „diktavo žinios, nuojau
ta, vaizduotė” (218 p.). Apie tai 
kalba pati rašytoja. Skorpionas 
- zodiako ženklas lėmęs grafai
tei „sudėtingą ir tragišką li
kimą” - „Meniškos sielos, savi
graužos kankinamų, nuolatos 
savimi nepatenkintų žmonių 
lemties ženklas. Jie trokšta 
žygdarbių, išskirtinio dėmesio 
(...) tačiau gal šis egocentriz- 
mas ir yra varomoji jėga, skati
nanti skorpionus įprasminti 
save? Gal nepasitenkinimas pil
ka kasdienybe verčia siekti 
aukštų idealų? O gal kilni misi
ja duodama iš aukščiau? Kaip 
protestas prieš blogį - už laisvę 
ir žmoniškumą? Galbūt visa tai 
iš Dievo, iš pačios Visatos?..” (9 
p.) Ši citata apysakos pradžioje 
parodo išankstinį autorės nusi
teikimą nupiešti neeilinės as
menybės portretą.

E. Liegutė pasiima nelengvą 
uždavinį - pavaizduoti knygos 
heroję bręstančio sukilimo są
lygomis. Po trečiojo abiejų 
tautų respublikos padalijimo 
Lietuva atitenka Rusįjai, iš
skyrus Sūduvos kraštą, kurį 
prisijungia Prūsija. Sukilėliai, 
siekiantys nusimesti okupacijos 
jungą ir atgauti laisvę, niekada 
nestokoja idealizmo. Autorė su
telkia dėmesį į Lietuvą. Ji ne
siima nagrinėti, kodėl ir kokiu 
būdu didelė bei galinga Euro
pos vidurio valstybė nepąjėgė 
apginti savo laisvės, savo žemių 
ir tapo lengvu stipresnių kai
mynių grobiu. Ši tema verta 
naujo ir gilaus nušvietimo. Isto
rija yra tokia, kokia yra. Jos ne
reikia nei gėdytis, nei mėginti 
ją dailinti.

Pasimokyti iš jos verta ir lie
tuviams, ir lenkams. Juo la
biau, kad išgyvename lūžio 
metą visai Vidurio Europai. At
siranda visiškai naujos valsty
bių sambūvio sąlygos, kurias 
apibrėžia NATO ir Europos 
Sąjunga. Štai kodėl grafaitės 
Emilijos Pliaterytės gyvenimo 
ir kovų istorija mūsų epochoje 
įgauna skambesio ir nūdienos 
aktualių akcentų.

Pirmiausia, Rusijos impe
rinės politikos tikslai nepasi
keitė. Lietuva turi priklausyti 
Rusijai, nes ji „nuo amžių rusų

Kairėje: akimirka iš spektaklio „Emilija Pliaterytė — lietuvaitė 
karžygė”. Istorikas — R. Bobina; Emilija — L. Laurinkienė; jos 
draugė — D. Kamarauskaitė. Spektaklį pastatė Los Angeles 
Dramos sambūris 2004 m. balandžio 17 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje, Los Angeles, Calif. Režisavo Olita Dautartaitė. 
Dešinėje: aktoriai po spektaklio „Emilija Pliaterytė — lietu
vaitė karžygė”. Pirmoji iš dešinės — rež. Olita Dautartaitė.

EDMUNDAS SIMANAITIS

žemė” (iskonno russkaja zemlia, 
rus.). Gali keistis tik imperijos 
pavadinimas ir valdovo titulas 
- caras, generalinis komparti
jos sekretorius, prezidentas, o 
politikos tikslai buvo ir išliko 
iki mūsų dienų tokie patys. 
Antra, nenuostabu, kad ištisus 
metus trukusi sumaištis mūsų 
valstybėje, buvo būtent tos pa
čios imperinės politikos plataus 
masto provokacija.

Autorė nuodugniai išstu
dijavo grafų Pliaterių genealo
giją. Tiesą pasakius, giminės 
genealoginis medis labai pa
lengvintų knygos skaitymą. 
Grafaitė Emilija savo bendra
amžiui baudžiauninkui Anta
nukui, papriekaištavusiam ko
dėl ji Lietuvoje kalbanti len
kiškai, atsakė; „Aš - lenkaitė, 
lietuviškai kalba tik chlopai.” 
(53 p). Vėliau paklaususi gu
vernante: „Pone Volfai, aš lie
tuvė ar lenkė?”, pati sau atsa
ko: „Natione polonus, gente 
Lituanus” (Lenkų tautybės, lie
tuvių kilmės, lot. 77 p.).

Tą patį klausimą apie tautybę 
ir tėvynę ji uždavė savo globėjai 
baronienei ir išgirdo tiesų atsa
kymą: „Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė! Štai kas tavo, ir 
mano, ir visos garbingos Pliate
rių giminės tėvynė”. Ir tada 
Emilytė pati sau sumurma: 
„Vadinasi, lietuvaitė...” (102 p.) 
Lietuvybės temą autorė plėtoja 
per visą apysaką. Štai Vilniuje 
Emilijos pusbrolis Cezaris atsi
veda pas grafaitę į svečius 
draugų: kalbininką, istoriką, 
muzikantą ir tapytoją Juzefą 
Ignacą Kraševskį, mediką, et
nografą, literatą Liudviką Juce
vičių, dar du giminaičius iš 
Pliaterių giminės Jurgį ir Vla
dislovą. Pobūvio dalyviai pra
džioje kalbasi lietuviškai. Jei 
kas ištaria žodį netaisyklingai, 
tai Liudvikas pataiso. Šios de
talės labai vaizdžiai parodo to 
meto jaunuomenės savimonę. 
DLK dvasia buvo gyva.

Jaunoji grafaitė anksti pajuto 
teisingumo poreikį. Ją sukrėtė 
rekrūtų sunki dalia ir bau
džiauninkų padėtis, kai jie 
buvo „perkami ar perleidžiami 
kitam dvarininkui pagal kvitą, 
kaip gyvuliai” (65 p.). Emilija 
anksti pajuto, kad turi gyventi 
dėl kilnesnio tikslo, kad „pe
teliškės gyvenimas ne jai”... 
(131 p.) Noriai stoja į broliją 
„Trys kurmiai”, kurios tikrasis

pavadinimas „Laisvė ar mirtis”, 
o vėliau tampa ryšininke tarp 
Dinaburgo kariškių ir Vilniaus 
revoliucionierių. Grafaitė Emi
lija Pliaterytė bręsta, ugdoma 
Adomo Mickevičiaus idėjų. Jos 
keliai pinasi su kitomis to meto 
iškiliomis asmenybėmis: poetu 
Julijum Slovackiu, kompozito
riumi ir pianistu Friderick Šo
penu. Dėl sausros - nederliaus 
metai. Trūksta duonos. Žan
darų sauvalė darosi nebepa
kenčiama. 1830 m. pabaigoje 
jaunieji patriotai nekantriai 
laukia sukilimo pradžios.

Apysakoje plačiai pavaizduo
tas to meto aukštuomenės gy
venimas, jo nedailinant. Graf
aitė patyrė jaudinančią, roman
tišką meilės istoriją, kuri, deja, 
baigėsi nelaimingai, ir senyvo 
generolo nepasisekusias pirš
lybas. Autorė vaizdingai piešia 
bajorų ir kaimiečių gyvenimo 
vaizdus, psichologiškai pagrįs- 
dama apysakos pagrindinės he
rojės patirtus išgyvenimus ir 
apsisprendimus. Prasidėjus su
kilimui, Emilija suvokia, kad 
jai tenka Žanos d’Ark vaidmuo 
Lietuvoje. 1831 m. kovo 29 d. 
Dusetų bažnyčios šventoriuje, 
jau nusikirpusi plaukus ir 
vilkėdama vyriškus drabužius, 
E. Pliaterytė lietuviškai prabilo 
į baudžiauninkų būrį: „Laikas 
atėjo, idant būtumėte tikrai 
valnais...” Prasideda sukilėlių 
kapitonės Emilijos kovų ir sun
kios ligos laikotarpis. Knygos 
autorė kovų aprašymams skiria 
neproporcingai mažiau dėme
sio, negu Emilijos brendimo 
periodui. Matyt, taip buvo su
manyta knyga, o gal ir me
džiagos stokota. Bet tai nemen
kina apysakos vertės.

Emilijos Liegutės knyga pasi
rodė labai laiku. Juk ir E. Plia
terytės vadovaujami, 1831 me
tų ir kunigo Antano Macke
vičiaus 1864 metų sukilėliai, 
1918 metų Nepriklausomybės 
kovų savanoriai, 1941 metų 
Birželio sukilėliai, 1944-1953 
metų laisvės kovotojai ir 1988- 
1990 metų sąjūdininkai grū
mėsi su tuo pačiu Lietuvos 
valstybingumo neigėju. Rusijos 
imperinės politikos tikslai jau 
keletas šimtmečių tokie patys - 
Lietuva, o plačiau paėmus, vi
sos trys Baltijos šalys yra „tei
sėtas”, tačiau laikinai iš nagų 
ištrūkęs grobis. Ir lygiai taip 
pat lietuvių tautos siekis visais

įmanomais būdais išsivaduoti, 
iškovoti laisvę buvo ir išliko ne
kintamas.

Emilijos Pliaterytės apsis
prendimas tęsti kovą, suvokus, 
kad sukilimas pralaimėtas, bu
vo begalę kartų pakartotas Lie
tuvos partizanų. Visų laikų 
kovotojų tragizmą geriausiai iš
reiškia 1941 m. Birželio su
kilėlių vyriausybės vadovo Juo
zo Brazaičio jau sakraliniu 
tapęs lakoniškas, bet talpuB 
konstatavimas - Vienui vieni. 
XIX ir XX amžių sukilėliai, 
partizanai negavo jokios junta
mos paramos iš šalies. Jie visa
da kovojo vienui vieni, suvok
dami tokios kovos ir aukos 
nenuėjo veltui. Režisieriaus 
Jono Vaitkaus to paties pavadi
nimo filmas - sukilėlių ir parti
zanų kovų tragizmą ir hero
jiškumą atskleidžia visa skale. 
Dauguma mūsų šalies piliečių 
yra vienaip ar kitaip dalyvavę 
pasipriešinime, Sąjūdyje kiti - 
tų įvykių liudytojai. Kovų peri
mamumo vaisiai akivaizdūs - 
Lietuva tapo NATO ir Europos 
Sąjungos nare.

E. Liegutės apysaka - puikus 
pilietiškumo pavyzdys, panei
giantis nūnai populiarinamą 
teiginį, neva patriotizmas ir 
menas prasilenkiantys dalykai.

Apysaka Emilija Pliaterytė 
puikiai paryškina dar du ne
paprastai reikšmingus tėvynės 
istorįjos faktus. Nutautinimo 
politika buvo vykdoma bruta
liai ir visais būdais. Šįmet su
kako 140 metų, kai Rusįjos im
perijos valdžia buvo katego
riškai uždraudusi minėti Lietu
vos vardą ir visose valdžios 
įstaigose kalbėti lietuviškai. 
Gegužės pradžioje paminėjome 
ir spaudos draudimo panaikini
mo šimtmetį. Tai taip pat tos 
pačios imperinės politikos pa
dariniai ir mūsų tautos per
galės.

Knygos apipavidalinimas iš 
tiesų bajoriškai puošnus ir sko
ningas. Autorė išmaningai pa
rinko iliustracijas ir autentiškų 
tekstų faksimiles, atspindinčias 
to meto visuomenės gyvenimą. 
Deja, šie tekstai nėra tik kny
gos puošmena. Skaitytojui, ku
ris dėmesingai skaito knygą, 
seka aprašomus įvykius ir ran
da neišverstus sunkiai įskai
tomus dokumentus, o juo labiau 
ir pačios Emilijos Pliaterytės 
ranka rašytus (193 p.), teisėtai 
smalsauja, norėdamas žinoti jų 
turinį.

Apysaka apie sukilėlių vadę 
puiki dovana jaunimui, 0 ir 
plačiajai visuomenei.

TURINYS
Leidinys apie Emiliją 
Pliaterytę.

Vilniuje ir Čikagoje paminėta 
komp. VI. Jakubėno gimimo 
100 metų sukaktis.

Dailininkės fantazijos 
lankose.

Nauja Los Angeles lietuvių 
šokių trupė.

Nijolės Miliauskaitės, 
Rimanto Vanago, 
Anatolijaus Kairio poezija.
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Garbės doktoratas prof. J. Račkauskui
Gegužės 13 d., Lituanistikos 

tyrimo ir studijų centrą Čika
goje pasiekė džiugi žinia, jog 
Šiaulių universiteto Senatas 
prof. Jonui Račkauskui su
teikė Garbės daktaro vardą.

2004 metų kovo 18 d. Šiaulių 
universiteto Humanitarinio fa
kulteto Lietuvių kalbos kated
ros posėdyje nutarta kreiptis į 
Fakulteto tarybą ir siūlyti Litu
anistikos tyrimo ir studijų cent
ro pirmininko, dr. prof. Jono 
Račkausko kandidatūrą Šiaulių 
universiteto Garbės daktaro 
vardui, o 2004 balandžio 8 d. 
Humanitarinio fakulteto tary
bos posėdyje nutarta kreiptis į 
Universiteto senatą prašant su
teikti jam Garbės daktaro 
vardą.

Prof. Jonas Račkauskas (gi
męs 1942 m. Švėkšnoje) - pagal 
universitetinį išsilavinimą, yra 
pedagogikos ir psichologijos bei 
mokyklų administravimo spe
cialistas. 1963-1967 m. dirbo 
DePaul universitete. 1966-1986 
tarnavo JAV kariuomenėje (ge
neralinio štabo majoras). 1968 
m. baigė Pedagoginį lituanisti
kos institutą. Nuo 1968 m. 
dėstė Čikagos valstybiniame 
universitete (nuo 1981 šio uni
versiteto profesorius). Apgynęs 
darbą apie Edukacinės komisi
jos veiklą Lietuvoje 1773-1794 
m., įgijo pedagogikos mokslų 
daktaro laipsnį Ottawa univer
sitete (Kanada).

Profesorius J. Račkauskas ak
tyviai dalyvauja daugelio lietu
vių visuomeninių organizacijų, 
fondų, tarybų ir kitų struktūrų 
veikloje, pvz., nuo 1971 m. Lie
tuvių istorijos draugijos vice
pirmininkas, nuo 1978 m. Li
tuanistikos instituto istorikų 
sekcijos pirmininkas, nuo 1979 
iki 1988 m. Jaunimo centro di
rektorių tarybos pirmininkas, 
nuo 1996 iki 2000 m. vadovavo 
Amerikos Lietuvių tarybai. Pro
cesorius J. Račkauskas yra ak
tyvus Amerikos lietuvių visuo
menės veikėjas, labai daug ir 
įvairiapusiškai prisidėjęs prie 
lietuvybės išlaikymo bei puo
selėjimo išeivijoje, taip pat savo 
darbais nusipelnęs Lietuvai. 
Už šią veiklą 1996 m. jis apdo
vanotas Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino IV laipsnio 
ordinu. Apie J. Račkauską 
nemažai rašyta ir išeivijos, bei 
Lietuvos leidiniuose, taip pat ir 
jo sumanytame ir kartu su 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la įgyvendintame projekte - 
žinyne JAV lietuviai (2 t; 2002). 
Šiuo metu parengta ir knyga 

Akimirka iš garbės doktorato prof. Jonui Račkauskui (teikimo iškilmių Šiaulių universitete. 
Zenono Ripinskio nuotrauka

apie J. Račkausko gyvenimą bei 
veiklą (sud. doc. Jonas Dautar
tas iš Vilniaus pedagoginio uni
versiteto, o vienas redaktorių - 
Šiaulių universiteto docentas 
Juozas Pabrėža).

Išeivijoje prof. J. Račkauskas 
1981 m. įsteigė ir iki šiol vado
vauja Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui (LTSC), kuris 
veikia remiamas Lietuvių fondo 
ir visuomenės aukų. LTSC yra 
daugianarė struktūra, jungianti 
10 padalinių: tai Žilevičiaus- 
Kreivėno muzikologijos archy
vas, lietuvių medicinos muzie
jus ir archyvas, S. Budrio foto 
archyvas, Lietuvių muziejus, 
Meno archyvas, Lietuvių geno
cido tyrimo centras Amerikoje 
ir kt. Visų šių archyvų bei mu
ziejų fondai laisvai prieinami 
įvairių pakopų studentams ir 
mokslininkams. Pasaulio lietu
vių archyve, kuris yra vienas 
stambiausių LTSC padalinių, 
gausybė dar neištirtos me
džiagos apie politines, kultū
rines, tautines, švietimo orga
nizacijas bei pavienius asme
nis, aktyviai prisidėjusius prie 
lietuvybės puoselėjimo, taip pat 
apie visuomenės ir kultūros 
veikėjus ir pan. Šio centro pas
kirtis - kaupti išeivijos lietuvių 
turimus archyvus, knygas, ka
taloguoti, sudaryti sąlygas di
desniam studentų bei moksli
ninkų skaičiui susipažinti su 
turima medžiaga. LTSC fondais 
gali naudotis ir užsienyje, ir 
Lietuvoje gyvenantys įvairių 
sričių (ypač humanitarinių) 
specialistai. LTSC pirmininkas 
prof. J. Račkauskas sudaro 
sąlygas stažuotis LTSC ir ty
rinėti dokumentus bei rinkti 
medžiagą naujiems tyrimams. 
Glaudūs ryšiai LTSC ir prof. J. 
Račkauską sieja su Lietuvos 
universitetais, ypač su Vilniaus 
pedagoginiu universitetu, kurio 
garbės daktaru profesorius tapo 
1995 m. Ir VPU, ir Vilniaus bei 
Klaipėdos universitetų studen
tai bei profesūra nuolat naudo
jasi LTSC siūlomos mokslinės 
veiklos galimybėmis. Taip pat 
archyvų medžiaga domisi ir 
kitų Lietuvos institucijų dar
buotojai. Pastaruoju metu ypa
tingą dėmesį profesorius krei
pia į Žemaitiją - pats kilęs iš 
šio krašto ir visą gyvenimą jam 
ištikimas, jis pasirengęs viso
mis išgalėmis remti ir šio regio
no aukštojo mokslo instituciją - 
Šiaulių universitetą.

Šiaulių universiteto dėsty
tojai jau kelis kartus pasinau
dojo galimybe stažuotis prof. J. 

Račkausko vadovaujamame 
LTSC, pvz., 2003 m. rudenį 
doc. Stasys Tumėnas rinko 
medžiagą sociolingvistiniam ty
rimui apie išeivijos lietuvių 
požiūrį į dvikalbystę, į tarmių 
išsilaikymą kitakalbėje aplin
koje (skirtingos trukmės sta
žuotėse jis yra buvęs ir anks
čiau), doc., Regina Kvašytė ty
rinėjo Amerikos lietuvių orga
nizacijų oficialiųjų dokumentų 
kalbą. Dėl profesoriaus para
mos bei palaikymo ŠU docentai 
J. Pabrėža ir R. Kvašytė turėjo 
galimybę 2003 m. gegužės 21- 
25 d. skaityti pranešimus XII 
Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume Lemonte. 
LTSC taip pat yra lankęsis ir 
prorektorius Donatas Jurgaitis, 
ir universiteto profesorius Vy
tautas Karvelis, kuriems cen
trui vadovaujantis prof. J. 
Račkauskas paliko didelį įspū
dį, kaip atsidavęs savo gimta
jam kraštui, veiklus žmogus. 
Centre labai vertinama tai, kad 
apsilankantys svečiai talkina ir 
LTSC - rašo straipsnius į vieti
nę spaudą, padeda suredaguoti 
vieną kitą leidinį, prisideda 
prie archyvų fondų tvarkymo. 
Prof. J. Račkauskas visokerio
pai skatina mokslinius tyrimus 
bei kvalifikacijos kėlimą. Re
miantis archyvo fonduose su
rinkta medžiaga, LTSC leidžia 
knygas, taigi, parengus studiją, 
yra galimybių ją ir išleisti - fi
nansavimas iš Lietuvių fondo 
tam gaunamas, tarpininkaujant 
LTSC ir asmeniškai profeso
riui. Išleista kaip 50 knygų, kai 
kurios jų sulaukusios ir pasau
linio pripažinimo bei išverstos 
ir pakartotinai išleistos Lietu
voje (pvz., W. Urban knyga 
apie Žalgirio mūšį). LTSC 
sudėtyje yra ir Lituanistikos in
stitutas bei Pedagoginis litua
nistikos institutas, kurio rek
torium nuo 1979 m. yra prof. J. 
Račkauskas. Šiame institute 
lietuvių kalbą studijuoja Ameri
kos lietuviai. Svarbus yra ir tas 
faktas, jog LTSC yra lietuvybės 
oazė. Kartu su jėzuitų vienuo
lynu, Lietuvių centru (Jaunimo 
centru) LTSC sudaro vientisą 
kompleksą. Lietuvių centro pa
talpose ne kartą su nemenku 
pasisekimu yra koncertavęs ir 
ŠU liaudiškos muzikos ansamb
lis „Saulė” (buvę apgyvendinti 
LTSC bei jo pirmininko pastan
gomis).

Prof. J. Račkauskas kelis kar
tus yra dovanojęs universitetui 
įvairių knygų. Pirmą kartą 
1994 m. Ateityje galvojama apie

Po Šiaulių universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. dr. J. Račkauskui (iš kairės): Kalbos didaktikos 
katedros doc. dr. Stasys Tumėnas, universiteto studijų prorektorius doc. dr. Juozas Pabrėža, prof. J. Rač
kauskas, Humanitarinio fakulteto dekanė dr. Genovaitė Kačiuškienė. Lietuvių kalbos katedros doc. dr. Regina 
Kvašytė, Lietuvių kalbos katedros vedėjas dr. Kazimieras Župerka.

Milžinas iš Žemaitijos
DOC. DR. STASYS TUMĖNAS

Kai 1995 m. Čikagoje įsikū
rusio Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro pirmininkui 
prof. Jonui Račkauskui Vil
niaus pedagoginis universitetas 
suteikė Garbės daktaro vardą, 
kolegoms pasiguodžiau — „ne
spėjom”. Džiugu, kad šiandien 
„klaida” ištaisyta, ir Šiaulių 
universitetas, be abejonės, iš
kiliausiam išeivijos lietuvių 
pedagogui, pedagogikos labirin
tuose nardančiam it žuvis jau 
penktą dešimtį metų, suteikė 
Garbės daktaro vardą.

Profesorius J. Račkauskas 
drąsiai galėtų pretenduoti ir į 
daugiausia pareigų turinčio 
žmogaus vardą. Šis šiltos šyp
senos milžinas, kilęs iš Švėkš
nos ir kaskart besididžiuojantis 
esąs žemaitis, ėjo, arba ir dabar 
eina, 1958 m. pradėjusio veikti 
Pedagoginio lituanistikos insti
tuto rektoriaus, Jaunimo centro 
tarybos pirmininko, Lietuvių 
fondo ir Lietuvių Bendruome
nės tarybos nario ir gausybę 
kitų pareigų. Tačiau profeso
riui labiausiai širdžiai mielas 
altruistinis darbas Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centre. 
Trečią dešimtį metų gyvuo
jančiame centre jo pirmininko 
prof. J. Račkausko pastangomis 
vien tik lituanistinę biblioteką 

glaudesnį bendradarbiavimą su 
ŠU biblioteka, nes, pvz., su Na
cionaline M. Mažvydo bibliote
ka sudaryta sutartis dėl knygų 
persiuntimo (LTSC pastango
mis į Lietuvą yra atkeliavę dau
giau nei 1,5 milijono knygų), 
bibliotekos darbuotojos yra 
prisidėjusios prie LTSC knygų 
katalogavimo Čikagoje. Tokio 
pobūdžio ryšiai planuojami už
megzti ir su ŠU. O LTSC sau
gyklose sudėtos kelios dešimtys 
dėžių knygų, skirtų universite
tui. Beje, LTSC bibliotekos fon
duose išleistų leidinių, kuriuos 
profesorius teigiamai vertina. 
Prof. J. Račkauskas stebi įvy
kius Lietuvoje, taip pat domisi 
Šiaulių universiteto gyvenimu, 
ne kartą yra įvertinęs mūsų 
universiteto pasiekimus bei 
atkreipęs dėmesį į išskirtinius 
bruožus, pvz., į universiteto ku
riamą įvaizdį.

Parengė dr. Regina Kvašytė 
Šiaulių universiteto docentė 

sudaro per 100,000 tomų knygų 
ir per 1,600 pavadinimų perio
dikos rinkinių. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, viena pirmų
jų centro vadovo kelionių buvo 
pas tuometinį Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministrą D. 
Kuolį 1992 m. Profesorius vyko 
ne tuščiomis rankomis, o su 
žinia, kad Lietuvių fondas iš 
savo iždo Lietuvos kultūrai ir 
švietimui remti paskyrė 1 mili
joną dolerių! Į Lietuvą profeso
riaus iniciatyva pradėjo plaukti 
talpintuvai su knygomis — 
tūkstančiai leidinių į M. Maž
vydo biblioteką. Dideles viltis 
profesorius sieja ir su vakar pa
sirašyta sutartimi su Šiaulių 
universiteto bibliotekos direk
tore L. Burbaite. Stažuočių me
tu šių eilučių autorius ir doc. 
R. Kvašytė centro bibliotekoje 
jau atrinko kelias dešimtis 
knygų dėžių įvairios humani
tarinio profilio literatūros, kuri 
Šiaulius pasieks, kai profeso
rius ras finansinių rėmėjų šiai 
didelei siuntai pargabenti.

Profesorius J. Račkauskas vi
sada atgyja, kai kalbama apie 
švietimą. Juk pagal išsilavi
nimą jis pedagogikos ir psicho
logijos bei mokyklų administra
vimo specialistas. 1960 metais 
baigęs vidurinę mokyklą, J. 
Račkauskas įstojo į De Paul 
universitetą, kur studijavo pe
dagogiką ir administravimą. 
Magistro laipsniui parengė 
darbą apie Lietuvos švietimo is
toriją. Vėliau nuėjo kelią nuo 
lektoriaus iki profesoriaus, Či
kagos universitete skaitė kursą 
apie ikimokyklinio amžiaus 
vaikų vystymosi ypatumus, pa
rengė ir įgyvendino milijonų 
vertės projektus švietimo sri
tyje.

Apie Lietuvos švietimo siste
mos reformas profesorius turi 
teisę kalbėti labiau nei bet kas. 
Jam tiktų „reformų specialisto” 
etiketė. Tiesa, pradėti profeso
riui reikėtų iš toli, nes jo dakta
ro disertacijos tema buvo apie 
Edukacinės komisijos veiklą 
Lietuvoje 1773—1791 m. Dar
bas buvo išleistas, yra aktualus 
ir dabar juo domisi ne tik pe
dagogikos istorikai. Profesorius 
yra labiausiai JAV cituojamas 
lietuvis pedagogas. Lietuvos 
mokytojams svarbi ir kita jo pa

Zenono Ripinskio nuotr.

rengta knyga Demokratija ir 
bendradarbiavimas. Su šypse
na, dažnai slepiančia nuoskau
dą, profesorius kalba apie Lie
tuvoje nesibaigiančią švietimo 
reformą. Tarsi nebūtų istorinės 
patirties, sąsajų su pirmosiomis 
reformomis. Profesorius kalba 
paprastai — reikia žinoti, ko 
siekiama, kur einama. Jis pasi
genda ne vienadienės, priklau
sančios nuo laikinų vyriausy
bių, o ilgalaikės švietimo poli
tikos. Naują sampratą (mes sa
kytume — koncepciją), profe
soriaus nuomone, reikia įgy
vendinti pakeitus vadovėlius, 
mokymo priemones, parengus 
ar perkvalifikavus mokytojus. 
O tada jau galima reikalauti ir 
naujoviško mokytojų darbo mo
kyklose. Bet, kad galėtume rei
kalauti iš mokytojų, reikia 
jiems mokėti gerą atlyginimą.

Šiaulių universiteto 

garbės daktaras
DOC, DR, JUOZAS PABRĖŽA

Man šiandien tenka maloni 
pareiga pristatyti svečią, inau
guruojamą Šiaulių universiteto 
garbės daktarą prof. Joną Rač
kauską. Prof. Jonas Račkaus
kas, gimęs 1942 m. Švėkšnoje, 
pagal išsilavinimą yra pedago
gikos ir psichologijos bei švieti
mo administravimo specialis
tas. 1964 m. DePaul universi
tete baigia pedagogikos ir psi
chologijos studijas, įgyja ba
kalauro laipsnį, o 1968 m. tame 
pačiame universitete — švieti
mo administravimo magistro 
laipsnį. 1977 m. Kanadoje Otta- 
wa universitete baigia dokto
rantūros studijas ir apgina dak
taro disertaciją „Švietimo refor
ma Lenkijoje ir Lietuvoje XVIII 
amžiuje”. Vėliau Vilniuje išleis
ta to paties pavadinimo mono
grafija. 1968 — 1981 m. Jonas 
Račkauskas dirba dėstytoju, o 
nuo 1981 m. ordinariniu profes
oriumi Čikagos valstybiniame 
universitete.

Profesoriaus mokslinių leidi
nių kraitis yra gana didelis. Iš 
viso vienas ar kartu su bendra
autoriais Amerikoje, Kanadoje 
bei Lietuvoje jis yra išleidęs 
per 30 knygų, dar dvi dešimtis 
paruošęs spaudai, publikavęs 
per 30 mokslinių straipsnių 
įvairiuose mokslo darbuose: 
Lietuvių tautos praeitis, Litua- 

čia jau profesoriaus nuomonė 
amerikietiška. „Mokytojas pa
sakys: eikite po velnių, man 
mokėkite pinigus, tada aš dary
siu, ką jūs norite!” — sako gar
bus žemaitis profesorius, ku
riam 1996 metais buvo rimtai 
siūlyta tapti Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministru.

„Turėti Lietuvos pasą — tai 
dar nieko nereiškia, — sako 
profesorius. Lietuvoje reikalai 
pagerės tik tuomet, kai žmonės 
pasijus jos piliečiais. — Reikia 
mylėti tėvynę. O metodologija 
tam pasiekti yra labai aiški. 
Per 50 metų sovietai tą meto
dologiją yra puikiausiai išto
bulinę”, — tęsia ŠU Garbės 
daktaras. Gyvendamas JAV, jis 
puikiai suprato, ką reiškia 
propaganda, ir siūlo ją pasitelk
ti! Tik dabar jau tokią, kuri sti
printų tautinį auklėjimą šei
mose ir mokyklose, nepainiotų 
politizavimo ir tautinio susi
pratimo. Ir čia pirmosiose gre
tose turi eiti mokykla, kuri turi 
pradėti nuo humaniškų švenčių 
organizavimo. Taip yra visame 
demokratiškame pasaulyje: 
„Kurgi ugdyti vaiko tautinę 
savigarbą, atsakomybę už savo 
valstybę, pareigą jai, jei ne mo
kykloje”.

Mes, profesoriaus J.- Rač
kausko mokiniai, nuoširdžiai 
sveikiname savo Mokytoją — 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino ordino kavalierių, 
ŠU Garbės daktarą ir linkime 
naujų 
darbų 
prasme 
Garbės 
mas bus puiki paskata univer
siteto pedagogams ir studen
tams susipažinti su šios uni
kalios asmenybės darbais.

gražių ir prasmingų 
lituanistikos plačiąja 
baruose. Tikimės, kad 
daktaro vardo suteiki-

nus, Istorija, Švietimo reforma 
ir mokytojų rengimas ir dauge
lyje kitų leidinių.

Labai plati ir įvairi yra profe
soriaus visuomeninė veikla. Jis 
yra buvęs ar dabar yra dauge
lio lietuvių visuomeninių or
ganizacijų, fondų, tarybų, vado
vas ar narys. Paminėsiu tik ke
letą ryškesnių: Lituanistikos 
instituto istorijos skyriaus ve
dėjas, Jaunimo centro tarybos 
pirmininkas, žurnalo Lituanus 
vyriausiasis redaktorius, peda
goginio lituanistikos instituto 
direktorius, Amerikos Lietuvių 
tarybos pirmininkas.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Pagerbtas išeivijos 
mokslininkas.

Vėl pragydo „Poezijos 
paukštė”. Mirė operos 
solistė Alė Kalvaitytė.

Su Pažaisliu ateina vasara. 
Ernesto Žvaigždino 
kūrybos paroda Čikagoje. 
Laiškai iš Vilniaus: 
prisimintas Paulius Jurkus.

Leidiniai.
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Kaip mokam, taip šokam
DALIĄ ęiPZIKAĮTĖ

Jau ketveri metai gyvenu 
Čikagoje ir, rodos, visus dau
giau ar mažiau pažįstu (kaip 
lietuviai sako, bent iš matymo), 
bet kartas nuo karto vis dar esu 
nustebinama, lyg Kristupas Ko
lumbas atradinėdama naujus, 
negirdėtus vardus. Šis mano 
pasakojimas - apie Čikagos lie
tuvių tautinių šokių grupę 
„Lėtūnas”, susibūrusią 1975 
metais Čikagoje. Tuo pačiu jis - 
ir apie lietuvių tautinių šokių 
švenčių istoriją, nes „Lėtūno” 
vadovė Nijolė Jasėnaitė-Pu- 
pienė lietuvių tautinių šokių 
šventėse dalyvauja nuo pat jų 
pradžios - 1957-ųjų metų.

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, pri
simindama savo pirmąją pa
žintį su lietuvių tautiniu šokiu, 
pasakoja: „Šokti pradėjau labai 
labai seniai. Pirmą kartą tau
tinį drabužį užsivilkau Austri
joje, pabėgėlių stovykloje (mo
kytoja K. Marijošienė), o pirma
sis pasirodymas scenoje įvyko 
dar pradžios mokykloje. Tik at
vykus į Ameriką, daug lietuvių 
tautinių šokių grupių nebuvo, 
todėl pirmoji grupė, kurioje aš 
šokau, buvo Čikagos skautų 
tautinių šokių grupė ‘Grandis’, 
vadovaujama I. Šilingienės”. 
Studentaudama Illinois univer
sitete Urbanoje-Champaign, 
Nijolė pati ėmėsi vadovauti stu
dentų tautinių šokių grupei 
„Vaivorykštė”. Pasak „Lėtūno" 
vadovės, tuo metu, apie 1955- 
1957 metus, Illinois universite
tas labai domėjosi įvairių tauty
bių žmonėmis, jų kultūra, tra
dicijomis, todėl tarptautiniai 
festivaliai buvo ypač popu
liarūs. Kadangi Lietuva tuo 
metu buvo pavergta, lietuviai 
studentai, studijavę tame uni
versitete, nusprendė suburti 
tautinių šokių grupę, kuriai 
vadovauti pakvietė Nijolę.

Nijolė juokauja, kad žodis 
„pakvietimas” čia mažai tinka. 
„Griebkim Nijolę, tegul ji būna 
mūsų mokytoja”, - tokiais žo
džiais ji bando įsivaizduoti tuo 
metu Urbanoje studijavusių To
mo Remeikio, Vyto ir Šarūno 
Užgirių galvose gimusią mintį 
suburti lietuvių tautinę šokių 
grupę. Vieną dieną jie jai taip 
ir pasakę: „Nijole, tu būsi mūsų 
mokytoja”, į ką Nijolė, atsakiu

Daug rankų didelę darbo naštą pakelia, o, ruošiant tautinių šoklų šventę, našu yra tikrai nemaža, bet ir darbo 
rankų nestinga. Nuotraukoje — XII Lietuvių Uutinių šokių šventės ruošos komitetas.

Dalis Tautinių šokių šventės rengimo komiteto narių. Sėdi iš kairės: vicepirm., šventės atidarymo pagrindinė 
organizatorė Marytė Meškauskaltė, šventės meno vadovė Rasa Poskočimienė, šventės komiteto vadovė Au
dronė Tamulienė; stovi: komiteto sekretorė Rugilė Šlapkauskienė, Gediminas Damašius, susipažinimo vakaro 
pagrindinis organizatorius Jonas Gražys, pagrindinė pokylių organizatorė Daina Dumbrienė.

si, kad šokių mokytoja niekada 
nėra buvusi. Tačiau jų tas at
sakymas neišgąsdino - „Tai da
bar būsi”.

Taip 1956 m. susikūrė stu
dentų šokių grupė „Vaivorykš
tė”. Nijolė prisimena, kad šo
kėjų buvo visokių: niekada ne
šokusių ir šiek tiek jau ragavu
sių šokio, bet svarbiausia - visi 
buvo labai energingi ir norintys 
šokti. Todėl po metų „Vaivo
rykštė” jau dalyvavo pirmojoje 
Lietuvių tautinių šokių šven
tėje, kuri įvyko 1957 m. Čika
goje. Šventė turėjo tokį didelį 
pasisekimą ir taip paveikė tiek 
joje šokusius šokėjus, tiek žiū
rovus, kad po jos ne tik Čika
goje, bet ir visoje Amerikoje lyg 
grybai po lietaus pradėjo dygti 
naujos lietuvių tautinių šokių 
grupės.

Baigusi universitetą, Nijolė 
sugrįžo į Čikagą, kur įsitraukė 
į šeštadieninės mokyklos veik
lą, mokė „Dainavos”, Neo-Li
thuania, „Suktinio” šokėjus. 
Taip pat dirbo Čikagos Aukš
tesniojoje lituanistinėje (čia Ni
jolė dirba ir dabar) ir Dariaus- 
Girėno mokyklose. Tuo pat 
metu, tarp pirmosios ir antro
sios šokių šventės, kuri įvyko 
1963 m. Čikagoje, Nijolės, ir jos 
kartos senieji mokytojai: Jadvy-. 
ga Matulaitienė, Genovaitės 
Breichmanienė, Kotryna Mari
jošienė, Bruno Šatas, Liudas 
Sagys ir kiti - pradėjo rengti 
savaitgalinius tautinių šokių 
mokytojų kursus, skirtus tauti
nių šokių mokytojams, kurie 
buvo jauni, niekada tokio darbo 
nedirbę, bet norėję tai daryti ir 
todėl į juos suvažiuodavę net iš 
kitų Amerikos miestų. Tarp jų 
buvo ir Nijolė. Kursų tikslas 
buvo mokyti kaip mokyti tauti
nių šokių. Ir nors praktikos 
buvo daugiau nei teorijos (tai 
nebuvo Klaipėdos universiteto 
choreografijos kursai - juokau
ja „Lėtūno” vadovė), jie suteikė 
daugiau pasitikėjimo, daugiau 
žinių. Vieniems tie kursai taip 
ir paliko kažkada lankytais 
kursais, bet tokiems, kaip Ni
jolė, tai tapo širdžiai artimu da
lyku, kurie buvo svarbus žings
nis, toliau dirbant tautinių šo
kių mokytoja. Vis dėlto, sutinka 
ji, geriausia praktika yra dar
bas su savo grupe, nes tik tada 
pamatai, ką reikia daryti ir ko 

nereikia daryti. Be to, skirtin
gai dirbi su vaikais, paaugliais 
ir suaugusiais žmonėmis.

Po to vyko dar dvi šventės 
Čikagoje: 1968 m. trečioji, 1972 
m. ketvirtoji. Pirmą kartą 
„Lėtūnas” pasirodė V Lietuvių 
tautinių šokių šventėje, įvyku
sioje 1976 m. Čikagoje, bet su
sikūrė ši grupė 1975 m. Pasak 
Nijolės, kažkam užsiminus apie 
vyresnio amžiaus žmonių tauti
nių šokių grupės įkūrimą, ji 
ėmėsi šią idėją įgyvendinti. Į 
vadinąją veteranų grupę rinko
si visi, kuriems ši mintis pasi
rodė įdomi. Repeticijos vj^ko 
Jaunimo centro salėje.

„Lėtūno” vardo atsiradimo is
torija yra kur kas sunkiau 
įmenama, nei kas nors gali pa
galvoti. Šis vardas atsirado iš 
šokio, pavadinimu „Lėtūnas”, 
kurį tada dar tik busimasis 
„Lėtūnas” turėjo išmokti šokti. 
Tik besimokant šokio, kažkam į 
galvą atėjo mintis, kad tai 
galėtų būti puikus pavadinimas 
vyresniojo amžiaus žmonių šo
kių grupei. „Lėtūno” šokėjų 
sudėtis, laikui bėgant, šiek 
tiek keitėsi, bet visada susida
rydavo du rateliai. Iš pirmųjų 
„Lėtūno” šokėjų, tebešokančių 
ir dabar, Nijolė pamini Audro
nę ir Arvydą Tamulius, Viktorą 
ir Rūtą Jautokus, Genę ir Rim
vydą Rimkus, Rimą Dirvonį ir 
Ireną Valaitienę.

Tad oficialus „Lėtūno” pasi
rodymas, savotiškas grupės 
„krikštas” įvyko per V šokių 
šventę. Ši šventė svarbi ne 
tik kaip pirmoji „Lėtūno” šven
tė, bet ir dar dėl kelių prie
žasčių. Po V šventės visos to
lesnės šventės jau vyko kas ket
verius metus, nes, pasak Ni
jolės, supratome, kad ketveri 
metai puikiai atitinka šokėjų 
amžiaus grupes: vaikui atėjus 
šokti į pradžios mokyklą, po 
ketverių metų jis jau būna gim
nazistas, dar po ketverių visi 
gimnazistai tampa studentais. 
Be to, šios šventės metu dalyva
vo apie aštuonios ar dešimt ve
teranų šokių grupių, anot Ni
jolės, tam tikra šventės nau
jovė, tačiau tuo metu dar 
nežinota, ar ji prigis, ar ne. Bet 
po ketverių metų, jau VI 
šventėje (jos programos vadove 
pirmą kartą buvo Nijolė), visa 
šokių salė buvo pilna vyresniojo 

amžiaus žmonių ratelių - pri
simena „Lėtūno” vadovė.

Nijolė džiaugiasi, kad šių 
metų XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės, įvyksiančios lie
pos 3 d. Allstate Arena (Rose
mont, IL), organizacinį bran
duolį sudaro „Lėtūno” nariai. 
Šventės organizacinio komiteto 
pirmininkė yra Audronė Tamu
lienė, Marytė Meškauskaitė - 
komiteto vicepirmininkė - atsa
kinga už šventės atidarymą 
mieste; Arvydas Tamulis reda
guoja šių metų šokių šventės 
leidinį, rūpinasi šventei skir
tais lankstinukais, plakatais; 
Vida Remienė organizuoja 
šventės metu įvyksiančią tauto
dailės parodą; Laima ir Dona
tas Vasiliauskai atsakingi už 
dviejų mugių suorganizavimą. 
Kiti „Lėtūno” nariai: Dalia ir 
Jurgis Anysai, Rugilė Šlap- 
kauskienė, Genė Rimkienė, Vy
tas Karaitis padeda su kitais 
šventės rūpesčiais.

Nijolė, paklausta apie sunku-

Skelbia ir kviečia į būrį
LAIMA KRIVICKIENĖ

Lietuviai laukia tautinių 
šokių Šventės. Ėrabėgo metai, 
kai šventės ruošos komiteto na
riai, vadovaujami Audronės Ta- 
mulienės, išsijuosę dirba. Nuo
širdžiai į talką stojo išradingi 
savanoriai, prasiplėtė artėjan
čios šventės erdvė ir renginiai, 
artimi lietuvio širdžiai, prasi
dės jau birželio pabaigoje. Či
kagos miesto širdyje, Daley Pla- 
za (Washington g., — tarp Dear- 
born ir Clark, prie Picasso 
skulptūros), birželio 30 d. daly
vaujant Lietuvos Respublikos, 
Čikagos miesto atstovams, 
šventės dalyviams ir svečiams, 
taip sakant mums visiems, 
įvyks iškilmingas XII Lietuvių 
tautinių šokių šventės atidary
mas. Čia šoks lietuvių tautinių 
šokių grupės, veiks mugė, tau
todailės darbų paroda.

Koks būtų lietuvio gyvenimas 
be šokio, muzikos? Tik užgros 
muzikantai polką, valsą ar 
„Kalvelį”, kojos pačios kyla, ne
ša, o ką jau bekalbėti apie tuos, 
kurie visą laiką laisvą, kiek jo 
bebūtų, ar net nebūtų, pralei- 

mus ir džiaugsmus, vadovau
jant „Lėtūnui” ir kitoms tauti
nių šokių grupėms, atsakė, kad 
jai šokis visų pirma yra ne 
darbas, bet džiaugsmas, šir
džiai artimas dalykas. „Aš tai 
darau, nes mėgstu. Jeigu pa
sižadu, kad ‘Lėtūnas’ arba kuri 
nors kita mano vadovaujama 
grupė šoks kokioje nors 
šventėje, aš ten turiu būti visą 
laiką. Negaliu neatvažiuoti į re
peticiją, negaliu jos praleisti, 
nes be manęs nebus repeticįjos. 
Man labai patinka žmonės ir 
kai aš matau, kaip jie sunkiai 
prakaituoja, jaudinasi per re
peticijas, bando prisiminti 
praėjusią savaitę išmoktus 
žingsnius, tada mane aplanko 
džiaugsmas, tada man malonu. 
Malonu, kad jie stengiasi”.

Na, o patys „Lėtūno” šokėjai 
nestokodami humoro jausmo ir 
pašaipos sau, su pasididžia
vimu dėvi marškinėlius su už
rašu: Lėtūnas - kaip mokam, 
taip šokam.

džia šokėjų būryje, mokydamie
si naujus žingsnius, naujas fi
gūras, kompozicijas ar tiesiog 
trumpam sustoję pailsėti, pa
draugauti. Gal dailininkas Vik
toras Paulauskas, tik prieš tre
jus metus Amerikon atsivežęs 
šeimą, pakviestas sukurti 
šventės ženklą, maloniai suti
ko, nesenų prisiminimų veda
mas. Jau į pirmuosius šventės 
ruošos komiteto pasitarimus 
susirinkę pritarė V. Paulausko 
pasiūlymui — jo projektas iš
ryškino šokių šventės nuotaiką: 
šokėjų pora laisvam šokio jude
sy.

Nenukrypdamas nuo pagei
daujamo, jau tradicija tapusio

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, Tautinių šokių instituto pirmininkė.

apskritimo, jame ratu įrašęs 
tekstą, visą ženklo erdvę užpil
dė išraiškingu dviejų šokėjų si
luetu. Toldamas nuo natūra
laus figūrų vaizdavimo, taik
lia linija artėjo prie abstrakčios 
išraiškos, atsisakydamas dau
gumos smulkių detalių, apiben
drinęs kompoziciją, pajungė 
tiksliam temos išsakymui. Šį 
ženklą jau senokai turėjo paste
bėti lietuviškos spaudos skaity
tojai.

Dailininkas dizaineris Vik
toras Paulauskas, baigęs studi
jas Lietuvos dailės akademijoje, 
dirbo Motorolla firmoje daili
ninku, dabar — laisvas meni
ninkas, darbuojasi reklamos 
srityje ir džiaugiasi, kad lietu
viškų vasaros švenčių ruošėjai 
jau įsuko į veiklos verpetą — 
sukūręs XII Lietuvių tautinių 
šokių šventės ženklą, plakatą, 
pasidarbavo ir Joninių labui, o 
su žmona Daina bei vaikučiais 
Dominyka ir Pauliumi būtinai 
dalyvaus šventiniuose rengi
niuose.

Lietuvių tautinis šokis, daina 
— kūrybinės minties vaisiai, 
žmogaus nenumaldomas porei
kis grožio formomis išreikšti 
save, panirti į savo tautos dva
sinį pradą, išlaikyti, išsaugoti 
ir perduoti ateičiai. Įspūdinga 
raiška prasiveržia šokio judesys 
ir XII Lietuvių tautinių šokių 
šventės renginius skelbiančiuo
se plakatuose. Pavasarį į dar
bą įsijungė dar vienas šaunus 
talkininkas — Donatas Kava
liauskas, gerai žinomas ameri

kiečių tarpe, naudodamas šil- 
kografijos techniką, išspausdi
no ryškius šventės plakatus.

„Kas gali pamiršti nakties 
laužo ugnį, vėją, kedenantį šo
kėjos rūbą, skambančią muzi
ką, svaiginančią šventės, pasa
kišką nuotaiką”, — taip savo 
mintyse pamatė Viktoras, taip 
jo mintis perteikė Donatas. Da
bar lietuvių mėgstamose, pa
čiose svarbiausiose ir lankomo
se vietose akį ir dėmesį pa
traukia dangaus erdvėje pa
sklidusios, besisukančios žais
mingos šokėjų poros, lengvos 
lyg vėjo gūsis, netekusios tiks
lios apybraižos, nekartojančios 
detalių, lyg atspindėliai tos pir
mosios pagrindinės poros, gra
žiai įsirašiusios mūsų atmin
tyje. Gerai pažvelgę, įsidėmėsi
me ir puošnią karūną, vaini
kuojančią šokėjos siluetą, ir 
dviejų rankų susijungimą, už
tvirtinantį, lyg iš medinės mū
sų architektūros įsikompona
vusį stogo kraigo dekoratyvų 
motyvą, vainikuotą saulės rie
dančiu ratu. Taip susibėga, su
silieja į vieną vietą, viename 
lengvame ženkle viena įspūdin
giausių mūsų tautos kultūros 
apraiškų, ir skelbia, kviečia vi
sus į būrį — kviečia į tradici
nę, pamėgtąją lietuvių šventę 
— XII šiame žemyne, kurios 
pradžią 2004 m. liepos 3 d. po
piet, paskelbs fanfarų garsai 
Allstate arenoje (6920 N. Mann- 
heim Rr., Rosemont, IL).

Šventės ruošėjai primena, 
kad bilietus galima įsigyti 
„Lietuvėlėje, — 5741 Harlem, 
Chicago; Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre, sekmadieniais 
„Seklyčioje” 2711 W. 71 st. g., 
Chicago. Bilietus galima užsi
sakyti ir paštu. Žvelkite inter
nete adresu:
hhtp//www.javlb.og/ssvente04

TURINYS
Artėjant XII Lietuvių 
tautinių šokių šventei.

Pabaltijo universiteto 
atminimo lentos: iš 
Vokietijos barakų į Vilniaus 
baroką ir VDU.

Dešimt metų be Stasio 
Lozoraičio. Dvi parodos 
genocido temomis.

„Poezijos pavasari” 
užbaigiant. VDU laikraščio 
dešimtmetis.

http://www.javlb.og/ssvente04
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Lietuvos kryždirbystė ir dainų šventės
ANATOLIJUS LAPINSKAS

Pasitinkant Lietuvos dainų 
švenčių aštuoniasdešimtmetį, 
birželio 16 dieną Vilniuje prie 
Lietuvos liaudies kultūros cen
tro buvo atidengta paminklinė 
lenta, pažyminti Lietuvos, Lat
vijos, Estijos dainų švenčių ir 
Lietuvos kryždirbystės tradici
jų pripažinimą UNESCO Žmo
nijos žodinio ir nematerialaus 
paveldo šedevrais. Po šios ce
remonijos centre įvyko tautinio 
kostiumo parodos bei dainų 
švenčių istorinės raidos ekspo- 
zijos atidarymas. Vėliau buvo 
pagerbti dainų švenčių kūrėjai 
veteranai, įteikiant jiems pa
dėkos raštus, apjuosiant tau
tinėmis juostomis. Prie Pylimo 
gatvės namo, kur gyveno Lietu
vos dainų švenčių patriarchas 
Konradas Kaveckas, buvo ati
dengta memorialinė lenta.

Kryždirbystė — ne 
materialus pavidalas, bet 

simbolis

Tūkstantmečių riba į Lie
tuvos kryždirbystės istoriją 
įnešė reikšmingų permainų. 
2000-ųjų rudenį Lietuvos kryž
dirbystė, kartu su kitomis liau
dies meno šakomis - verbomis, 
keramika, sutartinėmis, Kūčių, 
laidotuvių ir Vėlinių papro
čiais, buvo pristatyta įtraukti į 
UNESCO žodinio ir nemateria
laus žmonijos paveldo šedevrų 
sąrašą. Tuomet UNESCO, kaip 
daugiausia žadančią kandi
datūrą, išsirinko kryždirbystę 
ir leido ruošti vadinamąją kan
didatinę bylą - rašytinę dalį ir 
vaizdinę - videofilmą bei fotoal- 
bumą.

Per tris mėnesius tokia byla 
buvo parengta. 84 vietovėse bu
vo užfiksuota apie 500 objektų, 
sukaupta apie 40 valandų fil
muotos medžiagos, iš kurios pa
rengtas 30 minučių filmas 
„Kryždirbystė Lietuvoje”, ir dar 
penkios televizijos laidos.

Pristatydamas lietuvių pro
jektą, UNESCO generalinio di
rektoriaus pavaduotojas Mou- 
nir Bouchenaki tuomet sakė: 
„Drožtiniai ąžuolo kryžiai... 
atstovauja senesnei nei keturių 
šimtmečių kultūrai... Meistras, 
perduodantis savo meną moki

Iš visos Lietuvos ir užsienio šalių j Vingio parką Vilniuje atvykę dainininkai atliko Dainų vakaro programą, 
švenčiant karaliaus Mindaugo vainikavimo ir krikšto 750 sukaktį 2003 m. liepos 6 d.

I,
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niui, net nepalieka juose savo 
vardo. Tačiau didžiausią grės
mę kryžių dirbimo tradicijai ke
lia kaimų tuštėjimas ir kul
tūrinis vienodėjimas, atsiradęs 
dėl Vakarų įtakos. Jų paskelbi
mas šedevrais atlygina tiems, 
kas kuria simbolinius objektus, 
ir tuo būdu per juos tiesiogiai 
puoselėja iš kultūrinės tradici
jos paveldėtą pasaulio samp
ratą. Šis kryžių dirbimo tradici
jos pavyzdys leidžia suprasti, 
koks svarbus yra simbolinis ne
materialaus paveldo aspektas, 
kuris nesibaigia vien jo mate
rialaus pavidalo išsaugojimu”.

Tautodailės tyrėjos dr. Alės 
Počiulpaitės teigimu, Lietuvoje 
niekada neabejota, kad kryž
dirbystė yra ypač reikšmingas 
tautos kultūros reiškinys, išryš
kinantis jos savitumą, gebantis 
išreikšti ir simbolizuoti geriau
sius jos siekius ir sunkiausiais 
bei tragiškiausiais istoriniais 
laikotarpiais. Tautinio atgimi
mo epochoje, XIX a. pabaigoje, 
o vėliau sovietinės priespaudos 
metais bei naujojo atgimimo 
lakotarpiu, kryždirbystė buvo 
laikoma tautinio charakterio 
apraiška, o kai kurie jos temos 
pvz., Rūpintojėlio, - tautos liki
mo simboliu. Galimas dalykas, 
kad sakraliniam krikščioniško 
turinio paminklui skiriamas 
tautinio tapatumo simbolio, pa
sipriešinimo formos vaidmuo 
atkreipė dėmesį ir į jo kilmės 
problemą.

Pirmoji - romantinė teorija 
medinių paminklų statymo pa
protį sieja su pagonybės laikais. 
Antroji - su krikščionybės įve
dimu Lietuvoje. Visiškai aišku, 
kad ir kryžiai, ir koplytėlės yra 
tiesiogiai išplaukę iš krikščio
nybės. O pagoniškieji elementai 
pasireiškia kryžių puošyboje 
bei su kryžiais susijusiuose pa
pročiuose. Neabejotina viena, 
kad poreikis per sakralinės 
prasmės statinį reikšti savo ti
kėjimą, dvasines ir žmogišką
sias vertybes, atitinka lietuvio 
būdą ir pasaulėjautą.

Nepalankesnių sąlygų kryž- 
dirbystei, kaip sovietmetis, ne
galima buvo ir įsivaizduoti (pri
siminkime vien jau Kryžių kal
no naikinimus). Tuomet kryžiai

Dievdirbys Augustinas Potockis. Balio Buračo nuotr. iš 1928 m.

ir koplytėlės buvo statomos 
daugiausia bažnyčių švento
riuose. Negalėdama reikštis 
įprastinėmis formomis, kryž
dirbystė išaugino vadinamosios 
liaudies monumentalistikos žan
rą - medinius paminklus, su
kurtus nemokytų meistrų ir 
skirtus svarbiems, dažniau tra
giškiems, įvykiams pažymėti.

Atgimimo metais tarsi iš 
požemio versmės pasipylė šim
tai kryžių, koplytstulpių, taip 
pat ir naujų formų statinių. 
Taigi galima teigti, kad Lietuva 
atgavo Kryžių žemės vardą, 
veidą ir vaizdą. Tiesa, dabarti
nis kryždirbystės vaizdas galbūt 
blankesnis negu senaisiais lai
kais. Jame atsiveria keli planai 
- senieji statiniai, kurių pasi
gailėjo laikas bei represijos ir 
kaip kontrastas - pasaulietinė 
liaudies monumentalistika, jun
gianti klasikos tradicijas ir da
bartinę jų autorių mąstyseną.

Kryždirbystės pripažinimas 
pasaulio šedevru patvirtina pa- 
sididžiuotiną faktą, kad ir mū
sų tautos bendruomenė savo ta
lentingų narių rankomis gali 
sukurti vertingus dalykus. 
Gyvename šalia šedevrų ir tar
si nerandame reikalo kaip nors 

ypatingiau juos ir savo buvimą 
šalia jų paženklinti.

Tačiau tai ir yra tikrasis 
t kryždirbystės tradicijų tęstinu- 
<mas, pažymintis žmogaus ir 
tautos istorįjos tarpsnius. Tra
dicijų gelmėse yra mūsų gyvybė 
ir ateitis. Nereikėtų, kad kryž
dirbystė taptų mada 
rutina, štampu, nes mada pas
merkta negailestingo laiko 
nuosprendžiui. Kryždirbystės 
proceso vaisingumas ir pras
mingumas yra paskata šį reiš
kinį pažinti, studijuoti, puo
selėti, nes ši tautos tradicija vis 
dar pilna įvairiausių paslapčių.

Dainų šventės tapo 
pasaulio kultūros 

savastimi

2003 m. lapkričio 7 dieną 
Tarptautinė vertinimo komisija 
Paryžiuje svarstė 70 nominaci- 
nių bylų, pateiktų UNESCO 
Žodinio ir nematerialaus pa
saulio paveldo šedevrų sąrašui 
papildyti. UNESCO sąrašas pa
pildytas 28 pasaulio šedevrais. 
Nuo šiol tarp jų bus ir „Dainų 
švenčių tradicija ir simboliz
mas Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje”. Nominacinę bylą parengė 
Lietuvos liaudies kultūros cen
tras kartu su Latvijos bei Esti
jos institucijomis.

UNESCO generalinis sekre
torius Koichiro Matsuura še
devrų paskelbimo ceremonįjoje 
pasakė: „Šedevrų sąrašo paskel
bimas yra pirmas konkretus at
sakas į neatidėliotiną poreikį 
išsaugoti pasaulio nematerialų
jį paveldą. Šio paskelbimo tiks
las yra skirtas ne tik pripa
žinti kai kurių pasaulio nema
terialiojo paveldo elementų ver
tę, jis įpareigoja valstybes ska
tinti šių šedevrų tęstinumą ir 
jų apsaugą”.

Lietuvos Dainų švenčių tradi
cija - tai šimtą metų besitęsian
tis procesas, išaugęs iki 
reikšmingiausio, didžiausio Lie
tuvos kultūros reiškinio, ug
dančio visuomenės kūrybines 
galias, telkiančio ją meninei 
veiklai ir periodiškai suburian
čio į didžiulius šventinius ren
ginius mėgėjų meno kolekty
vus, profesinės kultūros atsto
vus.

Kultūriniu požiūriu, ši tradi
cija yra tautinio tapatumo iš

raiška, besiremianti masiniu 
meno mėgėjų - choristų, šokėjų 
ir muzikantų - sąjūdžiu. Jų ku
riamas meninis produktas ir 
pats jo buvimas atlieka jungia
mosios grandies tarp archajiš
kų kultūros klodų ir šiuolai
kinės profesionaliosios kūrybos 
funkciją.

Dainų ir šokių šventės tradi
cija daug prisidėjo prie tautinės 
kultūros formavimosi XX am
žiaus pirmojoje pusėje ir tapo 
viena svarbiausių tautinės kul
tūros išsaugojimo formų, su
reikšminančių svarbiausią tra
dicinės kultūros palikimą.

Pilietiniu ir politiniu požiū
riu, dainų ir šokių šventės tra
dicija visada, ypač okupacijų 
laikotarpiais, buvo tarsi slaptas 
tautinės saviraiškos ginklas, 
nepriklausomybės siekio garan
tas. Tai, kad trijų Baltijos ša
lių nepriklausomybės atkūri
mas 1990 metais įvyko kaip 
„dainuojančios revoliucijos”, 
yra nemažas dainų ir šokių 
šventės tradicijos suformuotos 
pasaulėjautos nuopelnas. Socia
liniu požiūriu, Dainų šventė 
apima visus Lietuvoje esančius 
socialinius sluoksnius. Po ne
priklausomybės atkūrimo į Dai
nų šventę suvažiuoja lietuvių iš 
15-os pasaulio šalių, todėl 
šventė įgavo Pasaulio lietuvių 
dainų šventės statusą ir vardą.

Palyginti su Latvija ir Estija, 
Lietuvoje dainų šventės tradici
ja atsirado vėliau, bet tai įvyko 
dėl žiaurių represijų, kurių ca
rinės Rusijos valdžia ėmėsi 
prieš Lietuvą po to, kai nu
malšino Lietuvoje ir Lenkijoje 
1863 m. įvykusį tautinio išsi
vadavimo sukilimą. Tuomet 
Lietuvoje buvo uždrausta lietu
viška spauda lotynų rašme
nimis, uždarytos visos katalikų 
parapijų mokyklos, kultūrinės 
draugijos ir Vilniaus universi
tetas, į Sibirą ištremtas tautos 
elitas.

Nuo pirmosios Dainų dienos 
(1924) iki šių metų yra sureng
ta 15 Dainų švenčių. Laikui 
bėgant, dainų ir šokių šventės 
tradicija Lietuvos kultūroje iš
siplėtojo nuo vienos dienos ren
ginio, kuriame dainavo tik cho
rai, iki šešių dienų šventimo, 
per kurias yra surengiama dau
giau kaip dešimt įvairių kon
certų ir kitų renginių. Dainų

Vyrai kaime stato kryžių. Balio Buračo nuotrauka iš 1933 m. - -

Apie 100 metų senumo kryžius S. Liauksmino sodybos kieme.
Balio Buračo nuotrauka iš 1930 m.

šventėje, kuri vyksta kas me
tai, dalyvauja vidutiniškai apie 
30 tūkstančių meno mėgėjų.

Pagrindiniai Lietuvos 
dainų švenčių renginiai

1. Folkloro diena, kurioje da
lyvauja apie 4 tūkstančiai au
tentiško folkloro atlikėjų, vyks
ta XIII-XVI amžiais susifor
mavusioje Lietuvos valdovų pi
lių teritorijoje, Sereikiškių par
ke. Folkloro dienos esmė - pa
demonstruoti visų Lietuvos re
gionų liaudies dainavimo ir 
šokimo tradicijų savitumą, liau
dies dailę, amatus.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
UNESCO įvertina lietuvių 
tautos kultūros lobius.

Mūsų draugė Monika — 
prisimenant M.
Lembertienę.

Koncertai Lietuvoje komp. 
V. Jakubėno šimtmečiui 
paminėti.

Susipažinkime su kylančia 
žvaigžde muzikos pasaulyje. 
Leidiniai.
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Lietuva pagerbė dainingosios poezijos riterį
PEIZAŽAS

Jonas Aistis KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

KARALIAUS ŠUO

Laukas, kelias, pieva, kryžius,
Šilo juosta mėlyna, 
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi, graudi, daina.

Bėga kelias ir berželiai 
Linksta vėjo pučiami;
Samanotas stogas žalias
Ir šuns balsas prietemy.

0 toliau — paskendęs kaimas — 
Tik žirgeliai tarp klevų;
Šlama liepos tokia laime, 
Tokiu liūdesiu savu.

Tik sukrykš lyg gervė svirtis, 
Sušlamės daina klevuos... 
Gera čia gyvent ir mirti! 
Gera vargt čia, Lietuvoj!

ŠILAINĖ

Vėliakos peizažą ūkana apvilko, 
O norėjau, troškau visąjį apimt — 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.

Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo, 
Kai vyresnis brolis ėjo iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo, 
Kai ramino guodė žodžiu neramiu.

Argi daug šilainės škaplieriun paimsi? 
Argi ten, už marių, bus tau jos gana,
Bet širdim pajusi, ir jau bus tau linksma — 
Tu su ja atminsi brolį ir mane.

Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės 
Arba lino žiedą iš peizažo to!
Kažinkur mūs dienos šunkeliais nueina — 
Ūkanų prarytos, nepasikartos.

Ojas taip norėjau škaplieriun įsiūti 
Ir nešiot ik karsto prie gyvos širdies: 
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės...

Betgi tu paliksi, tu, pilka šilaine, 
Škaplieriun motulės andai įsiūta!
Su tavim atminsiu žiogrelius ir dainą, 
Seserį jauniausią, laistančią rūtas...

ANTAI TENAI

Numirė karaliaus šuo — šunelis geras, 
Geriausias iš šunų...
Ir sušaukė karalius visą dvarą
Ant šunio šermenų.

Markizai, freilinos, baronai, grafai, 
Ir daug kareivių, daug tarnų 
Karaliui meilinos pas šunio kapą, 
Geriausio iš šunų.

Karaliui ašara nukrito ant to kapo — 
Geriausio iš šunų —
Markizų, freilinų, baronų, grafų 
Nukrito, ir tarnų.

O juokdarys vis juokino karalių: — 
Turi, karaliau, daug šunų,
Bet kur tu rasi kitą tokį pat šunelį — 
Geriausią iš šunų?..

Ir užsirūstino karalius, ir jo dvaras — 
Ir daug dvariškių, daug tarnų 
Pakorė juokdarį, kad šmeižė gerą, 
Geriausią iš šunų...

NAŠLAITIS

Pabodo man šis tuščias namas 
Ir ilgos rūsčios dienos — 
Nepalik manęs vieno, mama, 
Nepalik manęs vieno!..

Nes kaip be ratelio sutemus! 
0 dieną, dieną be staklių!
Kas užriš, kas užriš tad, mama, 
Man skarelę ant kaklo?

Kas budės mano miegą neramų?
Kas paseks pasakaitę?
Kad aš būsiu pasaulyje, mama, 
Vienų vienas, našlaitis...

Visi mane skriaus ir žemins...
Ar manęs tau negaila?!
Ką aš veiksiu pasaulyje, mama, 
Be tavęs taip mielos ir be meilės?

Nežydės pavasarį žemėj
Žibutės ir purienos...
Nepalik tat manęs vieno, mama, 
Nepalik manęs vieno...

LOPŠINĖ

Antai tenai ant vakaro raudono 
Vaidenasi man Kristus dyvinai: 
Atvertos Jojo rankos, kojos, šonas, 
Ir erškėčiuoti smilkiniai...

Ir rodos klausia: — Ar mane pažįsti? 
Ar žinomas tau kelias ir tiesa?
O taip, Tu mano Viešpats, Jėzus Kristus, 
Ir aš anku Tavo akių šviesa.

Tikiu, o Viešpatie, tiktai padėki man, 
Padėki netikėjime manam! , 
Tau yra žinomas krūtinės rėksmas, 
Tau yra žinomas vienam.

Mane čia taip nusnigo ir nulijo, 
Ir nuvargau pasauly ir giesmėj — 
Norėjau pamatyt Tave Mesiją, 
Bet pamatysiu tik teisme.

O kad ateitumei mus čia paguosti, 
Kad dar ateitumei paguosti mus 
Į šį prakeiktą, klaikų miestą, 
Į šituos nuodėmės namus...

Dėl ko gi mus, o Viešpatie, apleidai? 
Dėl ko gi Tu mūs vėl neaplankai?
Mes pasiilgom Tavo lėto veido,
Mes — prakeikti Ievos vaikai.

Ateik, o aplankyk, pirma nei teisi — 
Paklydome, surizgo mūs keliai!
Sakyk, o Viešpatie, ar Tu ateisi?
Ir Kristus verkė sau tyliai...

Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis 
Ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. 
Tu mik, nebijok — aš tave palinguosiu 
Ir pernakt naktužėlę budėsiu čia aš.

Žiūrėk, kaip ten vyšnios ir obelys miega, 
Kaip sidabro akim praregėjo naktis.
Atjos karaliūnas per kvepiantį sniegą, — 
Jam veja ir takai obelų nusnigti.

Padangėm skrajosi, sietyną pasieksi... 
Karaliūnas tau naktį atneš dovanų: 
Atneš jis tau visa, o visa, ką mėgsti — 
Tau lėlių, saldumynų, margų kaspinų...

Mane tu matysi vis budint, liūliuojant, 
Nerimaujant per naktį ir laukiant tavęs.
O bus tau ten miela žiūrėt, kaipo kojų 
Karaliūnui tarnai ristą žirgą atves.

Užsės karaliūnas, reikės vėl jam joti 
Ir kovoti kažikur su piktais slibinais, 
O tujen džiaugsminga žvaigždėtame plote 
Drugelius bevaldysi šilkų kaspinais.

Ištįsus aušrinės rausviems spindulėliams, 
Vienu jų tu parsliuogsi linksmutė namo — 
Matysi vėl obelis žydint ir lėlę, 
Kurią tau karaliūnas šiąnakt dovanos.

O rytą iš miego saldaus atsikėlus, 
Vėliai pasaką gražią aš imsiu tau sekt. 
Tu mik, mano miela, tu mik, mano lėle, 
Prie tavęs aš budėsiu, budėsiu pernakt!

„Esu maloniai nustebinta, 
kad Lietuvoje taip gražiai ir 
plačiai paminėtas Jono Aisčio 
100-ųjų gimimo metų jubilie
jus. Nuoširdžiai dėkoju poeto 
gerbėjams ir šventinių renginių 
organizatoriams, taip prasmin
gai paminėjusiems jo sukak
tį ne tik Vilniuje, bet ir Kau
ne, Rumšiškėse”, - birželio 
17-osios popietę Vilniuje, 
Rašytojų sąjungos klube vyku
siame vieno žymiausių lietuvių 
poetų neoromantikų Jono 
Aisčio 100- OBioms gimimo me
tinėms paminėti surengtame 
poezijos- muzikos vakare „Plo
nytės eilėraščio stygos” žodį 
tarė poeto žmona Aldona Gra- 
jauskaitė-Aistienė. Drauge su 
ja tą vakarą dalyvavo ir Aisčių 
sūnus Margiris, sūnėnai Justi
nas ir Juozas, dukterėčia Jad
vyga, kiti garbingi svečiai.

Daugiau nei porą valandų vy
kusiame minėjime literatūro
logai, rašytojai, kritikai savo 
pranešimuose bandė aprėpti 
turtingą ir įvairiaspalvį J. Ais
čio kūrybinio gyvenimo kelią, 
atskleisti poeto sudėtingus 
ęmocinius, dvasinius santykius 

. su anuometine visuomenėje tvy
rojusia politine, kultūrine ap
linka. Pakilią vakaro nuotaiką 
praturtino M. K. Čiurlionio 
muzika, atliekam^ garsaus 
valstybinio Vilniaus kvarteto, 
taip pat aktorių Ramūno Abu- 
kevičiaus ir Alekso Kazana- 
vičiaus skaitomos J. Aisčio įvai
rių metų lyrinės eilės.

Prisiminti ir audringi 
gyvenimo įvykiai

Viena jaunesnės literatūro
logų kartos atstovių - Audinga 
Peluritytė-Tikuišienė, tyrinė
dama J. Aisčio kūrybinį pali
kimą, be kita ko pastebėjo, jog 
išskirtinė poeto lyrikos savybė 
- eleginė nuotaika, graudumas, 
intymumas. '

„Jeigu pagal šio vakaro temą 
mėgintume peržvelgti J. Aisčio 
kūrybą klasikinės lietuvių poe
zijos fone, greičiausiai joje pa
justume tą grakščią, žaismingą 
uvertiūrą, su savo subtiliais 
niuansais. Pavasarinė simfoni
ja, kitos poeto eilės, sukurtos 

Publikos dalis poeto Jono Aisčio paminėjimo iškilmėse. Pirmasis iš dešinės — sūnus Margiris, Aldona Alstie- 
I nė, Kazimiera Bradūnienė ir kiti. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

dramatiškųjų 5-6 dešimtmečių 
sandūroje, turi savitų, majesto
tiškų intonacijų. Ir ta J. Aisčio 
poezijos melodija, ko gero, 
turėtų suskambėti įvairiaspal
viais atgarsiais. Tačiau svar
biausias ir dominuojantis J. 
Aisčio poezįjos bruožas, sutei
kiantis išskirtinę vietą lietuvių 
poezijos olimpe - pagal klasi
kinį Vakarų filosofijos mąstymo 
modelį suformuotas ir api
brėžtas individas”, - teigė A. 
Peluritytė.

Anot literatūrologės, lietuviš
kosios patirties autentiškumas 
ir 3-4 dešimtmečiuose įgytos 
mokslo, studįjų žinios įvairiuo
se Vakarų Europos universite
tuose, J. Aistį pavertė tikru eu
ropiečiu, o ne provincijos žmo
gumi. Pranešėjai tarsi paan
trindamas rašytojas Vytautas 
Martinkus pripažino, jog J. Ais
tis europiečiu yra tapęs gerokai 
anksčiau už mus... Nors ir pra
ėjęs turtingą Vakarų pasaulio 
kultūros mokyklą, poetas nie
kada nenutolo nuo savo Tė
vynės. Savo eseistikos knygose 
Apie laiką ir žmones, Milfordo 
gatvių elegijos jis sugebėjo pa
teikti originalius tragiško lietu
vių tautos istorinio likimo ir 
praeities apmąstymus, su gy
vais, nesustabarėjusiais vaiz
dais, ironiška ir aiškia intonaci
ja.

JAV gyvenantis žinomas lite
ratūros kritikas Kęstutis Ke
blys savo atsiminimų nuotrupo
mis mėgino sugrįžti į pusės 
amžiaus senumo įvykius ir 
atskleisti išeivijoje nevienpras
miškai vertinamas skirtingų 
lietuvių poezįjos kartų aštrias 
batalijas, kilusias 1952-1955 m. 
tarp J. Aisčio ir „žemininkams” 
atstovavusių poetų. Tiesa, iki 
tol tarp išeivijoje gyvenusių 
poezijos kūrėjų jokių konfliktų 
ar nesutarimų nebuvo. Tačiau 
1952 m. vos tik pasirodžius „že
mininkų” atstovų redaguoja
mam leidiniui Literatūros lan
kai, šios poezįjos ideologai, pa
sak K. Keblio, savo leidinyje 
siekė atstatyti bendrus kriteri
jus lietuvių išeivijos literatū
roje ir apvalyti ją nuo senų, 
pelėsiais bei grafomanija dvel-

Poetas Jonas Aistis.

kiančių eilių.
„To ginčo kibirkštimi tapo 

anuomet JAV aktyviai besireiš- 
kusio avangardinio meno kū
rėjo Jono Meko recenzija, iš
spausdinta minėtame leidinyje. 
Prieš lyrinės poezijos meistrą, 
neseniai išleidusį eilėraščių 
rinkinį SeštičP'buitis, kritiškai 
nusiteikęs jaunasis oponentas 
savo recenzijoje tikino pasi
gendąs senojo Aisčio. Dabartinė 
kūryba, J. Meko manymu, dvel
kia šalčiu, nebeliko čia vietos 
subtiliam, jautriam poezijos 
žodžiui. Žinoma, tarp J. Aisčio 
ir „žemininkų” kilo aštrūs gin
čai. Įžeistasis J. Aistis, aišku, 
nesiėmė tokios tiesmukiškos 
gynybos taktikos. Kritiniais 
straipsniais spaudoje jis kon- 
traargumentavo, jog „žeminin
kai” nieko reikšmingo lite
ratūroje nesukūrę ir neturi jo
kios teisės vienaip ar kitaip 
abejoti, vertinti literatūros ir 
spręsti, kas gera ir bloga”, - 
prisiminimais dalijosi K. Ke
blys.

Jo nuomone, tai nebuvo kartų 
konfliktas. Šis ginčas veikiau
siai kilo dėl skirtingų požiūrių 
į kūrybines, dvasines vertybes, 
vieniems siekiant apginti seną
sias tradicijas, kitiems gi - no
rint primesti modernesnes...

Poezįjai nesvetimas 
emocijų, vidinių 

prieštaravimų pasaulis
•».»

Prisiminimais apie savo vyrą'”'0 
kalbėjusios garbiosios vakaro ~~ 
viešnios Aldonos Aistienės tei-'^“ 
gimu, šio ilgokai užsitęsusio 
konflikto priežastis galėjo būti" " 
ne tiek dėl skirtingos poetų lite
ratūrinės krypties, o kiek dėl 
psichologinių dalykų. Beje, pa^ ~ ■ 
sak ponios Aldonos, kilusį gin-"” 
čą bene labiausiai galėjo paai-'”l 
trinti ne tiek J. Meko, bet A. 
Nykos-Niliūno ir J. Girniaus 
kritiniai straipsniai, nukreipti “ 
prieš J. Aistį.

„Jonas Aistis buvo gilių 
jausmų, vaizduotės ir emocįjų 
žmogus, gal todėl ir negalėjo'"' 
būti visiems toks patrauklus ir' 
populiarus. Beje, aš negaliu įsi
vaizduoti ir kitų poezijos kū- •- 
rėjų, neturinčių šių savybių."“ 
Kiekvienas iš jų juk savo gyve
nime vienaip ar kitaip patiria 
savitą dvasinį, psichologinį ka<~ 
tarsį. Todėl tyrinėjant poezijos' 
kūrėjų gyvenimą, reikėtų at-"'* 
kreipti dėmesį ne tik į tai, ką 
kas nors parašė, užfiksavo, bet 
nepamiršti ir tų psichologinių,"“ 
vidinių motyvų”, - sakė A. Ais- 
tienė.

Po iškilaus ir turiningo rengi
nio meno, kultūros atstovai, ' 
kiti vakaro dalyviai dar ilgai 
nesiskirstė ir turėjo progos arti
miau susipažinti, pabendrauti 
su poeto J. Aisčio žmona, jo gi-““ 
minėmis, pasidalinti šviesiais' 
prisiminimais apie dainingąjį 
mūsų lietuvių poezijos kūrėją.

TURINYS V/.
Lietuvoje pagerbtas poetas
Jonas Aistis.

r; i

Kultūros oazė Paežeriuose.
Dar apie J. Aistį.

Prisimenamas rašytojas J J
Česlovas Grincevičius jo "!.
mirties dešimtmečio proga. ■’ • 
Sibiro tremtinio dailė.

II- ■ ■

Violeta Urmana vėl dainuos ' ! 1 
New Yorke. Apie ata Antaną * • 
Sprindį. Pagerbta rašyt.
Danutė Augienė. E. Montvido ;; 
koncertas Vilniuje. i!


