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XII Lietuvių tautinių 
šokių šventę pasitinkant

DANUTE BINDOKIENĖ

Šiandien Čikagos priemies
tyje Rosemont esanti milžiniška 
„Allstate” salė — arena, talpi
nanti tūkstančius žiūrovų, su
banguos lietuviškais tautiniais 
drabužiais, suskambės ir tran
kia, ir svajinga mūsų tautinių 
šokių muzika, o apie 2,000 
šokėjų atliks XII Lietuvių tauti
nių šokių šventės programą.

Rosemont miestelis — šian
dien lietuviškas! Į ji suvažiuos 
mūsų tautiečiai iš kone visų 
Amerikos valstijų, Kanados, 
Lietuvos, iš dar kitur...

Tai ypač džiaugsmingas ir 
reikšmingas įvykis užsienio lie
tuvių gyvenime: tautinių šokių 
švenčių grandinė nusitęsusi 
nuo 1957 metų, kuomet Čika
goje suruošta pirmoji tokia 
šventė, dar nei dešimtmečiui 
nepraėjus, kai tūkstančiai lietu
vių iš karo pabėgėlių stovyklų 
Vokietijoje atvyko į šį svetingą 
kraštą saugesnio, geresnio gy
venimo ieškoti. Tautinių šokių 
ir dainų švenčių ruošimas buvo 
akivaizdus įrodymas, kad mūsų 
tautiečiai suprato, kaip svarbu 
išlaikyti gyvus lietuviškus pa
pročius, tradicijas, lietuvių tau
tos kultūrinį paveldą. Ne tik 
išlaikyti, bet perduoti būsi
moms kartoms.

Ir ankstesniais laikais, dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
vykdami Amerikon ar į kitus 
pasaulio kraštus, lietuviai iš- 
siveždavo lietuviškojo kaimo 
tradicijas ir papročius. Dalis to 
kraičio buvo ir tautiniai šokiai. 
Kartu su chorais, tautinių šokių 
grupės kūrėsi beveik visuose, 
daugiau lietuvių sutelkusiuose, 
JAV ar Kanados miestuose.

Amerikoje tautinių šokių po
puliarinimui daug pasidarbavo 
Vytautas Beliajus, 1923 m. at
vykęs į šį kraštą. Jo pastango
mis suorganizuota pirmoji šia
pus Atlanto tautinių šokių gru
pė: Lietuvių jaunimo draugovė 
(Lithuanian Youth Society, 
1933 m.). Iš kitų, JAV XX a. pir
mojoje pusėje įsteigtų tautinių 
šokių vienetų, dera paminėti, 
Onos Ivaškienės 1937 m. Bo
stone suburtą šokėjų grupę.

Antrojo pasaulinio karo metu 
daugeliui lietuvių pasitraukus į 
Vakarus ir po karo pabaigos ap
sigyvenus pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje, tautiniai šokiai bu
vo gera priemonė lietuviškumui 
pasireikšti ir pasirodyti kita
taučiams. Kūrėsi ansambliai, 
tautinių šokių vienetai, o kai 
kurie, pvz., „Čiurlionio” ansam
blis, tęsė savo veiklą, pradėtą 
dar Lietuvoje.

Kai didžioji lietuvių banga, 
netekusi vilties grįžti į laisvą 
tėvynę, ilgainiui atvyko į JAV ir 

Kanadą, buvusieji tautinių 
šokių šokėjai nepamiršo savo 
veiklos: organizavosi į naujus 
vienetus, mokėsi naujų šokių, 
kiekviena proga stengėsi pasiro
dyti ir saviesiems, ir vietiniams 
gyventojams. Po neilgai truku
sio „persiorganizavimo” laiko
tarpio, 1957 m. birželio 30 d., 
Čikagos Lietuvių Bendruome
nės apygardos valdybos pastan
gomis, suruošta Pirmoji JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventė. Joje dalyvavo per 650 
suaugusių šokėjų iš JAV ir Ka
nados, o taip pat apie 700 
Čikagos lietuviškųjų mokyklų 
mokinių, kurie dainavo, šoko ir 
žaidė liaudiškus žaidimus. 
Pažymėtina, kad tuomet Čika
goje ir Cicero mieste prie lietu
viškų parapijų veikė seselių ka- 
zimieriečių vadovaujamos, pra
džios mokyklos, kuriose kasdien 
buvo mokoma lietuvių kalba. 
Pirmojoje tautinių šokių šven
tėje dalyvavo šių lietuviškų pa
rapijų pradinės mokyklos: Šv. 
Antano (Cicero), iš Čikagos — 
Švč. M. Marijos Gimimo, Nekal
to M. Marijos Prasidėjimo, Auš
ros Vartų, Švento Kryžiaus, Šv. 
Mykolo, Visų Šventųjų, Dievo1' 
Apvaizdos, Šv. Jurgio. Šiuo me
tu lietuviškomis (arba iš dalies 
lietuviškomis, nes jose vyksta 
pamaldos lietuvių kalba) galime 
laikyti tik Švč. M. Marijos Gi
mimo parapiją (Marąuette 
Park), Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo (Brighton Park) ir Šv. 
Antano — Cicero, IL, Taip pat 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misija, Lemont, IL. Tačiau net 
tų parapijų mokyklose (kurios 
jas dar turi) lietuvių kalba se
niai išnykusi. Lietuviškai vai
kai dabar mokosi šeštadieni
nėse arba sekmadieninėse mo
kyklose. Nemaža jų dalis taip 
pat dalyvaus XII Tautinių šokių 
šventėje.

Pirmoji tautinių šokių šventė 
praėjo labai sėkmingai. Tad nu
tarta tokias šventes ruošti kas 
penkeri metai, ir to nutarimo 
laikytasi. Išimtis buvo padaryta 
V tautinių šokių šventei, jos 
ruošimą pagreitinant, kad būtų 
galima įsijungti į Amerikos 200 
metų Nepriklausomybės paskel
bimo paminėjimą. Ilgesnė per
trauka padaryta ir tarp XI bei 
šios — XII — šventės, kadangi 
didingos tautinių šokių ir dainų 
šventės, buvo ruošiamos jau 
laisvoje Lietuvoje.

Pirmosios tautinių šokių 
šventės leidinyje buvo išspaus
dintas labai išsamus L. Vai
čiūnienės straipsnis apie lietu
vių tautinių šokių pradžią, 
raidą — iš kaimo j sceną, į 
didžiąsias aikštes, į šventes 
užsienyje. Tiesa, net okupacijos 
dešimtmečiais Lietuvoje buvo 
ruošiamos tautinių šokių šven
tės, atrandami seni ir kuriami 
nauji tautiniai šokiai. Tačiau šį 
kartą apsiribojame tautinių- 
liaudies šokių istorijos bei rai
dos apžvalga tik iki okupacijos 
pradžios ir vėliau — jau 
užsienio lietuvių telkiniuose.

L. Vaičiūnienės straipsnį čia 
perspausdiname ištisai. Jis 
iliustruojamas nuotraukomis iš 
minėto leidinio, o piešinėliai — 
dail. Ados Sutkuvienės iš V 
Tautinių šokių šventės leidinio.
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Musų tautinių
šokių istoriniai bruožai
...........  Joji ’1 rFii -r

L. VAIČIŪNIENĖ

Mūsų tautinius šokius, kaip 
ir dainas, tenka laikyti pagrin
dinėmis tautiškumo apraiš
komis. Būdami vaizduojamojo 
liaudies epo šaka, jie praeity 
yra buvę lietuvių gyvenimo su
dedamoji dalis, išreiškianti tą 
vidaus nuotaikų, jausmų, min
čių ir išorinį pasaulį, kuriame 
lietuviui teko kurtis, kovoti su 
gamta ir ją nugalėti ar jai 
nusilenkti, keliauti, dirbti, 
džiaugtis, kentėti, liūdėti... Ženg
dama gamtos sąlygų ir istorinių 
aplinkybių veikiamu keliu, tau
ta amžių kloduose, kaip kokioje 
kraičio skrynioje, guldė savo 
kūrybinius lobius, taigi ir 
šokius.

Šokių apibūdinimo kriteri
jai. Senųjų laikų šokius sunku 
ir aptarti, nes trūksta šaltinių. 

Irena Juozaitytė ir Vytautas Beliajus 1938 m. vasario 26 d. šoka Naujienų
renginyje Čikagoje.

Mūsų tautos gyvenimo nepažįs
tančių svetimųjų raštuose užuo
minomis remtis yra rizikinga, 
todėl mūsų šokių amžiui, cha
rakteriui, rūšims, kilmei nusta
tyti reikia ieškoti pagrindo 
mūsų tautos praeities būde, re
ligijoje, buvusiuose papročiuo
se ir kitose liaudies kūrybos 
šakose: dainose, pasakose, pa
davimuose, legendose ir pa
čiame šokyje.

Daina „Per naktelę šokau, 
žalią, vėją myniau; dar tebžėri 
pentinėliai ant mano kojelių...” 
arba „Šokit, mergos vainikuo
tos, šokit moters nuometuo
tos...” pasako, kad būdavo šoka
ma visokiu metu ir jaunų ir 
senų. O daina „Šokit, šokėjėliai, 
pūskit dūdorėliai, o aš mer
gužėlė į vargą įpuoliau..." liudi
ja, kad ne tik būdavo šokama, 
bet kur ir kada, ir šokio rūšį.

SESTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

„Šok šok, mergužėle, pasikėlus 
marginėlį, aš tau duosiu py
ragėlį, pyrag bum, pyrag bum, 
pyrag bum - bum, pyrag 
bum..." - pasako, kad būdavo 
šokama, prilaikant sįjoną, kad 
sįjonas raštuose - marginėlis. 
Žaidimas - šokis su daina „Kai 
aš mažas buvau, šile ožius ga
niau, mane mergos nepažino, 
oželiu vadino...” pasako, kad 
„Oželiai” buvo piemenų šokis ir 
t.t.

Šokių rūšys. Šokius no
rėčiau skirstyti į pramoginius, 
gamtos ir darbų vaizduojamus 
šokius ir apeiginius.

Pramoginiai šokiai neriša
mi su kokiu nors įvykiu, nei su 
vieta, nei su laiku. Jie ben
drinės nuotaikos: pasilinksmin
ti, blogą nuotaiką pataisyti ar 
gerą išreikšti. Tai natūrali 
gamtos trauka sveikam orga
nizmui judėti tam tikros formos 
ritmine grožine atstatomąja 
mankšta po darbo ar šiaip po 
pasyvios organizmo būsenos, ta
riant, išsidūkimas. Tokių šokių 
pavyzdžiai: „Tryptinis”, „Šus- 
tas”, „Šokit, mergos, kad ir ba-

Pirmosios JAV ir Kanados Lietuvių tautinių šokių šventės komitetas. Sėdi iš kairės: Agnė Jasaitytė, Antanas 
Gintneris, Bruno G. Shotas, Alphonse F. Wells, Albina Poškienė; stovi: Stasys Daunys, Juozas Kreivėnas, Jonas
Jasaitis, Josephine Milerytė, Eugenijus Bartkus, Justas Kudirka, Zigmas Dailidka.

sos” ir t.t.
Gamtos ir darbų vaizduoja

mieji šokiai ryškiai išsiskiria 
tos rūšies savybėmis. Tauta, gy-
venusi didelėj sandoroj su gam
ta, jos didžiuosius ir dažnai 
žmogaus gyvenimą nulemian
čius reiškinius garbinusi, tą 
gamtą vaizdavo ir judesiais. 
Blezdingėlės skraidymas, žilvi
čio augimas, oželių spardyma
sis, rugio apdirbimas ir t.t. - 
rado tinkamą išraišką.

Griežtos ribos tarp gamtos ir 
darbų šokių nebūtų galima 
išvesti. Dauguma darbų šokių 
yra susipynusi su gamtos šo
kiais, kaip ir pats darbas suau
gęs su gamta. „Rugučiai”, „Au
dėjėlė”, „Rugeliai”, „Kalvelis” ir 
kiti kartu vaizduoja darbo atli
kimą ir gamtą. Rečiau pasitaiko 
darbo šokių nesusijusių su 
gamtos vaizdavimu (pvz., „Ku
bilas”, „Malūnas”... Bet ir „Ma
lūne” jaučiama, sparnus sukan
ti, gamtos jėga).

Apeiginiai šokiai užima 
šokių pynėje žymią vietą. Juos 
skirstyčiau į religinius, jiems 
artimus laidotuvių šokius, pa
baigtuvių ir vestuvių šokius.

Religiniai ir laidotuvių šokiai 
yra prieškrikščioninių laikų šo
kiai. Jie minimi kitose tautosa-

kos rūšyse, tat jų buvimas ne
kelia abejonių. Šie šokiai yra 
buvę surišti su ritmišku daina
vimu neįprasmintų žodžių,
vaizdagarsių ir jausmažodžių 
(pvz.: Tatato, lylio, - sadūto, 
sadūto, tūto! Eigi tūto, tūto, 
sadūto, tūto!”). Iš šios rūšies 
giedojimų mūsų laikus pasiekė 
aukštaitiškos sutartinių gies
mės. Tų giesmių ritmingumas 
rodo jas buvus šokamomis. 
Prieškrikščioninės kilmės su 
senąja religija susijęs gali būti, 
pvz., „Kirvio” šokis, kuriame 
yra posmas: „Valdytojų deivu- 
žėlių prašykim, o - o! O 
deivužės mums padės, ne šian
die -ryto!” (apie tai žiūr. B. 
Sruogos Lietuvių liaudies dai
nų rinktinė, psl. 281-320, Kau
nas, 1949). Apskritai, visos 
mūsų šokių problemos dar tebe
laukia mokslinių studijų, o 
ypač religiniai ir laidotuvių 
šokiai.

Atrodo, iš religinių šokių 
išaugę kai kurie, dabar mūsų 
tarpe plačiai žinomi, šokiai. 
Šiuo keliu gali būti išaiški
namas „Kepurinės” ir „Sadutės” 
pobūdis. „Kepurinė” galėjo būti 
šokama ne su šiaudinėmis 
skrybėlėmis, bet su vainikais.

Nukelta į 2 psl.
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Iš XII Tautinių šokių šventės atidarymo iškilmių. Pirmoji iš kairės — šventės rengimo komiteto pirm. Au
dronė Tamulienė. Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, Jolanta Paulauskienė. JAV 
Krongreso narys (IL-R) John Shimkus, laikinai einantis Lietuvos prezidento pareigas .Artūras Paulauskas, JAV 
senatorius (IL-D) Richard Durbin ir LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas.

Užpelnytą publikos ir šokėjų padėką, išreikštą karštais plojimais, šventės pabaigoje priima Audronė Tamulie 
nė ir XII Tautinių šokių šventės meno vadovė Rasa Šoliūnaitė Poskočimienė.

Visos šventės nuotraukos Jono Kuprio.

Ačiū už šventę!
LAIMA KRIVICKIENĖ

Didžiausias, įspūdingiausias 
2004 m. Amerikoje lietuvių kul
tūros renginys — XII Lietuvių 
tautinių šokių šventė, įvykusi 
liepos 3 d. „Allstate” arenoje, po 
vienu stogu, į vieną erdvę su
būrė 41 šokėjų grupę, per 1,500 
šokėjų, vadovų, mokytojų, dau
giau kaip 5,000 svečių ir žiū
rovų, tikrųjų lietuvių tautos 
kultūros gerbėjų, puoselėtojų, 
bendraminčių.

Kas dar nebuvo girdėjęs 
„Hyatt Regency O’Hare” vieš
bučio ar „Allstate” arenos var
do, juos sužinojo besiruošiant

XII Tautinių šokių šventė buvo labai gausi mokyklinio amžiaus šokėjais, tad galime tikėtis, kad šių švenčių 
tradicija dar ilgai gyvuos.

Paskųtinis šventės „Suktinis” sujungė visus šokėjus.

XII Tautinių šokių šventės dalyvius ir svečius sveikina (iš kairės) Kana
dos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirm. Rūta Žilinskienė, ir 
JAV LB Krašto valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė.

XII Lietuvių tautinių šokių 
šventei. Netoli tarptautinio 
O’Hare oro uosto, iš tolo stiklu 
spindintys originalios architek
tūros „Hyatt Regency” viešbučio 
pastatai, kur pirmosiomis lie
pos dienomis įsikūrė šventės 
vadavietė, priėmė ir gausius 
lietuvių būrius, atvykstančius 
iš Kanados, plačiųjų Amerikos 
valstijų, ar mažesniais pulke
liais iš Lietuvos ir Brazilijos. 
Tomis dienomis viešbučio vesti
biuliuose ir visose atvirose 
erdvėse plakatai kvietė į Čika
gos lietuvių tautodailės institu

to suruoštą įdomią tautodailės 
parodą, buvo galima įsigyti šiai 
šventei skirtų suvenyrų, su 
šventės simboliais marškinėlių, 
kuriais, beje, daugumas šventės 
dalyvių iš karto ir pasipuošė. 
Vyko mugė. Salėje dėmesį trau
kė lietuviški, tautiniais orna
mentais audiniai, ritinėliai 
spalvingų tautinių juostų, ori
ginalūs papuošalai, subtiliai ar 
išradingai įkomponuojant gin
tarą, kvietė ne tik grožėtis, bet 
ir rinktis, įsigyti, įdomūs Algi- 
mano Kezio leidiniai, paveiks
lai, meno darbai, sukurti išra
dingų meistrų. Visur skambėjo 
lietuviškas žodis. Dar vis buvo 

kartojamas šokio žingsnis, su
dėtingesnė kompozicija — juk 
ne juokas, po vienos genera
linės repeticijos dalyvauti to
kiame iškilmingame renginyje! 
Galėjai gauti gerai paruoštą 
visą informaciją, detaliai nusa
kančią judėjimo kelius į miesto 
centre vykstančius renginius — 
šventės atidarymą Daley Plaza, 
susipažinimo vakarą Navy Pier 
didžiojoje salėje, buvo išbraižy
tos tikslios schemos, kaip sava
rankiškai ar autobusais pasiek
ti „Allstate” areną.

Liepos 3-ąją link ryškaus, 
spalvingo „Allstate” rūmų pas
tato dideliu srautu rieda auto
mobiliai, autobusai, pildosi 
aikštelės. Atsitiktinį praeivį do
mina tautiniais kostiumais pa
sipuošę žmonės, linksmas balsų 
šurmulys. Smalsumą skatino ir 
automobiliai, atvykstantys su 
policijos garbės palyda ir ap
sauga. Žiūrovai ir dalyviai bū
riais ir būreliais renkasi vesti
biuliuose, lūkuriuoja, juk ne 
taip dažnai gali sutikti Lietu
vos prezidentą Artūrą Pau
lauską su žmona Jolanta, lydi
mus Lietuvos ambasadoriaus 
Amerikoje Vygaudo Ušacko ir 
konsulo Čikagoje Arvydo Dau- 
noravičiaus su šeimomis, o juo 
labiau šios šventės garbės ko
miteto žymiuosius Amerikos 
valdžios vyrus: senatorių Ri
chard J. Durbin, Kongreso narį 
John M. Shimkus. Savosios Lie
tuvių Bendruomenės vadovus 
čia susitikęs net nenustembi, 

juk taip turi būti, nes tradi
ciškai tautines šokių šventes vi
sais laikais, štai jau dvyliktąjį 
kartą, ruošia JAV bei Kanados 
Lietuvių Bendruomenės su Lie
tuvių tautinių šokių institutu 
ir jų pakviestas ruošos komite
tas, todėl čia sutinki ir pačius 
žymiausius lietuvių veikėjus.

Tik šokėjai jau rikiuojasi pa
radui, žiūrovai užima vietas ir 
programos vedančioji Alida Vi
tas tylančioje salėje pristato XII 
Lietuvių tautinių šokių šventės 
meno vadovę Rasą Poskočimie- 
nę. O ji, pasipuošusi gražiu 
tautiniu kostiumu, švytinčia 
šypsena žengia pirmyn, lydima 
gausių plojimų, ir jie ją lydės 
iki paskutinio šios šventės 
akordo, nes tai jos ir jos išti
kimųjų padėjėjų sukurta šven
tinė šokių kompozicija, kurios 
nekantriai laukiame. Viena po 
kitos į aikštę žengia šokėjų gru
pės, atvykusios nuo Baltijos ju
ros, abiejų vandenynų pakran
čių, saulėtosios Brazilijos ir 
šiaurėlesnės Kanados bei įvai
riausių JAV miestų, vedamos 
savųjų mokytojų, vadovų, su 
dviejų šokėjų priekyje nešamu 
grupės pavadinimu.

Dalyvauja „Aidas” iš Kansas 
City, vadovaujami Anitos M. 
Strumilienės ir Amy Žemaity

tės-Newman, vaikų, jaunųjų 
veteranų ir šokėjų grupės; To
ronto, Ontario, „Atžalynas” — 
vadovė Aldona Zander, vetera
nai; „Audra” iš St. Petersburg, 
FL, — vadovė Dalia Adomai
tienė su savaisiais veteranais; 
„Aušra” Omaha, Nebraska, — 
Gražina Reškevičienė ir Laima 
Antanėlienė, mokytojos Ramin
ta Urbanavičienė, Alma To'ma- 
sello — vaikai ir jauni vetera
nai; „Aušrinės” studentai su 
vadove Jurgita Matuliene iš 
Philadelphia, Pennsylvania; 
Hartford, Connecticut „Berže
lis”, vadovaujamas Dalios Dzi- 
kienės ir Jono Kuodžio su vai
kų ir studentų grupėmis. „Či
kagos lituanistinė mokykla” — 
vaikų vadovė Nijolė Jasėnaitė- 
Pupienė, Salomėja Radionovie- 
nė — jaunių vadovė; „Gedimino 
lituanistinė mokykla” — vadovė 
Irena Rutkauskienė su vaikų 
grupe. Iš Riverside, IL — „Gija” 
jaunieji veteranai su vadove 
Dalia Lietuvninkiene; Toronto, 
Ontario „Gintaras” — vadovai 
ir mokytojai: Aldona Bubulienė, 
Rimas Janušonis, Raminta 
Yčienė, Rita Karasiejienė, Gin
tarė Kalendrinė, Vita Tirilienė 
ir vaikų, jaunių, studentų, vete
ranų grupės, į šventę atvyko 
arti 200 dalyvių; Hamilton, On- 

tario, „Gyvataras” — vaikų, stu
dentų ir jaunų veteranų šokėjai 
su vadovais Kazimieru Deksniu 
ir Irena Žukauskaite; Lietuva, 
Panevėžys, — „Grandinėlė”, va
dovė Zita Rimkuvienė su stu-,„ 
dentų grupe; Cleveland, Ohio,.™ 
„Grandinėlė” — vadovės Eglė -- 
Laniauskienė ir Rasa Valai- ;' 
tienė su studentų ir veteranų 
šokėjais; „Grandis" iš Lemont,.,,, 
IL, — Violeta Fabianovich ir <> 
mokytojai: Antanas Rašymas," 
Rėdą Pliūrienė, Dalia Demuth," 
Rima Polikaitytė, Vida Brazai- 
tytė, Lidija Polikaitienė ir ba--'~ 
letmeisteris Gintaras Grinkevi-*- 
čius bei šokantys vaikai, jau
niai, studentai, jauni veteranai,"* 
veteranai — tai šokėjai, kur ' 
vaikų, tėvų, senelių iš kartos į 
kartą puoselėjamas tautinis 
šokis; „Kalnapušė” nuo Baltįjos „ 
jūros iš Neringos, iš Lietuvos, 2 
jai vadovauja Rasa Norvilienė; ” 
Northern IL, Southern Wiscon- 
sin „Klumpė” — studentai ir 
jauni veteranai, vadovaujami 
Rasos Šilkaitienės ir Ingridos' 
Špokienės; Nijolė Jasėnaitė- 
Pupienė vadovauja ir „Lėtūno”,J 
veteranams, kurie ne tik šoka, JI 
bet yra pagrindiniai šios šven-"> 
tės rengimo komiteto nariai;'" 
„Liepsna” — Linden, New Jer-'* 
sey, šokėjų grupė su vadove " 
Rasa Apanavičienė; iš Seattle," 
Washington, „Lietutis” — jau--; 
nieji veteranai, vadovaujami Zi-‘‘* 
tos Burneikytės-Petkienės ir 
„Lino” jaunieji šokėjai su va
dovėmis Violeta Kuprėnaite- 
Jessen ir Jeanette Norris; iŠ Le-,, 
mont, IL — „Lietuvos Vyčiai” —., 
vadovai Diana Gudavičiūtė,../ 
Daiva Kambero, Lidija Ringie- ' 
nė ir Frank Zapolis, ir jų vaikų, 
jaunių ir studentų grupės,,,, 
„Maironio lituanistinės mokyk- 
los” vaikai ir jauniai su šaunio
mis vadovėmis: Violeta Fabia-*'' 
novich, Rėdą Pliūriene, Žibute 1 
Saulyte, Daina Matusiene, 1 
Audre Kapačinskaite, Vaiva Ri-“ 
meikaite; „Meno mokyklėlė” —<"■ 
jos šokėjams vadovauja Ligija ‘ 
Tautkuvienė ir Birutė Kugau-1' 
dienė; Baltimore, Maryland," 
„Malūnas” su vadovu Ryčiu " 
Grybausku; iš Brazilijos, Sao 
Paulo „Nemunas”, 22 šokėjai, 
su vadove Rosana Ramsasaus-'“ 
kaite-Petroviene ir Samira.* 
Rimkute; „Rūta” iš Denver, Co-M I 
lorado, — vadovai: Antanina 
Bulotienė, Laima Jarašienė ir 
Arvydas Jarašius bei akordeo-.., 
nistas Rimas Bulota, vaikų ir 
jaunių grupės; „Sambūris” iš". 
Boston, Massachusetts, vaikai, , 
jauniai, studentai, veteranai su,i 
mokytojomis Naida Snipaite,. < 
Rūta Mickūnaite, Daiva Veitai-*" 
te-Neidhart; iš Arizonos, Scotts-I'1 
dale, „Saulė”, vadovaujama Da- "■ 
lios Zylytės-Motiejūnienės; stu-- 
dentai bei veteranai; „Spin-" 
dulėlis” iš St. Petersburg, FL,” 
— vaikai su vadove Dalia Ado-" 
maitiene; ., , , . „ , '

Nukelta į 2 psl. ""
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Karališkieji Jogailos antspaudai
II dalis

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Jogailos antspaudai turėtų 
mus dominti ne tik dėl įrašų, 
kurie patvirtina, kad Lietuvoje 
po karaliaus Mindaugo mirties 
vėlesnieji valdovai, kaip pvz., 
Jogaila, naudojo karaliaus, o ne 
kunigaikščio titulą, vadinosi ir 
buvo vadinami karaliais. Ati
džiau pasigilinę į Jogailos ants
paudus, atrasime dar įdomes
nių dalykų, kurie yra ne ma
žiau svarbūs mūsų heraldikos 
ir senosios lietuviškos simboli
kos tyrinėjimams.

Sfragistika - mokslas apie 
antspaudus - yra labai glau
džiai susįjęs ir su kitomis isto
rijos pagalbinėmis disciplino
mis, pirmiausia: heraldika ir 
genealogija, numizmatika - 
mokslu apie senovės monetas, 
bei faleristika - mokslu apie or
dinus, medalius, garbės - pasi
žymėjimo ženklus. Jogailos ant
spauduose slypintys ženklai ir 
simboliai, kuriems iki šiol ne
buvo jokio dėmesio, kurie mūsų 
istorikams nekėlė jokio įdo
mumo ir neatrodė reikšmingi, 
pasirodo, slepia svarbią ir įdo
mią informacįją mūsų istorijai. 
Nepatikėsite, bet būtent anks
tyvieji lenkiškojo tipo karaliaus 
Jogailos antspaudai yra tas ste
buklingas raktas, kuris gali at
rakinti nevienas dureles į dau
gelį to laikmečio paslapčių 
Lietuvos istorijoje. Būtent iš to 
tipo Jogailos antspaudų galima 
atsekti atskirų mūsų heraldi
nių ženklų kilmę, o tuo pačiu 
plačiau pažvelgti bei pasigilinti 
į jų prasmę ir svarbą ne tik Lie
tuvos, bet ir atskirų Europos 
valstybių heraldikos istorijoje.

Kaip jau anksčiau (š.m. ge
gužės mėn 15 d.) minėjome,

Vytis Jogailos . antspauduose

Vytis Vladislovo JogaitaHio - Varniečio antspauduose

I436m I438m. I444m

1 pav. 

nuo 1388 m., Jogailai ėmus 
naudoti naujojo tipo Lietuvos- 
Lenkijos karaliaus antspaudus, 
greta lenkiškos simbolikos, ly
giaverčiai pradėta vartoti ir lie
tuviškoji valstybinė simbolika. 
Tačiau tuose Jogailos antspau
duose Vytis joja jau į kairę (nuo 
žiūrovų), o ne į dešinę, kaip 
buvo lietuviškuose antspau
duose (pav. 1), kuriuos mes 
trumpai aptarėme šio rašinio 
pirmoje dalyje. Mūsų dienų 
Lietuvos heraldikos tyrinėtojų 
terminais kalbant - Vytis nau
juose antspauduose atsukamas 
į vakarus, o ne į rytus, t.y. visai 
į priešingą pusę nei matėme 
išlikusiuose antspauduose, ku
riuos Jogaila naudojo Lietuvoje 
iki išvykimo į Lenkiją. Bet tuo 
pat metu naujojo tipo antspau
duose atsiranda ir keletas lietu
viškai heraldikai iki tol nema
tytų ženklų bei simbolių. Pir
miausia 1388 m. antspauduose 
lietuviško raitelio skyde pasiro
do nauja heraldinė figūra - dvi
gubasis kryžius, mūsų istorijoje 
žinomas Vyčio kryžiaus pavadi
nimu, o didžiajame - majesto
tiniame antspaude (pav. 2) po 
raiteliu - Vyčiu atsiranda ne
didelis slibinas-drakonas, be
veik kaip piešiniuose, freskose, 
raižiniuose, liaudies skulptū
rėlėse, kurios vaizduoja narsųjį 
karžygį šv. Jurgį, nugalėjusį 
drakoną. Toks pat, ar kiek skir
tingai pavaizduotas, slibinas po 
mūsų Vyčiu tuo laiku pasirodo 
ir kituose Jogailos antspau
duose. Jis taip pat sutinkamas 
ir matomas kartu su portretuo- 
jamu karaliaus Jogailos atvaiz
du piešiniuose, freskose, pa
veiksluose ir kitoje jo atributi-

2 pav. Jogailos majestotinis antspaudas: po raiteliu — slibinas.

koje. Iki mūsų dienų Liublino 
karalių rūmų koplyčioje yra 
išlikusi 15 a. freska (pav. 3), 
kurioje Jogaila pavaizduotas la
bai panašiai, kaip šv. Jurgis: 
tik vienoje rankoje užuot ieties 
- medinis pailgintas kryžius, 
antroje - skydas su dvigubu 
kryžiumi, o ant galvos kara
liška karūna, kas leidžia irtJ 
atpažinti, kad šiame piešinyje ; 
vaizduojamas ne šventas Jur
gis, o, be jokios abejonės, raitas 
karalius Jogaila. Po žirgo kojo
mis matoma juoda dėmė, kurią, 
gerai įsižiūrėję, nesunkiai atpa
žintume, kažkada čia buvusį 
slibiną, kurio tikrasis vaizdas, 
deja, negailestingai išsitrynė is
torinio laiko tėkmėje. Kitame, 
jau vėlesniais amžiais žinomo 
dailininko J. Mateikos piešta
me, Jogailos portrete (pav. 4), 
valdovo rankoje matome puoš
nų kalaviją, kurio rankenos 
skersinukas užsibaigia slibino 
galvute, o virš jos, vadinamoje 

3 pav. Karaliaus Vladislovo Jogailos portretas Liublino rūmų koplyčioje 
apie 1415-sius metus.

buoželėje, įspaustas graikiškas 
kryželis. Kiek toliau už paties 
valdovo ant sienos pavaizduoti 
Lietuvos ir Lenkįjos herbai: lie
tuviškame herbe po Vyčiu ma
tomas slibinas ir raitelis su 
sparnais, kaip 1438 m. Jogailos 
sūnaus Vladislovo Varniečio 
antspaude (pav. 1). Tačiau tasai 
slibinas, kaip matome iš šio pa
veikslėlio, tiek antspauduose, 
tiek piešiniusoe buvo vaizduoja
mas skirtingai: vienose vietose 
su sparnais, kitose be sparnų.

Bet įdomiausia tai, kad iki šiol 
to mažo slibino, susiraičiusio po 
Vyčiu antspauduose, paveiks
luose, piešiniuose mūsų istori
kai kaip ir nepastebėdavo. O, 
jei vienas kitas ir pastebėdavo, 
tai vis tiek nei nemėgino pa
aiškinti, dėl ko tokia mitinė pa
baisa imta vaizduoti kartu su 
kitais karaliaus Jogailos he
raldiniais simboliais. Spren
džiant iš turimos ir sukauptos 
istorinės medžiagos, slibinas po

4 pav. Karalius Jogaila. J. Mateikos paveikslas Vlado Vijeikio knygoje 
Lietuvos istorijos vaizdai. Jogailos rankoje kalavijas su slibino galvute; 
tolumoje Lietuvos herbas — sparnuotasis Vytis, po juo slibinas.

žirgo kojomis ir dvigubasis kry
žius Jogailos raitelio skyde lie
tuviškame herbe pasirodė be
veik vienu ir tuo pačiu metu 
apie 1388-siu8, tačiau jų atsi
radimas karaliaus Jogailos he
raldinėje simbolikoje nėra atsi
tiktinis ir turi aiškų tarpusavio 
ryšį. Kaip jau minėjome 
anksčiau, toks ar panašus slibi
nas buvo pastebėtas ir Jogailos 
sūnaus Vladislovo Varniečio 
antspauduose. Taigi pastebėjus, 
kad dvigubasis kryžius ir slibi
nas Jogailos heraldikoje atsira
do beveik vienu ir tuo pačiu 
metu, 1388 m. belieka išsiaiš
kinti ir atrasti priežastis, dėl 
kurių šie du ženklai atsirado jo 
simbolikoje.

Iki šiol dvigubo kryžiaus, 
kaip, beje, ir to istorikų nepa
stebėto slibino, kilmė ir reikš
mė lietuviškoje heraldikoje nė
ra išaiškinta ir atsekta. Dvigu
basis kryžius į mūsų istorįją 
įėjęs, kaip Vyčio kryžius, Euro
pos šalių istorinėje literatūroje 
turi ir daugiau pavadinimų. 
Šitokios formos kryžius heral
dikoje vadinamas patriarchų, 
vengriškuoju, lotaringų (Lor- 
raine cross), templierių (tem- 
plars), o kartais Kristaus kan
čios kryžiumi (Passion cross 2). 
Mūsų istorikai linkę manyti, 
kad šis ženklas į Lietuvą atke
liavęs iš Vengrijos. Todėl istor
inėje mūsų literatūroje šio heral
dinio ženklo pasirodymas pa
prastai siejamas su 1386 m. 
įvykusiu Jogailos krikštu ir jo 
vedybomis su Vengrijos prin
cese bei Lenkijos sosto pavel
dėtoja Jadvyga, taip aiškinant 
ir tariamai vengriškąją dvigubo 
kryžiaus kilmę. Tačiau šian
dieną yra visiškai aišku, kad 
Jadvyga, tapusi Lenkįjos sosto 
paveldėtoja, vengriškojo kry
žiaus savo simbolikoje nenau
dojo, bent jau iki savo sesers, 
Vengrijos karalienės Marijos 
mirties, t. y. iki 1395-jų metų. 
Kaip knygoje Jadwiga of Anjou 
and the rise of east centrai Eu
rope (p. 226) rašo O. Halecki - 
vienas geriausių šio laikotar
pio lenkų istorijos žinovų ir ty
rinėtojų, Jadvyga tik po 1395 

m. prie savo titulo - „regina Po- 
loniae” prideda ir vengrišką: 
„naeres Hungariae”.

Taigi, kaip matome, Jogaila 
per vedybas su Jadvyga ven
griškojo kryžiaus, t. y. Vengri
jos karalystės herbinio simbo
lio, perimti iš savo žmonos 
negalėjo, nes ji, tapusi Lenkijos 
karaliene, vengrų simbolių sa
vo herbe nenaudojo. Juo la
biau, Jogaila, susituokdamas su 
Jadvyga, negalėjo perimti ir 
Anjou giminės herbinių simbo
lių, nes santuoka jam nesuteikė 
teisės perimti žmonos giminės 
herbų ir heraldinių ženklų. 
Keista, bet kai kurie jaunesnio
sios kartos lietuvių istorikai 
klaidingai aiškina, esą Jogaila 
iš Jadvygos perėmęs ir Anjou 
giminės heraldinius simbolius. 
Šia privilegija paprastai galė
davo pasinaudoti tik santuokoje 
gimę vaikai.

Istorinėje literatūroje aptin
kama aiškinimų, greičiau spė
lionių, eBą dvigubas kryžius, at
siradęs raitelio skyde, simboli
zuoja dviejų krikščioniškų tau
tų: lenkų ir lietuvių susijungi
mą į vieną valstybę. Šitos versi
jos dar ir mūsų dienomis laiko
si didžioji dauguma Lenkįjos is
torikų, o jais seka ir kai kurie 
lietuvių istorikai, numizmatai 
bei heraldikos žinovai. Tačiau 
lenkiškuose Jogailos antspau
duose po Vyčių pastebėtas slibi
nas verčia pamąstyti ir dar apie 
vieną galimą, iki šiol nežinotą, 
dvigubojo kryžiaus kilmės lie
tuviškoje heraldikoje versįją. 
Bet tam, kad sužinotume dau
giau apie Vyčio kryžiaus kilmę 
ir jo atsiradimą Jogailos ant
spauduose bei kitoje jo atributi
koje, pirmiausia mums reikia 
„susidoroti” su drakonu, iki šiol 
akylai saugojančiu priėjimą 
prie tos įdomios istorijos.

Suprantama, drakono (slibi
no) atsiradimas po vyčiu Jogai
los karališkuose Lietuvos-Len
kijos antspauduose nėra koks 
nors atsitiktinumas ar tik to 
laikmečio puošybos elementas 
herbe. Sfragistikoje, kaip ir he
raldikoje, nebuvo nei vieno 
brūkšnelio, taškelio ar ženklo, 

kuris neturėtų prasmės ir nie
ko nereikštų. Drakonas (graik.- 
dragon; lot.-draco; pranc. ir 
angl.-Dragon; vok.-drache) - 
mitinė pabaisa, paprastai vaiz
duota dideliu sparnuotu ir na
guotu ropliu, iš kurio burnos 
eina ugnis ir dūmai. Mūsų gy
voj žmonių kalboj ir senuo
siuose raštuose žodis „drako
nas” beveik nepažįstamas. Dra- > 
konas iš senovės laikų lietu
viškai buvo vadintas slibinu 
arba iš slavų pasiskolintu „sma- 
ku”. Krikščioniškoje simboli
koje drakonas (dragon) nuo se
niausių laikų simbolizavo šė
toną, blogį, pagundą, nuodėmę, 
pagonybę. Beje, ankstyvaisiais 
viduramžiais šėtonas, kaip ir 
drakonas, meno kūriniuose bu
vo vaizduojamas bu sparnais. 
Bet mes rašinyje, norėdami is
torijai išpešti daugiau įdomių, 
dar mums iki šiol nežinotų, 
faktų, ir atkoduoti Jogailos 
antspauduose užslėptą informa
ciją, atskirose vietose, nusižen
giant gimtąjai lietuvių kalbai, 
visgi slibiną turėsime vadinti 
drakonu.

Taigi slibino pasirodymą Jo
gailos antspauduose, pieši
niuose, paveiksluose visų pir
ma reiktų sieti su „Slibino ordi
no draugija” (Order of the Dra
gon), įkurtąja apie 1387-siuB 
metus Vengrijoje. „Slibino ordi
no” riterių draugiją, gyvavusią 
tik penkiasdešimt metų (1387- 
1437 m.), įkūrė Vengruos kara
lius Zigmantas Liuksemburgietis, 
vos tik tapęs Lenkįjos karalienės 
Jadvygos sesers, Vengrijos sos
to įpėdinės Marijos, vyru ir 
Vengrijos karaliumi. Toji drau
gija buvo kuriama, perorgani
zuojant iš anksčiau veikusią 
„Šv. Jurgio ordino" draugiją 
(Order of the St. George), kurią 
apie 1318-sius buvo įkūręs dar 
karalienės Marijos senelis, 
Vengruos karalius Karolis-Ro- 
bertas iš Anjou. Todėl narsusis 
karžygys šv. Jurgis ir toliau 
liko naujai sukurtojo ordino ri
terių globėju. Apie šią naują ir 
labai slaptą karaliaus Zigmanto 
Liuksemburgiečio draugiją ba
rėsi jo artimiausi ir ištiki
miausi draugai, pasiruošę kiek
vienu atveju apginti ne tik ka- , 
ralių, jo šeimą, valstybę, bet ir 
krikščionybę Vengrijoje. Štai I 
tokių vengrų karaliaus bičiulių 
gretose buvo Vytautas Didysis 
ir karalius Jogaila. Savo ruož
tu, draugijos riteriai aplink 
save rinko ir ginklavo kariuo
menę, kuri, reikalui esant, žy
giuotų į pagalbą karaliui Zig
mantui padėti kovoti su jo, 
Vengrijos ir krikščionybės prie- 
Sa*8- Nukelta į 2 psl.
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Jis atrado raktą nuo liaudies lobių skrynios

Dr. Jonas Balys.

Jonas Balys. Raštai. IV. Iš
leido Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institutas. Redakcinė 
komisija: Vacys Milius, Leonar
das Sauka ir Kazys Grigas. Vil
nius. 2003 m. Knygos leidimą 
parėmė Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija ir LR Švie
timo ministerija. Knyga didelio 
formato, 292 psl. (minkštais 
viršeliais). Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto adresas: 
Antakalnio g. 6, LT-2055 Vil
nius.

Jeigu reikėtų supažindinti su 
šios knygos autoriumi Jonu Ba
liu, nepakaktų kelių laikraščio 
puslapių. Jis — etnologas, folk
loristas, išleidęs 34 knygas, pa
rašęs daugiau kaip 600 straips
nių tautosakos-tautotyros ir ki
tais klausimais; redagavęs Lie
tuvių tautosakos lobyną (9 to
mai tarp 1951—1958 m.), įtei
gė metraštį Lituanistikos dar
bai ir suredagavo du jo tomus (I 
— 1966, II — 1969 m.). Atvykęs 
į JAV, kaip ir tūkstančiai lietu
vių, Antrojo pasaulinio karo 
pabėgėlių, dr. Jonas Balys savo 
moksliniais darbais netrukus 
pasižymėjo ir šiame krašte: 
buvo kelių universitetų moksli
nis bendradarbis, dirbo JAV 
Kongreso bibliotekoje, Washing- 
ton, DC, kaip Baltijos srities 
specialistas, dalyvavo, ruošiant 
bibliografinius veikalus. Buvo 
bostoniškės Lietuvių enciklope

dijos bendradarbis. Nuo 1936 
m. teikė lietuvišką bibliografinę 
medžiagą periodiniam leidiniui 
Internationale Volkskundliche 
Bibliographie.

Galbūt nuostabiausia, kad dr. 
Jonas Balys, gyvendamas toli 
nuo savo gimtojo krašto, vieną 
po kito leido lietuvių liaudies 
tautosakos tomus. Tautosakos, 
kurią surinko, ne tik gyvenda
mas Lietuvoje, bet ir čia — 
Amerikoje.

Kai kuriuos rinkinius išleido 
anglų kalba, pvz.: Lithuanian 
Narrative Folksongs (1954), 
Lithuanian Folk Songs in The 
United Statės (1955), Dictionary 
of Folklore, Mythology and Le- 
gend (1949-1950 ir kt. Rašė 
taip pat vokiškai, bet daugiau
sia — lietuviškai.

Dr. Jonas Balys buvo ne vien 
tautosakos rinkėjas, bet ir ty
rinėtojas. Kaip jo Raštų II da
lies (2000 m. Vilnius) pratar
mėje teigia Gintaras Beresne
vičius: „Teoriniu J. Balio mito
logijos tyrinėjimo pagrindu tapo 
XIX a. antrosios pusės-XX a 
pradžios pozityvistinės religijų 
istorijos, kaip animizmas, ani- 
matizmas, kurios laikėsi prie
laidos, kad religija evoliucionuo
ja nuo ‘primityvios’ stadijos, ti
kėjimo dvasiomis, abstrakčia 
galia, sielomis — iki politeizmo 
ir galiausiai monteistinių reli
gijų. ... Trumpai tariant, Jonas 

Balys lietuvių mitologijos ty
rinėjimuose niekada nepraras 
vieno iš krofėjų statuso. Su juo 
nesutikti galima, nepastebėti, 
nepasiremti — nepavyks”.

Jonas Balys gimė Panevėžio 
apskrityje, Kupiškio valsčiuje, 
Krasnavos vs. 1909 m. liepos 2 
d. Matyt, jam nuo kūdikystės 
įtakos tūrėjo tautosaka, liau
dies papročiais bei tardicijomis 
turtinga kupiškėnų aplinka. 
Baigęs Kupiškio vid. mokyklą ir 
Panevėžio mokytojų seminariją, 
vėliau studijavo Kauno, Graco 
ir Vienos universitetuose. Vie
noje 1933 m. įsigijo daktaro 
laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, 1933- 
1935 m. buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune etnikos ka
tedros vyr. asistentas; 1942- 
1944 m. Vilniaus u-teto tautoty
ros katedros vedėjas ir docentas

Karo audrų išvytas iš tėvy
nės, dr. Jonas Balys nenutrau
kė mokslinio bei švietėjiško dar
bo: buvo Freiburge i. Br. Deuth- 
sches Volksliederarchiv asisten
tas, 1946-1948 m. Pabaltijo 
universiteto Hamburge-Pinne- 
berge profesorius, rašė straips
nius Vokietijos folkloro periodi
koje.

Lietuvoje leidžiamoje Jono 
Balio Raštų serijoje pakartoja
mi ankstesnieji jo leidiniai, 
išleisti atskiromis knygomis. 
Kai kas šiek tiek perredaguota, 
pergrupuota, kai kas palikta, 

kaip ankstesniuose leidiniuose.
Ketvirtą) ame Raštų tome ran

dame jo paruošėjos Ritos Rep
šienės Jvadą, o knygos turinys 
suskirstytas į penkias pagrin
dines dalis: „Fabula obscena”, 
„Dvasios ir žmonės”, „Užburti 
lobiai”, „Lietuvių mitologinės 
sakmės”, „Liaudies magija ir 
medicina”. Be to, yra turinys, 
paaiškinimai, asmenvardžių ro
dyklė. Anglų kalba pateikiama 
10 puslapių „Bibliography, 
Summary, and References”. Vis
gi, Jono Balio raštų atžvilgiu — 
tai labai šykštus mėginimas 
perduoti šio žymaus etnologo 
surinktos medžiagos svarbą ke
liais trumpais sakiniais.

Yra šiame tome ir tam tikrų 
„keistenybių”. Viena jų — „Fa
bula obscena” (psl. 1-10). Pats 
Jonas Balys teigia, kad šiame 
skyriuje surinkti pasakojimai- 
anekdotai-padavimai parodo lie
tuvių liaudies pažiūras kitų 
tautybių atžvilgiu, į tarplyti- 
nius santykius, socialinius 
klausimus ir kitas temas, ku
rios kartais „viešai nediskutuo
jamos”. Pasakojimai liudija ir 
ankstesnių laikų etines nuosta
tas tarp padorumo ir nepadoru
mo normos, kuri kartais nuk
rypsta į nešvankumą, „blevyz
gojimą”.

Kitas kažkaip nenuoseklus 
intarpas yra 220 psl., prieš 
„Liaudies magijos ir medicinos” 

skyrių. Knygos leidėjai pateikia 
tokio turinio pastabą skaityto
jams:

„Šioje knygelėje skelbiama 
medžiaga pirmoj eilėj teikiama 
moksliškiems tautosakos arba 
folkloro tyrinėjimams.

Praktiškam šių dienų gyveni
mui tie dalykai netinka.

Melstis reikia taip, taip 
rašoma maldaknygėse, o susir
gus reikia kreiptis pas gydytoją.

Medžiaga skelbiama taip, 
kaip ji buvo iš žmonių užrašyta, 
tad skaitytojai prašomi nesis
tebėti, jei kur rasite grubių 
išsireiškimų”.

Kyla klausimas: kas gi tie 
„Leidėjai”, kurie pasirašo po 
tuo perspėjimu? Ar tai pakarto
jimas iš ankstesnės J. Balio 
knygos (tuomet toks perspė
jimas atrodytų visai logiškas), 
ar šio tomo sudarytojų įrašas?

Vargiai dabar žmogus, ku
riam skauda dantį, pagalbos 
kreipsis į Mėnulį: „Jaunas Mė
nuli, dangaus karalaici, sergėk 
mane nuog ugnies degimo, nuog 
vandens skendimo ir nuog dan
tų skaudėjimo”. Arba štai toks 
patarimas: „Užsidegus trobai, 
reikia tris kartus apibėgti ap
link, tai ugnis nebesiplės ir dau
giau namų nebeuždegs”.

įdomumo dėlei, spausdiname 
keletą padavimų ir knygos su
darytojos Ritos Repšienės įvadą.

D.B.

Tęsiant Jono Balio 
publikacijas

Žymiausio XX amžiaus lietu
vių pasakų tyrinėtojo Jono Ba
lio palikimas išties didelis. Tai 
vertingumo neprarandantis Lie
tuvių pasakojamosios tautosa
kos motyvų katalogas, išsamus 
ir skrupulingai parengtas Lie
tuvių liaudies sakmių I tomas, 
studijos ir straipsniai, publika- 
cįjos ir recenzijos. Šiame tome 
toliau skelbiame mūsuose sun
kiai randamą ir todėl primirštą 
Balio kultūrinį paveldą. Pir
miausia pateikiamas bibliogra
fine retenybe tapęs Lietuvių 
liaudies sakmių I tomo priedas, 
pavadintas „Fabula obscena”. 
Tai nešvankieji arba nepado
rieji siužetai, pasak paties Ba
lio, ypatingas skyrius; mums 
liudijantis savitą nacionalinę 
raišką - lyties, tautybių, socia
liniais klausimais. Įdomi pati to 
meto riba, parodanti etines 
nuostatas tarp padorumo ir vul
garybės, normos ir marginali- 
jos; tiems laikams būdingas 
nešvankumo supratimas dabar 
atrodo gana kviestionuotinas.

Parengęs ir kitus du Lietuvių 
liaudies sakmių tomus, karo 
metu jis negalėjęs jų paskelbti 
dėl vokiečių okupacinės val
džios cenzūros, nors tuo metu ir 
buvo pakankamai lėšų. Mat, pa
sak J. Balio, cenzoriams nepati
ko sakmės apie piliakalniuose 
miegančią lietuvių kariuomenę, 
galinčią sunkiausią valandą pa
busti ir išvaduoti kraštą ir pan. 
Pasitraukiant iš Lietuvos, visos 
sukauptos medžiagos išsivežti 
tiesiog fiziškai buvo neįmano
ma. Buvo atrinkti tik patys 
įdomiausi tekstai, paties ranka 
nusikopijuoti.

Tik ketvirtadalis atrinktos 
medžiagos buvo paskelbta: dalis 
Amerikoje - Istoniai padavimai 

(Chicago, 1949, deja, knyga 
išlikusi tik anapus Atlanto), 
Dvasios ir žmonės (Blooming- 
ton, Ind., 1951), Liaudies magi
ja ir medicina (Bloomington, 
Ind., 1951), kita dalis Anglįjoje 
- Lietuvių mitologiškos sakmės 
(London, 1956), Užburti lobiai 
(London, 1958). Lietuviška me
džiaga buvo papildyta naujais 
1949-1950 metų užrašymais iš 
Amerikoje gyvenančių lietuvių. 
Dirbdamas Indianos universi
tete garsaus amerikiečių folklo
risto St. Thompsono asistentu, 
jis buvo paakintas elgtis taip, 
kaip Amerikos pionieriai elgiasi 
po miško gaisro ar viesulo, t.y. 
pradėti viską iš pradžių. Pasi
ėmęs po pažastimi milžinišką 
rekorderį, jis dvi vasaras kelia
vo po Amerikos lietuvių koloni
jas ir užrašinėjo tautosaką. 
Trumpas kelionių dienoraštis 
spausdinamas paties pareng
tame Lietuvių dainų Amerikoje 
antrajame rinkinyje, išleistame 
Silver Springs, MD., 1977, p. 
XVI-XXVI.

Žmonės, pas kuriuos apsilan
kydavo, dažnai jo klausdavo, 
matyt, iš papratimo: „Ką jūs čia 
parduodate?” Jis atsakydavęs: 
„Nieko neparduodu, bet perku 
liaudies dainas ir pasakas, bet 
už tai nieko nemoku”. Taip atsi
rado naujasis Jono Balio tauto
sakos archyvas, kuris saugomas 
Amerikos lietuvių kultūros ar
chyvo muziejuje Putname, JAV. 
Magnetinių įrašų kopijos saugo
mos ir Washington, D. C. Kon
greso bibliotekoje, „Folk Song” 
archyve. Iš savo rinkinių jis pa
ruošė plokštelę „Lithuanian 
Folk Songs in the United Sta
tės” (1955), kurioje skambėjo 
dvidešimt originalių lietuviškų 
įrašų. Ją išleido plokštelių stu-
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"R AŠTATXjlxX

IV

dįja „Folkways Records”, propo- 
guojanti liaudiškąją muziką 
Amerikoje.

Skelbdamas Amerikoje lietu
viškąją tautosaką, rengiamai 
serįjai jis pasirinko Lietuvių 
tautosakos lobyno antraštę. 
Apie tai žinomas Amerikos lie
tuvių tautotyrininkas Antanas 
Mažiulis rašė: „J. Balio pradė
tasis leisti Lietuvių tautosakos 
lobynas yra didelė asmeninės 
aukos išdava ir liudįjimas, kad 
lietuviškasis darbas dirbamas 
ne tuščiai ginčijantis dėl kokio 
nors susėdimo bei Jurgio ke
purės, bet ir išsaugant visiems 
laikams savo tautos kūrybinį 
palikimą.” Pasirodė net vienuo
lika Lobyno tomų, du iš jų - 
Dvasios ir žmonės, Liaudies ma
gija ir medicina - patys pirmieji 
skelbiami ir šiame Raštų tome.

Įdėmiai stebėdamas pasakų ir 
sakmių išmintį, jis įtaigoja tuos 
amžinus ir žmogaus prigimčiai 
artimus ir reikšmingus dalykus 
- bendravimą su anapusiniu 
pasauliu, šio pasaulio supra
timą ir jo galių pažinimą bei 
valdymą, senolių patirties puo
selėjimą. Akivaizdu, kad lietu
vių mitologinėse sakmėse iš
saugota daugybė pagoniškus 

laikus siekiančių tikėjimų. Kaip 
ir tikėjimas, kad miręs žmogus 
gyvena panašų gyvenimą ir to
liau šioje žemėje, tik dabar jis 
ne visados ir visur pasirodo. Jis 
turi tą patį medžiagišką kūną, 
galima jį pažinti, jis gali kal
bėti, jaučia šaltį ir karštį, nori 
valgyti ir gerti [...] Jei gyvas 
žmogus pasimaišo ant jų kelio 
ir jiems trukdo, perspėja jį ir 
pavaro šalin, bet nieko blogo ne
daro [...]. Tai vis labai senų 
laikų pažiūros. Daug Jono Balio 
pastabų yra itin vertingos ir 
tartum reikalauja platesnių ty
rinėjimų, siūlydamos savitą ir 
netikėtą požiūrio tašką.

Netikrumo jausmas dėl bū
simo pomirtinio gyvenimo, aiš
kumo siekimas, meilė ir gailes
tis, kartu ir baimingos nuosta
tos dėl mirusiųjų, pasak Jono 
Balio, sukūrė visas tas sakmes 
arba legendas, įdomius mūsų 
tautos kūrinius, akivaizdžiai 
parodančius josios dvasingumą.

Net ir pasakojimai arba 
sakmės apie Užburtus lobius, 
didelius turtus, paslėptus pilia
kalniuose, pilnas aukso skry
nias, kurias saugo karalaitės, 
mirusieji ar velniai, turi ilgą ir 
gana įdomią istorįją, siekiančią 
apie porą tūkstančių metų 
atgal. Kaip ir senesnis pas
tebėjimas, kad ir žymi užkal
bėjimų dalis yra keliaująs lobis, 
ieškant tarptautinių užkalbėji
mų paralelių.

Puikiai išmanydamas publi
kuojamą lietuviškąjį paveldą, 
jam įvertinti panaudojo įvairią 
kontekstualią terpę: baltišką, 
slavišką ir germanišką medžia
gą bei tyrinėjimus. Tai praplėtė 
nacionalinių siužetų supratimą 
ir įgalino teigti, kad seniausios 
ir originaliausios mūsų sakmės 
yra apie Perkūną ir ypač apie 
deives arba laumes, nors ir ten 
pasitaiko tarptautinių motyvų. 
Žinodamas kitų tautų paveldą, 
jis lengvai sutapatina skelbia
mą medžiagą ir brėžia įvairias 

aktualias paraleles. Kai tikima, 
kad numirėlis yra pavojingas, 
jis nori kuo greičiau gyvąjį į aną 
pasaulį nusivilioti. Reikia jo 
saugotis. Tai germaniškos kil
mės pažiūra. Jei vaiduoklis yra 
neramus, reikia nukirsti besi
vaidenančio lavono galvą ir 
padėti ją kojų gale. Tai nėra lie
tuvių išradimas, tačiau atrodo, 
kad šitokia žiauri priemonė dar 
ne taip seniai iš tikrųjų pasitai
kydavo ir mūsų krašte. Arba 
kad istorijos apie kraujasiur- 
bius arba vampyrus atkeliavo 
iš slavų. Kilmės paieškos skati
na platesnį lietuviškos medžia

Iš J. Balio Raštų II dalies
Pušis, kur baudžiauninkas 

pasikorė

Buvo tai baudžiavos metu, 
kada prastiems žmonėms rei
kėjo eiti baudžiava. Buvo tai 
netoli Kamorūnų sodžiaus (Ka
lesninkų parapija). Stovi tenai 
prie kelio labai sena pušis, api
puvusi, sutrūnijusi. Tuo keliu 
eidavo baudžiauninkai pas 
dvarininkus dirbti. Vieną kartą 
vienas baudžiauninkas pasivė
lino, tai dvarininkas liepė jį 
primušti. Primušė tą baudžiau
ninką, sukapojo net visą kūlį 
rykščių. Kitą dieną eina tas 
baudžiauninkas, beeidamas pa
matė, kad saulė jau aukštai, 
sako: „Vistiek vėl mane muš, 
verčiau čia sau galą pasidary
siu”. Ėmė ir pasikorė ant tos 
pušies. Žmonės, ant rytojaus at
radę jį pasikorusį, pakasė po ta 
pušele, nes negalima į kapus 
laidoti, kurs pasikaria. Po kiek 
laiko ėmė vaidentis: kai tik 
saulė nusileidžia, girdėti tenai 
kažin kas vaitoja tokiu liūdnu 
balsu, - verkdavo, vaitodavo, 
šaukdavo visokiais balsais, tai 
gyvuliais, tai žmonėmis pasi
vertęs.

Vieną vakarą, jau saulei nu

gos supratimą ir vertinimą, pa
liekant daugelio klausimų na
grinėjimą ateičiai.

Prieš dvidešimt ketverius me
tus Jonas Balys kalbėjo, kad 
svarbiausias jo užsibrėžtas tiks
las buvo surinkti ir paskelbti 
„tautosakinę žaliavą”, be to, pa
sistengti, kad tie leidiniai pa
kliūtų į kuo didesnį bibliotekų 
ir tyrimo įstaigų skaičių (ypač 
užjūryje) ir ten išliktų ilgam lai
kui, ir tai, tiesą pasakius, jam 
pavyko, toliau skatinant ir 
plėtojant lietuviškojo paveldo 
tyrinėjimus.

Rita Repšienė

sileidus, važiavo žmogus namo. 
Kai tik privažiavo tą pušį, 
iššoko iš po tos pušies labai bai
sus šuo ir pribėgęs, padėjo gal
vą ant ašies. Arklys tik strikt ir 
sustojo. Žmogus kirto tą šunį 
botagu, šuo pranyko. Arklys ir 
vėl eina, bet šuo ir vėl padėjo 
galvą ant ašies. Žmogus neži
nojo kas bedaryti - sėdėjo veži
me ir gynė ašį, bet pamatė, kad 
tas šuo jau nebijo botago. Ėmė 
giedoti giesmę prie Panelės Šven
čiausios. Tas šuo atsiliko kelis 
žingsnius ir pranyko.

Vieną kartą ėjo mūsų so
džiaus žmogus, vardu Motiejus, 
vėlai iš bažnyčios [pro tą pušį]. 
Žiūri - išėjo dvi merginos, il
gais baltais rūbais apsirengu
sios. Jis nusigando ir ėmė 
bėgti, bet viena mergina jį su
laikė, o kita kirto per dešinį 
žandą. Motiejus iš karto krito 
žemėn. Pasijuto, kad dešiniąja 
akimi nieko nemato, o dešinioji 
ranka ir koja tapo kaip suak
menėjusios. Ant rytojaus žmo
nės jį rado gulintį netoli tos 
pušies. Parnešė namo ir Motie
jus papasakojo, kas jam buvo 
atsitikę. Pagyvenęs dar kokią 
savaitę, mirė. Pasakoja, kad ka

žin kokios laumės su skrybė
lėmis šokdavo daržely aplink tą 
pušį. (Kamorūnų k., Kalesnin
kų par. Užr. Ant. Šimukonis. 
LMD I 635/1.)

Deivės arba laumės 
skalbia, audeklus velėja

Laumė buvo pagonų deivė pa
veiksle moteriškos. Mėgdavo 
audeklus mieruoti, vaikus ma
žus pievose užmirštus linguoti 
ir vakarais paprūdėliuos atra
dusi drabužį įmerktą ir kultu
vę, iš vandenio ištraukusi 
skalbti. Taip išgirsi vakarais: 
„Takš, takš, takš”. Tai tuokart 
žinok, kad jau laumė skalbia. O 
ir aš dar esu girdėjęs vakarais 
skalbiant. Balsą girdėjau, o ma
tyti negalėjau. Kad aš arčiau 
priėjau, ana buvo toliau ir 
pradėjo juoktis kaip žmogus. 
Kai mane masino su savo skal
bimu, tuokart prūdelio ir tos 
prieskulktės (?) nebebuvo, bet 
buvo sausa vieta, o balsas buvo 
aiškus. Nuo to laiko lig šios die
nos to neberegėjau ir nebegir
dėjau. (Žemaitija. Hugo Scheu 
rankr., Nr. 53)

* • *
Vieną kartą deivės skalbė

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Išleistas dr. Jono Balio
VI Raštų tomas.

„Skambantys kankleliai” 
Užpaliuose.

Pokalbis su pianiste Raminta 
Lampsatyte. Dail. Vidos 
Krištolaitytės kūryba 
Vilniuje. Prisimintas 
Algirdas Landsbergis.

Vilhelmo Čepinskio muzika 
kompaktinėje plokštelėje.
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50-oji Europos Lietuviškųjų studijų savaitė
RAMUNE K.UBIUUTE

„...Per pusę amžiaus ELSS 
nuosekliai rutuliojo savo įsipa
reigojimų tėvynei ir lietuvybei 
giją. Savaitėse nuolat buvo jau
čiamas rūpestis tomis ver
tybėmis, kurioms įsigalėti ne
buvo sąlygų okupuotoje Lietu
voje. Tautos atgimimą savaitės 
pasitiko Gotlande, kur susirin
kę Lietuvos visuomenės ir iš
eivijos atstovai suderino bend
rąsias nepriklausomybės atsta
tymo nuostatas...” Tai ištrauka 
iš Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus 2004 
liepos 12 d. sveikinimo laiško 
50-osios Europos Lietuviškųjų 
studįjų savaitės (ELSS) daly
viams ir rengėjams Huttenfeld, 
Vokietijoje. Prezidentas pavadi
no tas savaites „Vakarų Euro
pos lietuvių inteligentuos ypa
tinga intelektine bendruomenės 
veiklos forma”. Jubiliejinė sa
vaitė vyko liepos 11-17 d. Vo
kietijoje. Ją kartu rengė Išei
vijos tyrimo centras (Kaune) ir 
Vokietįjos Lietuvių Bendruo
menė. Pagrindiniai 50-osios sa
vaitės vadovai buvo prof. Egidi
jus Aleksandravičius ir dr. Da
rius KuolyB, abu iš Lietuvos, ir 
Artūras Hermanas iš Vokieti
jos.

Į šią sukaktuvinę suplaukė 
apie 50 rengėjų ir dalyvių, pa
našiai, kaip ir ankstyvesnėse 
savaitėse, bet ne tiek, kaip susi
rinko per 2001 m. ir 2002 m. 
rengiamas savaites jau Lietu
voje, ar į kai kurias ankstyves
nes savaites 1980 dešimtmetyje. 
Dalyvių buvo iš pačios Hutten
feld apylinkės, nors buvo sako
ma, kad didžioji dalis vietovių 
gyventojų buvo vasarai išvykę į 
Lietuvą. Kai kurie dalyviai at
vyko iš kitų Vokietįjos miestų, 
po vieną dalyvį ar paskaiti
ninką iš Airįjos, Belgijos, Pran
cūzijos ir JAV. Tačiau didžioji 
dalis dalyvių atvyko iš Lietu
vos. Dalyviai atskrido, at
važiavo mažu autobusu ar savo 
priemonėmis.

Kokie šių savaičių pasieki
mai, žvelgiant į praeitį ir kokia 
šių savaičių ateitis? Buvo pas
kaitų ir pokalbių, kurie gvilde
no šias temas. Ši sukaktuvinė 
savaitė buvo pilna prisiminimų 
ir praeities ilgesio, žinių pasi
dalinimo, nuomonių apsikeiti
mo, dainų ir išvykų po gražias 
Huttenfeld apylinkes - į Lors- 
ch, Heidelburgą ir Worms, į 
pilių griuvėsius ir kalno vir
šūnę, kopiant akmenimis.

Sesijos ir paskaitos

2004 m. ELSS prasidėjo sek
madienio vakarą ekumeninė
mis pamaldomis Vokietijos Lie
tuvių kultūros instituto pastato 
(Rennhofo pilies) koplytėlėje. 
Jas aukojo kat. kun. Jonas Dė
dinas ir evang. kun. Mindaugas 
Kairys iš Lietuvos, šiuo metu 
baigiantis magistro studijas 
Heidelbergo universitete. Kun. 
Dėdinas buvo šios savaitės ka
pelionas ir kas rytą prieš pus
ryčius su šv. Mišių dalyviais 
pamokslų metu pasidalino ži
niomis apie jau žinomus ir 
mažiau žinomus lietuvių ir 
baltų šventuosius. Po ekumeni
nių pamaldų vyko susipažinimo 
vakaras, o jame prasidėjo 2004 
m. savaitės kasvakarinis lietu
viškų dainų maratonas, prie 
pianino akompanuojant Mečiui 
Buiviui.

Pažvelgus į 50 savaičių 
istorįją

2004 m. savaitės pirmoji die
na, pirmadienis, ypač buvo per
pintas prisiminimais. Ilgametis 
ELSS savaitės rengėjas ir pas
kaitininkas dr. Vincas Bartuse
vičius padarė apžvalgą „50 Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa
vaičių”. Pranešime įpinta sta
tistinių duomenų, nuotrauko
mis prisiminti savaičių iniciato
riai ir ilgamečiai rengėjai, pas
kaitininkai. Šių savaičių pra
dininkais laikomi: A. Maceina,
J. Grinius, J. Brazaitis ir Z. 
Ivinskis. Sakoma, kad idėja kilo 
iš prancūzų rengiamų kultū
rinių savaičių, bet vis buvo 
pabrėžiama, kad negalima tie
siog iš jų kopijuoti. ELSS turi 
turėti savitą veidą. Pirmutinės 
savaitės buvo uždaros, jose da
lyvavo tik Lietuvių fronto bi
čiulių nariai, bet netrukus kiti 
Europoje gyvenantys lietuviai 
pradėjo dalyvauti šiuose suva
žiavimuose. Pranešėjas minėjo, 
kokia buvo tų laikų lietuvių 
tremtinių dvasia. Buvo aišku, 
kad rezistencinio sąjūdžio už 
Lietuvos ribų laisvinimo darbas 
susiaurėjo, ir buvo orientuoja
masi daugiau į kultūrinę veik
lą. Zenonas Ivinskis savaites 
vadino „sava mozaikine šakele”, 
o Antanas Maceina sakė, kad 
savaitės parodė Europos ištver
mę ir atkaklumą, priminė, kad 
jie yra gyvi, kaip tremtiniai. Jis 
taip pat minėjo, kad nebuvo 
prasmės tremtyje žvelgti atgal 
(kaip Odisėjus), o reikia rinktis 
Abraomo tremties tipą - žiūrėti 
į ateitį. Apskritai savaitėse 
dvelkė krikščionybės dvasia, 
pirmūnai turėjo panašią pa
saulėžiūrą.

V. Bartusevičius pateikė daug 
įdomių statistinių duomenų. 
Dažniausiai ELSS vyko Vokie
tijoje (33), kitos vyko įvairiuose 
Europos kraštuose. 2001 ir 
2002 m. savaitė vyko Lietuvoje, 
o 2003 m. savaitės artėjanti su
kaktis buvo paminėta vienos 
dienos trumpa programa Kau
ne. Lietuvai stovint ant nepri
klausomybės atgavimo slenks
čio, ypatinga savaitė vyko Šve
dijos Gotlando saloje. Daž
niausiai savaitėse vadovavo: dr. 
Kąjetonas Čeginskas (15 sykių) 
ir dr. Jonas Norkaitis (11 
sykių). Dalyvių skaičius kasmet 
svyruodavo nuo 35 ligi 200 
(1984, 1985, 1988). Iš viso 203 
asmenys skaitė 522 paskaitas. 
Daugiausia paskaitų skaitė dr.
K. Čeginskas (33), dr. V. Natke
vičius (32), dr. J. Grinius (25). 
Kurios temos dažniausiai buvo 
gvildenamos? Lietuvos temos 
(62 proc.), socialiniai mokslai 
(43 proc.), po to kitų sričių 
mokslai. Simpoziumai, tėvynės 
valandėlės, parodos, improvi
zuoti organizacijų posėdžiai... 
Visko tose savaitėse buvo. Il
gametė savaičių sekretorė Ali
na Grinienė, šalia kitų savo pa
reigų, taip pat paruošdavo 
sukaktuvinius sąsiuvinius -10, 
25 ir 40 metų ELSS sukaktims 
paminėti. Vieni vakarinių pro
gramų mylėtojai sakydavo: 
„Naktis per trumpa, paskaita 
per ilga”. Dr. Bartusevičiaus 
žodžiais, „ELSS brandino iš
eivijos kartą". Šalia Vasario 
16-osios gimnazijos, tai buvo 
vienintelė aocializacįjos prie
monė ir vieta Vokietijoje. Pagal

50-ojoje Europos Lietuviškųjų studijų savaitėje (iš kairės): vienas iš 
moderatorių dr. Darius Kuolys, ilgametė studijų savaičių dalyvė Irena 
Natkevičienė ir dažnas tų savaičių paskaitininkas bei moderatorius dr. 
Jonas Norkaitis.

jį, 50 metų ELSS nueitas kelias 
pateisino jos sumanytojų viltis. 
Tos savaitės žydėjo, žydi, ir yra 
vilties, kad dar žydės.

Vėliau po pietų dr. Vincas 
Bartusevičius supažindino da
lyvius su pastatu, kuriame vy
ko savaitės paskaitos bei vaka
ronės. Tai Vokietijos Lietuvių 
kultūros instituto pastatas, pro 
kurio langus, už medžių, buvo 
galima matyti Vasario 16-osios 
gimnazijos bendrabutį, kuria
me nakvojo savaitės dalyviai. 
Po to Vasario 16-osios gimnazi
jos direktorius Andrius Šmitas 
supažindino su dabartinės gim
nazijos kasdienybe bei jos įsi
kūrimo istorija. Kiekvienam 
buvo išdalintas gimnazijos met
raštis. Po pranešimo buvo suda
ryta proga apžiūrėti visą pas
tatą, kuriame vyko Studijų sa
vaitė, išskyrus privačių asmenų 
butus. Dalyviai aplankė Vokie
tijos Lietuvių kultūros institu
to archyvą bei biblioteką, Vasa
rio 16-osios gimnazijos bib
lioteką, koplyčią. O tie, kurie 
nepabijojo kopėčių, galėjo už
lipti ant bokšto (pilies) ir atsis
toti ant stogo, nuo kurio buvo 
galima apžiūrėti visą Hutten
feld apylinkę.

Po vakarienės antrasis pra
nešimas buvo dr. Dalios Kuzi- 
nienės „ELSS žvilgsnis į lite
ratūrą”. Savo profesiniame gy
venime, kaip Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytoja ir Išei
vijos tyrimo centro moksli
ninkė, studijuoja išeivijos lite
ratūros istoriją. Jos apžvalgoje 
buvo prisiminta išeivijos lite
ratūros žvaigždės ir žinovai, 
kurie švietė ir džiugino ELSS 

Trispalvė plevėsuoja virš Rennhofo pilies prie Vasario 16-osios gimna
zijos Huttenfelde.

dalyvius. Pvz., literatūros kriti
kai: A. Maceina, J. Grinius, V. 
Natkevičius, apžvelgė lietuvių 
literatūrinės kultūros paveldą 
- Maironį, Šatrijos Raganą, t. 
t., o 1958 metais J. Grinius jau 
aptarė tarybinės Lietuvos lite
ratūrą po Stalmo mirties. 1960 
dešimtmečio laikotarpiu buvo 
aktyviai žvelgiama į Lietuvos 
patirtį, vėliau buvo aptariama 
religinė, patriotinė kūrėjo as
menybė, buvo žiūrima į mora
linius bei etinius kriterijus. 
Rašytojas R. Šalis aptarė 
iševįjos literatūrą. Nepriklauso
mos Lietuvos jaunimo proble
matiką. Savo literatūrines ana
lizes darė profesorės V. Kelerti
enė ir I. Maziliauskienė. ELSS 
buvo ruošiami literatūros vaka
rai, buvo paminėtos lietuvių ir 
pasaulinės literatūros sukak
tys. Kartais Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai insceniza
vo literatūrinius vaizdelius. 
Pranešėja teigė, kad šiose sa
vaitėse lietuvių literatūros te
matikos pranešimai buvo at
ramos taškai, bet ypač aktua
lizuojant praeities kultūrą. Po 
1989 metų jau kitos temos pasi
darė svarbesnės, nes tai buvo 
metodų ir pasirinkimo kryžke
lės metai. Buvo svarbu iškelti 
ir nagrinėti tapatybės klausi
mus.

Europėjimo tematika

Paskaitininkas dr. Darius 
Kuolys pasidalino mintimis 
„Kaip mes europėjome”. Prade
dant savo paskaitą, jis prajuoki
no dalyvius, aptardamas savo 
aprangos europietiškumą ir pri-

Lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai išvykos metu Heidelberge.

siminė, kad jam kaklaraištį pa
dovanojo Alina Grinienė. Priei
damas prie rimtesnės temati
kos, Kuolys kėlė klausimus 
pvz., „Kas yra šiandien-mes?” 
„Kas yra šiandien - Europa?”. 
Toliau - „Ar iš esmės keičiam 
santykius su Europa?”. Dabar
tiniai Lietuvos mokslininkų ir 
sociologų duomenys rodo anti
tezę: Rytai - Vakarai. Prez. 
Adamkaus laimėjimu-laimėjo 
Vakarai. Tačiau, galima teigti, 
kad europėjimo ženklai toli. 
Net ir būdama Europoje, Lietu
va gali atlikti tik Rusijos 
„Trojos” arklio rolę. Kiek mes 
europėjam? Vertybiniam Euro
pos apklausinėjime pasirodo, 
kad Lietuva arti Rytų - Rytų 
Lietuva labiausiai pasitiki ži- 
niasklaida, ilgisi stipraus vado. 
Elitas sakosi vienaip, visuome
nė kitaip. Atsparos taškų ne
randame. Jau 15 amžiuje Lietu
vos elitas suvokė, kad Lietuva 
esanti Vakarų erdvėje. Jis pa
teikė pavyzdžių, pradedant L. 
Sapiegos pratarme Lietuvos 
trečiajam statute: „Esame lais
va tauta, nes mus valdo teisė, 
gaspadorius paklūsta teisei, 
kaip ir mes”. Toliau pažvelgta į 
įvairių šimtmečių lietuvių 
luomuose kilusius ir kritusius 
lygiavertiškumo bei savaran
kiškumo jausmus, paveiktus is
torijos, kaimynų, okupacijos ir 
pan. Gyvų diskusijų metu dr. 
Kuolys priminė, kad nelaisvi 
žmonės negali sukurti laisvos 
visuomenės, ir todėl Lietuvos 
žmonių mentalitetas liko dar 
rytietiškas, tam tikras lietu
viškas paralyžius ar pasyvumas 
dar egzistuoja. Kartais reikia 
paklausti — ar iš tikrųjų Lietu
vai reikia tvarkytis? Gal iš 
tikrųjų Lietuvos politinis elitas 
tik laukia, kad (kas nors) 
praeitų, kad žmonės pripras 
prie savo aplinkos ir situacijos.

Antisemitizmas Lietuvos 
įvaizdyje

Prof. dr. Egidijus Aleksandra
vičius savo paskaitos pradžioje 
minėjo, kad Europos lietuviš
kųjų studijų savaičių metu vis 
buvo galima sunkiai įkandamas 
temas įkasti. Savo pranešime 
„Antisemitizmas Lietuvos įvaiz
dyje” priminė neseniai Lietuvos 
spaudoje pasirodžiusią žinutę, 
jog Lietuvoje nėra antisemitiz
mo, nes 60 proc. žmonių taip 
galvoja. Iš istorijos aiškinimai 
daromi, kad žydams Lietuvoje

Vienas iš sukaktuvinės studijų savaitės moderatorių Artūras Hermanas 
(kairėje) ir dr. Vincas Bartusevičius, pateikęs 50 metų studijų savaičių is
torinę apžvalgų.

buvo palankus klimatas, nes 
jiems buvo sudaryta Vytauto 
Didžiojo kunigaikščio globa. 
Kodėl pasaulyje Lietuva kai ku
riems yra holokausto simbolis?
E. Aleksandravičius priminė, 
kad „litvakų” istorinė teritorija 
yra didesnė už pačios Lietuvos 
geografines ribas, kad reikia 
suprasti, kurio krašto geografi
nėje teritorijoje kas nors tikrai 
įvyko. Taip pat reikia atskirti 
holokaustą, istorijos unikalų 
įvykį, nuo antisemitizmo, kuris 
istorijoje ilgai egzistavo. Vienas 
mokslininkas tyrinėjo mokslei
vių nuomones ir analizavo, kad 
jie išreiškia antisemitizmo pozi
cijas, net nepažinodami nei vie
no žydo. Lietuviams krepšinio 
įvaizdis yra kaip perlas, o dėka 
neseniai pasirodžiusių prisimi
nimų apie anų laikų krepši
ninkus kaip žydžudžius, lietu
viai pakliuvo į kaltumo prielai
dos sąlygas. Po pranešimo dis
kusijų metu buvo primenama, 
kad paprastiems Lietuvos kai
mo žmonėms, jau ir seniau žy
das yra buvęs mitologinė bū
tybė. Profesoriaus manymu, an
tisemitizmo Lietuvoje reikalas 
yra mažai tyrinėtas ir jis pa
minėjo Z. Rekašiaus - Aki
račiuose šių metų birželio mėn. 
spausdintą straipsnį („Apie tik
rus ir netikrus antisemitizmus 
1”) apie antisemitizmą lietu
viuose, kuriame minima, kad 
tai lietuvių visuomenės proble
ma.

Lietuva nuo Briuselio 
bokštų

Simboliškai pavadinto prane
šimo metu Europos Sąjungos is
torijos studentė Emilija Pund- 
ziūtė, gyvenanti Briuselyje, pa

žvelgė į Europos postnaciona- 
linį identitetą ir Lietuvos lietu
vio požiūrį į vieną iš identitetu. 
Identitetas turi sluoksnius - is
torinį, etninį, organinį, t.t. Lie
tuva eina į Vakarus, yra įvai
rovių, turime baimės. Europoje 
istoriniai buvo kunigų ir vie
nuolių tinklai, vėliau reforma-; 
cįja. Europoje ryškios kraštų,, 
sienos - jų apimtyse skiriasi 
požiūriai į Bažnyčią, narkotikų 
pardavimą, įsitvirtintas teises. 
Europoje išskirtinis galvojimas , 
apie civilinį išsprendimą, paly
ginus su JAV ir Kanada. Vie
nas autorius yra rašęs, kad eu
ropiečiai yra iš Veneros, o,, 
amerikiečiai yra iš Marso, nes 
jų problemų sprendimas skir
tingas. Europiečiai dažnai turi 
taikytis su amerikiečių nuo
mone. E. Pundziūtė priminė 
dažnai keliamus klausimus: 
„Kaip 25 valstybės gali susėsti 
kartu?” ir „Ar galima kurti 
bendrą kultūrą ant karo griu
vėsių?”

Nukelta į 2 psl.
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Paminklas išnykusiai Zietelos lietuvių kalbai
ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Zietela yra apie 150 km į pie
tus nuo Vilniaus, maždaug 50 
km anapus Lydos ir 35 km į 
vakarus nuo Naugarduko. Nuo 
artimiausių lietuviškų vietovių 
nutolusi daugiau negu 100 km. 
Neseniai išnykusi zieteliškių 
lietuvių kalba nesutampa su 
jokia lietuvių tarme ir yra labai 
savotiška. Todėl ja seniai domi
si ir didžiai vertina kalbinin
kai. Dar XIX a. pabaigoje apie 
ją rašė Peterburgo universiteto 
privatdocentas Eduardas Volte
ris, keletą kartų nuo 1886 m. 
lankęs šią tolimąją lietuvių kal
bos salą, šimtmečiais išlikusią 
slavų apsuptyje. Vėliau ja susi
domėjo lenkų kalbininkas Ja
nas Rozwadowskis, tyręs 1901 
ir 1903 m. (rezultatai paskelbti 
tik 1995 m.). Lankė šią lietuvių 
kalbos salą ir musų kalbininkas 
Kazimieras Būga 1906 m., su
rinktus kalbos duomenis pla
čiai panaudojo savo darbuose. 
Tarpukario laikotarpiu ziete
liškių kalbą tyrė estų kalbinin
kas Pėteris Arumaa (1930 m. 
paskelbė savo užrašytus jos 
tekstus su paaiškinimais vokiš
kai), lietuvių kilmės vokiečių 
kalbininkas Jurgis Gerulis 
(Georg Gerullis, jo surinkta 
medžiaga karo ar pokario me
tais žuvo) su žymiuoju norvegų 
baltistu Christianu Stangu (šis 
savo užrašus paskelbė tik 1958 
m. vokiškai). Pokario laikotar
piu į Zietelą ėmė organizuoti 
mokslininkų ekspedicijas Lietu
vių kalbos ir literatūros insti
tutas (nuo 1955 m.), kuriose 
dalyvavo ir žinomi Maskvos 
baltistai Vladimiras Toporovas 
su Viačeslavu Ivanovu (1958 
m.). Vėliau, 1964 ir 1968 m., 
zieteliškių kalbą tyrė mask
viškė kalbininkė Tamara Sud- 
nik, kuri lygino vietos lietuvių, 
gudų ir lenkų kalbų fonologines 
sistemas. Ne kartą ten lankėsi 
prof. Juozas Balčikonis (su juo 
teko būti ir šių eilučių auto
riui), minėto instituto darbuoto
jas Juozas Senkus ir kiti. Ta

Aloyzas Vidugiris

čiau iš visų daugiausia Zietelos 
lietuvių kalbą ištyrė ir ją nuo
sekliai aprašė Aloyzas Vidugi
ris, kurio neseniai pasirodžiu
siam labai svarbiam veikalui 
aptarti skiriamas šis straipsnis.

Dabar Zietelos lietuvių kalbos 
jau nebėra. Paskutiniai gerai ar 
pusėtinai lietuviškai kalbėję se
nukai išmirė XX a. devintajame 
dešimtmetyje: 1984 m. - gerai 
lietuviškai kalbėję Adolis Lau- 
rukevičius (iš Zasečių kaimo, 
gimęs 1899 m.) ir Adomas Žu- 
kelis (Savičių kaime, g. 1895 
m.), 1987 m. - viena iš geriau
sių dainininkių ir verbų pynėja 
Marija Žukelytė-Laurukevičie- 
nė (mirė Lydoje, g. 1905 m.), 
1988 m. - Adolis Žukelis (mirė 
Latvijoje prie Rygos, g. 1900 
m.). Pagaliau 1990 m. Zasečių 
kaime mirė paskutinė dar pu
sėtinai lietuviškai kalbėjusi Fi
lomena Labukaitė (g. 1912 m.). 
Liko dar vienas kitas žmogus, 
galintis šį tą lietuviškai supras
ti ar pasakyti kokį žodelį, 
įsimintą iš savo tėvų ar senelių. 
Bet tai - jau nebe gyva kalba.

Ilgiausiai zieteliškių lietuvių 
kalba išliko Zasečių kaime. Tai 
didžiausias buvęs lietuviškas 
kaimas, turėjęs daugiau kaip 
200 sodybų, nutolęs apie 3 km 
nuo Zietelos miestelio iš šiau
rės pusės. Lenkams 1921 m. pa
naikinus lietuviškas pamaldas 
Zietelos bažnyčioje, 1928 m. 
uždarius Zasečiuose lietuvišką 
mokyklą lietuvių kalba šiame 
paskutiniame kaime ėmė spar
čiai nykti. Didžiulis smūgis jai 
buvo 1931 metų gaisras, po ku
rio gyventojai iškeldinti į vien
kiemius. Išskirstyti jie prarado 
vieningą branduolį. Nemaža 
kaimo lietuvių buvo išblaškyta 
ir žuvo karo metais. Vieni iš
vežti į Vokietiją, kiti žuvo vie
toje fronto metu, treti, bijoję 
bolševikų, pasitraukė į Lenkiją, 
net apie pusšimtis gerai lietu
viškai mokėjusių žmonių ir 
apie kita tiek lietuviškai supra
tusių. Keletas lietuvių šeimų 
buvo ištremta ir žuvo Sibire.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Zietelos apylinkių kaimuose, ne 
tik Zasečiuose, bet ir Pagi
riuose, Narčiuose, Kurpešuose, 
Dainavoje daug gyventojų dar 
kalbėjo lietuviškai. Pagirių kai
mo lietuvių kalba pasibaigė 
1962 m. seserų Dicevičiūčių 
mirtimi. Narčiuose tai atsitiko 
tarpukario laikotarpiu (žurna
listo Antano Valaičio teigimu 
1929 m.), kituose kaimuose - 
dar anksčiau. Bet visa tai buvo 
tik menkas likutis kadaise šiuo
se kraštuose plačiai skambėju
sios savitos lietuvių kalbos. Pa
gal oficialios statistikos duome
nis 1886 m. tame krašte gyven
ta net 1156 lietuvių, bet iš 
tikrųjų jų turėjo būti gerokai 
daugiau, nes ne visi buvo lietu
viais užrašyti. Panašiai reikia 
vertinti ir 1827 m. Zietelos ku

Dabar Zietelos lietuvių kalbos jau nebėra. 
Liko dar vienas kitas žmogus, galintis šį 
tą lietuviškai suprasti ar pasakyti kokį 

žodelį, įsimintą iš tėvų ar senelių. Bet tai 
—jau nebe gyva kalba.

nigo užpildytą anketą, pagal 
kurią vien Zasečių kaimo 67 
sodybose gyveno 422 lietuviškai 
kalbantys asmenys, Pagirių 
kaime - 52 sodybose 271 žmo
gus, Narčiuose - 36 sodybose 
183 (taigi iš viso 876 lietuviai). 
Maždaug tokį patį lietuviškai 
kalbančių skaičių (825) pagal 
1848 m. revizįjos duomenis nu
rodė Petras Keppenas, surašęs 
jau ne iš trijų, bet iš penkių 
kaimų. Kad anksčiau lietu
viškai buvo kalbama gerokai 
plačiau, rodo Zietelos apylinkių 
lietuvių kilmės kaimų pavadi
nimai, pvz., Gedgalai, Girny- 
kai, Klišiai, Kriaučiškės, Mal- 
dūnai (Maldučiai), Narbutonys, 
Pinčiai, Rėkliai, Titeikiai (Tetei- 
kiai), Žadeikiai, Žybartai ir kt. 
Yra išlikę pasakojimų, kad lie
tuviškų kaimų seniau yra buvę 
ne tik apie Zietelą, bet ir apie 
Bielyčią, Dvarčių, Gardiną, Ly
dą, Naugarduką (zieteliškiai 
vadina Naugardu) ir kitur. 
Manytina, kad Zietelos lietu
viška sala iki XVI a. tikriausiai 
dar tiesiogiai jungėsi su lietu
vių etnine teritorįja, nors dėl 
rytų slavų ir totorių antpuolių 
buvo gerokai praretėjusi.

Prasidėjus tautiniam atgimi
mui XIX a. pabaigoje - XX a. 
pradžioje lietuvių kalbos nyki
mas Zietelos apylinkėse buvo 
šiek tiek pristabdytas. Be kita 
ko zieteliškiams didelį įspūdį 
padarė iš Peterburgo atvykęs 
minėtasis mokslininkas Eduar
das Volteris, kuris liepė paša
linti iš vietinės valsčiaus rašti
nės užrašą, draudžiantį lietu
viškai kalbėti (Volteris buvo 
palaikytas caro giminaičiu!). Po 
1905 m. neramumų ir Didžiojo 
Vilniaus seimo ėmė rodytis lie
tuviška spauda, vaikus imta 
lietuviškai katechizuoti, prie 
Zietelos bažnyčios susiorgani
zavo lietuviškas jaunimo cho
ras. Kazimieras Būga 1906 m. 
vien Zasečių kaime galėjo lietu
viškai susikalbėti su maždaug 
keturiais šimtais žmonių, antra 
tiek daug ką lietuviškai supra
tę. 1916 m. net 500 Zasečių 
kaimo žmonių užsirašę lietuvi
ais. Šio kaimo gyventoja Katry- 
na Žukelytė, baigusi 1908-1910 
m. Vilniuje mokytojų kursus, 
1918 m. Zasečiuose įkūrė pri

vačią mokyklą, kurioje vaikus 
mokė lietuviškai ir lenkiškai, 
savaitgaliais rengė jaunimo su
sibūrimus, mokė lietuviškų 
dainų, žaidimų ii* kt.

Visą tą lietuvišką veiklą bru
taliai nutraukė lenkai, okupavę 
Vilniaus kraštą. Jie 1928 m. 
uždarė K. Žukelytės mokyklą. 
Jos išrūpintame pastate įkūrė 
lenkišką mokyklą, į kurią buvo 
prievarta suvaryti lietuvių vai
kai. Šeimose jiems uždrausta 
lietuviškai kalbėti. Nepaklusę 
buvo baudžiami: statomi prieš 
klasę ir gėdijami. Lenkų val
džia jau 1921 m. iškėlė iš Ziete
los paskutinį lietuvių kunigą. 
Nutautinimas buvo vykdomas 
visais lygmenimis: per val
diškas įstaigas, bažnyčią ir mo
kyklą. Įsivyravo lenkiškas šovi
nizmas ir lietuvių nepakantu

mas. Buvo persekiojami net 
kalbos tirti atvykę mokslinin
kai. Antai 1929 m. lenkų polici
ja išvarė minėtąjį kalbininką 
Jurgį Gerulį (esą neturėjęs rei
kiamų dokumentų) ir šiam teko 
po metų pakartotinai vykti į 
Zietelą kalbos tirti. 1934 m. į 
Zietelą nebuvo įsileistas žymu
sis vokiečių baltistas Emstas 
Fraenkelis, šiam teko savo 
darbą apie Vilniaus krašto lie
tuvių tarmes rašyti naudojantis 
ankstesnių tyrėjų sukauptais 
duomenimis.

Lietuviškai kalbančių skai
čius sparčiai mažėjo. Minėto A. 
Valaičio apklausos duomenimis 
1939 m. Zasečių kaime lietu
viškai su vaikais dar buvo kal
bama 25 šeimose, o kai atėjo so
vietai, tokių šeimų jau nebebu
vo. Minėtoji mokytoja K. Žu
kelytė (Juodienė) sovietams val
dant net du kartus - 1940 ir 
1945 m. - stengėsi atkurti 
Zasečiuose lietuvišką mokyklą, 
bet leidimo negavo. Žmonės 
sparčiai atprasdavo nuo lietu
vių kalbos. Kai kurie gyveno 
metų metais negirdėdami lietu
viško žodžio, todėl ne vienas iš 
jų, pradėjęs kalbėti lietuviškai, 
nejučia pereidavo į gudų kalbą 
arba, nesuradęs primiršto lietu
viško žodžio ar pasakymo, čia 
pat pavartodavo skolintus ati
tikmenis, jų net nelietuvinda- 
mas. Beje, minėtoji K. Žukelytė 
(Juodienė) 1955-1957 m. kelis 
kartus lankėsi Vilniuje ir daug 
pasakojo gražia Zietelos tarme 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto dialektologams apie 
savo gimtąjį kaimą ir jo buitį 
(tarp klausytojų buvo ir šių 
eilučių autorius), skundėsi lie
tuvių persekiojimu, kad Lietu
va juos užmiršusi. Daugelis 
zieteliškių nepaprastai mylėjo 
savo tėvų ir senelių kalbą (teko 
ir šių eilučių autoriui ne kartą 
tuo įsitikinti), sakydavo kap 
paūtarinu (kai pakalbu) lietu
viškai, tai man akysa diena dir
bosi (pašviesėja).

Zietelos lietuvių kalba - 
mokslininkams nepaprastai 
įdomi. Ji neturi analogo tarp 
visų lietuvių kalbos tarmių. Pa
gal išlaikytų archajiškų ypaty
bių kiekį jai nėra lygių. Labai 
savita jos gramatinė struktūra. 

Šalia išlikusių didžiai senovi
nių ypatybių yra nemaža nau
jesnių pakitimų, kurie visi tar
pusavyje artimai susipynę, ne
lengva vienus nuo kitų atskirti. 
Visa tai lėmė ilgaamžė Zietelos 
lietuvių izoliacija nuo likusio 
lietuvių kalbos ploto ir slavų 
kalbų apsuptis. Turimi visi ke
turi senoviniai vietininkai: zie
teliškiai sako, pavyzdžiui, lau
ke, pievon, „į pievą”, arkliep „(bu
vau) prie arklio”, ponop „(einu) 
pas poną” ir pan. Gausu veiks
mažodžio atematinių (priebalsi- 
nio kamieno) formų: dest „de
da”, giest „gieda”, jėst „valgo”... 
Unikali atematinės kilmės bū
tojo laiko 3. asm. forma bit „bu
vo” pvz., man tuomet dvidešimt 
pirmi metai bit. Mūsų įprastinė 
forma buvo visai nevartojama, 
asmenuojama: aš buvau, tu bu
vai, anas (jis) bit ir t.t.Yra dau
gybė visokių kitokių gramati
nės sandaros ir fonetinės siste
mos savotiškumų. Labai skiria
si žodynas. Vieni zieteliškių 
žodžiai primena mūsų senųjų 
raštų kalbą, pvz. eš, „aš”, kieka 
„kiek” mulkti „ryti”, nasrai 
„burna”, pekus „galvijai”, todrin 
„todėl”... Kiti žodžiai dėmesį 
nukreipia į senąją lietuvių bui
tį, pvz., vytinė „sielių plaustas” 
(plg. senųjų dokumentų vytinę 
„didelį plokščiadugnį upių 
laivą”), vytininkas „sielininkas” 
(dokumentuose „upeivis”). Ta
čiau daugumas savų lietuviškų 
(ne skolintų) žodžių yra šiaip 
jau labai įdomūs, niekur ar be
veik niekur Lietuvoje negirdėti, 
pvz., kuopinos „vaišės”, lakštas 
„laiškas”, pavardas „pravardė”, 
rypuoti „dejuoti”, sagikas „švar
kas, apsiaustas”, skraidė „kregž
dė”, vėsutė „pavėsis”. Nemaža 
visokių perdirbinių, kitokios 
darybos žodžių, kartais ar- 
chajiškesnės negu bendrinėje 
kalboje, turinčių kitas priesa
gas, kitokią reikšmę. Skirtingi 
tarnybiniai žodeliai. Keli bū
dingesni pavyzdžiai: lieživis 
„liežuvis”, merguta „mergina”, 
ramonas „ramunė”, sa „su” (ir 
sadieu „sudiev”, salig „sulig”...) 
splusna „plunksna...” Pažymė
tina, kad pasitaiko atvejų, kai 
vartojamas savas žodis vietoj 
kitų tarmių ir net bendrinės 
kalbos slavizmo, pvz., kvietienis 
„pyragas”, lupėkas „kazlėkas”.

Slavizmų Zietelos lietuvių 
kalboje buvo labai daug, turbūt 
daugiau negu bet kurioje kitoje 
Pietryčių Lietuvos pakraščių 
šnektoje. Ir tai savaime supran
tama turint galvoje šimtmečiais 
užsitęsusią slavų - gudų, lenkų 
ir rusų - kalbų apsuptį. Tie sla
vizmai irgi įdomūs, kitoms lie
tuvių tarmėms neįprasti, pa
prastai neturimi: dyčis „lauki
nis”, palėkas „lenkas”, peklos 
„pragaras”, salaujys „lakštin
gala”, talmokas „vertėjas”, viešė 
„kaimas”... Slavizmų persunkta 
zieteliškių kalba - tai tikra la
boratorija kalbos patvarumo ir 
jos gyvasties tyrėjams, rodanti, 
kiek kalba geba pakelti sveti
mos kalbos žodžių, koks sveti
mybių kiekis yra jau mirtinas. 
Matome, kaip kalba priešinasi 
ir vis vien būna priversta pa
siduoti svetimoms įtakoms.

Zietelos lietuvių kalba - tikra 
mįslė kalbos istorikams. Dėl jos 
kilmės tyrėjų nuomonės nesu
tampa. Viena aišku ir nekelia 
abejonių, kad šis kraštas senų 
senovėje buvo gyvenamas baltų 
genčių, kad čia vartotos baltų
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kalbos. Tas rodo baltiška hi- 
dronimija (vandenvardžiai). Ta
čiau joje yra ne vien rytinių, 
bet ir vakarinių baltų ypatybių. 
Slavų kalbiniai elementai čia 
visur yra antriniai ir aiškiai 
vėlesni, atneštiniai. Tas pat pa
sakytina apie oikonimiją (gy
venviečių pavadinimus), kurių 
senasis sluoksnis irgi be abe
jonės baltiškas. Patys ziete
liškiai tvirtai tikėjo, kad jų 
protėviai šiose vietovėse gyvenę 
nuo amžių. Ir jie, be abejo, buvo 
teisūs. Jų protėviai tikrai nebu
vo slavai ir čia nuo amžių gyve
no, nesvarbu, kuria giminaičių 
baltų (ne slavų!) kalba jie kal
bėjo.

Daugiausia ginčų kelia rytų 
ir vakarų baltų kalbiniai ele
mentai šio krašto vardyne ir 
pačioje zieteliškių kalboje, nors 
toji kalba yra iš esmės lietu
viška. Iš kur tie dvejopi baltiški 
elementai? Kurie iš jų pir
mykščiai? Koks jų tarpusavio 
ryšys? Nuo šių klausimų spren
dimo priklauso Zietelos lietuvių 
kalbos kilmės aiškinimas.

Nesileidžiant į diskusijų de
tales pasakytina, kad daugelis 
tyrėjų pirmykščiu šiame krašte 
linkę laikyti vakarų baltų kal
binį klodą, kuris vėliau buvo 
padengtas rytų baltų antsluoks
niu. Vakarų baltiški elementai 
traktuojami kaip substratiniai. 
Būdingu pavyzdžiu gali eiti 
Zietelos miestelio ir Zasečių 
kaimo pavadinimai. Pirmasis 
kildinamas iš to paties vardo 
upokšnio ir netoliese tyvuliavu
sio ežero, taigi vandenvardžių, 
kurie jau vien dėl žodžio pra
džios z - laikytini vakarų baltų 
palaikų. Lenkiškas šio pavadi
nimo variantas Zdzieciol yra 
aiškiai antrinis, dokumentuose 
sutinkamas tik nuo XVII a. pa
baigos, ir pasidarytas iš lietu
viško pavadinimo nusižiūrėjus 
į lenkų kalbos žodį dzieciol 
„genys”.

Plg. rusišką (gudišką) 
pavadinimą Diatlovo (Dziatla- 
va) ir diatel (dziacel) „genys”. 
Zasečių vardas turi tą patį va
karų baltų žodžio pradžios z-; 
jį taip pat turi zieteliškių bend
riniai žodžiai žąsis „žąsis”, že
mė „žemė”, zivis „žuvis”, zvaiz- 
dė „žvaigždė”... Plg. šio krašto 
miestelio vardą Zelva šalia ki
tur Lietuvoje turimos formos 
Želva. Istorijos šaltiniai ir vie
tovardžių studijos rodo, kad čia 
kažkur Nemuno aukštupio ba
seine senovėje ėjo vakarų bal
tams priklaususių jotvingių 
(sūduvių, dainavių) ir rytų bal
tams priklaususių lietuvių 
genčių riba. Jotvingiai laikytini 
Zietelos krašto autochtonais. Jų 
palikuonys ilgainiui sulie- 
tuvėjo. Dar plg. Zietelos apylin
kių kaimo vardą Dainava, kurį 
vietiniai slavai vadina Jatviaz 
(jotvingiai). Vakarų baltų, t. y. 
jotvingių, substratiniais ele
mentais zieteliškių kalboje lai
kytini, be kita ko, dvibalsių ei 
ir ie sumišimas (pvz., sviekas ir 
sveikas, sviekata ir sveikata, 
šieva ir šeiva, tiep ‘taip’...), vie
naskaitos vardininko galūnės - 
as nenuoseklus trumpinimas 
(vaiks ‘vaikas’...) ir kai kurios 
kitos ypatybės.

Nukelta į 2 psl.
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Globalizacija, tautiškumas ir tapatybė
VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Įžanga

Dabar, paskutinių dešimtme
čių bėgyje, yra pasaulyje įvykę 
didelės permainos, iš kurių vie
na yra vadinamoji globalizacija, 
dėl kurios vyksta žmonįjos su
vienijimas politinėse, ekonomi
nėse ir socialinėse sistemose, 
siekiant pašalinti šalių sienas 
ir sudaryti sąlygas dalintis sa
vo talentais, pasiekimais ir 
ekonomika. Globalizacija dabar 
yra žodis, naudojamas visur ir 
kasdien, nors jis neturi griežto 
apibrėžimo, ir yra palyginti ga
na naujas. Žodynuose šis termi
nas pradeda atsirasti tik apie 
1980 m. Prie veiksnių, kurie 
prisidėjo prie globalizacijos pri- 
gijimo bei plėtojimosi, priklau
so naujai išvystytos komunika
cijų ir transportacijų technolo
gijos, žmonių kėlimaisi iš vieno 
krašto į kitą, tarptautinių rin
kų augimas bei plėtimasis, ir 
kai kurių didžiųjų kalbų išsi
šakojimas. Ekonominėje plot
mėje yra siekiama suvienyti vi
sas rinkas ir padaryti visą pa
saulį viena bendra rinka. Kal
bų srityje visos technologįjos 
terminologijoje anglų kalba yra 
tapusi pagrindine elektroninėje 
komunikacijoje. Neseniai išleis
tame Universitas Vytauti Magni 
žurnale (2004, 88, 5) prof. Kęs
tutis Pūkelis, svarstydamas 
įvairių kalbų naudojimą, galvo
ja, kad „ateityje bus viena tau
ta, vardu žmonija”, o VDU filos
ofuos katedros vedėjas prof. 
Leonidas Donskis pastebi, kad 
„anglų kalba yra tapusi vieni
jančia kalba, be kurios neįma
nomas tarptautinis intelektua
linis gyvenimas? Globalizacija 
yra palietusi visą žmonįją ir 
mus visus: ir Lietuvoje, ir už
sienyje. Nėra abejonės, kad šis 
procesas yra labai svarbus, tie
siog nesustabdomas, dėl to ver
ta mums jį paanalizuoti ir, nus
tačius jo teigiamas bei neigia
mas savybes, mėginti rasti vie
tą savo tautai ir sau šiame besi
vienijančiame pasaulyje.

Globalizacijos formos

Žvelgiant į žmonįjos istoriją, 
galima rasti pasakojimų apie 
jos pradžią iš vienų tėvų ir 
gyvenimą, kaip viena tauta. Pa
gal Senąjį Testamentą „Žemė 
tuomet turėjo vieną kalbą ir 
vienokius žodžius (Pr. 11, 1). 
Bet, didelių ambicijų vedami, 
šie žmonės nutarė statyti mies
tą su bokštu, kurio viršūnė pa
siektų dangų ir Dievą. Dievui 
šitai nepatiko. Jis leido jiems 
sumaišyti savo kalbą, kad vie
nas kito nesuprastų. Ir taip jie, 
liovęsi statyti miestą ir bokštą, 
išsisklaidė po visą pasaulį. Tas 
bokštas, buvo pramintas Babe
liu, nes tenai buvo sumaišyta 
visos žemės kalba” (Pr. 11, 9). 
Ir taip pagal šituos pasakoji
mus, atsirado šalys, įvairūs 
kraštai ir įvairūs žmonės, kurie 
jungėsi į atskiras grupes ir vie
ni nuo kitų atsiribojo. Nežiū
rint, šimtmečių bėgyje žmonįja 
vis rodė norų susivienyti, susi
jungti ir grįžti lyg į tą prieš ba- 
belinę tautą, bet tai niekuomet 
nepasisekė.

Jėga

Bene anksčiausi susivienįji- 

mo metodai buvo pagrįsti pa
prastu jėgos naudojimu, sie
kiant priversti skirtingą žmo
nių grupę priimti pavaldumą 
galingiesiems ir tapti, tarsi, pa
vergėjų tautos dalimi. Šituos 
metodus naudojo ir Babilonas, 
ir Egiptas, ir graikai, ir romė
nai. Militarinius metodus nau
dojo vėliau ir viduramžių kara
liai bei kunigaikščiai, naudojo 
juos ir krikščionys, norėdami 
vieni kitiems savo pažiūras pri
mesti. Jėga buvo pavergiamos 
tautos, ir jėga jos dėl išsilais
vinimo kovojo; pasauliniai ka
rai taip pat daug žalos žmonįjai 
darė; kai kurios tautos buvo nu
galėtos, pavergtos, bet suvieny
ti jų niekas nepajėgė.

Taip kilo ir griuvo galybės: 
griuvo carų karalystės ir Hitle
rio režimas; griuvo ir Otomano 
imperija, griuvo ir labai išsiplė
tusi Sovietų Sąjunga, kuri net 
savo himne sakė, kad „pasaulį 
visą užvaldyBim”. Nepaisant, 
jog istorįja aiškiai rodo, kad 
jėga ir pavergimu žmonįjos su
vienyti niekuomet nepasiseks, 
vis dėlto ir šiandien mes gyve
name kare, kuriuo vieni nori 
kitus teroru valdyti, o kiti nori 
tą terorą sunaikinti bet rezulta
tai nieko gero nerodo. Karinė 
globalizacįja niekuomet pasau
lio nesuvienįjo. Tiesiog su ma
lonumu galėjome neseniai ste
bėti olimpinių žaidimų atidary
mo ceremonijas Atėnuose. Buvo 
susirinkę per 202 tautų atsto
vai ir visi buvo su entuziazmu 
priimti, kaip lygūs, garbingi 
žmonės, atvykę sporto varžy
boms.

Komunikacįja

Šalia kovų ir jėgos vartojimo, 
žmonįja jau nuo senų laikų yra 
mėginusi rasti bendrą kalbą 
ekonominėse srityse, ir tai, at
rodo, jau per šimtmečius duo
davo neblogų rezultatų. Bet, 
deja, ir čia valstybės, kuriam 
laikui susitarę, kartais pasijus
davo nekantrios ir pradėdavo 
sau laimėjimų prievarta ieš
koti, kas vėl vesdavo prie nesu
tarimų.

Per paskutinius dešimtme
čius pasaulyje vyksta elektroni
kos revoliucija, kuri yra pra
laužusi valstybių sienas ir pra
dėjusi jungti pasaulį į žmonįjos 
vienetą. Tai yra naujosios glo
balizacijos proceso padariniai. 
Anksčiau tik didžiosios valsty
bės su svaria ekonomika vieni
josi, naudodamos internetą, bet 
dabar viskas keičiasi. Pagal tu
rimas statistikas, 2002 m. inter
neto naudojimas padidėjo 132 
milijonais ir tuo būdu visų nau
dojančių skaičius pasiekė 620 
milįjonų. Apskritai, manoma, 
kad internete esanti informaci
ja yra 17 kartų didesnė, negu 
visų spausdinių skaičius, esąs 
JAV Kongreso bibliotekoje. Ir 
šitaip auga kiekvieną dieną, de
dant maždaug vienos, akademi
nio tyrinėjimo bibliotekos, tu
rinį. Pagal A. T. Keamey/ 
Foreign Policy Globalization 
Index” JAV elektroninėje ko- 
munikacįjoje yra pasiekusi sep
tintą vietą pasaulyje, kai tuo 
tarpu Airįja, Šveicarįja, Austri
ja, Suomįja, Olandija ir Danija 
užima pirmas šešias vietas.

Dr. Vytautas Bieliauskas.

Ryšiams telefonu 2002 metais 
pasaulyje buvo sunaudotos 135 
mln. minučių, arba daugiau 
kaip 21 min. kiekvienam žmo
gui šioje planetoje per metus. 
Naujai besivysiantieji kraštai, 
kaip P. Afrika, Timor, Afganis
tanas ir kt. labai pagerino ry
šius, naudodamiesi bevieliais 
telefonais; tas pat galima sakyti 
apie buvusias sovietų pavergtas 
respublikas, kuriose bevielis 
telefonas yra labai išsiplėtęs ir 
net pigesnis, negu vielinis, ku
rio užlaikymas kainuoja dau
giau. Kompiuteriais ir interne
tu galima komunikuoti įvai
riomis kalbomis; jau yra kom
piuterių, kurie gali automa
tiškai išversti tekstus iš vienos 
į kitą didžiąją kalbą, taip, kad 
naudotojai gali komunikuoti su 
kitą kalbą naudojančiu, patys 
tos kalbos net nemokėdami. 
Neseniai, naudodamasis kom
piuteriu, parašiau tekstą ir per 
klaidą paspaudęs kažkokią ko
mandą, gavau užklausimą ang
lų kalba: „ar nori šį tekstą per
siųsti japonų kalba?”. Tai tie
siog nuostabus dalykas. Mano
ma, kad netrukus kompiuteriai 
galės tekstus perduoti 60-čia 
kalbų.

Tai yra keli pavyzdžiai tech
nologinės globalizacijos, pavyz
džiai, bet, manau, jų pakanka 
susidaryti įspūdžiui pasikei
timų ir pažangos šioje srityje.

Prekyba

Komunikacijos globalizacija 
tiesiogiai veikia į mokslo ir ži
nių globalizaciją. Pasaulio eko
nomika, rinkos ir prekyba yra 
tapusi labai paprastais susiri
šimais, kurie galimi visame pa
saulyje sekundžių greičiu. Da
bar visas pasaulis yra tapęs 
vientisa rinka, kurioje daiktai, 
patarnavimai, kapitalas bei 
darbo jėga yra dalijami ir kei
čiami visur. Nėra abejonės, kad 
globalizacįja gali duoti neapsa
komai didelę naudą daugeliui 
kraštų ir žmonių. ‘Bet ar tas 
„naudos didumas” atneša tei
giamus, ar neigiamus, rezulta
tus, yra klausimas, kurį mėgin- 
sim atsakyti vėliau. Pirmiau
sia, šio proceso dėka, dabar 
vyksta masinis augimas ir di
dėjantis efektyvumas ekonomi
koje. Šio augimo panaudojimu 
ekonominis plėtimas įjungia vis 
daugiau kraštų, kurie šiaip bū
tų likę nuošalyje. Su augančia 
ekonomika yra atidaromos vals
tybių sienos, kas palengvina 
prekių ir darbo jėgos pasikeiti
mus. Tuo būdu daugiau žmonių 
randa darbą ir daugiau prekių 

randa pareikalavimą. Bene ge
riausiai organizuota dalintis 
globalizacįjos procesu yra Euro
pos Sąjunga, kuri ne tik stip
riai pakėlė ekonominę gerovę 
visuose to žemyno kraštuose, 
bet taip pat suvienijo juose poli
tines, teisines ir socialines sis
temas, įvesdama visiems bend
rą valiutą - euro ir taip pat net 
sudarydama tarptautinį visos 
Europos Parlamentą. Dabar ten 
galima keliauti iš krašto į 
kraštą norint susirasti darbą, 
progą tęsti savo studįjas ir da
lyvauti kultūriniuose rengi
niuose.

Kituose žemynuose taip pat 
labai aktyviai reiškiasi globali
zacijos procesas. JAV yra ta
pusi daug tampresniu ekonomi
niu vienetu, negu tai buvo 
prieš 20 m. Moderniosiomis ko
munikacijos priemonėmis gali
ma tartis, planuoti, prekes ga
minti ir jas į rinkas pristatyti. 
Darbo rinka ir čia yra stipriai 
padidėjusi. Ir į čia atvyksta — 
legaliai ar nelegaliai - darbi
ninkai iš įvairių šalių, ypač P. 
Amerikos, kurie ne tik sau 
darbą randa, bet taip pat pade
da pakilti viso krašto ekono
miniam aktyvumui. Įdomus yra 
taip pat taip vadinamasis „out- 
sourcing” („išskirstymas”), ku
riuo naudojantis, darbo jėga, 
žinios ir sistemų kontrolės yra 
gaunamos iš svetur, žmonėms 
net nepersikeliant į šį kraštą. 
Mūsų kompiuterių patarnavi
mai gali būti atliekami Indįjoje, 
suteikiant mums patarnavimą 
arba telefonu, arba per inter
netą. Prekių paruošimas gali 
būti atliekamaą Kinijoje, Indo
nezijoje, Taiwane ir t. t. o jų 
naudojimas gali pasiekti visą 
pasaulį. Tiesa, šitokį išskirs
tymą vykdo ir kiti kraštai, nu
kreipdami savo prekybą į JAV, 
pvz., Japonijos ir taip pat vo
kiečių automobilių fabrikai jau 
prieš daugelį metų gamina čia 
viską, naudodamiesi šio krašto 
darbo jėga. Šiaurės Amerikos 
be tarifinės prekybos programa 
(NAFTA) yra taip pat labai pa
gyvinusi ekonominius bei žinių 
pasikeitimus tarp JAV, Kana
dos, Meksikos ir kai kurių kitų 
P. Amerikos kraštų.

Be abejo, negalima užmiršti 
ir masinio prekių gaminimo bei 
jomis pasikeitimų, vykstančių 
tarp JAV, Kinįjos, Indijos, Ja
ponijos, kitų Azįjos kraštų ir 
Australijos. Dėl viso to pradeda 
tarp šių kraštų pasireikšti so
cialinių bei teisinių sistemų 
globalizacįja. Kinįjos komuniz
mo sistema yra daug pasikeitu
si ir ji turbūt keisis dar dau
giau. Indijoje gerovė kyla ir 
pragyvenimo standartai gerėja. 
Indonezijoje, Tailande ir kt. 
vyksta taip pat matomi eko
nominiai pagerėjimai. Atrodo, 
kad globalizacįjos įtakoje tautos 
sugeba lengviau rasti bendrą 
kalbą ir tuo būdu išvengia ne- 
susitarimų.

Problemos

Nepaisant teigiamų globaliza
cijos rezultatų, negalima nepas
tebėti taip pat nemažų prob
lemų, kurios atėjo su šiuo pro
cesu. Bene viena dažniausiai 
pasitaikančių apraiškų, surišta 
su globalizacįja, yra tai, kad šis 
procesas tik remiasi technologi
ja, ekonomika ir komunikacįja. 
Jis nėra surištas nei su bet ko

kiomis aukštesnėmis vertybė
mis, nei su morale. Dėl to ne
reikia stebėtis, matant, kad vi
suose, globalizacijos paliestuo
se, kraštuose vyksta korupcija: 
suktybės, vagystės, išnaudoji
mas ir neretai žmogaus teisių 
laužymas. Globalizacija domisi 
technologija, bet neskiria dė
mesio kultūrai ir jos vertybėms. 
Tereikia tik pažvelgti į taip 
stipriai globalizacįjos paveiktas 
JAV. Per keletą paskutinių me
tų prasidėjo iškilti viešumon 
masinės suktybės, kaip tai įvy
ko su Enron, Tyson, Stanley 
Morgan, Halliburton ir kt. fir
momis. Be šių didžiųjų skan
dalų, galima rasti mažesnių, 
įvykusių ar vykstančių kiekvie
noj valstijoj ir kiekviename 
mieste. Technologija sąžinės 
neturi, bet tenka apgailestauti, 
kai matome, kad kai kurie, ja 
besinaudojantys, taip pat jos 
neturi. Laura Folding News- 
week, 2003, Nov. 30) rašydama 
apie globalizaciją, sakė: 
„globalizacija turi labai didelius 
gerus ir blogus rezultatus. 
Sprendimas dėl jos gerumo ar 
blogumo priklauso nuo jūsų 
vertybių (sistemos)”.

Vertybės, kultūra, žmogaus 
teisių gerbimas priklauso ne 
nuo technologijos, bet nuo tau
tų ir individų, kuriuose visa tai 
formuojasi. Globalizacijos pro
cesas, paliktas vienas sau, ga
lės suniveliuoti kultūras, su
naikinti tautas, ypač mažąsias, 
ir padaryti „žmonijos tautą, 
kuri gal ir kalbės viena kalba, 
bet ji bus bespalvė, amorali ir 
antihumaniška. Tokiai tautai 
beliks laukti vėl Babelio bokšto 
nesutarimų, kad žmonės išsi
sklaidę galėtų susirasti savo 
vertybes ir savo tapatybę.

Tautiškumas

K. J. Čeginskas, norėdamas 
rasti , apibrėžiančią tautą, pas
kyrė Lietuviškoje Enciklopedi
joje (9964, 30, 427-432) šiam 
tikslui 5 puslapius ir iš esmės 
griežto apibrėžimo nesurado. 
Dažnai vartojami žodžiai: tauta, 
tautiškumas, tautybė, tautinė 
sąmonė ir t. t., atrodo, reiškia 
tą patį. Iš esmės tauta yra 
„Žmonių grupė, siejama bendro 
krašto, dvasinės giminystės ir 
vienos idėjos bei siekimų”. Ar
ba: „kilme, tradicija, kalba, 
bendru likimu susieta žmonių 
bendruomenė su būdinga dva
sia”. St. Šalkauskis galvojo, kad 
tautą galima įsivaizduoti, netu
rinčią nei teritorijos, nei vals
tybės, ir net savo kalbos, bet vis 
dėlto jis manė, kad negali būti 
tautos be šiokios tokios, lygia
teisės, ar siauresnės, sutelkti
nės individualybės, kuri išski
riamai ją charakterizuoja. Iš 
tiesų yra labai sunku įsivaiz
duoti tautą be savos teritorijos 
ir be savos kalbos. Toks viene
tas galėtų būti tautos dalis, gy
venanti kur nors svetur, vis 
dėlto jai reiktų turėti kokį nors 
ryšį, istorinį ar dabartinį, su 
tautos kamienu, gyvenančiu sa
vo krašte. Kiekvienu atveju, pa
grindiniai tautos bruožai įjun
gia savo bendruomenę, savo 
bendrą kalbą, bendrus pa
pročius, bendrą istoriją ir savo 
kultūrą. Pasaulio žmonįja susi
deda iš įvairių tautų, kurios 
turi daug panašumų, bet kurių 
kiekviena yra tarsi individu
alūs deimantai, radę sau vietą 

didžiajame pasaulio rutulyje. 
Tauta turi savo vertybes, savo 
gyvenimo taisykles ir tarpusa
vio bendradarbiavimo nuosta
tus. Jaunimas augdamas iš
moksta iš savo tautos tradicijų 
ir vertybių dorovės principus, 
artimo meilės svarbumą, savo 
paties vertę ir teisę laisvei, pa
garbai. Be abejonės, normalus 
žmogus, mylėdamas savo tautą, 
išvysto pagarbą kitų tautų 
žmonėms, išmoksta dalintis su 
kitais savo idėjomis. Būtina 
priimti, kad kitos tautos turi 
savo kultūras, kurios irgi yra 
vertingos ir iš kurių galima mo
kytis ir jų dvasinėmis vertėmis 
gėrėtis.

Tautiškumas ir 
globalizacįja

O kaip su tautiškumu ir glo
balizacija? Globalizacija tautiš
kumo atžvilgiu yra neutrali, o 
gal tuo net nesuinteresuota. 
Kaip jau esame minėję, globali
zacijoje ieškoma vienos kalbos 
arba net bekalbinės komunika
cijos. Kad geriau ir lengviau 
komunikuoti, visi privalo iš
mokti terminus, kurie daugiau
sia yra angliški. Geresniam su
sivienijimui reikia naudotis 
bendrai priimtomis politinėmis 
ar ekonominėmis sistemomis. 
Dabar, globalizacijos paskatin
ti, visi jaunesnieji žmonės yra 
priversti išmokti bent vieną 
svetimą kalbą, kuri, be abejo, 
priklausys vienai didžiųjų kal
bų. Ekonominiams pasiseki
mams pasiekti bus svarbiau 
naudoti, sakysim, anglų kalbą, 
paliekant lietuvių kalbą nuo
šaliai. Paskendus interneto ma
sinėje informacįjoje, gali neatsi
rasti laiko nei savo istorija, nei 
savo kalba, nei savo vertybėmis 
domėtis. Kaip tada bus galima 
išlaikyti tautišką individualy
bę? Ar iš vis bus tai galima, o 
gal mažosios tautos išnyks glo- 
balizmo niveliacijos burbule? 
Kaip matėme, šiuo klausimu 
jau yra gana stipriai domimasi 
Lietuvoje, šis klausimas yra 
vertas ir mūsų dėmesio.

Tautiškumui reikia augti

Tauta, tautybė bei tautiš
kumas yra įgimtos vertybės, bet 
jos negali pasilikti tik kaip 
DNA charakteristika: joms rei
kia augti, plėstis ir tvirtėti 
kiekviename individe. Savo 
krašte tautiškumą išlaikyti ir 
praplėsti turėtų būti lengva, 
bet ir ten tautybės išlaikymas 
turi būti surištas su sąmo
ningomis pastangomis tai dary
ti. Tautiškumas nėra tik proce
sas; jis yra žmogaus tapatybės 
ženklas: jis yra vertybė, kurią 
reikia gerbti ir puoselėti. Ne
reikia užmiršti, kad Lietuva 
buvo okupuota beveik 50 m., 
kad okupacija padarė ir paliko 
stiprią įtaką lietuvių tautiniam 
identetui. Sovietai fizine ir psi
chologine jėga vertė žmones pa
keisti savo tautiškumą iš lietu
viško į sovietišką. Ten nuo ma
žens buvo mokoma rusų kalba, 
rusiški - komunistiški papro
čiai ir duodamas specialus pri
pažinimas tiems, kurie vykdė 
persiorientavimą į „sovietišką 
lietuvybę”. Įvestas net „sovie
tinio žmogaus” terminas, kurio 
tikslas buvo pakeisti visų ten 
gyvenančių tautinę tapatybę į 
naujai kuriamos „sovietų tau

tos” tapatybę. Lietuvių kalba 
merdėjo ir lietuviška kultūra 
buvo sąmoningai performuoja
ma. Žinoma, krašte vis tebebu
vo pasipriešinimas prieš tokią 
„sovietinę globalizaciją”, ir to 
priešinimosi dėka lietuviškas 
tautiškumas negalėjo būti su
naikintas. Bet jis smarkiai nu
kentėjo. Lietuvai atsistačius ne
priklausomybę, prasidėjo tauti
nis atgimimas, bet jis greitai 
pateko į antrą vietą, nes vi
siems buvo labai svarbus eko
nominis ir socialinis atgimi
mas, kurie vyko gana sunkiai. 
Ir taip, vykstant kovai už būvį, 
nebuvo teikiama reikiamo dė
mesio į tautinio sąmoningumo 
ir tautinės savigarbos stipri
nimą. Tuo pačiu metu pasau
lyje vykstantis globalizmo pro
cesas palietė gana stipriai ten 
žmones, ieškančius savo gyve
nimo standarto pakėlimo. Ne
galėdami susirasti tinkamų pra
gyvenimo sąlygų savo karšte, 
daugelis ėmė jų ieškoti užsie
nyje. Prasidėjo emigracija, su 
kuria taip pat vyko „smegenų 
nutekėjimas”, kai gabūs, gerai 
išsilavinę žmonės dideliais skai
čiais pradėjo vykti svetur. Ir šis 
procesas padidės daug labiau 
dabar, kai Lietuva tapo ES na
re.

Atrodo, negalima laukti, kad 
šis emigracijos procesas ateityje 
sumažėtų. Bet vis dėlto, mano 
nuomone, reiktų dėti sistemin
gas pastangas suradimui būdų 
savo tautiškumui išlaikyti. Gar
susis Pablo Casal yra pasakęs, 
kad „Savo šalį mylėti yra 
natūralus dalykas. Bet kodėl ta 
meilė turi sustoti prie krašto 
sienų?” Savo šalį galima mylėti 
ir užsienyje gyvenant; joje savo 
šaknis ir savo kultūrinius pa
grindus galima atrasti, net ir 
jos kalbos nemokant. Žinoma, 
kalba yra labai svarbus dalykas 
savo tautiškumo išlaikymui, bet 
jai išmokti ir naudoti reikalau
ja sąmoningų pastangų.

Atėjo laikas Lietuvoje įvesti 
gerai paruoštas programas tau
tiniam sąmoningumui skiepyti. 
Reikia būtinai sustiprinti lietu
vių kalbos mokymą ir jos ži
nojimą. Labai naudinga sve
timų kalbų mokytis, bet niekas 
jų gerai neišmoks, jei jis savo 
kalbos gerai nežinos. Savo 
kalbą gerai žinant, ir svetimas 
kalbas yra lengviau išmokti. 
Reikia paruošti Lietuvos istori
jos vadovėlius, pagrįstus tikrais 
istoriniais faktais, o ne pusiau 
išgalvotomis svajonėmis apie 
mūsų tėvynės garbingą praeitį, 
apie mūsų galingus karalius, 
kunigaikščius ir valdovus. Jau
nimui reikia pavyzdžių, reikia
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Ar lietuvio tautinei 
tapatybei gresia išnykimas.

Alfonsui Tyruoliui 95-eri! 
Iš operų pasaulio išskrido 
„Butterfly”

Pokalbis su dr. S. Gaižiūnu 
apie prof. Kazį Pakštą.

Ukmergėje liepos mėnesį 
buvo „akmens amžius”.



Menas Mokslas

Maldaknygė ir Lietuvos išsilaisvinimas
Pernai, minint Lietuvos 

laisvės lygos (LLL) 25 metų su
kaktį, viešai nuskambėjo ir keli 
(iš pogrindžio laikų mums pa
žįstami) istorikų akcentai. Pri
simenant puikų LLL laimėjimą 
- 1979 m. „45 pabaltiečių me
morandumą”, pirmąkart oku
puotų Baltijos valstybių pi
liečių vardu pasmerkusį Molo- 
tovo-Ribbentropo paktą (memo
randumas davė impulsą 1983 
m. Europarlamento rezoliucįjai 
už Baltijos šalių laisvę) - pa
brėžtas reikšmingas LLL „tau
tinis politinis veikimas”, kurio 
esą „stokojo grynai Bažnyčios ir 
tikinčiųjų interesų gynimas” 
(turima omeny pirmiausia Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kroni
ka ir kita organizuota katalikų 
pogrindinė veikla sovietmečiu). 
Jokiu būdu nemenkinant LLL 
nuopelnų rezistencijai — oku
pacijos metais teko dalyvauti ir 
„tautininkų”, ir „katalikų” pasi
priešinimo veikloje - objektyvu
mo dėlei, norėčiau suabejoti, ar 
tikintieji, Kronika, ir t.t. tegynė 
savo siaurus parapijinius inte
resus, apeigų atlikimo laisvę, 
ar vis dėlto sirgo ir bendraisiais 
tautos reikalais. Argumentuo
siu šiuo atveju tik vienu katali
kiškosios rezistencijos fenome
nu - ateitininkės Adelės Dir

MARV.JO, RATV.I NAS

Lenkti kalba. 1966 m.

Olandų kalba. 1961 m.

Italų kalba. 1962 m.

KUN, ROBERTAS GRIGAS

sytės (1909-1955) ir kitų repre
suotų lietuvių Sibire sukurtos 
ir pasaulinį rezonansą sukė- 
lusios maldaknygės Marija, 
gelbėki mus (toliau MGM) 
reiškiniu.

Laikau rankose vokišką Mari
ja, gelbėki mus (Maria, rette 
uns) 5—jį leidimą, išėjusį Lim- 
burge 1985 m. 110,000 egz. 
tiražu. Gavau jį 1994 m. Drez
dene, Katalikų dienoje („Katho- 
likentag”) iš nuoširdaus bičiu
lio, Bažnyčios istoriko dr. Ru- 
dolf Grulich, kurio parašytą 
maldaknygės gale baigiamąjį 
žodį verta visą paskaityti:

„Kryžių žemė po kryžiumi. 
Daugiau kaip prieš tris 
dešimtmečius šios maldaknygės 
originalas pasiekė Vakarus. Ke
turios lietuvės merginos parašė 
ją Sibire savo' draugei, penki 
žmonės iš šimtų tūkstančių, ku
rie, sovietams antrąkart okupa
vus Baltijos šalis Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, buvo ištremti iš 
savo tėvynės.

Katalikiškoji Lietuva, šimt
mečiais sudariusi vieną valsty
bę su Lenkija, vadinama Kry
žių žeme. Jau daugiau kaip ke
turis dešimtmečius ji neša 
kryžių: Bažnyčia yra varžoma 
ir persekiojama.

Maldaknygės pirmasis leidimas. 
1959 m. Putnamas, JAV

Nuo okupacijos pradžios bai
giantis karui vien tik Lietuvoje 
484 bažnyčios ir koplyčios atim
tos iš tikinčiųjų ir naudojamos 
ne pagal paskirtį, iš jų 23 Vil
niuje ir 22 Kaune. Vilniaus ka
tedra paversta paveikslų galeri
ja, Šv. Kazimiero bažnyčia - 
ateizmo muziejumi. Klaipėdoje 
bažnyčia tuojau po jos pastaty
mo perkonstruota į koncertų 
salę.

Visi vyrų ir moterų vienuoly
nai uždrausti.

Nesuskaitomi koplytstulpiai 
ir pakelių kryžiai sunaikinti.

Prieš karą buvo 1487 diecezi
niai ir 152 vienuoliai Kunigai. 
Šiandien beliko 700. Vyskupų 
veikla varžoma. Vyskupijos turi 
tik apaštalinius administrato
rius. Nepaisant Bažnyčios ats
kyrimo nuo valstybės, šie vys
kupijų valdytojai priklausomi 
nuo valdžios įstaigų: jiems ne
leidžiama nė Sutvirtinimo teik
ti be valdžios leidimo. Kunigai 
laikomi tik „kulto tarnais”; 
jiems uždrausta bet kokia for
ma mokyti religijos, netgi pri
vačiai lankant parapijiečius. 50 
proc. siekiančių įstoti į kunigų 
seminarįją kasmet atmetami. 
Veikia tik viena iš buvusių ke
turių kunigų seminarijų. Ir 
seminarijoje šnipinėja KGB. 
Nėra bažnytinės spaudos. Jo
kiame knygyne nėra religinės 
literatūros. Nuo karo pabaigos 
leista išspausdinti tiktai sep
tynias religines knygas mažu 
tiražu. Per kratas privačiuose 
butuose dažnai ieškoma religi
nės literatūros. Už slaptą mal
daknygių ir katekizmų spausdi
nimą gresia suėmimas. Devo- 
cionalijų pardavimas draudžia
mas netgi šventoriuose.

Vaikams ir jaunuoliams iki 
18 metų neleidžiama būti mi- 
nistrantais, giedoti bažnyčios 
chore ar groti vargonais. Tikin
tys mokiniai mokykloje diskri-

Ang/ą kalba (pirmasis leidimas). 
1960 m. 

minuojami, jiems taip pat gre
sia neprileidimas prie aukštojo 
mokslo studijų. Nuo 1945 metų 
iš darbo buvo atleista 2000 ti
kinčių mokytojų.

Nepaisant viso to, didžioji lie
tuvių tautos dalis ištikima savo 
Bažnyčiai. Taip pat ir po 1975 
m. rugpjūčio 1 d. Helsinkio Bai
giamojo akto buvo forsuojama 
antireliginė kova įvedant „Reli
ginių susivienijimų nuostatus”. 
Areštų tradicija tęsiama ir 
šiandien.

Kaip energingai lietuviai ku
nigai, nežiūrėdami visų prie
šingumų, gina Bažnyčios teises, 
rodo faktas, kad dauguma jų 
palaiko 1978 m. lapkričio 13 d. 
penkių kunigų įsteigtą „Tikin
čiųjų teisių gynimo katalikų ko
mitetą”. Iš samizdato (savilai- 
dos) žurnalų, pirmiausia iš 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos”, mes sužinome, kaip 
ryžtingai tikintieji remia 
savo Bažnyčią ir ginasi nuo 
prievartinės ateizacijos.

Lietuva yra Marijos kraštas. 
Nacionaline Marijos šventove 
lietuviai laiko Aušros Vartų 
stebuklingąjį paveikslą Vilniu
je. Čia vieninteliuose išliku
siuose Vilniaus miesto vartuose 
Dievo Motina garbinama kaip 
„Lietuvos Valdovė”. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II po jo 
išrinkimo popiežiumi padova
nojo Aušros Vartų šventovei 
savo kardinoliškąjį biretą. To
kią Marijos dvasią liudija ir ši 
maža maldaknygė. Paprasta jos 
kalba primena mums ištremtų
jų vargą. Tegul šios maldos pa
liečia ir atveria taip pat ir 
mūsų širdis persekiojamos 
Bažnyčios skriaudoms. (...)"

Įsidėmėkime: 1985 metai! 
Penktoji laida 110 tūkstančių 
egzempliorių tiražu per visą 
vokiškai kalbantį pasaulį! Nors 
kalbama apie Bažnyčios pati
riamas represijas, kiek svarbios 
tiesos koncentruotai pasakoma 
apie tikrąją Lietuvos situaciją, 
jos patiriamą priespaudą ir

'■ ' >

Vokiečių kalba. 1960 m. 

Prancūzų kalba. 1967 m.

engėjų sistemos daromas netei
sybes! Ir tai — ne politinėje 
deklaracijoje, o maldaknygėje! 
Žmonės ją ėmė į rankas nusitei
kę melstis, prašyti Dievo pagal
bos. Ir čia pat, sykiu su maldo
mis, dvelkiančiomis Sibiro šal
čiu, mirties artumu, bet drauge 
ir represuotųjų ištikimybe Kris
tui - tokia informacija apie Lie
tuvą! Galime įsivaizduoti, ko 
kia tai įtaka, kaip tai veikė 
besimeldžiančiųjų sielas ir kaip 
jose pasilikdavo! Taip, be abejo, 
LLL ir VLIKo kreipimaisi, pa
reiškimai, nuolatinės apeliaci
jos į pasaulio galingųjų sąžines 
dėl pavergtos Lietuvos, St. Lo
zoraičio ir St. Bačkio diplomati
nių tarnybų .darbas Vakaruose 
buvo be galo svarbūs Lietuvos 
išsilaisvinimo bylai. Tačiau ar 
nėra tiesa, kad jie pasiekdavo 
tam tikrą jau besidominčiųjų ar 
suinteresuotųjų elitą, politikos 
sluoksnių viršūnes? (Tiesa, per 
Vakarų radiją - ir daugelį iš 
mūsų, teikdami viltį ir džiu
gindami). Bet -ar A. Dirsytės 
maldaknygės liudijimas „iš 
kančios gilumų” nebuvo pati 
tikroji „liaudies diplomatija”, 
šimtatūkstantiniais tiražais pa
siekdavusi daugybę geros valios 
žmonių - pasiekdavusi vienoje 
intymiausių žmogaus dvasios 
būsenų, maldoje - ir nuteikda
vusi okupuotos Lietuvos nau
dai. Jau pačių maldų turinys 
perteikė visą Lietuvos laisvės 
praradimo tragizmą, žadino 
užuojautą ir solidarumą, nekal
bant apie tokias specialias, 
paaiškinančias įžangas, komen
tarus kitakalbiams skaityto
jams, o juk buvo ne vien vo
kiškas vertimas, ir ne viena lai
da.

Štai kitas MGM vertimas - 
1963 m. Connecticut valstijoje, 
JAV, anglų kalba išleista Mary 
save us, „translated by Kęstutis 
A. Trimakas”, su panašia į 
vokiškąją Bostono arkivyskupo 
įžangą. Joje minimi lietuvių 
kankiniai, tremtiniai, pogrin
džio pasipriešinimas „komuniz
mo tironijai”, „KZ camps” (kon
centracijos stovyklos) - ir ang
liškai kalbantieji maldininkai 
kviečiami solidarizuotis su pa
vergtaisiais. Viršeliuose - Auš
ros Vartų Marija, kaip ir vo
kiškojo leidimo paskutiniame 
viršelyje - Sibiro kankinių 
kapų fotonuotrauka (!) Maldyno 
priešlapyje - vertimų į kitas 
kalbas ir tiražų sąrašas. Pasiro
do, iki 1963 m. Marija, gelbėki 
mus jau buvo pasirodžiusi: 
anglų kalba - 60,000 egz. 
tiražu, vokiečių - 45,000, italų 
- 10,000, taip pat ispanų, 
prancūzų, lenkų, kinų kalbo
mis. Pamėginkime suprasti, 
koks moralinės talkos, šalinin
kų ir veiklių rėmėjų potencia
las per tai buvo telkiamas Lie
tuvos laisvei. LLL minėjimuose 
buvo paliudyta, kad sovietų 
persekiotam gyd. Algirdui Stat- 
kevičiui Atgimimo pradžioje 
emigravus į JAV, jam pavyko 
užmegzti ryšį su konservatyvia 
katalikiška organizacija „Tra
dicija, šeima, nuosavybė” („Tra- 
dition, family, property” - TFP) 
ir užangažuoti ją atkuriamai 
Lietuvos nepriklausomybei 
remti. Ši organizacįja palaiko
ma ypač senosios Vakarų Euro
pos ir Lotynų Amerikos aristok
ratijos; jos atstovus, nešančius 
auksinių liūtų vėliavas, atsida
vusius Marijos apsireiškimo

Adelės Dirsytės rankraščio faksimilė iš maldaknygės Marija, gelbėki 
mus.

Fatimoje — komunizmo žlugimo 
pranašystės - skelbimui, kas
met matome Šiluvos atlaiduose. 
TPF surengė masines akcijas 
už Lietuvą ir per 1990-1991 m. 
visame pasaulyje, bei Gor
bačiovui įteikė 5 milijonus Lie
tuvos nepriklausomybę remian
čių parašų. Mums tuo sun
kiu metu tai buvo milžiniška 
moralinė ir politinė pagalba. 
Tačiau turėtume pripažinti, 
dirva katalikiškajame pasaulyje 
tam jau buvo paruošta - be kitų 
Lietuvos kančią ir teises garsi
nusių pastangų, taip pat ir 
tūkstantiniais įvairiakalbiais 
Marija, gelbėki mus tiražais. 
Nežinodami, dėl ko ir už ką, 
žmonės nepuola milijonais pasi
rašyti peticijų. Ar daug kas iš 
mūsų, pvz., skubėtumėm pasi
rašyti už demokratiją Myanma- 
ro valstybėje, kur taip pat 
pažeidžiamos žmogaus teisės? 
Ar daug kas žinotų, kur tas 
Myanmaras yra? O kas yra Lie
tuva, ir kas joje vyksta, krikš
čionių pasaulis žinojo - di
džiule dalimi katalikų po
grindžio spaudos dėka, kurios 
pradininke, viena pirmųjų 
kregždžių, pralaužusių gele
žinę uždangą, buvo Marija, 
gelbėki mus.

Bet pažvelkime, kiek tai įma
noma, dabarties analizuojančiu 
žvilgsniu į MGM įtaką mūsų 
pačių, t.y., Lietuvos visuome
nės atgimimui, savimonei, lais
vės vertybių išsaugojimui. Šiuo 
požiūriu MGM galime laikyti 
katalikišką etinės, dorovinės 
kovos už laisvę (ir tautos sielą) 
programa, kaip 1949 m. Vasario 
16-osios visos Lietuvos parti
zanų vadų Deklaracija buvo 
teisėtos besipriešinančio krašto 
valdžios politinė programa. 
MGM maldų tekstuose labai 
aiškiai sudėlioti esminiai ak
centai, kas siektina, ko vengti
na, kur ir kokios paramos 
ieškotina, kad kilni laisvė 
sugrįžtų į Lietuvą, o smurtinę 
nelaisvę pakeltume oriai ir 
išliktume laisvi savo dvasia.

Pacituosiu iš MGM tokias 
programines nuostatas, ugdžiu
sias pavergtoje Lietuvoje pa
triotizmą ir rezistencinį ryžtą 

per tikėjimą ir pasitikėjimą 
Dievu.

.„Sujunki mus visus vienybėn 
gyvu tikėjimu, nepalaužiama 
viltimi ir nežinančia ribų 
meile”, - kreipiamasi į Švč. 
Trejybę.

„Marija, maldauju pagalbos 
tėvynės gynėjams, maldauju 
tikro poilsio gyvybę pagul- 
džiusiems už savo žemę, mal
dauju taikos ir ramybės savo 
kraštui ir išvargusiam pasau
liui”. Būdinga! - aiškus ir 
drąsus partizanų kovos primi
nimas („Tėvynės gynėjai”), pa
garbi malda už žuvusius 
drauge su taikos prašymu (ko 
dėl suprantamų priežasčių ne
beliko tose negausiose sovietų 
leistose katalikų maldaknygių 
laidose): tai ir nekeista - auto
rei ir jos MGM pirmiesiems 
adresatams, naudotojams, už
augusiems nepriklausomo kraš
to atmosferoje, dorinę saviug
dą skatinančių katalikiškų 
organizacijų aplinkoje, buvo sa
vaime suprantamas krikščio
niškasis patriotizmas ir katali
kiškasis platumas (MGM daž
nai pasikartojantys motyvai yra 
ne vien savo krašto, bet ir pa
saulio, ir kitų tautų, ir netgi 
priešų, kankintojų užtarimas 
prieš Dievą).

Šv. Mišių maldoje prašoma: 
„(Dieve) (...) priimi ir mano 
kančias: nuovargį, paniekini
mus, ilgesio ašaras, alkį, šaltį,

Nukelta į 2 psl.
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Adelės Dirsytės maldaknygė 
Marija, gelbėki mus.

Liūnės Sutemos poezija.
Paskirtos JAV LB Kultūros 
tarybos premijos.
Pristatyta Beatričės 
Kleizaitės-Vasaris knyga.

Ramaus miestelio idilės.

Leidiniai.
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Tautiškumo ir tapatybės išlaikymas
48-oji Lietuviškų studijų savaitė Dainavoje

JUOZAS BAUŽYS

Dainavos stovyklavietėn, 
Michigan valstijoje, netoli Man- 
chester, rugpjūčio 22-28 d. ir 
vėl rinkosi Lietuvių fronto bi
čiuliai į savo jau 48-tąją Lietu
viškų studijų ir poilsio savaitę. 
Savaitėje dalyvavo nemažas 
skaičius JAV bičiulių ir iš Lie
tuvos atvykęs „Į Laisvę” fondo 
Lietuvos filialo valdybos pirmi
ninkas, Garliavos gimnazijos 
direktorius Vidmantas Vitkaus
kas. Turėjome du kapelionus: 
pradžioje savaitės buvo atvykęs 
kun. Vytautas Volertas iš New 
York, o pabaigoje - kun. Anta
nas Gražulis iš Čikagos. Sto
vyklautojus gardžiai ir gausiai 
valgydino vyriausias virėjas 
prof. dr. Jonas Račkauskas su 
savo padėjėjomis.

Pirmųjų poros dienų darbo
tvarkėje vyko įvairūs posėdžiai, 
apžvelgę trijų LFB padalinių - 
LFB tarybos, „Į laisvę” fondo ir 
Lietuviškų studįjų centro atlik
tus darbus bei naujus projek
tus. Buvo plačiai diskutuojama 
ir dėl šiuo metu Lietuvoje lei
džiamo Į Laisvę žurnalo kryp
ties. Pirmadienio vakare apie 
neseniai (liepos pabaigoje) Kau
ne vykusias ĮLF studijų dienas 
papasakojo, ten dalyvavę, dr. 
K Ambrozaitis; Ą. Raulinaitis, 
dr. K. Skrupskelis ir pats tų 
studijų rengėjas V. Vitkauskas.

Antradienio vakaronėje dir. 
Vidmantas Vitkauskas plačiai 
kalbėjo apie ĮLF Lietuvos filialo 
veiklą, apie Garliavos Juozo 
Lukšos gimnaziją ir apie save. _ mokslo reikmenų siuntas Rytų

Pianistas Rimantas Vingras ne tik džiugino muzika 48-osios LFB studijų 
savaitės dalyvius, bet skaitė ir paskaitą. J. Urbono nuotr.

Linksmai nusiteikęs dalyvių būrelis 48-ojoje Lietuviškų studijų savaitėje Dainavoje. Iš kairės: Vidmantas Vit
kauskas, dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetti, dr. Petras Kisielius, Juozas Ardys. K-A. nuotrauka.

Užkandžiaujant, poilsiaujant ir pokalbiaujant Dainavoje. Iš kairės: Aušrelė Karkienė, poetė Julija švabaitė- 
Gyllenė, Marija Remienė, Janina šalnienė, dr. Jonas šalna, kun. Antanas Gražulis, SJ. J. Urbono nuotr.

Jis džiaugėsi, kad jo tėvai 
išaugino jį geru lietuviu, pasa
kojo, kaip jis pradėjo domėtis 
Lietuvos istorija ir ją studijuoti, 
kaip dalyvavo Sąjūdžio veik
loje, o vėliau tapo Garliavos J. 
Lukšos gimnazijos direktorių-! 
mi. Gimnazijoje dabar yra gra
žus muziejus su plačia J. Luk
šos archyvine medžiaga, nese
niai buvo įkurtas ir Lietuvos 
bei užsienio lietuvių rezistenci
jos centras, veikia ten ir Katali
kiško dėstymo centras. Žodžiu, 
Garliavos gimnazijoje mokslei
viai auklėjami lietuviškoje, re
zistencinėje ir katalikiškoje dva
sioje. Gražiai veikia ateitinin
kai, skautai, kudirkiečiai ir kt. 
Gaila tik, kad kitose Lietuvos 
mokyklose nemokoma rezis
tencinės istorijos. Kalbėdamas
apie Lietuvoje rengiamas ĮLF , kyklų, kartu skiriant šalpą tau- 
studįjų dienas, V. Vitkauskas tiniam ir religiniam jų mokslei- 
pažymėjo, kad Lietuvos ži- vių auklėjimui. Neseniai buvo tuviškas knygas. Ji pabrėžė 
niasklaida dažnai vengia pa- sukurtas specialus knygų fon- 
rašyti ar parodyti televizįjoje. | das, kuris platina tautinio bei 
Šiemet buvo džiugu, kad prez. 
Valdas Adamkus atsiuntė ne
paprastai puikų sveikinimą.

Kur du stos, visados...

Trečiadienio rytą dr. Rožė 
Šomkaitė plačiai kalbėjo apie 
savo pačios ir Tautos fondo at
liekamą šalpos bei labdaros Lie
tuvai organizavimą. Šalpos dar
bus dr. Šomkaitė pradėjo 1970 
m. organizuodama pagalbą ir 
LKB Kronikos platinimą. Lietu
vai atkūrus nepriklausomybę, 
jos rūpesčiu buvo pradėta siųsti 

Lietuvos mokykloms. Nuo 1997 
m. šį darbą padeda tęsti Tautos 
fondas. Lietuvos mokykloms tal- 
pintuvais siunčiami kompiute
riai, knygos, enciklopedijos, net 
siuvimo mašinos bei dviračiai, 
o taip pat ir maistas ar vitami
nai. Visa tai daroma, palaikant 
ryšį ir su daugeliu komercinių 
įstaigų Amerikoje. Pagalbos, 
pakraunant ir siunčiant talpin- 
tuvus, netrūksta, dažnai net ir 
amerikiečiai padeda, gaila tik, 
kad kartais Lietuvoje atsiranda 
nesąžiningų žmonių, bandan-i 
čių pasisavinti atsiųstus kro
vinius. Šalia siuntų į Lietuvą, 
Tautos fondas ir Rožė Šomkaitė 
skirsto studentams sti
pendijas iš dr. J. Adomavičiaus 
fondo, rūpinasi mokyklų įduk-į 
rinimu. Jau įdukrinta 210 mo- 

religinio turinio knygas, nes 
daugelis Lietuvos knygynų ne
nori to daryti. Po dr. Šomkaitės 
paskaitos klausytojai stebėjosi, 
iš kur ji ima tiek energijos? Ne
veltui tad neseniai Lietuvoje ji 
buvo apdovanota Gedimino or
dinu.

Antrą šios dienos paskaitą 
skaitė psichologas dr. Romual
das Kriaučiūnas, iškėlęs klau
simą „Kaip organizuotis?” ir 
nurodęs gaires, kad kiekvienos 
organizacijos vadovams būtina 
gerai pažinti atstovaujamos 
visuomenės poreikius. Reika
linga taip pat sudaryti pagrin
dinių žmonių branduolį, išvys
tyti aiškius tikslus ir jų siekti. 
Tam nebūtina didelis žmonių 
skaičius, tačiau reikia tikėti 
tuo, kas skelbiama, sudaryti aiš
kią strategiją, kaip užsibrėžtus 
tikslus pasiekti. Organizuojan
tis politinėje srityje, reikia ypač 
suprasti esamą sistemą, turėti 
tikslią informaciją, kartais pa
daryti ir kompromisus, tačiau 
jokiu būdu nepriimti klaidingų 
planų. Šios dr. Kriaučiūno min
tys sukėlė daugybę klausimų 
net ir dėl LFB organizacinės 
veiklos, nes, kaip prelegentas 
sakė - „kur du stos, visados 
daugiau padarys!”

LTS centras ir ryšiai su 
Lietuva

Vienos vakaronės metu prof. 
dr. Jonas Račkauskas, LTSC di
rektorius, supažindino dalyvius 

su Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centru Čikagoje, jo darbais, 
jame telkiama lietuviškos veik
los archyvine medžiaga, glau
džiai bendradarbiaujant su ki
tais archyvais Lietuvoje ir JAV. 
Profesorius apgailestavo, kad 
paskutiniu laiku pradeda trūk
ti finansinės paramos ateities 
planams, kad net Lietuvių fon
das pradėjo savo paramą ma
žinti. Jis pastebėjo, jog Lietuvos 
vyriausybė neseniai pažadėjo 
LTS centrui finansinės, nors ir 
nedidelės, paramos. Pabaigoje 
jis pranešė, kad šiuo metu į 
LTSC archyvą bus perkeliamas 
ir mūsų garsaus fotografo Vy
tauto Maželio foto archyvas.

Rytojaus dieną Kristina 
Lapenytė-Bareikienė, šiuo 
metu dirbanti *LTSC Čikagoje, 
savo pranešime pirmiausia ap
žvelgė Lietuvoje leidžiamas lie-

žodį „lietuviškas”, nes pastaruo
ju metu Lietuvoje leidžiama la
bai daug vertimų iš svetimų 
kalbų. Leidyklų Lietuvoje šiuo 
metu yra apie 540, bet knygų 
tiražai nėra dideli. Didžiausios 
leidyklos, pvz., „Šviesa” ir „Al
ma litera”, leidžia daugiausia 
mokykloms kpygas. 2003 me
tais Lietuvoje buvo išleistos 4,565 
knygos - grožinės literatūros, 
meno sričių ir informacijos lei
diniai. Jau išleisti 4 tomai Vi
suotinės lietuvių enciklopedijos 
(iki raidės D - Diržių kapiny
nas). Labai gražiai apipavida
linti, išleidžiami Genocido tyri
mo centro leidiniai. Juose daug 
informacijos apie tremties vie
tas, partizanų kovas ir kt. Ne
seniai išleista Mažosios Lietu
vos enciklopedija. Pasirodė W. 
Urbono Žalgiris iš kas po jo (iš
versta iš anglų k.), puiki knyga 
apie dr. Joną Basanavičių, o 
taip pat ir apie LTSC vadovą 
dr. Joną Račkauską. Čikagos 
LTSC šiemet išleido tris pui-’ 
kias knygas: Roberto Vito - Ci- 
vii - Military Relations in Lith
uania under president Smetona 
1926-1940, Wm. Urban, The Li- 
vonian Crusade, ir Lauryno 
Jonušausko ir Vaclovo Kleizos 
- Konsulatas Čikagoje 1924- 
2004.

Tos pačios dienos vakaronės 
metu LTSC archyvų vedėja 
Skirmantė Miglinienė savai
tės dalyviams parodė įdomią 
vaizdąjuostę iš 1990 m. Lietu
vių tremtinių, politinių kalinių ti. Holokaustas Lietuvos teri- 
ir jų giminių suruoštos ekspedi- torijoje vyko, tačiau jis buvo or- 
cijos į Kazachstaną. Filmas pa- ganizuojamas vokiečių, pagal
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nuotr.

vadintas - „Karlagas - mirties 
žemė”. Kadangi Skirmantė as
meniškai pati dalyvavo pa
našioje ekspedicijoje, ji taip pat 
pasakojo savo įspūdžius bei 
aiškino. Ekspedicijoje buvo ap
lankytas ir Kingyro lagerio su
kilimui paminėti paminklas.

1941 m. įvykiai ir OSI

Ketvirtadienis buvo pradėtas 
su dr. Augustino Idzelio pas
kaita apie teisingą 1941 m. Lai
kinosios vyriausybės (LV) įvaiz
dį. Nors XX a. istorija su dviem 
žiauriais pasauliniais karais 
buvo baisi, tačiau Lietuva išliko 
ir atsikūrė. Lietuvos ateitis yra 
vėl pačių lietuvių rankose ir 
lietuviškoje sąmonėje, tačiau ji 
turi būti surišta su teisingu 
savo istorijos pažinimu. Tad 
būtina žinoti Ipent pagrindinius 
ir neiškraipytus istorijos fak
tus. Svarbiausi mūsų istorijos 
1941 m. įvykiai - Tautos sukili
mas, buvo paskelbta LV, bet tuo 
pačiu laiku prasidėjo ir holo
kaustas, dėl kurio dabar kai 
kas vis kaltina LV. Būtina atsi
minti, jog vokiečiai tuo metu jo
kiu būdu nenorėjo, kad LV 
būtų sudaryta, o ir pats sukili
mas bei LV paskelbimas buvo 
Berlynui didelis netikėtumas. 
Nors planuotas voldemarinin- 
kų sukilimas ir nepasisekė, LV 
vis dėlto tegalėjo gyvuoti vos 6 
savaites ir jos kompetencija 
žydų atveju buvo labai ribota. 
LV bandė visaip užkirsti kelią 
vokitečiams nusavinti žydų tur
tą (apie tai rašo atrasti pačių 
vokiečių raportai), nors kai ku
rie istorikai (Eidintas ir kt.) tai 
nori aiškinti, kad lietuviai no
rėję žydų turtą patys pasisavin- 

Hitlerio planus. Reikia pripa
žinti, kad ir iš lietuvių tarpo at
sirado žydšaudžių, tačiau dėl to 
negalima kaltinti visos lietuvių 
tautos ir Laikinosios vyriau
sybės. Savo paskaitą dr. Idzelis 
baigė įdomiu sakiniu: „Svar
biau žinoti savo tautos tikrą is
toriją, o ne vien statyti sporto 
rūmus...”

Apie su holokaustu surištus 
kaltinimus lietuviams, kuriuos 
ir šiandien tebetęsia OSI, ryto
jaus dieną kalbėjo amerikietis 
advokatas Joseph McGinness. 
Jis kalbėjo angliškai apie savo 
kaip advokato — gynėjo patirtis, 
dalyvaujant ne vienoje OSI iš
keltoje byloje lietuviams ar 
ukrainiečiams, kaltinamiems, 
kaip karo nusikaltėliai. Vienas 
jo klientų yra buvęs ir Mykolas 
Dailidė. Adv. McGinness pasa
kojo, kaip OSI surenka iš sovie
tinių šaltinių kaltinamuosius 
„dokumentus”, kaip iš Izraelio 
atsiveža specialius „liudinin
kus”, tada juos nuveža į Lie
tuvą, apmoko ir parveža į JAV, 
kaip liudytojus, o teismas tai 
panaudoja apkaltinimams. OSI 
šitam tikslui turi „profesionalių 
liudininkų” rezervą, išleidžia 
milijonus dolerių tokiems „liu
dininkams” ir net kai kuriems 
mokslininkams, kad rašytų 
apie nebūtus dalykus. Kaip ad
vokatas, McGinness yra labai 
tokiais teismais nusivylęs. Jam 
neaišku, kodėl ypač lietuviai, 
yra labiausiai OSI nekenčiami: 
juk apie 60 proc. apkaltintųjų 
sąraše yra lietuviai.

XX amžius, globalizacija, 
tautiškumas

Rašytojas Vytautas Voler
tas, studijų savaitėse dažniau
siai skaitydavęs savo noveles ar 
ištraukas iš romanų, šį kartą 
kalbėjo apie praėjusį XX a. Ir 

vis dėlto jo paskaita buvo gra
žiai literatūriškai išpuošta. 
Nors XX buvo mokslo ir nauju 
išradimų amžius, bet kartu su 
jais metų eigoje keliavo ir jėga, 
karai bei teroras. Mūsų tauta 
po trumpų laisvės metų turėjo 
vėl kentėti, net pusę šimtmečio. 
Tačiau šios kančios davė jėgų 
atsigauti. Tik gaila, kad sovie
tinė okupacija paveikė didelę 
lietuvių tautos dalį, kuri ir da
bar tebėra dvasiniai sužeista,- 
paveikta marksizmo idėjų. Ru
sija net negalvoja kaip nors at
silyginti už Lietuvos žmonėms 
padarytus dvasinius bei me
džiaginius nuostolius. O dėl XX 
a. atsiradusio pasaulyje anti
semitizmo, kuris vis tebesitę
sia, V. Volerto nuomone, patys 
žydai turėtų paieškoti ir atrasti 
priežastis, kodėl antisemitizmo 
nuotaikos pasaulyje nemažėja. '

Penktadienio ryto paskaitoje 
prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas kalbėjo apie globalizaciją, 
tautiškumą ir tapatybę. Globa-; 
lizacija - tai naujas žodis, kuris 
dabar pradeda plisti visame pa
saulyje, kartais net galvojant, 
kad ir tauta, ir net kalba, pa
saulyje pasidarys kada nors 
viena. Reikia prisiminti, jog jau 
Senąjame Testamente rašoma, 
kad žmonės kadaise kalbėjo vie
na kalba, tik Babelio įvykiai 
kalbas sumaišė ir taip susikūrė 
naujos tautos. Tačiau istorįja 
taip pat rodo, kad jėga pasaulio 
nesuvienys. Per šimtmečius pa
siekta tautų komunikacija, da
bar labiau plinta per atskirus 
žmones naujosios technologijos 
- interneto, kompiuterių - pa
galba. Prekyba tarp atskirų 
kraštų didėja, rinka plečiasi, 
žmonių gerovė auga. Ir tai pas
tebima net ir Kinįjos komuniz
mo sistemoje.

Tačiau su tuo ateina ir pro
blemos, nes globalizacįja nesu
rišta su sąžine bei vertybėmis. 
Plečiasi korupcįja, nukenčia 
tautos ir kalbos. Pradedama vi
sur vartoti viena, daugiausia 
anglų, kalba. KT i n. •« i6 Nukelta į 2 psl.

TURINYS
"LFB 48-oji studijų ir poilsio 
savaitė Dainavoje.

Grožiui skirtas gyvenimas.

Prisimenant dr. Iloną 
Grąžyt ę-Maziliauskienę. 
Leidiniai.

Operos vadovų žvilgsnis į 
ateitį. M. K. Čiurlionis 
buvo dosnus.kiekvienam.
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51—asis Santaros-Šviesos suvažiavimas
DALIA CIDZIKAITĖ ir DAIVA LITVINSKAITĖ

Turbūt bene geriausiai ir 
tiksliausiai šių metų, o ir aps
kritai visus, Santaros-Šviesos 
suvažiavimus galėjo apibūdinti 
prof. Jane Tumas paskaita, 
pavadinta „Crossing the bor- 
ders”, skaityta ketvirtadienio 
popietę. Santara-Šviesa jau ne 
pirmus metus sėkmingai bando 
peržengti matomas ir nemato
mas ribas, į savo programą 
įtraukdama vis daugiau naujų 
bei įdomių paskaitininkų, įvai
resnių temų bei požiūrio taškų. 
Šiais metais programa taip pat 
buvo įvairi: nuo literatūros kri
tikos bei jos teorijos iki geneti
kos ir „revoliucijų” medicinoje, 
moksle, politikoje. Suvažiavime 
dalyvavo svečiai iš “Lietuvos, 
Kanados, kitų Amerikos vals
tijų.

Santaros-Šviesos suvažiavi
mą atidarė ir įžanginį žodį tarė 
Algis Mickūnas, primindamas 
susirinkusiems, kad Santara- 
Šviesa vienijo ir vienija tuos, 
kurie siekia mokslo žinių, pas
tebėdamas, jog šiais metais pro
grama itin įdomi, subūrusi ne
mažai jaunimo. Paskutinįjį A. 
Mickūno teiginį netruko patvir
tinti, ketvirtadienio programą 
pradėjusi, PLB Lituanistikos 
katedros Illinois universitete 
Čikagoje magistrantė Daiva 
Litvinskaitė su šmaikščiu pas
kaitos pavadinimu „Sotus vil
kas ar sveika avelė: lietuvių 
literatūros istorijos užsienie
čiams”. Savo pranešime D. Lit

Santaros-Šviesos suvažiavime, Lemont, IL. Iš kairės: Aldona Žibienė, Henrieta Vepštienė, Gintautas Mažeika, 
Neringa Klumbytė, Rita Kavollenė. Juliaus Lintako nuotr.

Netikėta viešnia Santaros-Šviesos suvažiavime — Lietuvos prezidente 
žmona Alma Adamkienė (dešinėje), susitikusi su Lakštuone Vėžiene.

J. Lintako nuotr.

vinskaitė aptarė keturias lietu
vių literatūros knygas užsienie
čiams: 1942 metais išleistą An
tano Vaičiulaičio Outline Histo- 
ry of Lithuanian Literature; 
1979 metų Tomo Venclovos 
Lithuanian Literature. A Sur- 
vey; 1997 m. Vytauto Kubiliaus 
redaguotą Lithuanian Litera
ture ir 2002 metais Frankfurto 
knygų mugei specialiai para
šytą Rimvydo Šilbąjorio A Short 
Introduction to Lithuanian Lite
rature.

Illinois universiteto Čikagoje PLB 
Lituanistikos katedros magistrantė 
Daiva Litvinskaitė.

Trumpai aptarusi literatūros 
istorijos rašymo modelius, 
pranešėja susitelkė ties konk
rečia kiekvienos istorijos ana
lize. Vieni pagrindinių jos klau
simų, analizuojant šias 

keturias knygas, buvo kriterijų 
bei santykio su skaitytoju ieš
kojimas. Vaičiulaičio istorijoje 
D. Litvinskaitė įžvelgė subjek
tyvųjį aspektą; pasak jos, auto
riaus sekama istoriniu modeliu, 
kur literatūros analizę apspren
džia istorinis laikas. Kadangi 
knyga rašyta sovietams okupa
vus Lietuvą, joje ne tiek kalba
ma apie lietuvių literatūrą, 
kiek apie literatūros istorinį 
kontekstą. Venclovos istorija, 
kaip ir pats pavadinimas sako, 
yra daugiau apžvalga, nei ban
dymas aprašyti visą lietuvių 
literatūrą. D. Litvinskaitė pas
tebėjo, kad, nors joje ir nėra 
klasifikacijos, tekstas išlieka 
vientisas. Nors Venclova taip 
pat seka istoriniu modeliu, 
skirtingai nuo Vaičiulaičio, jis 
literatūrą integruoja į istoriją, 
o ne atvirkščiai.

Kol kas didžiausia iki šiol 
Kubiliaus lietuvių literatūros 
istorija, pranešėjos nuomone, 
yra pasenusi savo vertinimo kri
terijais. Knyga pradėta rašyti, 
Lietuvai dar neatgavus ne
priklausomybės, pabaigta - 
1997-aisiais. Kadangi ji suside
da iš atskirų straipsnių, rašytų 
skirtingų autorių, knyga nevie
noda tiek savo stiliumi, tiek ir 
literatūros traktavimu.

Naujausia Šilbąjorio istorija 
yra išsami ir suglausta. Čia 
sekama naujosios kritikos, at
siradusios Amerikos universi
tetuose, modeliu. Nors Šilba

Santaros-Šviesos suvažiavimo literatūros vakare. Iš kairės: poetės Julija 
švabaitė ir Liūnė Sutema. Juliaus Lintako nuotrauka.

51-ojo Santaros-Šviesos suvažiavimo rengėjai (iš kairės): Algis 
Mickūnas, Horstas Žibąs ir Violeta Kelertienė. R. Kavolienės nuotr.

Illinois universiteto Čikagoje PLB Lituanistikos katedros doktorantė Da
lia Cidzlkaitė (kairėje) ir Henrieta Vepštienė. J. Lintako nuotr.

joris istorinio konteksto ir ne
išvengia, jis nedominuoja. D. 
Litvinskaitės požiūriu, būtent 
ši Šilbąjorio istorija geriausiai 
patenkina anglakalbių skaity
tojų poreikius. Skirtingai nuo 
Kubiliaus, čia kokybė neaukoja- 
ma vardan kiekybės ir todėl re
zultatai nepalyginti geresni.

Penktadienio rytinė progra
ma buvo skirta medicinai. Ją 
pradėjo Toronto universiteto 
asoc. profesorius Artūras Petro
nis, susirinkusiųjų salėje klau
sęs: kodėl neįvyko genetikos re
voliucija medicinoje? Kaip vė
liau jis pats prisipažins, tokių 
klausimų jie, genetikos srityje 
dirbantys, sau neužduoda - 
įvairiose srityse prognozuoja
mos „revoliucijos” yra žinia- 
sklaidos sumanymas ir išdai
gos. Todėl į klausimą, kodėl 
taip ilgai žadėta ir laukta revo
liucija medicinoje neįvyko, A. 
Petronis atsakė, klausytojus 
supažindinęs su daug kam ži
nomais ar bent girdėtais ir va
dovėliniais tapusiais dalykais: 
genomu, paveldimomis chromo
somomis, DNR sekomis, ligų 
rūšimis ir porūšiais.

Tema „Vaistai, etika, bend
ruomenė ir politika” kalbėjo 

Harvardo medicinos profeso
rius, FDA skyriaus Vašingtone 
vedėjas dr. Edvardas Kamins
kas ir Yale universiteto profe
sorius Rimas Vaišnys. E. Ka
minskas, trumpai papasakojęs 
apie FDA atsiradimo istoriją, 
daugiau dėmesio skyrė vaistų 
bendrovių tiek Amerikoje, tiek 
ir Europoje statusui. Jo požiū
riu, vaistų bendrovės yra išsi
kovojusios monopolio statusą 
medicinoje. Jos diktuoja ne tik 
vaistų „madas”, bet ir jų kainas, 
kurios nuolatos kyla. E. Ka
minskas pastebėjo, kad vaistų 
bendrovės yra pelningiausias 
verslas, kur išleidžiami milži
niški pinigai ne tik naujų vais
tų atradimui ir jų įtvirtinimui 
rinkoje, bet ir mokslinėms kon
ferencijoms, atskiriems tyri
mams, gydytojams, tačiau tuoj 
pat pridūrė, jog tai yra ir rizi
kingiausias verslas. Ir čia neiš
vengiama bankrotų, bendrovių 
perpardavinėjimų, konkuren
cijos ir net skandalų. R. Vaišnio 
pranešimas koncentravosi ties 
bendresnėmis medicinos ir 
technologijos temomis, kalbėta 
apie mokslo ir technologijos su
kurtų produktų funkcionavimą 
visuomenėje, klausta, ar jie tei
singai yra jos suvokiami, aptar
ti tokie reiškiniai, kaip evoliu
cija technologijoje.

Po pietų pertraukos Horstas 
Žibąs perskaitė Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus pasvei
kinimą, atsiųstą Santaros-Švie
sos konferencijos organizato
riams, dalyviams ir svečiams. 
Taip pat buvo perduotas Lietu
vos ambasadoriaus JAV V. 
Ušacko sveikinimo žodis. Nepa
miršta ir generalinio konsulo 
A. Daunoravičiaus parama su
važiavimui.

Toliau jau literatūrinį pra
nešimą - „Kitas lietuvių pro
zoje” - skaitė PLB Lituanisti
kos katedros Illinois universi
tete Čikagoje doktorantė Dalia 
Cidzikaitė, analizavusi „kito” 
suvokimą ir jo vietą lietuvių 
prozoje, būtent - R. Granausko

BRANGŪS SANTARIEČ1A1,

Vaisas apamavs < 
w.vu»i.ncos r»r?:nr>rrAS

Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus atsiųstas sveikinimas 51-ojo Santa
ros-Šviesos suvažiavimo dalyviams.

romane Duburys rusės ir tu- 
teišės moterų traktavimą bei jų 
laikyseną lietuvių visuomenėje. 
D. Cidzikaitė paaiškino skir
tumą tarp lietuvių teoretikų 
vartojamo termino „svetimas” ir 
vieno iš pagrindinių postkolo- 
nializmo termino „kitas”. Anot 
pranešėjos, „kitas” apima pla
tesnę sferą (kalbą, religiją ir 
t.t.), o „svetimo” plotmė daug 
siauresnė, jis formuoja savas/ 
svetimas santykį. D. Cidzikaitė 
teigė, kad moteris visose kul
tūrose suvokiama kaip nerimą 
keliantis veiksnys vyrams, dėl 
to ji yra „kitas”. Granausko ro
mane moteris dargi yra ir kitos 
etninės grupės - ji rusė arba 
tuteišė, todėl ji yra dvigubas 
Jutas”.

Konferencijos popietinę dalį 
užbaigė filosofas Algis Mickū
nas paskaita „Globalizacija ir 
anarchijų sandoriai”. Mickūnas 
minėjo opius Vakarų ir Rytų 
civilizacijų, progreso ir pasto
vumo, sekuliarizmo ir religijos 
ryšius. Jo nuomone, progresas 
neturi tikslo, jis yra naikinan
tis - tai, kas pasiekta progreso 
dėka, turi būti sunaikinta dėl 
paties progreso. Šis procesas 
iššaukia priešingą reakciją tų, 
kurie nori išlaikyti savitą iš
raišką, kultūrą, todėl, anot pra

Živilė Gimbutaltė.

nešėjo, neturėtų stebinti faktas, 
kad globalizacįja, progresas su
silaukė atsako - terorizmo. Uto
pijos sukurti neįmanoma, todėl 
šios abi pusės turi tendenciją 
tapti anarchiškomis, nes kiek
viena iš jų savo veiklą pateisina 
ateitimi ir siekia parodyti pa
sauliui pavyzdį.

Po organizacinio posėdžio ir 
vakarienės A. Mickūnas pris
tatė filmą apie garsiąją lietuvių 
archeologę Mariją Gimbutienę. 
Filmas supažindino žiūrovus 
ne tik su jos asmenybe, veikla, 
bet pateikė kitų mokslininkų 
vertinimų ir atsiliepimų apie 
Gimbutienės tyrinėjimus ir 
nuopelnus. Po filmo į žiūrovų 
klausimus ir komentarus atsa
kinėjo į konferenciją atvykusi
M. Gimbutienės dukra, Živilė 
Gimbutaitė.

Šeštadienio rytą pradėjo 
Pittsburgo universiteto antro
pologijos doktorantė Neringa 
Klumbytė. Jos tema, skirta Lie
tuvos dabarčiai plačiąja pras
me, skambėjo taip: „Dabarties 
istorijos paraščių žmonės: atsi
minimai apie sovietmetį ir kas
dienybės patirtys kaimo ben
drovėse”. Pranešėja, savo pas
kaitą pradėjusi nuo visiems 
gerai žinomo fakto, jog Lietuvos 
kaimas yra labai pasikeitęs, to
liau tęsė, klausdama, kokį san
tykį jis turi su dabartiniais po
litiniais procesais Lietuvoje.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Santara-Šviesa susiburia 
51-ą kartą.

V. Barkausko muzikos 
premjera. E. Juodvalkės 
poezijai skirtas vakaras.

Verdenės mokytoja.
N. Miliauskaitės poezija.

Leidiniai.
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Trys ateitininkijos didieji
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Tatjana Maceinienė. Ne tik
rovės drumzlėse, o idealo švie
soj. Katalikų pasaulis. Vilnius, 
2004. 240 puslapių, minkštais 
viršeliais. Kaina 19.65 Lt.

Knygos metrikoje rašoma, 
kad joje yra pateikti žymiausių 
bei iškiliausių Lietuvos kultū
rininkų - prof. Juozo Ambraze
vičiaus - Brazaičio, prof. Zeno
no Ivinskio, dr. Juozo Girniaus 
portretai. Jie vadinami ateiti
ninkų herojais tikriausiai todėl, 
kad kilnioje jų veikloje, vardan 
Dievo ir tėvynės, labiausiai at
sispindėjo ateitininkų ideologi
ja, kuria jie pagrindė visų savo 
kūrybinę, visuomeninę ir politi
nę veiklą. Ateitininkų ideologi
ja neturėtų prarasti savo reikš
mės laiko tėkmėje.

Autorė savo knygą skiria tos 
kartos ateitininkams, kurie gy
veno „idealo šviesoj”, kurių viltį 
gaivino meilė ir ištikimybė Die
vui, tautai ir tėvynei. Knygos 
skaitytojas nesupažindinamas 
su pačia autore nei žodžiais, 
nei nuotrauka. Skaitant knygą, 
nesusidaro įspūdis, kad autorė 
tris pagrindinius knygos „vei
kėjus” būtų asmeniškai paži
nojus. Cituojami jų darbai ir 
juos pažinojusių atsiminimai.

„Mes gyvename sunkiais su
nykusios vertybinės sistemos 
laikais. Pasikeitus valstybės or
ganizacijos ir valdymo sistemai, 
neišspręsta vertybių problema 
stovi prieš mus, tarsi nepąju- 
dinama, aklinai užmūryta ir 
nepasiekiama siena, pro kurią 
neregėti mūsų ateities” (psl. 7). 
Pratarmėje teigiama, kad žmo
nės, kurių tikrasis ir pagrindi
nis rūpestis buvo „laimingesnė” 
savos tautos ateitis, vadinosi 
ateitininkai. „Ir nors šis rūpes
tis visada turėtų būti aktualus, 
tačiau dabar jis akivaizdžiai 
nustumtas į audringo mūsų gy
venimo pakraštį. Veikiausiai 
taip atsitiko todėl, kad tikrų 
ateitininkų dabar jau nebėra” 
(psl. 11). Autorė apgailestauja, 
kad ateitininkų dvasia tarsi nu
mirė, o jei ir nenumirė, tai gy
vybė joje rusena, nes jos reiški
masis visuomenėje nejaučiamas 
ir nepastebimas. Ką apie tai 
galėtų, ką norėtų pasakyti da
bartinė Ateitininkų federacija 
Lietuvoje, kurioje susibūrė dau
giau kaip 3,000 energingo jau
nimo?

Neturėdamas aukštų idealų, 
dėl kurių verta pakovoti, galvo
jant apie ateitį, dabartinis žmo
gus, susirūpinęs duonos kąs
niu, dažniausiai sukyla tik 
prieš skurdą, nes savo ateitį jis 
sieja vien tik su materialinėmis 
gėrybėmis, kurios jam tampa 
vertybėmis. Tuo tarpu, autorės 
žodžiais, tikrieji ateitininkai 
niekada nebijojo „eiti prieš sro
vę”, nors ne kartą buvo perse
kiojami, šmeižiami. Su tam tik
ra nostalgija primenama, kad 
jie steigė mokyklas, rašė va
dovėlius, leido laikraščius bei 
žurnalus, skaitė paskaitas, dės
tė universitete, rengė katalikus 
mokytojus, žurnalistus, rašyto
jus, sociologus, jie vadovavo 
katalikiškai akcijai ir aktyviai 
joje dalyvavo. Jie ugdė lietu
višką mokslą ir meną. Pra
sidėjus karui ir pirmąjai so
vietų okupacijai, ateitininkai ir 
kiti Lietuvos patriotai organiza

vo pasipriešinimo okupantams 
pogrindį. „Visos jų pastangos 
buvo skirtos Lietuvos ateičiai, 
kuria jie tikėjo. Todėl jie buvo 
ateitininkai tikrąja ir plačiąja 
šio žodžio prasme, nes ateiti- 
ninkija - tai ne tik jaunųjų or
ganizacija, kaip mano daugelis, 
bet visų ‘gyvos dvasios’ žmonių 
organizacija” (psl. 25). Ar Lie
tuvoje dabar yra tokių ateiti
ninkų, klausia autorė. Klau
simą tuoj pat pati ir atsako: 
„Sakoma, kad yra. Tačiau jų 
balso kažkodėl negirdėti. O juk, 
kaip minėta, ateitininkas - tai 
reformatorius, kuris rūpinasi 
‘geresnio gyvenimo kūrimu ne 
tik sau pačiam, bet ir kūrimu 
visiems geresnio pasaulio’ ” 
(psl. 26). Dar visai neseniai 
ateitininkai reformatoriai gyve
no Lietuvoje ir dirbo Dievo ir 
tėvynės labui. Pratarmė baigia
ma pasiryžimu knygoje rašyti 
apie ateitininkus reformato
rius, kurie tikrai norėjo savo 
paties sukurtoje valstybėje pa
daryti žmonių gyvenimą ir lais
vesnį, ir geresnį, o patį žmogų 
- tobulesnį.

Juozas Brazaitis.

Kilnus šviesuolis

Pradedama prof. Juozu Am- 
brozevičium-Brazaičiu, jį pa
vadinant „Kilniu šviesuoliu”. 
Jam paskirti 73 knygos pusla
piai. „Jis buvo vienas iš iš
kiliausių ateitininkų reformato
rių” (psl. 29). Pastebima, kad jo 
reformatiškos dvasios neužgę- 
sino nei karai, nei okupacijos, 
nei kitos nelaimės bei nusivyli
mai. „Tai patvirtino visa jo vi
suomeninė - apaštališka veikla, 
kai žmogus eini dirbti ten, kur 
reikia, visą savo gyvenimą au
kodamas šios dienos reikalams 
tvarkyti, dirbdamas ne savo as
meniui, bet Dievo ir tėvynės 
vardan, ir už tai nenorėdamas 
ničnieko - nei pinigų, nei val
džios, nei pripažinimo, linkė
damas sau tik vieno, kad nie
kas jo nepastebėtų...” (psl. 96- 
97)

Juozas Brazaitis gimė 1903 
m. gruodžio 9 d. Lietuvoje. Mi
rė 1974 m. lapkričio 28 d. New 
Jersey, JAV. Studįjavo litera
tūrą. Dirbo Lietuvos dienraščio 
redakcįjoje; mokytojavo Aušros 
gimnazijoje, dėstė Vytauto di
džiojo universitete. Buvo Ateiti
ninkų sendraugių sąjungos pir
mininkas. 1941 m. birželio su
kilime Laikinosios vyriausybės 
švietimo ministras, kartu ėjęs 
ir ministro pirmininko parei

gas; VLIK’o politinės komisįjos 
pirmininkas, 1944 m. pasitrau
kęs į Vokietiją, o 1951 m. į JAV. 
Nuo 1952 iki mirties buvo vie
nas Darbininko redaktorių. Re
dagavo žurnalą Į laisvę, kūrė 
Lietuvių fronto bičiulių sąjūdį, 
rengė ir koordinavo jo progra
mą, rašė, redagavo politinius 
memorandumus, knygas, bro
šiūras. Po Juozo Brazaičio mir
ties, Į laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti JAV išleido jo 
Raštus šešiuose tomuose.

Gyvoji Dvasia

Po „Gyvosios dvasios” etikete 
pristatomas prof. Zenonas 
Ivinskis, kuriam paskirti 63 
puslapiai. Jis gimė 1908 m. 
gegužės 25 d., Lietuvoje. Gim
naziją baigė būdamas 17 metų, 
o 24-erių jau gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. „Tai išraiškingi 
faktai, rodantys šio žmogaus 
neabejotiną talentingumą, verž
lumą, užsispyrimą (ne veltui 
žemaitis) ir žinių troškimą” 
(psl. 105). Istorija buvo tikrasis 
Ivinskio pašaukimas, rašo au
torė. „Atrodo, Ivinskis jau nuo 
jaunų dienų suvokė savo pa
šaukimą ir vykdė jį aistringai, 
atsidėjęs siekė jį vykdyti dar ir 
tobulai” (psl. 111). Tuo pačiu 
Ivinskis ne tik nevengė, bet no
riai dalyvavo visuomeniniame, 
o kai reikėjo, ir politiniame 
darbe. Cituojamas Antanas Ma
ceina, teigęs, kad visuomeninis 
darbas buvo vienas iš plačiau
sių Ivinskio veiklos barų.

Būdamas ateitininkas, Ivins
kis įsitraukė į jaunųjų katalikų 
kultūrininkų bei ateitininkų 
sambūrį, aktyviai dalyvavo ren
giant deklaraciją „Į organiškos 
valstybės kūrimą”, kuriant 
dienraštį XX amžius. Ivinskis 
ir jo artimi bičiuliai nesiekė 
naudos sau, visi jų užgyventi 
„turtai” - tai knygos, knygos, 
knygos, kuriose sutilpo Lietu
vos istorija, jos kultūra, filosofi
ja, religįja, jų viltys ir svajonės, 
jų savosios valstybės vizįja.

Ivinskis išvyko iš Lietuvos 
1944 m., kai neteko net men
kiausios vilties, kad likęs tė
vynėje galės ką nors vertinga 
jai padaryti. Iki pat Vytauto 
didžiojo ir Vilniaus universi
tetų uždarymo dėstė istorįją. 
Jis parengė atskirą studiją apie 
Lietuvos istorijos šaltinius. Jis 
daug rašė sukaktuvinėmis pro
gomis. Tie straipsniai sudaro 
pusę Ivinskio nepriklausomoje 
Lietuvoje išspausdintų darbų. 
„Šis straipsnių rašymas tapo

Zenonas Ivinskis.

netgi savotiška misija - ‘palai
kyti lietuvių visuomenėje gyvą 
žvilgsnį savo praeičiai’. Visus 
savo rašinius Ivinskis paremda
vo gausia dokumentine me
džiaga, norėdamas praeities da
lykus pateikti kuo objektyviau” 
(psl. 122).

1944 m. atsidūręs Vokietijoje, 
Ivinskis ėmėsi daugybės vi
suomeninių darbų, dėstė isto
rįją Lietuvių gimnazijoje Niur- 
tingene ir Švabįjos Gmiunde. 
Veikė su ateitininkais. Vėliau 
jis nesutiko užimti lietuvių 
gimnazijos direktoriaus vietos, 
nes jį viliojo Vatikano archy
vai. Jis buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių, patekusių į Vatikano 
archyvų „aruodus” ir čia dirbo 
ištisą dešimtmetį. Jis buvo pa
siryžęs parašyti išsamią Lietu
vos istoriją. Ši jo knyga turėjo 
tapti paminklu „nemariąjai Lie
tuvai”. Knyga jis tarsi norėjo 
pabrėžti, kad Lietuva gyvuos 
per amžius.

1963 jis atsisveikino su Ro
mos archyvų turtais ir pradėjo 
dėstyti Bonos universitete. „Ta
čiau savęs nenuskriaudė, nes 
archyvuose surinktos medžia
gos jau turėjo pakankamai, da
bar reikėjo su ja dirbti” (psl. 
150-151). Ivinskis mirė, ne
spėjęs pastatyti Lietuvos istori
jos „rūmo”, nors, knygos au
torės žodžiais, statyba prasidėjo 
seniai ir niekada nebuvo 
nutrūkusi. Jis mirė Bonoje 
1971 m. gruodžio 24 d.

Ateitininkijos tarnas

Paskutinėje knygos dalyje - 
55 puslapiuose - aprašomas 
„Ateitininkijos tarnas” dr. Juo
zas Girnius. Jo vardas dažnai 
siejamas su lietuvių filosofija. 
„Jis pripažintas vienu reikš
mingiausių Lietuvos mąstytojų, 
šalia St. Šalkauskio ir A. Ma
ceinos” (psl. 167). Mažiau apie 
jį kalbama, kaip apie didį atei
tininką; nedaug kalbama apie 
jį, kaip iškiliausią lietuvių tau
tos kultūrininką bei visuomeni
ninką, kurio vienas pagrindi
nių rūpesčių buvo tautinė iš
tikimybė ir tautinė kultūra.

Į ateitininkų gretas Girnius 
įstojo 1928 m., būdamas 13 me
tų amžiaus. Šios organizacijos 
ideologįja turėjo didelę įtaką jo 
pasaulėžiūros susiformavimui. 
Šios ideologijos kūrėjai buvo to
kie iškilūs ir žymūs veikėjai. 
Trys iš jos vadų - Pr. Dovydai
tis, P. Kuraitis ir St. Šal
kauskis - buvo Girniaus dės
tytojai. „Jų asmenybės buvo 
jam tokios reikšmingos, kad ir 
gyvendamas svetur jis negalėjo 
nuo jų išsivaduoti ir niekada - 
nepamiršti...” (psl. 173).

Autorė spėlioja, kaip būtų su
siklostęs J. Girniaus gyveni
mas, jeigu ne įvykiai, sugriovę 
lietuvių tautos gyvenimą. „Grei
čiausiai jis būtų tapęs tikrų tik
riausiu filosofu, t.y., ‘grynu’ fi
losofu...” (psl. 175). J. Girniaus 
gyvenimą autorė padalina į du 
tarpsnius: Lietuvoje iki lem
tingų 1944 m., ir po to, jau už 
Lietuvos ribų. Lietuvoje jis tvir
tai įsisavino ateitininkų ideolo
gijos pagrindus, kurie padėjo 
kurti savo pasaulėžiūrą. Nuo
dugniai išstudijavęs lietuvių fi
losofus, jis išvyko į užsienį ir 
ten (1936-1938) tobulino savo 
žinias Louvaino, Freiburgo, 
Sorbonos universitetuose. 1939

Juozas Girnius.

m. buvo pašauktas į karinę tar
nybą iki 1940 m. rugpjūčio 1 d. 
Po to dirbo bibliotekoje, moky
tojavo Kauno aklųjų institute. 
1941 m. Laikinoji vyriausybė 
paskyrė jį Vytauto didžiojo uni
versiteto Filosofijos fakulteto 
vyr. asistentu. Jo „antroji mei
lė” buvo literatūra. Suartėjo su 
jaunais poetais, kurie priklausė 
žemininkų-lankininkų kartai - 
K. Bradūnu, V. Mačerniu, A. 
Nyka-Niliūnu.

1944 m. J. Girnius pasitraukė 
iš Lietuvos. Apsisprendimas 
pasirinkti Vakarus tapo Gir
niui tam tikra tragedija, nes jis 
buvo „įaugęs Bavo tauton ne
atplėšiamai”. Kaip tik šis įau
gimas į savo tautą lėmė Gir
niaus gyvenimą ir veiklą sve
tur. Dar prisidėjo gilus kaltės 
jausmas, kad jis, nors ir neno
romis, vis dėlto paliko savo 
tėvynę. „Regis, būtent šis kaltės 
jausmas, kaip ir įaugimas į 
savo tautą, taps savotišku visos 
jo veiklos svetur varikliu” (psl. 
187).

1949 m. Girnius išvyko į 
Ameriką. Jo tarpininkavimu, iš 
Vokietįjos į JAV perkeliami Ai
dai. Ateitininkų federacijos ta
ryba persikėlė į Ameriką 1949 
m. Kiek vėliau ten įsikūrė 
VLIKas. Atsidūręs Amerikoje, 
apie metus gyveno pas pran
ciškonus. Per tą laiką užbaigė 
Lietuvoje pradėtą filosofijos 
daktaro disertaciją apie Karlo 
Jaspero egzistencinę metafi
ziką, kurią apgynė Montrealio 
universitete Kanadoje. 1950 pa
baigoje Girnius persikėlė gy
venti į Bostoną - iki gyvenimo 
pabaigos. Nuo 1952 iki 1969 
buvo Lietuvių enciklopedijos re
daktoriumi. Nuo 1965 m. dar 
prisidėjo Aidų redagavimas, 
„kol infarktas 1980 m. išleido 
pensijon” (psl. 198).

Ateitininkų federacijos vado 
pareigas Girnius ėjo penkerius 
metus (1963-1967). Dažnai va
žinėjo su paskaitomis, dalyvavo 
įvairiose konferencijose, ateiti
ninkų kongresuose, dirbo Lie
tuvių fronto taryboje ir visą 
laiką rašė. Vienas paskutiniųjų 
veikalų, pats didžiausias, buvo 
monografija apie prof. Praną 
Dovydaitį. 1947 m. išleista Lie
tuviškojo charakterio problema. 
Bene plačiausiai žinomos jo 
knygos buvo Tauta ir tautinė 
ištikimybė (1961), Žmogus be 
Dievo (1964) ir Idealas ir laikas 
(1966). Paskutinioji knyga - Pra
nas Kuraitis, išleista 1990 m.

Pabaigos žodyje knygos au
torė kelia klausimą: ar Vakarų 
saulėlydis yra ir Lietuvos sau-

Alfonsas Tyruolis

PO VASAROS VAIŠIŲ

Saulė žaidė gėlėm,
Žaidė vasaros burtais, 
Susitikus bičiuliams 
Šventaragio slėny.

O tos vasaros vaišės
Pilyse, parteriuos, 
Meno, mokslo ir grožio 
Vartuose atkiliuos!

Tos svetingosios vaišės 
Žavingumo žaisme 
Ir brangios praeities 
Taip mielam artume!

Liko ten dienos tos, 
Pilnos saulės, giedros, 
Su rudens srovėmis 
Nubangavę žiemoti.

Kai čia niauksią dangus, 
Švies mums dienos anos, 
Pilnos saulės, giedros, 
Vilniaus bokštuos užmigę!

RUDĖJANT

Gelsta jau lapai. 
Gelsta ir žmonės: 
Anksčiau ar vėliau 
Laikas, kaip vėjas, 
Visus nusineš...

Girdžiu iš kairės
Ir iš dešinės:
Toksjau likimas, 
Tokia jau dalia...

O gal jau ir ne 
(Jiems sakau), 
Jei Kūrėja valia 
Kuria ir atgimimą, 
Ir nemarumą!

RUDENIO SAULĖJ

Rudenio saulėj gal vienąkart 
Prisipažinus reiks prasitart: 
„Už pavasario saulę tave 
Nemažiau myliu širdžia guvia!”

Rudenio saulėj kaupės branda, 
Mums per vasarą ilgą kurta, 
Kai pavasario saulėj andai 
Skleidės ji kaip ankstyvi žiedai.

Rudenio saulėj tyku, ramu, 
Gaivinguoju vėsos dvelkimu 
Ji malšina, kas slėgė kaitra - 
Gal troškimais, kančia ar aistra.

Rudenio saulėj į žiemą eini 
Išbudėt lyg gojam želmeny 
Lig džiugaus atgimimo dienos, 
Tos brangiosios dangaus dovanos!

lėlydis? „Palyginant neseniai 
Lietuva vėl atgavo nepriklau
somybę. Nors laikai pasikeitė, 
bet problemos, kad ir kaip būtų 
keista, vis tos pačios - Lietuvai 
vėl gresia nutautimas, nukrikš- 
čioninimas, suburžuazėjimas” 
(psl. 224). Autorės manymu, 
suklydome, bandydami aklai 
sekti Vakarus. Prarandame 
kažką svarbaus, esmingo, ais
tringai siekdami vien materia
lios civilizacijos gerovės. „Aukš
tas Vakarų materialinės kul
tūros lygis toli gražu negelbsti 
dvasinio skurdo” (psl. 225). Ke
lio į nepriklausomybę pradžioje 
buvo kalbėta apie savosios vals
tybės kūrimą, o apie materia
linius dalykus niekas negalvo
jo. Ilgainiui viskas pasikeitė - 
laisvės troškulį numalšino pa
siekta išorinė nepriklausomybė, 
o norimos gerovės vis dar nebu
vo. „Žmonės pasijuto apgauti, ir

laimės troškulys tapo nesuval
domas. Dvasinis pradas atsi
traukė ir užleido vietą šiurkš
čiai, primityviai materijai” (psl. 
227). Kitas autorės keltas klau
simas - kaip neišnykti Europos 
platybėse, tame tautų „margu
myne”?

TURINYS
Leidinys apie ateitininkijos 
veikėjus.

Nebėra to begalinio laiko 
jausmo.

Žodis turi magišką galią.
Mūzos Rubackytės muzikos 
įrašas. B. Marcinkevičiūtės 
„Antigonė”.

Prof. B. Vaškelio knygos 
sutiktuvės. Leidiniai.
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Sugrįžo į Lietuvą - 
išsvajoti ir laukti

DŽIULJETA KULVIETIENĖ

Rugsėjo mėnesį į tėvų žemę 
Lietuvoje sugrįžo ir amžinąjam 
poilsiui Kaune atgulė Stasio 
Santvara (1902-1991) ir jo sū
naus Algimanto Andriaus Sant
vara (1944-1957) palaikai.

Poetas, dramaturgas, solistas, 
Lietuvos ir išeivijos kultūros 
veikėjas Stasys Santvaras gimė 
Rūsteikonių kaime, Seredžiaus 
valsčiuje, Kauno apskrityje. 
Antrąjam pasauliniam karui 
baigiantis, su žmona ir sūneliu 
ant rankų pasitraukė į Vokie
tiją. 1949 m. su Seimą išvyko į 
JAV.

Literatūros kritikai S. Sant
vara kūrybą priskiria paskuti
niesiems nuosekliausiems poe
tinės Maironio mokyklos atsto
vams, pasitikėjusiems klasi
kinėmis eilėraščio galimybėmis 
ir ieškojusiems modernių gali
mybių aprėpti XX amžiaus 
žmogaus esmę. Gyvenimu ir 
kūryba S. Santvaras niekada 
nebuvo atitolęs nuo Lietuvos ir 
savo tautos likimo. Liga rašy
toją pakirto pačioje Lietuvos At
gimimo pradžioje. S. Santvaras 
buvo palaidotas Bostono Naujo
sios Kalvarįjos kapinėse, šalia 
savo sūnelio Ago, kuriam tė
viškę buvo lemta regėti tik 
kūdikiškomis akimis...

Rašytojos žmonos Alės Sant- 
varienės valia ir pastangomis, 
jos vyro ir sūnaus palaikai su
deginti ir parvežti į Lietuvą, 
kad amžiams atgultų po lietu
viškomis pušaitėmis Kauno Pet
rašiūnų kapinėse. Iš JAV į Lie
tuvą lydėti tėvo ir sūnaus Sant
varų palaikus Alė Santvarienė 
patikėjo Kauno dramos teatro 
aktoriui ir skaitovui Egidijui 
Stancikui - Lietuvoje gyvuo
jančios poeto Stasio Santvara 
brolijos nariui. Ši brolija, kartu 
su Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriumi ir Kauno mies
to Savivaldybe, rūpinosi atsis
veikinimu su rašytoju S. Sant
varų ir jo sūnumi bei jų 
laidotuvių organizavimu.

Atsisveikinimas vyko Šv. Ar- 
kangelo Mykolo (Įgulos) bažny
čioje Kaune. Šv. Mišias aukojo 
Lietuvos kariuomenės vyriau
siasis kepelionas, pulkininkas, 
kunigas Juozas Gražulis, su 
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios klebonu, rektoriumi, 
karo kapelionu, kunigu Tomu 
Karklių ir kunigu Artūru Kaz
lausku. Po šv. Mišių, pasku
tinės pagarbos atidavimo ir at
sisveikinimo, gėlių koridoriu
mi, kurį sudarė pagerbti ir at-

TURINYS

J Lietuvą grįžo poetas Stasys 
Santvaras

Vytautas V. Landsbergis: 
apie vaikų literatūrą.

XXII LB Kultūros tarybos 
premijų šventė ir laureatai: 
radijo darbuotojai, 
žurnalistas, 
tautinių šokių, muzikos, 
dailės. 

sisveikinti atėję kauniečiai, 
miesto svečiai, įvairių organiza
cijų atstovai, urnas su palaikais 
link automobilio nešė S. Sant
vara brolijos nariai - rašytojas 
Robertas Keturakis ir aktorius 
Egidijus Stancikas.

Kauno Petrašiūnų kapinėse 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kau
no skyriaus pirmininkas Petras 
Palilionis sakė:
- Petrašiūnų kapinės Kaune 

vis labiau primena lietuvių tau
tos panteoną. Čia tiek daug di
džių Lietuvos žmonių: įvairių 
profesijų ir amžiaus, palikusių 
ryškų pėdsaką Lietuvos kultū
ros, mokslo, meno ir apskritai 
lietuvių tautos istorijoje. Tai 
iškiliųjų žmonių plejada, papil
doma ir iš išeivijos grįžtančių 
sūnų ir dukrų. Šiandien į 
amžinojo poilsio vietą palydime 
tėvą ir sūnų Santvaras. Kaimo 
rašytojų vardu ypač nuoširdžiai 
dėkoju p. Alei Santvarienei, 
dėkoju Kauno miesto Savival
dybei ir Stasio Santvara brolijai 
už sudarytą galimybę šio iški
laus teatro, operos, literatūros 
veikėjo ir jo sūnaus kapą lanky
ti čia, Lietuvoje.

Atsisveikinimo žodį tarė Lie
tuvos rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Jonas Liniauskas:
- Lietuvos žemė priima savo 

vaikų Algimanto Andriaus San
tvara ir jo tėvo poeto Stasio 
Santvara palaikus. Poeto, sa
vanorio, dramaturgo, kultūros 
ir visuomenės veikėjo - galėtu
mėm vardinti įvairias Stasio 
Santvara gyvenimo datas: 102 
metai praėjo nuo gimimo, 80 
metų nuo pirmojo poezijos rin
kinio Saulėtekio maldos, 70 me
tų kai būdamas 32 m. amžiaus 
baigė Valstybinės operos solisto 
kaijerą, 60 metų kai pasitraukė 
į vakaras, 13 metų praėjo nuo 
testamentinės valios įvykdymo. 
Kai kalbame apie praėjusį žmo
gaus gyvenimą, sunku įvertinti 
kas buvo svarbu arba lemtinga. 
Gal svarbiausia, kad buvo sa
vanoris, dalyvavo Klaipėdos iš
vadavime ir 1923 m. 21 metų 
jaunuoliui buvo įteiktas karių 
kursų brandos atestatas. O gal, 
kad tais pačiais metais para
šyta 4 paveikslų drama - poe
ma „Saulytė”? Gal libretas Mi
ko Petrausko ir Jurgio Karpa
vičiaus operai „Eglė žalčių ka
ralienė”? O gal yra svarbiau, 
kad būdamas emigracijoje su 
kolegomis atkūrė lietuvių rašy
tojų draugiją, kuri gyva ir kles
ti iki šiol? Ne mažiau už sce
ninius vaidmenis, poezijos rin
kinius, už rašytojų suvažia
vimų organizavimus ir kovą už 
lietuviško teatro chorų, mo
kyklų įkūrimą, yra mums svar
bu, kad susitiko savo gyvenimo 
draugę ir meilę - Eleną. Tik jos 
meilė atskraidino poeto Stasio 
Santvara ir jų sūnaus Algiman
to Andriaus palaikus į tėvų 
žemę. Leiskite Lietuvos rašy
tojų sąjungos vardu nuoširdžiai 
padėkoti p. Elenai, dėkoju Kau
no m. Savivaldybei, visiems 
poeto Stasio Santvara draugijos 
nariams ir bičiuliams. Lieka 
šviesi viltis, kad Lietuvos pąjū- 
ryje atgis poeto Stasio Santvara 
vila, į kurią vasaroti ir kurti 

kadais susirinkdavo visų sričių 
menininkai, kompozitoriai, ak
toriai, dainininkai, dailininkai 
ir rašytojai. Reikia pastangų, 
kad ši viltis, šis poeto noras at
gytų-

Kauno miesto mero pavaduo
tojas Erikas Tamašauskas:
- Šiandien pagerbiame mūsų 

žymaus visuomenės veikėjo, 
dramaturgo ir poeto Stasio 
Santvara atminimą. Tai išties 
simboliška, kad jis sugrįžta į 
savo Tėvynę, dėl kurios laisvės 
savanoriu kovojo nepriklauso
mybės kovose, kuriai skyrė 
įvairiapusį savo talentą ir kū
rybines galias. S. Santvara as
menybėje stebina tarp kūrėjų 
itin retai pasitaikantis platus 
užmojų ir raiškos ratas. S. 
Santvaras paliko ryškius profe
sionalius pėdsakus solinio dai
navimo, dramaturgijos, poezi
jos, literatūros kritikos srityse. 
Priverstas kurti toli nuo tė
vynės, S. Santvaras išliko vie
nas ryškiausių ir produktyviau
sių išeivijos kūrėjų. Stasys San
tvaras sugrįžo į tėvynę. Grįžo 
su savu dvasiniu pasauliu, su 
savo neužmirštamais kūriniais. 
Ir su sūnumi... Džiugu, kad S. 
Santvaras tampa mūsų taures
nio, kilnesnio gyvenimo simbo
liu ir pavyzdžiu. Nuoširdžiai 
dėkoju visiems pasišventė
liams, kurie jautė ir matė šio 
kūrėjo išskirtinumą ir savo pas
tangomis neleido užmiršti jo 
gyvenimo ir kūrybos.

S. Santvara brolijos narys 
poetas Robertas Keturakis:
- Dabar čia - Lietuvoje ir ten, 

rytinėje Atlanto pakrantėje, kur 
dar tik vos vos pradėjo brėkšti, 
ištirpsta tylus atodūsis: išsipil
dė... Ir mes suprantame ką tai 
reiškia... Šiandien mes visi dar 
kartą patvirtinome, kad S. 
Santvaras sąžiningai priėmė ir 
vykdė XX amžiaus jam patikėtą 
misiją: išlikti pačiam, išsaugoti 
tėvynę ir Dievą širdyje, saugoti 
šeimą, apginti ir išauginti, pa
drąsinti ir įdiegti gilią savi
garbą, mylėti ir gerbti - kaip 
gerbiama gyvybę dovanojusi 
motina - viską, kas šioje že
mėje mdms dovanota Vieš
paties. Visą laiką išsaugojęs 
gilų garbės jausmą S. Santva
ras yra ne vien tik meno 
žmogus, bet ir lietuvybės puo
selėtojas. Niekuomet nelaikė 
savęs vadu, nesiekė teisėjo 
vaidmens ir pranašo misija ne
traukė jo ne todėl, kad neturėjo 
tokio pašaukimo. Kaip poetas 
jis žinojo vieną pašaukimą: gin
ti savo tautos teisę šiame pa
saulyje laisvai ir garbingai, liu
dyti savo tėvynės dvasinę gel
mę ir jos slaptingas galias. 
Kaip tyraširdis žmogus, jis 
tiesą mokėjo sakyti atvirai, ne- 
puošė jos visažinio ornamen
tais, tvirtai jos, kad ir kokia 
skaudi ji būtų. Melas jam buvo 
svetimas ir atkarus kaip išda
vystė. Niūriais tėvynei metais 
be pesimizmo Lietuvai kylant į 
atgimimą, jis buvo tvirtas lem
tingais tėvynainiams ir artimie
siems momentais, stoiškai 
pakėlęs netektis, S. Santvaras 
nuo pat jaunystės rėmėsi kilniu 
pozityvizmu. Nukelta į 2 psl.

VAKARE

Baisus tas tuščias vakaras
Be jokių žiburių,
Kur eiti, kad visi namai išvaikščioti,
Kur pasidėt, kad nieko neturiu? —

Kaip gatvės valkata, svyruoju
Tamsių alėjų pakraščiais, —
Kaip beprotis, netekęs supratimo galios, kliedu
Ties tavo namo rytmečiais. —

Išeitum pažiūrėt, kaip gęsta paskutinės žvaigždės, 
Bet niekuomet neišeini, —
Išeitum pamatyt, kaip išsidraikę mano žvilgsniai, 
Bet niekuomet neini...

Baisus tas tuščias vakaras
Be jokių žiburių.
Kur eiti, kad visi namai išvaikščioti,
Kur pasidėt, kad nieko neturiu?

TAMSIAJAM KAMBARY

Tamsiajam savo kambary
Užsidegiau vaškinę žvakę,
Pašėlus gyvastis dar blaškos manyje,
Bet aš nesuvaikau, kur mano mintys lekia.

Giedrioji praeitis auksiniais vartais pasipuošė,
Bet nesugrįžti ten jau niekados, — 
Ateinančių dienų nežinomas likimas 
Dabar jau man kasdien giedos.

Giedos tą liūdną, niaurią giesmę,
Kad neregėsiu tų laikų,
Kur motina tebuvo ilgesys ir saulė,
Kur svajos kilo lig žvaigždžių takų.

Giedos, kaip tas graudusis laidotuvių varpas, 
Užliedamos miškus, pakalnes, saulės šviesą, 
Prislėgdamas rankas,
Kurių jau niekad jokion viltin nebeištiesi...

Tamsiajam savo kambary
Užsidegiau vaškinę žvakę.
Dar blaškosi gyvybė manyje,
Bet aš nesuvaikau, kur mano mintys lekia.

REGĖJIMAI

Pakalnėj žydi sodai ir kviečių laukai, 
Pakalnėj rūksta kaminai ir upės teka------
Kodėl, o nerime, tu širdį man draskai,
Kodėl akmenimis užgriovei džiaugsmo taką?

Su liūdesiu atplaukia dainos iš kaimų:
Tai broliai žengia vargo lydimi ir šaukia laimę,
Tai klykia vanagai viršuj pilkų namų,
Tai vėjai atpučia audras ir atneša mirimo baimę...

Šalie, kurioj supilti sentėvių kapai, 
Kurioj aš kūdikio akim regėjau saulę, 
Kokia nualinta, liūdna ir bėdina tapai, 
Su kokiu sielvartu eini per šį pasaulį!..

Daug juodvarnių pakilo ant miškų,
Daug rankų alkanų išsitiesė į tavo klėtį------
Ir viltis neša debesys rudens taku,
Ir rožių pumpurai nepradeda žydėti...

Tamsa baisi, tamsa baisesnė kaip mirtis, 
Atnešti gali amžiną ir klaikią naktį------
Nustoja žavesio dangus, nustoja žavesio buitis, 
Kai nėr šviesos, kai laisve širdys nebegali plakti...

Pavasari, toksai gražus jaunatvėj ir sapne, 
Pabūk dar mūsų tarpe ir gaivinki skurdžią sėją------
Te sielininkų dainos bus linksmesnės Nemune, 
Tebunda sakalai ir rytmečio giesmė garsėja!..

ALGIMANTUI

Atbėk tuo prieangio taku —
Atbėk, sūnel! Atbėki — neregėta laimė tu!
Ku-kū! Ku-kū!
Atbėk tuo prieangio taku!

Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų,
Kad niekur nepaklystum tu!
Ku-kū! Ku-kū! —
Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų!

Ir saulė teapjuosia deimantų lanku,
Kad nematytum tų baisių naktų!
Ku-kū! Ku-kū!—
Ir saulė teapjuosia deimantų lanku!

Ant rudenio lapų rašysim, 
Kentėjom jau gana, gana!
Rašysim, kad lengviau širdy pasidarytų, 
Kad kiltų ir netiltų aimana, —

Kad kiltų ir netiltų mūsų žodžiai,
Kad belstų jie į dvaro didžiojo vartus: 
Karaliau, lai greičiau naktis praeina, 
Namo lai grįžta varganas žmogus!

Atidari langai. 1959 m.

Stasys Santvaras

Stasys Santvaras skaito savo poeziją.

Toli, toli nuo Lietuvos laukų 
Pradėjai žemės laiptais kopti tu! 
Ku-kū! Ku-kū! —
Toli, toli nuo Lietuvos laukų!

Kaip miela bus ir kaip puiku,
Kai bėgsi panerio dainuojančiu krantu!
Ku-kū! Ku-kū! —
Kaip miela bus ir kaip puiku!

Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų,
Kad niekur neprapultum tu!
Ku-kū! Ku-kū! —
Lai spindi žvaigždės iš dangaus langų!

PASIŠNEKĖJIMAS SU MIRTIMI

Kai šarka sodo medyje praneš apie nelauktą viešnią,
Kai dalgio pustymą išgirsiu aš palangėj —
Prie durų pastatysiu raumeningus sargus, 
Ir tu galėsi dantimis ir kaulais žvangyt...

Gyvenimo alyvą ir leliją daržuose ne tu pasėjai, 
Padangėsna paukščius ne tu paleidai------
Neturi teisės gyvastį atimt jokie teisėjai, 
Kol noriu, kad šviesa bučiuotų veidą...

Bet jeigu tu išgąsdinsi sargybą,
Jei tu pritaikysi raktus prie mano vartų — 
Iš patalynės taip baltos kaip sniegas aš pakilsiu 
Tau šį nuolankų ir mandagų žodį tartų: —

Madame, jei mano kalendoriaus paskutinis lapas nudrėkstas, 
Tai aš prašau, aš nuoširdžiai dar noriu —
Išeit į miestą, nueiti į spaustuvę
Ir išsispausdinti dar šimtą kalendorių...

ANT RUDENIO LAPŲ

Ant rudenio lapų rašysim,
Jau popierio nėra!
Tokia mėlynė per padangę driekias,
Tokia vėsi giedra!

Ir ilgesio eibė krūtinėj,
Ak, ilgesio gūdaus,
Kad nėr ant Nemuno to laumių lenkto tilto,
Kad nėr čia tikrojo žmogaus...

Kam sielvartą tu beatvertum —
Besieliai gyvieji — praraja tikra------
Keleiviui vandenio ir duonos jie pavydi, 
Giedresnio spindulio veiduos nėra...
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Vėlinių temomis...
Stasys Santvaras

Vinco Natkevičiaus penktosioms
• • • •mirties mėtinėms

STANISLAVAS PONIŠKA1T1SPRIE MOTINOS KAPO

Mamyte, tu grižai į šaltą žemę
Toli, anapus vandenų...
Nors kančią man lemtis rūsčioji lemia — 
Širdy ant kapo meilės žiedus sodinu...

Aš vieną palikau Tave gyvent ir mirti — 
Audroj paklydo mylimas sūnus - - 
Būties krantai pradėjo griūt ir irti, 
Ar mirė su tavim ir rūpestis kilnus?..

Kaip stinga man, motule, tavo glamonėlių, 
Paguodos, meilės ir tavų dienų! - 
Širdim palaimą tavo aš minėsiu, 
Ieškosiu tavo žvilgsnių, gėrio sklidinų...

Tikiu, regi tu mano sopulingą dalią, 
Girdi atodūsius juodom naktim. —
Ak, vėtros sudrumstė godas, kaip girią žalią, 
Rytojus graso nežinia ir prapultim...

Mamyte, tu esi tik žemės sauja
Toli, kur tvyro ūkana - -
Bet siela meilę ir maldas tau atnašauja, 
Širdy, lyg saulė, spindi man tik tu viena...

RAUDOS

I

Nors dienom naktim tavęs ieškosiu,
Barsiu rūsčią savo dalią -
Niekur, niekur aš tavęs nerasiu,
Mano žemių žiedeli, mano erdvių saulele...

Tiek žalių pakalnių žemėj žydi,
Tiek žvaigždžių padangių mėly —
Tu tik akmenio raidėm spindėsi
Seno miesto pakalnės nežymiam pakraštėly...

Gal tu verksi ten, gal tu raudosi,
Gal naktų naktis budėsi, -
Kol, tave bešaukdamas, nuvysiu,
Tartum diemedis rudens šaltam pavėsy...

Graudžiai, graudžiai sodo paukštė ūbaus,
Ašarom nuplauks antelė__
Niekur, niekur aš tavęs nerasiu,
Mano žemių žiedeli, mano erdvių saulele...

II

Pajūrio smėlį žarstė tavo liekni piršteliai,
Pajūrio vėjas su žuvėdrom skrido pro šalį - - 
Dabar tokia liūdna rudens padangė, 
Smiltim užpilta gęsta tavų akių ugnelė...

Tu vieną palikai mane vidury naktelės
Braidyt varge, kaip šaltam ir juodam purvynėly - -
Ir bėga, bėga mano liūdnas kelias,
Ir aš brendu per ašaras, lyg per vandenėlį...

Pajūrio smėlį grįš žarstyti dausų saulelė,
Pajūrio vėjas su žuvėdrom lėks vėl pro šalį, -
Tik tu negrįši niekad saulės laukti,
Tu niekad nežydėsi, manų laukų rugeli...

III

Atbėgs pavasario žiedais apkaišyti žirgai, 
Linksmi vaikų balsai aidės ties palangės plentu, - 
Tik niekad neišgirsiu tavo džiaugsmingo balso, 
Niekad namo nebeparbėgsi tu.

Žaliuoju vynu pasigers vasarojų laukai,
Būtim apsvaigę paukščiai nardys žydriuoju skliautu, — 
Tik niekad saulės nematysiu tavajam žvilgsny, 
Niekad namo nebeparbėgsi tu.

Auksinėm varsom apsirengs rudeniniai miškai, 
Gaivi giedra plazdės ant mėlynų upių krantų, - 
Tik niekad mudu nematysim auksinių girių, 
Niekad namo nebeparbėgsi tu.

Kaip pernai sutirpo, sutirps sidabriniai ledai, 
Pavasaris ir vėl aidės ties palangės plentu, - 
Tik niekad neišgirsiu tavo džiaugsmingo balso, 
Niekad namo nesugrįši tu...

Aukso taurė, 1962

Žodis „didis” ne visada 
reiškia tą patį, ką „išgarsėjęs” 
ar „įžymus”. Didieji žmonės yra 
savitos asmenybės, nors ki
tiems jie gali būti ir visai neži
nomi. Įžymybės aureolė anaip
tol nėra vienintelis tikrasis as
mens veiklos rodiklis. Tokia 
mintimi Lietuvių išeivijos insti
tuto direktorius prof. Egidijus 
Aleksandravičius apibūdino lie
tuvių išeivijos kultūros ir vi
suomenės veikėją V. Natkevičių 
(1918-1999), kurio penktųjų 
mirties metinių proga birželio 
22 d. buvo surengtas atminimo 
vakaras minėtame institute. 
Kreipdamasis į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės menę susi
rinkusius V. Natkevičiaus arti
muosius, pažįstamus ir bendra
minčius, direktorius pasidžiau
gė, kad Lietuvių išeivijos insti
tute formuojasi savotiška ben
druomenė, į kurią susitelkę, 
žmonės puoselėja lietuvių egzo
do asmenybių atminimą ir 
išties gerai suvokia, ką per il
gus dešimtmečius lietuvių kul
tūras labui yra nuveikę svetur 
atsidūrę tautiečiai. Minėjimo 
dalyviams prof. E. Aleksandra
vičius pristatė literatūrologuos, 
filosofuos ir istorijos žinovus, 
pakviestus pasidalyti savo min
timis ir žiniomis apie V. Natke
vičių, jo kultūrinę bei visuome
ninę veiklą. Pranešimus skaitė 
dr. D. Kuizinienė, M. Drunga, 
dr. L. Saldukas ir dr. M. Bloz
nelis. Savo prisiminimais dali
josi V. Natkevičiaus žmona Ire
na.

Viena iš šio atminimo vakaro 
rengėjų literatūrologė dr. Dalia 
Kuizinienė pažymėjo, jog 2002 
m. „Aidų” leidykloje išleistas V. 
Natkevičiaus straipsnių filoso
finiais, literatūrologiniais, vi
suomenės bei politikos klau

Geležinio vilko skulptūra Vasario 16-osios gimnazijoje. 
Ramunės Kubiliūtės nuotrauka.

simais rinkinys, pavadintas 
Plyksniai ateitin, - tai bene 
pirmoji galimybė skaitytojams 
Lietuvoje deramai susipažinti 
su šia šviesia asmenybe. Kaip 
ir kitų išeivijos atstovų, V. Nat
kevičiaus gyvenimas ir veikla 
yra padalyti į du tarpsnius - 
tėvynėje ir svetur. Jaunystė, 
studijų metai prabėgo Lietu
voje: mokėsi Vilkaviškio gim
nazijoje, vėliau - Kauno Vytau
to Didžiojo universitete' studi
javo lietuvių kalbą įr literatūrą 
bei filosofiją. Antrojo pasaulinio 
karo metais mokytojavo Alytaus 
ir Kauno gimnazijose. 1944 m. 
pasitraukė iš Lietuvos ir apsis
tojo Vokietijoje. Filosofijos stu
dijas tęsė Tiubingeno universi
tete, mokytojavo Vasario 
16-osios gimnazijoje Hutten- 
felde, ilgus metus (1967-1980) 
buvo šios gimnazijos direktoriu
mi. Be to, nuo 1972 m. dėstė 
dar ir lietuvių kalbą bei lite
ratūrą Frankfurto universitete. 
Šie biografiniai faktai tarsi 
įrėmina V. Natkevičiaus vi
suomeninius užmojus. Jis akty
viai dalyvavo ateitininkų veik
loje, buvo ateitininkų organiza
cijų vadovu. Tai, kad nuo 1954 
m. Europoje buvo pradėta reng
ti Lietuviškųjų studijų savaites, 
buvo didžiulis V. Natkevičiaus 
nuopelnas - jis buvo vienas iš 
aktyviausių rengėjų, paskaiti
ninkų ir moderatorių. Atkūrus 
nepriklausomybę, V. Natke
vičius su žmona Irena nuolat 
lankydavosi Lietuvoje. Mielai ir 
aktyviai dalyvaudavo moks
linėse konferencijose, įvairiuo
se literatūriniuose renginiuose, 
skaitė paskaitų Vilniaus uni
versitete. Bičiuliavosi su dauge
liu įžymių kultūrininkų (pvz., 
Vaidotu Dauniu, Viktorija Dau
jotyte), su kuriais susipažino 

Europos Lietuviškųjų studijų 
savaičių metu ir kitomis progo
mis tiek Lietuvoje, tiek ir Euro
poje.

Kaip kultūros ir literatūros 
tyrinėtojas, V. Natkevičius su
brendo išeivijoje, kur ir buvo 
parašyti pagrindiniai straips
niai, skirti literatūros, filosofi
jos, visuomenės ir politikos te
momis. V. Natkevičius tęsė 
savo kolegos, netgi mokytojo 
Jono Griniaus puoselėtą verti
nimo tradiciją. Aptardamas li
teratūros kūrinius, vadovavosi 
vertybiniais matais, moralės ir 
tautiškumo nuostatomis. Tie
sai, gėriui ir grožiui kaip pama
tinėms vertybėms ir būtiniems 
kūrybos principams skyrė 
straipsnį „Didžiųjų vertybių 
problema”.

V. Natkevičių, kaip litera
tūros tyrinėtoją, bene labiausiai 
domino lietuvių literatūros kla
sika (K. Donelaitis, Maironis, 
J. Aistis, J. Baltrušaitis, V. 
Mykolaitis - Putinas, M. 
Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana 
ir kt.) ir lietuvių išeivių kūryba 
(V. Ramono ir A. Vaičiulaičio 
beletristika, P. Orintaitės ro
manai, A. Jasmanto - Maceinos 
lyrika ir kt.). Savo straipsnius 
ji daugiausia skelbė Aidų kul
tūros žurnale, Draugo kultūri
niame priede ir Europos lietu
vyje. Be to, V. Natkevičius rašė 
ir apie Lietuvos šiuolaikinių 
autorių kūrybą. Visiškai kitu - 
neideologizuotu - žvilgsniu gi
linosi į sovietmečiu kurtą 
prozą. Didžiausias V. Nat
kevičius darbas - tai monogra
fija apie Joną Grinių. Neatsi
tiktinai V. Natkevičius atsto
vauja „griniškajai” kūrybos ver
tinimo linkmei, vadovaudama
sis filosofijos ir literatūros san
dūros perspektyva. Jaučiama J. 
Griniaus išplėtotos grožio sam
pratos ir meno estetikos atrami
nių taškų įtaka. V. Natkevičius 
kaip ir J. Grinius atstovauja 
krikščioniškojo humanizmo 
idealams. Jiems būdinga ir 
panaši literatūros kritikos sam
prata. Tai estetinės intuicijos ir 
objektyvizmo dermė. J. Gri
niaus ir V. Natkevičiaus dėmesio 
centre neretai atsidurdavo tie 
patys autoriai, kurių kūryboje 
puoselėjamas krikščioniškasis 
humanizmas.

V. Natkevičius buvo gerai 
išstudijavęs fenomenologinę 
Max Scheler filosofiją, ieškojo 
šio filosofo minties atspindžių 
ir poveikio lietuvių filosofų vei
kaluose. Daugelyje straipsnių 
nuolat ieškojo paralelių tarp 
Vakarų ir lietuvių filosofinės 
minties. Viename filosofinių 
straipsnių palygino A. Macei
nos ir H. G. Gadamer kalbos fi
losofijas. Filosofiniu žvilgsniu 
V. Natkevičius atsigręžė ir į kai 
kurių rašytojų kūrybą, pvz., 
Jasmanto (A. Maceinos), V. My
kolaičio-Putino, J. Baltrušai
čio, V. Mačernio poeziją. Kūry
boje visų pirma reikia ieškoti 
religinių, dorinių ir tautinių 
vertybių - tai V. Natkevičiaus - 
žmogaus ir literatūros tyrinė
tojo - nuostata bei išeities 
taškas.

V. Natkevičius buvo visumos 
ieškotojas. Žmogus ir jo kūryba

Vincas Natkevičius.

- tai tarsi vienas nedalomas pa
saulis. Rašydamas apie Mai
ronį, K. Donelaitį, Vaižgantą, 
jis nuolat ieško sąsajų tarp jų 
charakterių, asmeninio gyveni
mo vingių ir jų kūrybos. Be to, 
tyrinėdamas autorius, patyru
sius įvairias įtakas, V. Natke
vičius ne tik siekė atpažinti va
karietiškų ir rytietiškų tradi
cijų atspindžius, bet ir bandė 
įžvelgti tai, kas yra esmingiau
sia. Štai straipsnyje apie J. Bal
trušaitį jis rašo: „Apskritai va
karietiškoji dvasia laimi Bal
trušaičio lyrikoj, nes joje do
minuoja valingasis, kūrybinga
sis žmogus, kuris stato Dievo 
nebaigtą šventyklą, nepalauž
tas skausmo ir nevilties, kelia 
rankas aukštyn, jungdamas 
Žemę su Dangumi”.

Pasak dr. D. Kuizinienės, V. 
Natkevičių kaip asmenybę, be
ne taikliausiai apibūdina Vikto
rija Daujotytė, asmeniškai pa
žinojusi šį išeivijos lietuvį ir 
parašiusi įvadą Lietuvoje iš
leistam jo straipsnių rinkiniui 
Plyksniai ateitin: „Religingu
mas, pasaulėžiūros tvirtumas, 
nuoseklumas, pareigingumas, 
patriotizmas, įsipareigojimai 
tautai ir jos kultūrai, - visa tai 
būdinga Natkevičiui. Bet tai 
viršutinis, principų sluoksnis. 
Viduje - jautrus, užsidegantis, 
emociniu reagavimu išduodan
tis su menu, kūryba susijusią 
prigimtį. Palankus žmonėms, 
žvelgęs į naujai sutiktą su sim
patija, bandydamas suprasti, 
bet neskubėdamas atsiverti. (...) 
palankus talentingiems, inte
lektualiai pajėgiems žmonėms; 
kaip mokytojas — ypač jau
niems”.

Pasak filosofo, žurnalisto ir 
visuomenės analitiko Mykolo 
Drangos, V. Natkevičius pašau
kimo požiūriu buvo visų pirma 
mokytojas. Tai liudija ir jo 
mokslinė bei visuomeninė veik
la, ir tiesioginis pedagoginis 
darbas. M. Drunga atkreipė 
dėmesį į glaudžias V. Natke
vičiaus sąsajas su unikaliu lie
tuvių išeivių bendruomnės Vo

kietijoje indėliu į lietuvybės 
puoselėjimo užmojį. V. Natke
vičius 13 metų buvo vienintelės 
išeivijoje leituviškos mokymo 
įstaigos - Vasario 16-osios gim
nazijos - direktoriumi. Antras 
svarbus dalykas, kuriam šiemet 
sukanka penkiasdešimt metų, - 
tai Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitės. Tarp šių savaičių 
sumanytojų ir uoliausių daly
vių buvo V. Natkevičius ir jo 
bendraminčiai, kaip Kajetonas 
Čeginskas ir Alina Grinienė. 
Nors katalikai intelektualai lie
tuvių bendruomenėje Vokieti
joje dažnai skyrėsi ne tik cha
rakteriu, bet ir idėjomis, vis 
dėlto sugebėdavo susitelkti ben
dram tikslui toje pačioje katali
kiškoje šeimoje. Va. Nat
kevičius tarsi įkūnija tą tole
rancijos, atvirumo kritikai ir 
bendruomeniškumo dvasią. Jis 
buvo taikintojas — mokėjo 
įžvelgti gėrį net ir smerktiname 
dalyke. Antra vertus, neveng
davo pareikšti ir kritinių pas
tabų, jei turėdavo kitokią nuo
monę. Tai tikro mokytojo 
nuostata - skatinti mokinius
tikrovę vertinti visapusiškai. 
M. Drunga pažymėjo, kad V.
Natkevičius išdrįso pakritikuo
ti ir savo mokytoją J. Grinių, 
nors šiaip jį gerbė ir daug ko iš
jo mokėsi. Nukelta į 2 psl.

TURINYS

Prisimenant išėjusiuosius. 
Švietėjo ir visuomenininko 
sukaktis.

Kazys Sekmakas: žymus 
lietuvis mokslininkas

Šv. Kazimiero garbinimas 
ir ikonografija Lietuvoje. 
Paryžiuje paroda, skirta 
A. J.Greimui. Nori įamžinti 
Kalevo sūnų.

Leidiniai.
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Donelaičio metai Karaliaučiaus krašte
JONAS ČESNAVIČUJS

Šiais metais sukako dvi da
tos, susijusios su lietuvių pa
saulietinės literatūros pradi
ninku Kristijonu Donelaičiu - 
290 metų nuo jo gimimo ir 25 
metai, kai jo parapijoje - Tol
minkiemyje - buvo įkurtas me
morialinis muziejus. O šių 
metų rugsėjo 25 d. Gumbinėje 
didžiam lietuvių tautos dainiui 
buvo atidengtas paminklas. Ir 
visos šios datos buvo iškilmin
gai paminėtos jo gimtajame 
krašte, - buvusioje Mažojoje 
Lietuvoje: Lazdynėliuose (gimė 
1714 m.), Gumbinėje (krikšty
tas), Tolminkiemyje (37 metus 
buvo šios parapįjos klebonas).

Besimokydamas Karaliau
čiaus universitete, K. Donelai
tis gerai išmoko vokiečių kalbą, 
tačiau nepasidavė germanizaci
jos įtakai. Grįžęs į gimtuosius 
kraštus, žadino tautos atspa
rumą, jos dorovę, orumą prieš 
kylantį germeinizacijos pavojų. 
O pavojus buvo didžiulis, nes 
lietuvius Rusijos imperijos da
lyje taip pat veikė asimiliacįja. 
Čia sparčiai buvo vykdoma po
lonizacija ir rusifikacija.

Po universiteto baigimo jis 
buvo paskirtas į Stalupėnus. Čia 
nuo 1740 m. tarnavo bažnytinio 
choro vadovu ir giedojimo mo
kytoju, o nuo 1742 m. buvo pas
kirtas mokyklos rektoriumi (va
dovu). Tačiau po metų su Sta
lupėnais atsisveikino ir buvo 
paskirtas į Tolminkiemį (mano
ma, kad pavadinimas kilęs nuo 
„Tolmino kiemas”) pastoriumi. 
Šiame gražiame kalvotame Na
druvos kampelyje kur, ko gero, 
ant kalvelės buvo senameldžių 
alka, teka Šventainės upelis ir 
Rominta. Tuo metu, po siautu- 
sio maro ir pirmųjų kolonizaci
jos bangų, lietuviai šioje para-' 
pįjoje sudarė apie pusę 
gyventojų. Ir anais laikais šį 
kraštą pasiekdavo dideli pavo
jai. Štai 1757 m. įsibrovusi Ru
sijos kariuomenė užėmė ne tik 
Karaliaučių, bet ir Berlyną. Ji 
pasitraukė tik 1762 m. Tuomet 
Donelaičių šeimai teko slapsty
tis Romintos girioje.

Donelaitis Tolminkiemyje

Tolminkiemyje K. Donelaitis 
buvo gerbiamas, dorai vykdė 
savo ganytojiškas pareigas, su
gyveno su šeima ir parapijie
čiais. Buvo žinomas kaip me
chanikas - praktikavo fizikos 
darbus (optiniai prietaisai), pa
sigamino muzikos instrumentų. 
Sodino ir skiepįjo vaismedžius 
ir, svarbiausia, iš meilės savo 
kraštui atsidėjo grožinei kūry
bai. Čia jo sukurta poetinė tvir
tovė Metai - stipresnė už impe
rinių valstybių griaunamąjį 
ginklą.

Labai gaila, kad šis kūrinys 
viešumon atsiskleidė pavėluo
tai. Palaipsniui juo buvo vis la
biau domimasi. Po L. Rėzos (Vil
helmo Humbolto paskatinto) 
išspausdinimo (1818 m., lietu
vių ir vokiečių kalba), jo šešios 
pasakėčios išspausdinamos Vil
niuje (1829, ten pat ištrauka iš 
„Rudenio gėrybių”). Po to vo
kiečių kalbininkai A. Schlei- 
cher (1865, S. Peterburgas) ir 
F. Nesselmann (1869 m. su ver
timu į vokiečių kalbą, Kara
liaučiuje). Jų dėka K. Donelaičio 
tekstai pradėti naudoti mokyk
liniuose lietuvių kalbos va
dovėliuose.

Pirmieji lietuviai, susirūpinę 
Metų leidimu, buvo M. Jankus 
(1891 m., Tilžė); kunigai A. Bur
ba ir A. Milukas (1987 m., 
JAV); J. Šliupas (1914 m., Vil
nius); J. Ambrazevičius (1939, 
1940 ir 1941); A. Žirgulis (1956 
m., Vilnius). O 1977 m. Vilniuje 
buvo išleistas išsamus K. Done
laičio Raštų tomas.

K. Donelaičio kūryba įgavo 
didžiulę tarptautinę reikšmę. 
Pastaruoju laiku jo kūryba iš
versta į daugelį pasaulio kalbų. 
Be jau minėtų L. Rėzos ir F. 
Nesselmann, Metų vertimą į 
vokiečių kalbą paskelbė Pa- 
sarg (1894 m.), M. Burenzygas 
(1866). Apie,dešimtį kartų Me
tus į rusų kalbą vertė ir pas
kelbė D. Brodskis (Vilnius, 
Maskva, S. Peterburgas). 
Anglų kalba paskelbė N. Raste
nis (1967 m.) ir P. Tempertas 
(1985 m.). K. Donelaičio Metai 
išversti į latvių, lenkų, gudų, 
ukrainiečių, gruzinų, čekų, 
vengrų, švedų ir armėnų kal
bas. Jo kūryba priskirta prie 
žymiausių pasaulinės kūrybos 
paveldo UNESCO sąrašuose.

Susirūpinta įamžinti 
Donelaičio atminimą

K. Donelaičio atminimo įam
žinimu buvo susirūpinta jau
19-o amžiaus pabaigoje. Jau 
1896 m., F. Tetzner pastango
mis, Lazdynėlių dvarininkų so
de buvo pašventintas paminkli
nis akmuo. Iškilmėse dalyvavo 
„Birutės” lietuvninkų draugįja. 
Dar buvo sumanymas pastatyti 
paminklą ant Rambyno kalno, 
tačiau kilęs Pirmasis pasauli
nis karas tuos planus sužlugdė. 
Nacių valdymo metais Tolmin
kiemio atminimas buvo už
gniaužtas. O po Antrojo pasau
linio karo čia pasikeitė gyven
tojų etninė sudėtis — visiškai ne
beliko vietinių gyventojų. Nau
jai atsikrausčiusiems ne tas 
rūpėjo. Tik palaipsniui, slen
kant metams, kai prie LSSR 
Mokslų akademįjos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
buvo sukurta Nuolatinė Kristi
jono Donelaičio komisija, reika
lai vėl pajudėjo į priekį. K. Do
nelaičio atminimo darbams 
Tolminkiemyje buvo paskirtas 
šiuo metu gerai žinomas archi
tektas, archeologas, restaurato
rius, paminklosaugininkas, dau
gelio publikacįjų autorius ir vi
suomenininkas, Kristijono Do
nelaičio draugijos pirmininkas 
dr. Napalys Kitkauskas. Jis su
projektavo ir K. Donelaičio me
morialą Tolminkiemyje ir Laz
dynėliuose, ir tai ne vieninte
liai jo darbai. Vilniaus arkika
tedra, Žemutinė pilis - jo kas
dieninio rūpesčio objektai.

Tačiau, minint Tolminkiemio 
muziejaus 25-metį, štai ką jis 
papasakojo: „1964 metais suka
ko 250 metų nuo Kristijono Do
nelaičio gimtadienio. Ta sukak
tis buvo minima Lietuvoje, 
Maskvoje ir UNESCO. K. Do
nelaitis buvo išgarsintas vi
same pasaulyje.

Kaip žinoma, jis buvo būrų 
gynėjas. Metuose rašė apie jų 
vargus. Tuo metu tai buvo ma
dinga. O iki tol jis buvo 
nuskriaustas. Reikėjo sukurti 
muziejų. Užsienyje tokia aktua
lija pro šalį nepraeina. Bet tuo
met Tolminkiemyje dar nebu-

Archeologo V. Urbanavičiaus sukurtas skulptūrinis dokumentinis Kristi
jono Donelaičio portretas (originalas stovi Tolminkiemio bažnyčios- 
muziejaus kriptoje).

vo atlikti nei tyrinėjimai, nei 
paruošti projektai. 1964 m. 
prieš stovėjusią bažnyčią buvo 
galima pastatyti tik paminklinį 
Etkmenį. Tuomet bažnyčios buvo 
likę tik kone pamatai. Buvo 
žemės krūva, apaugusi krū
mais. Sienų aukštis kai kur 
buvo tik iki krūtinės ir jas 
reikėjo atkasti ir nustatyti, kur 
stovėjo stulpai. 1967 m. vasarą 
atvyko ekspedicįja. Jos sudėtyje 
buvo Mokslų akademijos at
stovų, Vilniaus universiteto 
studentai. Buvo kasinėjama 
puseintros savaitės. Buvo nusta
tyta, kur rėmėsi atramos ir kiti 
dalykai. Prie altoriaus buvo at
kasti dviejų mums žinomų 
žmonių palaikai. Pagal daugelį 
požymių buvo nustatyta, kas 
skirtina Kristįjonui Donelai
čiui, kas atmonui T. Ruigiui, su 
kuriuo Kristijonas Donelaitis 
turėjo nemažai problemų. Jų 
palaikai ir dabar palaidoti vie
nas šalia kito toje pačioje krip
toje, tik nenurodant antro, nes 
jis nebuvo K. Donelaičio drau
gas.

Atkasus pamatus, buvo pra
dėti bažnyčios atstatymo dar
bai. Kai projektas buvo pa
ruoštas 1970-71 m. ir 1971 m. 
rudenį bažnyčia buvo pradėta 
atstatinėti. Pagal tą projektu 
bažnyčios atstatymo darbai 
buvo baigti 1979 m. spalio 11d. 
O šių metų spalio 16 d. mes 
minėjome bažnyčios - muzie
jaus 25- mėtį.

Na, o kada buvo atstatyta, 
restauruota bažnyčia, nustatė
me, kad yra dar vienas namas, 
susijęs su Kristijonu Done
laičiu - klebonįja. Ta klebonija 
buvo nesugriauta, bet labai ap
leista. Tuo metu ten gyveno 
šešios atBikėlusios šeimos. Ten 
pat vištos, eintys... Kai mes su
sirūpinome ir šiuo pastatu, rei
kalai taip pat pajudėjo ir išėjo 
daug geriau negu galėjome 
tikėtis. Jeigu tą pastatą būtume 
nustatę dar prieš 1964-uosius, 

mums niekas nebūtų leidęs at
statyti bažnyčios. Muziejų būtų 
pasiūlyta įkurti buvusioje kle
bonijoje. Tai atskleidė Kostas 
Korsakas dar prieš muziejaus 
atidarymą, pareikšdamas prie
kaištą dėl sąmoningai įvykdy
tos apgavystės.

Mes dirbome, plušome, iš 
griuvėsių atstatėme sugriautą 
bažnyčią. Kai kam būtų pakakę 
muziejų įsteigti buvusioje kle
bonijoje, o bažnyčia taip ir būtų 
likusi neatstatyta.

Tik 1979 m., kai buvo atidary
ta bažnyčia - muziejus, galuti
nai išaiškėjo, kad tai tikrai yra 
klebonija. Kadangi ji buvo labai 
apgailėtinos būklės (prikaltų 
lentų lubos, tinkuotos sienos...), 
iš jos reikėjo iškeldinti šeimas. 
Dėl to didelių problemų nebu
vo, nes žmonės pradėjo išsikelti 
patys. Buvo manoma, kad pas
tatą reikės nugriauti. Tuo tar
pu mes, lietuviai, ėmėme rašyti 
laiškus į Kultūros ministeriją, 
Karaliaučių (Kaliningrade), jog 
tai yra didelės reikšmės kul
tūros objektas. Tvirtinome, kad 
jį būtina sutvarkyti - restau
ruoti. O kai buvo gautas sutiki
mas, apmatavome, padarėme 
brėžinius. Dabar ten medinės 
sijos, sudėjome senoviškus lan
gus, ornamentuotas duris. Vis
kas turėjo būti taip, kaip to 
meto Mažojoje Lietuvoje pasitu
rinčių žmonių būstuose. Ir ne 
tik pasiturinčių, bet ir būrų ar
chitektūroje buvo panaudojama 
ornamentika. Atkurti teko 
viską, net ir spalvas. Tas dar
bas buvo baigtas per šv. 
Kalėdas.

Po savaitės, 1989 m. sausio 1 
d., buvo kitas Kristįjono Done
laičio jubiliejus - 275-ojo gim
tadienio minėjimas. 1964 m. 
buvo - 250-asis, 1979 m. - 
265-asis 2004 m. - 290-asis 
gimtadienis ir muziejaus 
25-mečio minėjimas. Tokia 
chronologija. Ir tokia istorija. 
Valdžioms sutikus, bažnyčia

Paminklinis akmuo Kristijono Donelaičio gimtinėje Lazdynėliuose.

Restauruota klebonija Tolminkiemyje. Šiame name gyveno Kristijonas Donelaitis.

buvo atstatyta. Čia reikia pas
tebėti tas palankias aplinkybes, 
kad tuo metu buvo vykdoma 
„tautų draugystės” politika. 
Mes jiems primindavome, kas 
jiems A. Puškinas, L. Tolstojus, 
ir kad lietuviai taip pat turi 
iškilų poetą - Kristijoną Done
laitį. Tuo pačiu buvo pasisako
ma prieš vokiečių, kryžiuočių 
ekspansiją. Šiuo laiku tai buvo 
palankus momentas.

Bet va, klebonija ilgą laiką 
buvo tuščia. Ir tik dabar, po
15-os metų pradėjome gaminti 
baldus. Jie kuriami pagal 18-ojo 
amžiaus pavyzdžius. Pusė bal
dų jau sugabenta. Likusius dar 
reikia padaryti. Nors šiuo metu 
klebonija dažnai uždaryta, ta
čiau viename jos gale įrengtas 
muziejaus direktorės kabinetas, 
yra keletas etatų, veikia šil
dymas, priiminėjamas ekskursi- 

JOS .

Kelionė į „Prūsus”

Dar išvakarėse pasiruošę ke
lionei, ankstyvą rytą pasiekėme 
Kybartus. Neilgai trukus buvo 
atlikti valstybinės sienos kirti
mo formalumai, ir mes Eitkū
nuose. Tik ne tuose, prieška
riniuose, o pokario. Ir nebuvo 
mums tai labai svetima, nes 
visi gerai prisimename soviet
mečio aplinką, tvarką ir pa
pročius. Dešinėje tebestovėjo 

apgriauta, ne, ne kryžiuočių pi
lis, o bažnyčia. Ir nors ji buvo 
be stogo, apleista, jos raudonų 
plytų liekanos išsiskyrė iš 
aplinkinių, taip pat apleistų, 
perdažytų, apgriautų statinių. 
Ji dar priminė buvusią didybę. 
Manau, tas, nors ir apleistas, 
meno kūrinys kiekvienam ke
leiviui sužadina kažkokį griū
ties skausmą, karo metų ar toli
mesnės praeities vaizdelį. Mes 
skubėjome, nes prieš iškilmes 
Tolminkiemyje sutarėme už
sukti į Gumbinę apžiūrėti nau
jai pastatyto (dar tik prieš tris 
savaites, rugsėjo 25 d.) pa
minklo Kristijonui Donelai
čiui. Gamta rudens spalvų 
mums nešykštėjo, o vėsus oras 
ir blyškūs saulės spinduliai 
teikė ramybę. Riedėjome tais 
pačiais Prūsų Lietuvos keliais, 
tik jau ne bruko, bet asfaltuo
tais, kadaise medžiais apsodin
tais. O laukuose jau niekur ne
matėme vienkiemių ir laukai 
stokojo darbo rankų.

Na, o Gumbinėje nudžiugo
me. Stovėjo jis ramiai žvelg
damas į tolumą. Ir gėlių 
puokštės pagarbą teikė. Trum
pai luktelėjome eilėje, kad 
galėtume nusifotografuoti ir pa
traukėme į Lazdynėlius. Dar iš 
tolo mus nudžiugino gražiai 
žaliuojantis ąžuolynėlis. Štai ir 
paminklinis akmuo. Kažkas nu
bėgo pamatuoti ąžuolėlių ka

mienus (jų 275). Kažkiek pa
tvarkėme, nusifotografavome. 
O kol klausėmės dr. Napalio 
Kitkausko prisiminimų, su
laukėme ir kitų šventės dalyvių 
- Algirdo Karmilavičiaus gru
pės su Karaliaučiaus 35-o 
licėjaus, 4-os ir 48-os vidurinės 
mokyklos moksleiviais. Iš vi
so apie pusšimčio, tarp kurių 
buvo ir poetė Rūta Leonovą.

Toliau - Tolminkiemis. Vis
kas vyko punktualiai. Čia mūsų 
jau laukė kiti renginio dalyviai.

Pradžioje apžvelgėme aplin
ką. Iš visko labiausiai išsis
kyrė kalvoje tarp medžių sto
vinti graži balta bažnyčia.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Čia įmintos Kristijono 
Donelaičio pėdos.

Naujas Jurgos Ivanauskaitės 
romanas.

JAV LB Kultūros tarybos 
Premijų šventė.

Paskirtos Lietuvių rašytojų 
draugijos premijos.
Susipažinkime su Audre. 
Trijų Janavičių knygos Lietu
vos Rašytojų klube.
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XI Teatro festivalis — kultūrinių tradicijų tąsa
VITALIJA PULOKIENE

Pirmasis lietuviškas 
spektaklis išeivijoje

Pirmasis teatrinis pasirody
mas išeivijoje, tai pirmųjų JAV 
emigrantų bandymas savo jaus
mus tėvynei, patriotizmo dva
sią išreikšti per meną. 1889 m. 
gruodžio 31 d. Plymouth, PA, 
įvyko pirmas vaidinimas. Tai 
buvo laikraščio Vienybė lietuv
ninkų redaktoriaus Antano 
Turskio drama „Be sumenės, 
arba kaip ant svieto einasi”. Pa
grindinė pjesės tema - lietuvio 
emigranto gyvenimas, konflik
tas - dviejų ūkininkų asmeni
niai santykiai, jų likimai Ame
rikoje bei grįžimas Lietuvon.

Po šio spektaklio, turėjusio 
didelį pasisekimą, garsas apie 
lietuvišką teatro grupę pasklido 
po visas lietuvių kolonijas 
Amerikoje. Taip savaime išsi
vystė poreikis statyti sceninius 
veikalus ir jau 1892 m. Čikagos 
lietuviai įsteigė pirmąją teatro 
draugiją.

Pirmasis Teatro festivalis

Kadangi teatro grupės stei
gėsi visoje Amerikoje, kilo min
tis kartą per metus suburti vi
sas grupes pasirodymui, pava
dinus tokį renginį Teatro 
festivaliu.

1968 m. lapkričio 27 - gruo
džio 1 d. įvyko pirmasis Teatro 
festivalis. Anot tuometinio JAV 
LB 'Kultūros fondo pirmininko 
Anatolijaus Kairio, išeivijos 
Teatro festivalių idėja sumany
ta ir įgyvendinta ne konkuren
cijai ir ne tautinei reprezentaci
jai, o darbo paskatai ir išeivijos 
kultūrinei veiklai pagyvinti.

I Teatro festivalis vyko 
Čikagos Jaunimo centre. Jame 
dalyvavo Čikagos LB Jaunimo 
teatras, Clevelando „Vaidila”, 
Detroito Dramos sambūris, Ha
miltono „Aukuras”, Los Ange
les Dramos sambūris ir Čikagos 
Šaulių scenos grupė.

Anatolijus Kairys, I Teatro 
festivalyje pasakęs kalbą, taik
liai pažymėjo, jog „auka ir dar
bas yra didesnės vertybės už 

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai. Žemai iš kairės: Daina Žemaitaitytė ir Aušra Venckutė; sėdi: Jolanta 
Jonutytė, Ema Dovydaitienė, režisierius Algimantas Žemaitaitis, Juozas Pupius; stovi: Sigutė Mikutaitytė- 
Miller, Rolandas Žukauskas, Raiša Urbanienė, Sigitas Šniras. „Pilietybės godos” spektaklyje dar dalyvauja 
Artūras Čėsna.

„Žaltvykslės” „Kampelio” veikėjai. Sėdi priekyje — Tomas Umbrasas; II eil. iš kairės: Linas Umbrasas, 
režisierė Ilona Čiapaitė, Sigitas Gūdis, Giedrė Gillespie, Monika Adomaitytė; III eil.: Elena Bartasevičiūtė, Greta 
Germanaitė (dar vaidins Dalia Cidzikaitė).

kalbas ir pažadus, ir galbūt ne 
šie autoriai bus pakviesti atsto
vauti lietuvių dramaturgijai, 
tačiau tai yra tautinės kultūros 
ugdymas”. I Teatro festivalis 
praėjo sėkmingai, šviesaus 
idealizmo ir jaunatviško entu
ziazmo nuotaikoje.

Šiais metais, JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės 
Marijos Remienės organizuoja
mas, Teatro festivalis skaičiuos 
jau XI sezoną.

XI Teatro festivalis

Viskas mūsuose keičiasi, kaip 
ir patys žmonės. Šiandien su
tikti tokių entuziastų, kaip 
prieš 40 metų, ne taip paprasta. 
Nukreipę savo gyvenimo tiks
lus ir vertybes į materializmą, 
nebeturime laiko kultūriniam 
ir dvasiniam tobulėjimui. Ypač 
altruistiniam. Tiksliau, žmonių 
entuaziastų atsiranda, tačiau 
tie, kuriems tai skirta - meno 
vartotojų - vis mažiau.

O gal priešingai? Tai patir
sime šiųmetiniame Teatro fes
tivalyje, kuris vyks lapkričio 
26-28 d. Čikagoje, Jaunimo 
centre.

Dalyviai

Amerikos lietuvių teatrų 
sambūriai, informuoti apie vyk
siantį šiais metais festivalį, no
riai atsiliepė į JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkės 
Marijos Remienės prašymą 
pranešti apie dalyvavimą. 
Būsimiems dalyviams kilo dau
gybė klausimų, kuriuos derino 
festivalio organizacinis komite
tas.

XI Teatro festivalis, kaip ir 
prieš tai vykę, turės vertinimo 
komisįją ir apdovanos „Oska
rais” geriausią režisierių, akto
rių, pjesę, antraeilio vaidmens 
aktorių ir aktorę. Komisiją su
daro: aktorė Julija Dantienė, 
aktorius ir režisierius iš Lietu
vos Viktoras Valašinas bei po
etė, teatro sambūrio „Žaltvyks
lė” aktorė Eglė Juodvalkė.

Pradžioje norą dalyvauti fes-

,,Baltic Theatre" grupė, New York, NY, dalyvausianti XI Teatro festivalyje. Iš kairės: Ramūnas Martinkėnas, Vi
lija Bukelskytė, Lena Gilbert, Vaidas Sederevičius, Robertą Žilinskaitė, režisierius Gintautas Jaras (stovi), Laura 
Baranauskaitė, Vesta Jansonaitė, Tadas Alinskas, Kristina Meškauskaitė, Vita Jakulevičiūtė, Martynas Ivinskas. 

Algio Norvllos nuotrauka.

tivalyje pareiškė net 8 teatrai iš 
Amerikos ir Kanados. Dėl tos 
priežasties režisieriai buvo 
prašomi pasirinkti trumpas vie
naveiksmes pjeses, kad visi 
galėtų pasirodyti per tris festi
valiui skirtas dienas. Tačiau, ž.
ląikui bėgant, atrodo, norinčių 
skaičius atsisijojo. Taigi, ką 
matys žiūrovai Teatro festiva
lyje šiais metais?

Los Angeles Dramos 
sambūris atvyksta su 

komedija

Jei nieko neatsitiks, Los An
geles dramos sambūris daly
vaus Teatro festivalyje Čika
goje, - patvirtino Los Angeles 
teatro režisierius Algimantas 
Žemaitaitis. Teatralai šiuo me
tu repetuoja ir ruošia Teatro 
festivaliui pristatyti spektaklį, 
pagal Anatolijaus Kairio pre
mijuotą pjesę „Pilietybė”. Tai 
komedija, kurią režisierius pri
taikė ir perkrikštijo „Pilietybės 
godos”.

„Pilietybės godos” - trijų 

veiksmų komedija. Veiksmas 
vyksta šių dienų Amerikoje. 
Prieš metus iš Lietuvos į JAV 
atvykusi jauna pora - Aras ir 
Lilė, gauna iš Natūralizacijos 
įstaigos pranešimą, kad 30 
dienų bėgyje turi palikti Ame
riką ir išvykti į Lietuvą. O čia 
ir prasideda veiksmų seka, kur 
per parą laiko jiems būtina ras
ti būdą pasilikti. Kokius 
žmones jie sutinka, į kokias si
tuacijas patenka, sužinosite, 
pasižiūrėję nuotaikingą kome
diją „Pilietybės godos”.

Pjesėje vaidina 8 aktoriai: 
Artūras Česna, Jolanta Janu- 
tytė, Sigutė Mikutaitytė, Juo
zas Pupius, Raiša Urbanienė, 
Aušra Venckutė, Rolandas. Žu
kauskas, Daina Žemaitaitytė.

Čikagos „Žaltvykslė” 
rodys tragikomediją

Čikagos dramos sambūris 
„Žaltvykslė” repetuoja ir Teatro 
festivalyje parodys premjerą - 
latvių dramaturgo Ūglis Seglis 
vienaveiksmę pjesę „Kampe

lis”. Pagrindiniai pjesės 
veikėjai - jaunavedžiai iš skir
tingų porų - užstringa lifte, 
kur ir vyksta veiksmas. Įstrigę 
tarp laiko ir erdvės, jie pradeda 
kalbėtis. Juk kiekvienas mūsų 
turi savo kampelį, kuriame 
atranda ir pažįsta „tikrąjį” 
save. Aplinkui verda realus gy
venimas, tačiau ar užteks jėgų 
šiems žmonėms eiti prieš sro
vę? Kas žino?

Pagrindinius vaidmenis atlie
ka: gabi jauna aktorė Dalia Cid- 
zikaitė, čikagiečių gerai 
įvertinta pernai metais maty
tame Tennessee Williams spek
taklyje „Pasmerkti namai”, kur 
taip pat atliko pagrindinį vaid
menį, ir Tomas Umbrasas. Ma
sinėse scenose vaidina: Monika 
Adomaitytė, Greta Gernianaitė, 
Linas Umbrasas, Sigitas Gūdis, 
Elena Bartasevičiūtė, Giedrė 
Griškėtaitė-Gillespie. Režisierė 
- Ilona Čiapaitė, kuri dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie spek
taklio kūrimo: Arūnui Žentikui, 
Linai Bulovaitei, Irenai Grigas,

Viktoras Valašinas su Rūta Staliliūnaite spektaklyje „Smėlio kalavijai”.

Giedrei Vaičekauskaitei bei 
Juozui ir Mildai.

New Yorko „Baltų teatras” 
žiūrovams parodys 

miuziklą!

Neseniai susibūrę teatro pro
fesionalai ir mėgėjai iš New 
Yorko į Čikagą atvyksta „ne 
pėsti”. Jie rodys miuziklą, pa
statytą pagal žymaus lietuvių 
kultūros veikėjo, dramaturgo 
Kazio Sajos pjesę „Savaitgalio 
romanas arba Palangos Liūtas”.

Pjesės veiksmas vyksta Pa
langoje, gal Miami, Floridoje, o 
gal dar kažkur kitur, kur šilta 
saulė, žydra jūra, meilė ir nuo
jauta nuotykio, kuris būtinai 
įvyks...

Ponios Kopūstelevičienės vi
loje poilsiauja ponia Magda, 
jaunas gydytojas Vikis ir Leo
nardas Liutkus, dėl savo nuola
tinių nuotykių pramintas Pa
langos Liūtu. Meilės trikam
piuose persipina Magda, Liut
kus, Vikis, Kristina ir netikėtai 
atvažiavęs Magdos vyras Rapo
las Vabalas. O kur dar begalės 
merginų, besisukiojančių ir 
gundančių kiekvieną, pasiruo
šusį meilės nuotykiui.

K. Sajos dramaturgijoje, kaip 
ir režisieriaus G. Jaro stato
mame spektaklyje - komedijos 
žanras daug gilesnis ir subtiles
nis negu buitinė komedija. Cha
rakteriai stipriai šaržuoti, sar
kazmas, lyg aštrūs spygliai, 
smelkiasi ir dūria. Spektaklio
tūrinys - nelaimėlių laimė, 
meilė, emocijų puokštė, kuri 
atrodo vienadienė ir nieko ne
verta. Kita vertus - tai amžina 
ištikimybės, žmogiškųjų santy
kių ir savęs ieškojimo drama.

Aktoriai - Tadas Alinskas, 
Martynas Ivinskas, Vita Jakule- 
vičiūtė, Vesta Jansonaitė, 
Ramūnas Martinkėnas, Vaidas 
Sederevičius, Juventas Telsins- 
kas, Vita Tarutaitė - šoka, dai
nuoja, improvizuoja.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS

XI Teatro festivalis.

Čikagos lietuvių teatro 
istorijos akimirkos.

I Detroitą sugrįžo lietuviškas 
teatras. Leidiniai.

Žmogus, kuris mėgsta piešti 
varnas. Tarptautinio projekto 
pabaigtuvės. Evos Labutytės 
pomirtinė grafikos paroda.
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Kiekvienas autorius numiršta,
o skaitytojas — amžinai gyvas

Lietuvis rašytojas šiuolaikinės literatūros 
festivalyje Čikagoje

Š.m. lapkričio 14-15 d. Čika
goje vyko Eurąpos šiuolaikinės 
literatūros festivalis. Jame da
lyvavo rašytojai iš Lietuvos, 
Austruos, Vokietijos, Italijos, 
Nyderlandų ir Ispanijos. Lietu
vai atstovavo rašytojas Vytau
tas Martinkus.

Lapkričio 15 d., pirmadienį, 
Čikagos Cultural Centre Lietu
vos rašytojas, kartu su Nyder
landų ir Ispanijos autoriais, pri
statė savo kūrybą,

Vytautas Martinkus (g. 1943 
m.) rašo noveles, apysakas, ro
manus, literatūros kritikos 
straipsnius, filosofines esė. Iš
leidęs 12 knygų. Atgimimo ir 
pirmaisiais atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės metais 
(1988-1994) vadovavo Lietuvos 
rašytojų sąjungai. Dabar yra 
Vilniaus pedagoginio universi
teto Lietuvių literatūros kate
dros vedėjas, Lietuvos meno 
kūrėjų asociacijos pirmininkas, 
Lietuvos rašytojų sąjungos val
dybos, Pasaulinės lituanistų 
bendrijos, Lietuvos lyginamo
sios literatūros asociacijos, Lie
tuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos narys.

2003 m. V. Martinkus apdo
vanotas Vyriausybės meno pre
mija ir ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Karininko kryžiumi. 
Už romaną Simonija 1997 m. 
jam skirta J. Paukštelio litera
tūrinė premija; už romaną Me
džioklė draustinyje — 1985 m. 
Valstybės premija. V. Martin- 
kaus kūryba išversta į 16 pa
saulio kalbų. Rašytojo kūryba 
šliejasi prie intelektualinės lie
tuvių prozos atšakos, kurioje 
vyrauja analitinė nuostata, ieš
kojimų dvasia.

Su rašytoju Vytautu Martin- 
kumi kalbasi PLB Lituanistikos 
katedros Illinois universitete 
(Čikagoje) vadovė prof. Violeta 
Kelertienė.

—Mielas Vytautai, mes pa
žįstami jau geras ketvirtis 
šimtmečio. Mūsų pažintis 
prasidėjo nuo to, kai mano 
teta iš vidurio Lietuvos kai
mo (matyt, ir iš jos pavel
dėjau literatūrinį skonį) at
siuntė Tavo pirmąjį romaną 
Akmenys, kuriuo aš labai 
susižavėjau. Tada pagalvo
jau, kad Lietuvoje tikrai yra 
geru prozininku. Tiesa, 
anksčiau buvau skaičiusi ir 
1966-ju „sąmonės srauto” 
rašytojus, bet Tavo romanas 
man paliko didesnį įspūdį. 
Tuo metu jau buvau Lygina
mosios literatūros magis- 
trantūroje ir, kaip ir dabar, 
sirgau prozos žanru, turėjau 
tvirtą savo nuomonę, kas 
yra modernu, ir kas ne. Ta
vo romane įžvelgiau dalykų, 
kurie man padvelkė moder
numu: išlaikyta vientisa 
įvaizdžiu sistema, subtilios 
potekstės, net ir jaunatviš
kas maištas (tiesa, ne tiesio
giai prieš sistemą, prieš 
gamtos niokojimą, bet vis 
tiek maištas). Kaip dabar Tu 
vertini šią savo knygą? Gal 
gali ką nors pasakyti apie 
jos genezę?

—Seniai bevarčiau Akmenų 

puslapius. Tu gal teisi, pabrėž
dama šito romano vietą mano 
prozoje. Vytautas Kubilius, per
skaitęs jo pirmąjį (mašinraščio) 
variantą, pasakė, kad, matyt, 
esu rašęs romaną, bet romano 
„nėra”. Romano struktūrai 
trūksta ir to, ir ano. Aš ir pats 
žinojau modernaus romano teo
riją, labai mėgau Faulkner, 
Joyce, Dostojevskį. Teisintis, 
kad nerašiau romano, buvo 
kvaila, mano ambicijos buvo su
žadintos, neliko nieko kito, kaip 
priimti jo, griežtojo mano skai
tytojo ir kritiko, iššūkį: užmiršti 
Akmenis, kaip apysaką, ir rašy
ti romaną. Taip atsirado antra
sis mašinraščio variantas, jau 
romanas. Man buvo dvidešimt 
septyneri.

Nemanau, kad anuometinis 
skaitytojas perkando sudėtingą 
romano struktūrą, jo prasmių 
riešutą, visas, kaip anuomet sa
kydavome, potekstes. Man buvo 
ir netikėta, ir labai džiugu dėl 
Tavojo dėmesio šitai knygai. 
Berods, Akiračiuose paskelbta 
Tavoji recenzįja savo įžvalgomis 
liko nepralenkta. Beje, mane su 
šituo romanu sveikino Juozas 
Keliuotis. Man, nepažįstamam 
jaunam autoriui, jis net at
siuntė savo nuotrauką su kom
plimentais.

Kiekvienoje knygoje galima 
ieškoti ir rasti autoriaus patir
ties, jo biografijos pėdsakų. Esa
ma jų ir Akmenyse. Romano 
„nervas” — kriticizmas (galima 
jį vadinti ir „maištu”), užvaldęs 
mane studijų metais. Kauno po
litechnikos institute, kaip ir vi
soje sovietijoje, komjaunuoliai 
ir komunistai, nesidrovėdami 
viešai prausė (t.y., svarstė, auk
lėjo, baudė) kiekvieną, kuris ne
paklusdavo „komunizmo staty
tojų moralės kodeksui”. Buvo 
madinga teisti ne tik litera
tūrinių kūrinių personažus, bet 
ir gyvus žmones. O teisėjų togo
mis apsivilkdavo toli gražu ne 
dorieji, ne teisuoliai. Labai ak
tualūs buvo asmenybės tapatu
mo (kaip sakytume šiandien), 
jos vidinio autonomiškumo, va
lios laisvės arba nepriklauso
mybės klausimai. Kas aš? Kodėl 
aš toks? Ką galiu? Pats buvau 
suskilęs, susidvejinęs. Maišta
vau, bet sąmoningai rinkausi 
viešą literato kaijerą, galimybę 
studijuoti filosofiją, estetiką. 
Šiandien tai vertintina, kaip ko
laboravimas su okupacine val
džia, ir dėl to, be abejo, gėda, 
tačiau anuomet man kur kas 
svarbesnis atrodė esąs sinteti
nis, visų įsivaizduojamų galimy
bių realizavimas, kuriame svar
biausia — tik mano paties jun
tamas dvasinis stuburas, pu
siausvyra. Jau buvau spėjęs pa
tirti, kad 1956-1957 m., kai aš, 
trylikmetis, su keliais savo ben
draklasiais gimnazijoje atsišau
kimais kviečiau su okupacine 
valdžia kovoti rimtai, ginklu, 
mano maištas nebuvo nei efek
tyvus, nei vienintelė manoji 
„negalimybės galimybė”. Taigi 
Žilvinas iš Akmenų išreiškė, 
modeliavo, metaforizavo maksi
malius etinius ir kitokius mano 
siekinius. Jis — mano Don Ki-

Rašyt. Vytautas Martinkus.

chotas, bet jau ne tiek pagal 
Servantes, kiek pagal Grušą, 
Borgess ir Foucault. Mano die
nų žmogus - voras, „verpiantis” 
savo galimybių tinklą.

—Nors ši knyga daug at
garsio tuomet ir nesusilau
kė, bet iki šių dienų turėtų 
garsiai skambėti romane ar
chitekto Žilvino pasakytas 
„Ne”. Po to išėjo kelios kny
gos, kurias iš laiko perspek
tyvos vadinčiau „socializmo 
dailinimo” pastangomis. Tai 
būtų Vėtrungė šeimos šven
tei, Medžioklė draustinyje ir 
gal dar viena kita. Ar būtų 
galima jas taip praminti? Ar 
jos neatspindėjo kokios nors 
vilties visuomenėje, partijo
je, ar šiaip tarp bičiulių, kad 
socializmas gali turėti žmo
gišką veidą? O jeigu ne, tai 
kokią vietą jose užėmė pra- 
moninės-gamybinės temos?

—Patikėk, Violeta, nors gal ir 
nelengva tuo patikėti: „pramo- 
ninė-gamybinė” tema man sve
tima. Bent aš pats jos niekada 
nelaikiau svarbia. Pažinau 
technologijų pasaulį geriau nei 
mano kolegos rašytojai, baigę 
filologines studijas. Mačiau jį iš 
vidaus, ir puikiai suvokiau jo 
sąlygojamas ribas humanistiko- 
je, jo gimdomas sielos dalies ir 
jos, kaip visumos, antinomijas. 
Sakyčiau, technikos fetišas, iš 
jo gimstanti technokratįja, buvo 
tikras XX a. maras, savo viena
šališkumu ne mažiau įspūdin
gas nei, pavyzdžiui, Freud psi
choanalizė.

Niekur nedingo to maro baci
los ir šiandien. Tuo atžvilgiu 
mane galėtų suprasti nebent 
Ramūnas Klimas (deja, jau mi
ręs), Icchokas Meras arba Arvy
das Šliogeris. Tie, kurie patys 
yra „uostę” inžinerijos mokslų. 
Žinoję, kas iš tikrųjų yra „fizi- 

'kų” ir „lyrikų” ginčas.
■ Tačiau yra temos kontekstai.

Sovietmečiu viskas buvo ma
tuojama ir net grindžiama „ga
myba”. Tokia buvo Markso ideo
logija. Konjunktūriniuose svar
stymuose anuometinėje Lietu
voje „gamybinės” temos įvardi
nimas buvo „saugiklis”, būdas 
nukreipti cenzorių dėmesį nuo 
kitų teksto dalykų. Konjunk
tūrinio dėmesio labiausiai buvo 
paliesta Medžioklė draustinyje-. 
romanas pelnė „gamybininkų” 
premįją, nors jis yra ir antiga- 
mybinis, ir net antisocialistinis, 
jeigu socializmą vertinsime, 
kaip socialinį eksperimentą, dėl 
kurio sėkmės niekas asmeniš
kai neprisiima atsakomybės. 

Siela yra pasaulis. Ji yra am
žinas draustinis. Aš į tą romaną 
sudėjau kai kurių pagrindinių 
marksizmo stereotipų ir sovieti- 
jos kritiką. Vyliausi parašęs 
idėjų dramos romaną, tegu ir 
prisidengęs naivios, filosofijai 
ar sociologijai tolimos, pasako
tojos moters kauke.

Tai buvo romanas, kurio pa
sirodymo laukiau su smagia 
baime: ar išleis, ar išleidę neuž
draus? Neuždraudė, net pagyrė. 
(Tiesa, iš leidyklos buvo atėjęs 
gandas, kad reikės keisti pava
dinimą, mat, buvo išsigąsta bui
tinės asociacijos — lietuviškos 
kompartįjos CK sekretoriui 
Lionginui Šepečiui per medžio
klę konkrečiame draustinyje 
šūviu iš šautuvo buvo sužeista 
akis). Bet, jeigu išleido, tai gal? 
Tu teisi: nebuvo knyga pakan
kamai maištinga, vidinis mano 
cenzorius nesnaudė, kai ką pa
dailino.

Man visada rūpėjo tik viena 
— kūrybos tema. Sakyčiau, tas 
pats „Aš” galimybių fenomenas. 
Kurį laiką jaunystėje sirgau Ni- 
koląjaus Berdiajevo knygos Kū
rybos filosofija apžavais. Ji tik
rai man svarbi, nes artima kul
tūros, aksiologijos, meno ir lite
ratūros filosofuos bei kitoms 
amžinoms literatūros temoms.

Dėl „vilties visuomenėje”, 
„žmogiško socializmo veido”: 
taip, matyt, būta. Be vilties 
sunku, be „veido” niekada ir 
niekur, net pragare, nesi. Net ir 
teorijose, ir tąsias visas pats 
savo protu mėginau tikrinti. 
Tik to proto gal nepakankamai 
turėta. Su uošviu buvau susi
ginčijęs, kad išnarstysiu visą 
marksizmą ir neomarksizmą, 
bet surasiu kontraargumentų 
prieš jo žodžius, kad žmogus iš 
prigimties — egoistas, o ne al
truistas, prieš jo Juodą” pesi
mizmą dėl rusiškojo socializmo 
varianto, dėl kruvino totalita
rizmo.

Ar tokių minėtų atšvaistų 
esama Vėtrungėje? Tik labai ne
daug, formalių, iš dalies.

Apysakoje naratorius pasa
koja apie technologinę sėkmę 
viename sovietinių ūkių. Sovie
tinėje Lietuvoje tikrai būta ke
lių ar keliolikos „pavyzdinių ga
mybinių ūkių”, tačiau technolo
ginės ir buitinės socialinės „pa
žangos” fonas apysakoje yra są
lygiškas, dekoratyvus, tik kon
trapunktas pasąmonės jėgų ne
laisvėn patekusiam individui, 

Prof. Violeta Kelertienė.

fatališkam iracionaliam ir de
struktyviam giminės ryšiui. Dėl 
pastarojo ir buvo parašyta Vėt
rungė. Toje apysakoje man la
biau rūpėjo mito, nei gyvenimo 
logika. Archetipo atšvaitai.

Jei kuris atidžiau skaitytų 
mano Vidaują, matytų, kad joje 
nieko dailaus, kaip ir Granaus
ko Gyvenime po klevu, kaimas 
skęsta degtinėje. Lašuose, sten
kis nesistengęs, metų metais 
butuose nesušyla sovietiniai 
(pasak Ilonos Maziliauskienės 
— „raudonieji”) radiatoriai. Be
je, mano uošvis taip ir numirė, 
nesulaukęs, kada aš jam ištar
siu žadėtus argumentus.

Minėto „dailinimo” matyčiau 
daugiau apysakoje Ketino laimė 
alaus daryti.

Beje, niekad aš sau nekėliau 
tikslo literatūroje racionalizuoti 
tik tam tikrus diskursus, net 
idėjų drama man yra žmogaus 
pasaulio drama, visada sau ir 
kitiems primenu, kad literatū
ros kūrinys užbaigia neužbai
giamus dalykus, visas vertybes 
leidžia išgyventi čia ir dabar.

—Pačiam neretai lipdoma 
etiketė, kad mėgsti paslaptį, 
mistifikaciją, savo kūryboje 
naudoji kone detektyvo ele
mentus. Ar taip sieki įtvir
tinti intrigą? Gal tai atsiran
da atsitiktinai? Kiek Patį 
pažįstu, nesi vienaplanis 
žmogus, turi sveikos empati- 
jos žmogui (net ir moteriai, 
kaip atskirai klasei!), aps
kritai jauti egzistencijos 
mįslingumą, sudėtingumą, 
ambivalencįją. Ar prisilipdy- 
tum šiuos „lipdukus” prie 
savo charakterio (ar kailio), 
ar tik prie plunksnos?

—Visa įvairovė atsiranda, 
kaip sakiau, iš pilnatvės, iš no
ro aprėpti neaprėpiamą. (Lite
ratūroje aš turiu pretenzįjų kur 
kas didesnių, nei kitose gyveni
mo vagose.) Visko siužete (ar 
fabuloje) gali ir turi būti. Tad ir 
atsitiktinumai būtini. Egzisten
cijos mįslės nebūtų mįslėmis, 
jeigu jos atsivertų iki galo, jeigu 
kiekvienas neturėtume jų iš 
naujo įminti. Atvertis vyksta 
kaip „Aš” radimasis. Tad pa
grindiniai dalykai mano prozoje 
yra tie patys, kaip ir manyje. 
Tai gal arčiau charakterio ar 
bent kailio. Prie plunksnos irgi 
yra lipdukų, bet jie — lėkštesni, 
pigesni, susieti (manyčiau, bent 
iki vėlyvesniųjų kūrinių) su sti
listiniais stereotipais (kai ku

riuose tekstuose mėgdžioju „vi
dinį monologą”, „sąmonės srau
tą”), ideologinėmis klišėmis 
(partizanus vadinau „miški
niais” ir t.t.).

Aš pats nelipdau prie ra
šytojų ar jų kūrybos jokių eti
kečių, bet sutinku, kad be jų 
sunku išsiversti. Nepykstu už 
jas ant savo kailio. Juk jos gal 
padeda šiek tiek sutvarkyti la
bai jau chaotišką šiandienos li
teratūrą. Net „supainiota”, ne 
ta ir ne ten priklijuota, etiketė 
kartais praverčia mąstant.

—Žinau, kad esi studijavęs 
sociologiją, filosofiją, o da
bar vadovauji Literatūros 
katedrai Vilniaus pedagogi
niame universitete. Įsivaiz
duoju, kad ne tik rašytojiš- 
ka patirtis, bet ir interesu 
laukas labai praverčia, gali- 
nėjantis su įvairiais teks
tais. Vis dėlto, iš kokių pozi
cijų praktiškai prieini prie 
teksto interpretacijos?

—Trys „ne” šiek tiek aiškin
tų, pristatytų interpretacines 
manąsias, turbūt fenomenologi
nes, literatūros kūrinių įžval
gas.

Niekada neinterpretuoju 
tekstų, kurie man visai svetimi, 
paprastai sakant, kurie man vi
sai nepatinka. Profesionali 
plunksna turėtų nesibodėti jo
kio teksto, o aš nuo kai kurių 
bėgu šalin. Žinau, ir jie turi sa
vo verčių pasaulį, bet palieku 
juos kitiems skaityti ir jais pik
tintis ar džiaugtis.

Niekada nesakau, kad teks
tas jau yra kieno nors kito pa
aiškintas, iki galo perprastas, 
užbaigtas ir t.t. Enciklopediniai 
literatūros kūrinių apibūdini
mai mane siutina savo akade
mizmu, interpretacijos siauru
mu, jos netaiklumu, nors ir ži
nau, kad mano paties aiški
nimai, anot Justino Mikučio, — 
tai taiklus nepataikymas..

Trečias „ne” — primityvu
mui. Suprantu, kad genialu yra 
tai, kas paprasta, bet, anot Ger- 
trude Stein, genialių kūrinių 
nėra daug parašoma. Ieškau 
tekstų (tokie ir tetraukia), kurie 
yra sudėtingos struktūros, turi 
daug erdvės skaitytojo vaizduo
tei, jo asociacijoms, metaforiš
kam tikrovės kodavimui, deko- 
davimui, kūrybai.

—Tavo tekstai žavi dar ir 
tuo, kad juose jaučiama mei
lė miestui — pradžioje Kau
nui, kadangi ten ilgokai gy
venai, o dabar Vilniui. Tie 
miestai Tavo kūryboje gyvi, 
tiesiog alsuoja. Ta meilė pa
sireiškia tikslių ir retų isto
rijos detEdių žinojimu, topo
grafijos ir gyventojų sugre
tinimu, žmogaus buvimu sa
vo vietoje, genius loci, o ne 
tik prabėgomis pateplioji 
kokį nors foną vietiniam ko
loritui paryškinti. Kaip Tau 
pavyksta įsiklausyti į miesto 
ritmą ir istorinius pėdsakus, 
turint tiek daug užsiėmimų 
ir rašant palyginti ilgus ro
manus? Kaip skirtingai iš
gyveni Vilnių ir Kauną?

—Esu gal kaip Bronius Rad
zevičius, anot Šliogerio, — išė
jęs iš kaimo, bet taip ir neatėjęs 
į miestą. Nors mieste ir gyventa 
dukart ilgiau nei kaime, nors po 
būtinų (iki pensijos) darbų gal 
vėl sugrįšiu į kaimą. Tada gal 
sakysiu, kad niekur iš jo ir ne
buvau išėjęs.

Miestą (ir Kauną, ir Vilnių) 
regiu kaip kaimietis. Kaip 
gamtos daiktą, nors ir ne visai 
gamtišką. Man patinka jį liesti, 
tvarkyti, valyti, keisti. Ne tiek 
ką statyti jame, kiek atstatinė
ti. Tiesiogine prasme. Butą vi

sada remontuoju savomis ran
komis, meistrų ieškau tik bū
tiniausiais atvejais. Nepykstu, 
kad būstas, ypač — senas, nėra 
toks patvarus, kaip kiekvienas 
norėtume. Gal dėl to labiau ar
timas yra senamiestis. (Nauji 
kvartalai, „miegamieji”, man ir 
šalti, ir klaidūs; menu, kiek 
kartų automobiliu važiavau pas 
Sigitą Gedą į Taikos gatvę, tiek 
kartu pasiklydau.) Ir Kaune, ir 
Vilniuje likimas lėmė būti šalia 
istorinių pastatų, justi jų sak- 
ralumą. Senamiestyje ir nelikę 
„nesakralių” vietų, čia daugiau 
šaknų, ezoterinių paslapčių. 
Vadinasi, ir kultūrinės erdvės. 
Aš ir vaikštinėju po jį, čiupinėju 
jį, klausinėju jį, kartais skaitau 
apie jį, bandau visaip prisijau
kinti, suprasti jį. Tam visiškai 
nereikia „atskiro” laiko. Gyve
ni, dirbi, ilsiesi, kartais ką nors 
rašai, ir tai — viskas, ko reikia 
miestui prisijaukinti.

Vilnius įvairesnis nei Kau
nas, įvairesnis ne tik savo isto
riniais kultūriniais ženklais, ar
chitektūra, bet ir miestelėnų 
veidais, jų kalba, papročiais. 
Vilniečiai — individualistai ir 
anonimai, dažnai —jokių astro
loginių ženklų nevaldomi, ne
nuspėjamo elgesio, kartais — 
metafiziškai nelaimingi, para
doksalūs, labai panašūs į Kaf- 
kos Pilies pilėnus.

Gal juokais pasakoma, kad 
šiandien visi vilniečiai — buvę 
kauniečiai, o aš rimtai saky
čiau: be abejo, Kaunas yra tarsi 
biblinės kopėčios į Dangų, t.y. 
Vilnių. Kad esama (kad gedi bū
ti) tokių kopėčių — didesnis ste
buklas, negu pats Dangus. Ta
čiau didžioji tvarka yra tvarka: 
gyvam pakliuvus į Dangų, šv. 
Petras liepia nusviesti kopėčias, 
kad kitas įkandin per lengvai 
čia neįkoptų. Aš irgi taip pasiel
giau.

—Visi dabar esame laimin
gi, kad sulaukėme Atgimimo 
ir išgyvenome tuos ypatin
gus metus. Kaip Atgimimas 
paveikė Tave asmeniškai?

—Gerai pasakei — metus. Ne 
vienerius. Manasis Atgimimas 
— keleri metai juodo kasdienio 
darbo. Šventiškų akimirkų būta 
kur kas mažiau. Pirmoji jų at
mintyje liko, susijusi su Tabor 
Farm, kur man (beje, vėlgi ne 
be Tavo pastangų) teko laimė 
dalyvauti Santaros suvažia
vime, ten sėdėti ir kalbėtis su 
santariečiais prie stalo su pa
statyta ant jo tautine vėliavėle, 
kur atsistojus buvo viešai ir 
oriai giedama tautinė Kudirkos 
giesmė. Juk iki tokių dalykų 
pačioje Lietuvoje, iki tautinės 
vėliavos suplazdėjimo rudens 
vėjyje virš Gedimino pilies, dar 
buvo likę net treji metai.

Šventiška diena mano atmin
ty liko ir Baltijos kelyje tūks
tančiams sustojus petis petin, 
dalijantis rankų pirštais kažko
kia keista elektra.

Nukelta į 2 psl.
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Amžinoji ugnis teliepsnoja meile savo tautai
Didis lietuvių poetas (rašęs prancūziškai), 
mąstytojas ir mistikas Oskar Milocz 1919 

m. kovo 29 d. Paryžiuje, Geografijos 
draugijos salėje, skaitė paskaitą apie 
Lietuvą. Kiek sutrumpintą paskaitos 
tekstą pateikiame, kad į tai atkreiptų 
dėmesį tautinę sąmonę praradę mūsų 

tautiečiai.
Oskar Milosz mirė prieš 65 metus, tačiau 
jo žodžiai, minima lietuviška Amžinoji 
ugnis, tepadeda šiandien žadinti tautinę 
savimonę, susigrąžinti tautinį orumą, 

meilę savo tautai, ypač, kai neseniai Lie
tuvoje atliktose apklausose beveik pusė 
lietuvių dar vis pasisakė, kad labiausiai 
vertina rusų tautybės žmones. Tai kone 

šešis kartus labiau, kaip savuosius.

„Aš ilgai ieškojau, iš kur kyla linga ir paslaptinga etruskų
tas gilus jausmas, kuris apima 
mane, prisiminus šią šalį, tokią 
tolimą ir taip nepažįstamą Va
karams, - Lietuvą.

Mano prisipažinimas, žino
ma, kai ką nustebins, tačiau aš 
nė akimirkos nesvyravau, prieš 
atskleisdamas jums savo godas. 
Nors ir kupinas švelnumo tai 
melancholiškai ir dosniai že
mei, suteikusiai man gyvybę ir 
galią ją dainuoti, aš, aišku, nie
kada nebūčiau sutikęs kalbėti 
apie meilę jai, jei mane su ta 
žeme tevienytų vien kraujo ir 
asmeninių prisiminimų ryšys. 
Tėvynė - kaip ir žmogus: reikia 
mylėti ją tokią, kokia ji bebūtų, 
tačiau ne visada ji pajėgi 
įkvėpti meilę. Tad aš išsižadu 
kilnios vienatvės, kad kalbė
čiau apie Lietuvą - todėl, kad 
stebuklingoji šalis, suteikusi 
man savo sielą, yra ne tik ma
no, bet ir jūsų tėvynė.

Taip, Vakarų moterys ir vy
rai, aš kalbu apie senąją jūsų 
tėvynę. Taip, indoeuropiečių 
rasės dukros ir sūnūs, aš kalbu 
apie jūsų lopšį. Nes Lietuva - 
tokia miglota jūsų vaizduotėje - 
yra seniausia ir gryniausia lie
kana tos paslaptingos rasės, 
kur praeities tamsoje, nusilei
dusi iš šventos vietos, vardu 
Pamyras, pasklido šaltos ir lau
kinės Europos giriose ir lygu
mose.

Šioje Baltįjos šalyje, kurioje 
aš gimiau, prieš daugelį tūks
tantmečių lankėsi arįjų rasė, - 
ugnies ir sniego rasė - prieš 
pasklisdama į visas keturias 
Europos žemyno puses ir prieš 
padėdama įspūdingus socia
linės struktūros pamatus, ku
rie, laikui bėgant, turėjo apvai
nikuoti trimiB svaigiais bokš
tais, nuo kurių dvasiniu žvilgs
niu galima aprėpti visatą, ir 
kurie vadinasi: Elada, Roma, 
Prancūzija.

Kaip Roma, kaip Elada ir 
ypač - Prancūzija, Lietuva yra 
daugiau negu tėvynė; tai idėja, 
liepsnojantis žmoniškosios evo
liucijos židinys.

Apie 1200 metus prieš Kristų 
lietuviškosios rasės atžala per 
Balkanus nusileido į Graikiją, 
ir, įskiepįjus arįjų tradiciją jau 
smunkančiai Kretos-Mikėnų 
kultūrai, parengė nuostabiau
sią helėnų civilizaciją, dviejų 
pasaulių - romėniškojo ir pran
cūziškojo - šaltinį. Lygiai taip 
šiandien jau nustatyta, jog ga- 

tauta kalbėjo savotiška sanskri
to atmaina, panašia į baltų 
kraštų kalbas. Nes mistiškoji 
rasė, nusileidusi, iš spindinčio 
plokščiakalnio, kalbėjo sanskri
tu. Šiandien jos šakos, iš
sisklaidžiusios ir, pasaulio ne
laimei, susvetimėjusios viena 
kitai, kalba prancūziškai, ang
liškai, vokiškai, graikiškai, len
kiškai, rusiškai, tačiau moti
ninė rasė išsaugojo savo kalbą 
gryną nuo pat brahmanų ap
reiškimo skaisčiųjų laikų 
(.temps Innocent)', tokiu būdu 
mūsų valstiečiai, gal dvidešimt 
tūkstančių metų prabėgus nuo 
išėjimo, tebešneka kalba, kuri 
taip artima sanskritui, kad 
lengvai suprantama kitiems 
lemtingosios rasės ainiamB - 
šiuolaikinės Indijos gyvento
jams. Taip, prabėgus dešimtims 
tūkstantmečių po atsiskyrimo, 
lietuvių kilmės jūrininkai ben
drauja su XX amžiaus tauta 
šventąja brahmanų kalba!

Aš nenoriu ilgiau sustoti ties 
istorine praeitimi šios kone pa
sakiškos šalies, kuri yra mano 
motina ir jūsų tolima pramotė. 
Tie keli žodžiai galbūt pažadino 
labai senus prisiminimus, snū
duriavusius jūsų sąmonėje - aš 
nenoriu versti jus virpėti. Kaip 
kad didžiosios ir kilniosios 
šventraščio moterys, Lietuva 
yra motina su sopančia širdimi. 
Paskleidusi savo įtakos šviesą 
barbariškume skendinčiose kai
myninėse tautose, vyravusi 
tarp šiaurės tautų, davusi Len
kijai didžiausius karalius - Jo- 
gailaičius, Lietuva šimtą dvi
dešimt metų, nuo 1795 iki 1915, 
išbuvo svetimšalių tironų, Rusi
jos carų, valdžioje. Ir, nepai
sant nesuvokiamo lemties žiau
rumo, būdama įkinkyta į bar
barų jungą, Lietuva - ištikima 
vaidilutė - pagarbiai saugojo 
šventą ugnį, tą dvasinę liepsną, 
kurios žemiškasis pavidalas, 
Amžinoji ugnis, iki XIV am
žiaus liepsnojo šventyklos au
kure Vilniuje, mūsų sostinėje.

Kankinama ir išjuokiama, ji 
davė Europai ir žemei filosofus 
Imanuelį Kantą ir Tovjanskį, 
poetus Adomą Mickevičių ir 
Norvidą, tautos didvyrį Kos
ciušką - aš čia išskaičiuoju tik 
garsius vardus, artimus visoms 
žemės tautoms, nes laikas ne
leidžia, o žymių lietuvių są
rašas, dievaži, ilgas. Ne, aš ne
noriu ilgiau sustoti ties istorine

Poetas O

Lietuvos praeitimi. Vietoje to aš 
apsakysiu jos skausmą ir pa
žeminimą, - suteiktą keturių 
vokiečių okupacijos metų, bei 
kančias, suteiktas bado ir bol
ševikinių armįjų įsiveržimo. 
Nes aš atėjau kalbėtis su jumis 
ne apie vakarykščią, kančios 
išaukštintą Lietuvą.

Aš myliu skausmą - jis yra 
puikus ir vaisingas; tačiau tik 
džiaugsmas yra šventas. Ir 
džiaugsmas, prancūziškai va
dinamas liberte (et justice) bun
da pasaulyje. Taigi aš kalbėsiu 
apie naująją Lietuvą, šiandie
ninę Lietuvą; apie tautą, kurios 
nepriklausomybę Taikos konfe
rencijos nariai įvertino kaip 
vieną skubiausių uždavinių, 
kaip svarbiausią Rytų proble
mos mazgą. Taip, aš atėjau kal
bėti apie gyvąją Lietuvą, apie 
jūsų didvyrių auka išgelbėtą 
Lietuvą!

Jei Lietuvos praeitis menkai 
težinoma, tai dar mažiau žino
mas tas vaidmuo, kurį ši šalis 
suvaidino visuotiniame kon
flikte. Ir vis dėlto mūsų tauti
nio herbo raitelis sidabro šar
vais ir baltasis žirgas, pagimdy
tas tos pat neatmenamos tradi
cijos kaip ir Apokalipsės riteris 
bei baltasis žirgas, toli gražu 
nebuvo pašalietis Mamos ste
bukle.

Prisimenama, kad 1914 metų 
rugsėjį, kai vokiečių armįjos 
stovėjo prie Paryžiaus durų, 
Rusija tučtuojau, kaip ir bet ku
ria kita proga, įsiveržė į Ry
tų Prūsįją, padėdama atitolinti 
nuo pasaulio sostinės jai grė
susį pavojų. Tačiau nepakanka
mai žinoma, kad šiame antpuo
lyje dalyvavusios rusų armijos 
pulkus sudarė beveik vien lie
tuviai. Bet mūsų šalies pastan
gos neapsiribojo tuo.

Rytų fronte nebuvo mūšio 
lauko, kuriame lietuviai nebūtų 
palikę šlovingo atminimo savai
siais žirgais. Penki šimtai tūks
tančių lietuvių tarnavo rasų ar
mijoje. Trys šimtai tūkstančių 
Amerikos lietuvių kareivių, 
kartu su broliais prancūzais, 
dalyvavo svarbiausiuose antro
sios konflikto fazės mūšiuose.

Kam žinomi šios naujos Lie
tuvos, kurios atkūrimas yra tik
ras pagrindas būsimąjai rytų 
Europos santvarkai, reikalavi
mai? Jie tokie paprasti, tokie 
natūralūs, tokie artimi šiandie

ar Milocz.

ninei teisingumo ir žmogišku
mo idėjai, kad patvirtina vien 
prabėgtomis pažvelgus į vienos 
iš seniausių Europos civiliza- 
cįjų kilmę. Štai jie keliais žo
džiais.

Savo kilme? kalba, kultūra ir 
ypač charaktęjju, visai, svetima 
triukšmingiems slavams, taip 
ilgai ją engusiems. Lietuva skel
bia visišką pilietinę nepriklau
somybę teritorijos, apgyventos 
šešių su puse milijonų lietuvių 
ir susidedančios iš Vilniaus, 
Gardino, Kaimo, Suvalkų gu
bernijų ir dalies Minsko guber
nijos bei Rytų Prūsįjos arba 
Mažosios Lietuvos. Valstybės 
sostinė, senasis Vilnius, arba 
Vilna, tam tikra prasme yra 
Lietuvos širdis ir šventasis 
miestas. Būtent čia kadaise bu
vo visuotinės Dievybės šven
tykla, būtent čia liepsnojo arįjų 
Amžinoji ugnis. Nereikia liesti 
Vilniaus, mūsų sostinės. Tiems 
iš mūsų kaimynų, kurie perne
lyg užsispyrę šiuo atžvilgiu, aš 
patariu saugotis .šventos ug
nies, amžinai liepsnojančios 
mūsų sieloje, galybės!

Lietuviai, esantys šioje salėje, 
aš kreipiuosi į jus. Ar yra pa
saulyje toks lietuvis - valstie
tis, miestietis ar didikas - kuris 
nebūtų pasiryžęs atiduoti savo 
gyvybę už Vilnių, mistinės ug
nies tabernakulį? Nes mes pasi
ėmėme ant savo pečių die
viškąją kryžiaus naštą, ir krikš
čioniškas tikėjimas gyvas mūsų 
širdyse: tačiau mes neištrėmė- 
me iš sielos Amžinosios Ugnies 
šviesos ir karščio. Ir ši meilėB ir 
gyvenimo liepsna, ta tobuloji 
Apraiškos forma spindi meilėje 
mūsų tėvų šaliai bei mūsų poe
zijoje ir dainose. Praėjus še
šiems katalikybės amžiams, ji 
tebešviečia valstiečių pirkelėse. 
Šeimos galva nakčiai ją priden
gia pelenais, ištardamas sakralinę 
formulę: „Šventa Gabija, būk 
rami ir sveika”.
- Ilsėkis, Amžinoji ugnie, 

ilsėkis per ilgą naktį ir ramybę 
suteiki mums. - Ne. Amžinoji 
ugnis liepsnoja ne tik mūsų sie
lose, bet ir mūsų namuose: ir 
kai, nelaimei, ji užgęsta, visa 
šeimyna gedi, nes Amžinoji ug
nis yra Gyvenimas ir Meilė, o, 
jai užgesus, išsilaisvina tamsy
bių galybės, tuštybės, valdingu
mo ir mirties dvasios.

Aš pats ilgai nešiojaus šią 

ugnį savyje - iki pat tos dienos, 
brolau Briųjė, kai broliai man 
parodė ją - gyvą ir materialią - 
po šiaudiniu Lietuvos vals
tiečio stogu. Mano broliai, čia 
esantys, aš atiduodu jums pa
garbą, nes būtent jūs - jūs, 
prancūzai, - parodėte man ke
lią. Tą dieną supratau, kiek ga
lios, kiek paguodos turi savyje 
šie žodžiai: jauna lietuvių de- 
mokratįja. NeatmetęB visų as
meninių rūpesčių, tėvynės la
bui aš atidaviau visą galią dva
sinės liepsnos, tos Amžinosios 
ugnies, kuri apšviečia mus - 
jus ir mane.

Nauja era atsiveria mums vi
siems! Senasis pasaulis su
drebėjo iš pat pamatų; atėjo 
metas, kuris yra tarsi malonės 
smūgis senosioms vertybėms, 
išsekusioms doktrinoms, bevai
siams režimams. Tačiau griovi
mo darbas dar nėra pasibaigęs, 
o jau viena šalis, amžinojo pri
sikėlimo teigėją, seniausioji iš 
Europos šalių, arįjų pramotė, 
pakilo iš griuvėsių, pilnai pasi
ruošusi atstatomąjam darbui.

šioji šalis, kurios vardas už
valdė mano protą ir jausmus, 
tai Lietuva. Aš noriu jums at
skleisti ją. Ateikit. Mintimis 
nuvesiu jus į svečią kraštą,

Paskirta Dr. Jono Basanavičiaus 
premija

LIBERTAS KLIMKA

Lapkričio 23-ąją, tautos pa
triarcho dr. Jono Basanavičiaus 
gimimo diena, 153-sios meti
nės. Susiklostė tradicija datą 
pažymėti, teikiant jo vardo 
valstybinę premiją. Nuostatuo
se pasakyta: už etninės kul
tūros tyrinėjimą bei sklaidą; 
taigi už išskirtinius nuopelnus 
lietuvybei. Didelė garbė pri
glusti prie tautos žadintojo var
do, tapti pripažintu didžiojo lie
tuvio darbų tęsėju.

Premįjos laureatais nuo 1992 
m., kai jos idėją pasiūlė Tautos 
namų tradicijos puoselėtojas li
teratas Antanas Gudelis, jau 
tapo 20 iškiliausių mūsų kultū
ros veikėjų, savo mokslinį ar 
visuomeninį darbą orientuo
jančių į etninę kultūrą, tautos 
gyvasties gaivinimą ir stipri
nimą. Tai neprilygstamoji liau
dies dainų atlikėja Veronika 
Povilionienė, energingoji tauti
nių svečių organizatorė Zita 
Kelmickaitė, pirmasis lietuvių 
etnologas dr. Jonas Balys, le
gendinis tautosakos rinkėjas 
Jurgis Dovydaitis, Punsko ir 
Seinų krašto etninio paveldo 
saugotojas Juozas Vaina, folklo
rinių ansamblių vadovai Daiva 
ir Evaldas Vyčinai, moksli
ninkų grupė, vadovavusi kom
pleksinėms kraštotyros ekspe
dicijoms ir parengusi serįją 
monografijų apie įvairias Lietu
vos vietoves, žymūs liaudies 
kūrybos tyrinėtojai habilituoti 
mokslų daktarai Leonardas 
Sauka, Juozas Kudirka, Vyte
nis Rimkus ir kiti.

Lapkričio 23 d. į šį tautai ir 
valstybei nusipelniusių žmonių 
būrį įsijungs Lietuvos krašto
tyros draugijos pirmininkė Ire
na Seliukaitė. Etninė kultūra 
jai - gyvenimo būdas. Nėra Lie

ūkanotą glūdų, šnarantį... Štai 
ir pasienis lenkų žemių: žinia, 
jau šiauresnių, tačiau vis dar 
spalvingų. Dar mostelkim 
sparnais - aure, jau skrendame 
per šalį, kur kiekvienas daiktas 
turi blausią atminimų spalvą. 
Apgaubia mus vandens lelijų 
kvapas, plėkstančių miškų ga
rai... Tai Lietuva, Lituanie, tai 
Gedimino ir Jogailos žemė. At
siveria mums susimąsčiusi ša
lis, kurios vėsi, dulksna pa
dangė turi visą pirmapradės gi
minės gaivumą. Ji nepažįsta 
prabangos liūdnos - subręsti. 
Po septynių žiemos letargo mė
nesių nubudus, ji šoktelia pa
vasario staigioj grožybėj, o 
rugsėjo vidury nauji atolai, tik 
nebe nuo vasaros pabudę, juod
varnių kranksmais jau skelbia 
ilgą žiemą. Tada lietuviškų va
sarų kvapsnis užleidžia vietą 
rudeniniam dvelksmui, kuris 
yra lyg siela Lietuvos. Saldrū- 
gštis kvapas, nelyginant išvir- 
tusio karšinčiaus medžio, sama
na užkloto, ar lyg po niokojan
čios liūties, kai vasara jau bai
gias. Balzgana šviesa dūluoja 
klony, o gelsva migla nugulus 
ant miškų, ir tylų saulės veidą 
niaukia įkyrių minčių nyku
mas. Nors dar nesnigo, paplu

tuvoje kampelio, kur kultūros 
darbuotojai, etninės veiklos or
ganizatoriai ir dalyviai nežino
tų I. Seliukaitės, nebūtų bu ja 
taręsi, konsultavęsi, kartu ren
gę programas. Visiems žino
mas, visų ir visada laukiamas 
bei mylimas žmogus yra ši li
tuanistė, kilusi iš sėlių krašto, 
nuo Erzvėto ežero krantų Igna
linos rajone. Iš tėvelio pasako
jimų įgijusi pagarbą kaimo 
išminčiai, iš mamos - meilę 
vaizdingam posakiui, retam 
tarmiškam žodžiui. Vilniaus 
pedagoginio universiteto auklė
tinės, jaunos mokytojos kelias į 
kraštotyros baras buvo visai 
paprastas, tiesiog savaiminis. 
Kraštotyros draugijoje I. Seliu
kaitė pradėjo dirbti 1981-ųjų 
rudenį, tautosakos rinkėjo Juo
zo Aidulio rekomenduota. Sąjū
džio metais, Draugijai atsikra
tant kompartijos priskirtų prie
vaizdų, buvo išrinkta šios orga
nizacijos pirmininke. Jos ener
gingos ir kūrybingos veiklos 
dėka kraštotyra Lietuvoje per
mainų metais nesužlugo: toliau 
rengiamos ekspedicįjos, leidžia
mos vertingos mokslui ir visuo
menės istorinei atminčiai kny
gos, išlaikyti kraštotyros muzie
jai. Draugija dirba visuomeni
niais pagrindais, negaudama 
paramos iš valstybės biudžeto. 
O savo gretose jungia per 5,000 
narių, nuo žilagalvio kaimo 
šviesuolio iki žvitraus mokinu
ko. Kraštotyros judėjimas gyvas 
daugelyje mokyklų; jis koncen
truojamas bibliotekose, savival
dybių įkurtuose etninės veiklos 
centruose. Viso to, deja, nepa
vyko išlaikyti kaimynų kraš
tuose, Latvijoje ir Estijoje.

Per penkiolika I. Seliukaitės 
pirmininkavimo draugijai metų 
surengtos 25 kompleksinės eks- 
pedicįjoB (renkant medžiagą 
apie vietovės gamtą, kultūros 

kusius kelius pakeičia rogės. 
Nuo upės smelkias per laukus 
linų markų tvaikas. Galop iš
krinta lapkričio sniegai, o vaka
rais sarginiai šunes užtraukia 
savo begalinę šneką su vilkais 
iš seno miško, skendinčio rū
kuos.

Į šią tat aplinką, deja, - per 
daug greit brūkšteltą, prašysiu 
jus nukelti eilėraščius ir dai
nas, kurios geriau nei visa, ką 
pridurti galėčiau prie savo pa
sakojimo, jums atidengs mano 
tėvynės sielą. Daugelis dainų, 
kurias išgirsit, kilusios iš pat 
gilios senovės, tačiau eilėraš
čiai, kuriuos man bus jums 
skaityti malonu, yra šiuolaiki
nių poetų kūryba. Nes Lietuva 
kupina meno ir minties atgimi
mo. Nutraukdami ryšius su ro
mantikų tradicįja, mūsų poetai 
nusimeta svetimšalių rūbus, 
kuriais apvilkę savo mūzas 
buvo jų tėvai. Jie teisėtai išvijo 
lenkų kalbą iš savo knygų ir 
visiškai sugrįždami prie tauti
nių minties ir jausmo šaltinių, 
grąžino įstabiai lietuvių kalbai, 
seniausiajai iš europietiškų 
kalbų, tą garbingą vietą, kuri ir 
buvojai skirta”.

Paruošė Algimantas Zolubas

Irena Seliukaitė.

paveldą, etnografiją, istoriją), o , 
jų rezultatai atgulė į 15 stam
bių lokalinių kraštotyros mono
grafijų. Šiemet pristatyta Šiau
lėnams skirtoji, pernai - Adu- 
tiškio ir Tverečiaus kraštams, i 
Irena Seliukaitė yra ir tęstinio 
kraštotyros leidinio „Mūsų 
kraštas” vyriausioji redaktorė. 
Tai jos idėja - pratęsti tarpuka
riu ir iki 1942-ųjų ėjusio 
„Gimtojo krašto”, pirmojo etno
loginio pobūdžio žurnalo, reda
guoto Pelikso Bugailiškio, tra-, 
dicįją.

Nukelta į 3 psl.’

TURINYS

Meilė savo tautai. Premija 
kraštotyrininkei.

Literatūrinė šventė 
Čikagoje.

Po koncertų Čikagoje ir 
Los Angeles.

Leidiniai.
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Lietuvių liaudies instrumentų 
skambesys neturi silpnėti

ANATOLIJUS LAPINSKAS

Lietuvių liaudies muzikos in
strumentai Lietuvos istorijos 
šaltiniuose, tautosakoje, groži
nėje literatūroje minimi ne vie
ną šimtmetį, o nuo XX amžiaus 
prasidėjo ir moksliniai lietuvių 
liaudies instrumentų tyrinėji
mai. Daugiau kaip prieš pus
šimtį metų koncertinės kanklės 
ir birbynės drąsiai įžengė į kon
certų sales - ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Lietuvių kom
pozitoriai sukūrė įsimenančių 
ir prestižinių kūrinių kank
lėms, birbynėms, visam liau
dies instrumentų orkestrui. 
Dar vienas mūsų liaudies in
strumentų sąjūdžio aspektas: 
tūkstančiai vaikų ir jaunuolių 
mokėsi ir mokosi kanklių ir bir
bynės meno. Galėtume drąsiai 
teigti, kad liaudies instru
mentų skambesys lydi visą mū
sų tautos istorinį, kultūrinį ir 
patriotinį vyksmą.

Mokslininkų dėmesys

Pirmąjį lietuviškų instru
mentų sąrašą dar XVI amžiuje 
sudarė Jonas Bretkūnas, žymus 
Rytų Prūsijos lietuvių raštijos 
atstovas, giesmyno sudarytojas, 
pirmasis biblijos vertėjas. Bibli
jos rankraščio paskutiniame 
puslapyje (biblija liko neiš
spausdinta) J. Bretkūnas tarp 
kitų instrumentų mini kankles, 
trimitą, skudučius, lamzdelį.

Vėlesniais amžiais žinių apie 
lietuvių liaudies instrumentus 
knygelėje Prūsų lietuvis pa
teikė Teodor Lepner - vienas 
pirmųjų lietuvių buities ty
rinėtojų, jo drąsiu teigimu, visi 
lietuviai yra apsigimę muzikan
tai — „musicae naturales”. Chris- 
tian Bartsch - lietuvių tautosa
kos žinovas rinkinyje Dainų 
balsai įdėjo skyrelį „Apie lietu
viškus muzikos instrumentus”, 
kur yra ir liaudies instrumentų 
piešinys. Nemažai medžiagos 
galima rasti XIX a. pabaigoje 

Ona Mikulskienė 1993 m.

išleistame Franz ir Helene 
Tetzner leidinyje Dainos. Lit- 
tauische Volksgesaenge.

Iš lietuvių tyrinėtojų XX 
amžiuje vienas pirmųjų pasi
reiškė folkloristas Adolfas Sa
baliauskas - Žalia Rūta savo 
darbuose Sutartinės ir mūsų 
muzikos įrankiai (1904), o ypač 
knygoje Lietuvių dainų ir gies
mių gaidos (1916). Istorinę ver
tę turi muzikologo Juozo Žile
vičiaus straipsniai apie lietuvių 
liaudies instrumentus. Reikš
mingiausias to meto lietuvių et- 
noinstrumentologijos dar
bas - Zenono Slaviūno studija 
Lietuvių kanklės (1937).

XX a. antrojoje pusėje va
dovėlius parengė ir kanklių ty
rinėjimo darbus tęsė Pranas 
Stepulis, Marija Baltrėnienė, 
Vytautas Alenskas, Vida Palu- 
binskienė, birbynės vadovėlius 
išleido Povilas Samuitis ir Al
girdas Vyžintas, Antanas Smols- 
kus, skudučius nagrinėjo Algir
das Vyžintas, bendrą liaudies 
instrumentų prigimtį savo gau
siuose etnoistoriniuose darbuo
se apžvelgė Romualdas Apana
vičius, liaudies meno baruose 
pasižvalgė Vladas Bartusevi
čius, dar 1959 m. gausų liau
dies instrumentinės muzikos 
rinkinį išleido Stasys Paliulis.

Į etnoinstrumentologijos stu
dijas įsitraukė ir jaunesnė kar
ta, aukštųjų muzikos mokyklų 
magistrantai ir doktorantai. 
Galima teigti, kad liaudies in
strumentai tapo patraukliu 
mokslinių studijų objektu. Jų 
tyrinėjimai reikšmingai pratur
tina visą mūsų etninės kultūros 
panoramą.

Koncertų salėse ir Dainų 
šventėse

Pirmieji žingsniai, išvedant 
liaudies instrumentus į sceną, 
buvo žengti Pirmojo pasaulinio 
karo metais. Prano Puskunigio,

Kaimo piemenėliai. (1936 m., Ukmergės apskr.) Balio Buračo nuotr.

žinomo Skriaudžių „Kanklių” 
ansamblio įkūrėjo vadovauja
mas Kauno spaustuvės darbi
ninkų ansamblis 1916 m. sau
sio 12 d. Kauno miesto teatre 
surengė pirmąjį viešą kanklių 
muzikos koncertą. Tų pačių 
metų rudenį šis kanklių ansam
blis koncertavo Karaliaučiuje.

Reikšmingą vaidmenį kank
lių sąjūdžio kelyje suvaidino 
Lietuvos kanklininkų draugija, 
save laikiusi „kanklių muzikos 
propaguotojų organizacija”. 
Draugija veikė nuo 1925 iki 
1940 metų, kai kartu su kitomis 
„antitarybinėmis” organizacijo
mis buvo uždaryta. Draugijos 
steigimo iniciatoriumi buvo P. 
Puskunigis, greta jo valdybai 
priklausė žinoma kultūros vei
kėja M. Avietėnaitė, kompozito
riai K. V. Banaitis ir J. Bendo- 
rius. Draugijos veikloje dalyva
vo ir kiti žymūs muzikai: T. 
Brazys, A. Kačanauskas, J. 
Naujalis, A. Sabaliauskas. Pir
mąjį koncertą draugija surengė 
1925 m., jame dalyvavo ir Vals
tybės teatro solistai. -

Draugijos pastangomis 1930 
m. Kaune atidaryta Kanklių 
muzikos mokykla, kuri vėliau 
buvo pavadinta kursais. Šios 
mokymo įstaigos kanklininkų 
ansamblis nuolat koncertuoda
vo Kaune ir periferijoje (neretai 
su paskaitomis, konsultacijo
mis), kanklių muzika kas savai
tę skambėdavo ir per Kauno ra
diją. Kursų dėstytojų J. Stri
maičio ir P. Stepulio kanklių 
duetas koncertavo ne tik Lietu
voje, bet ir Latvijoje, Estijoje.

1940 metų pabaigoje Vilniuje 
buvo įkurta Valstybinė filhar
monija ir prie jos Jono Švedo 
vadovaujamas Valstybinis dai
nų ir šokių liaudies ansamblis. 
Jo liaudies instrumentų orkest
ras nuėjo ilgą tobulėjimo ir 
meninio meistriškumo plėtros 
kelią. Būtent ansamblio koncer
tuose Lietuvos, tuometinės są
jungos, o vėliau ir užsienio žiū
rovai galėjo gėrėtis lietuvių 
liaudies instrumentų orkestro 
skambesiu.

Greta dabartinio „Lietuvos” 
ansamblio įsikūrė ir analogiški 
mėgėjų meno ansambliai aukš
tosiose mokyklose, gamybiniuo
se kolektyvuose, kultūros įstai
gose. Atsirado ir vaikų dainų ir 
šokių ansambliai.

Įvairaus lygio muzikos mo
kyklose įsisteigė liaudies in
strumentų orkestrai - plačių 
meninių galimybių kolektyvai, 
žinomiausi jų - Lietuvos muzi
kos ir teatro akademijos liau
dies instrumentų orkestras, sa

vo veiklą pradėjęs dar 1952 m., 
ir gerokai jaunesnis jo Klaipė
dos universiteto orkestras, pra
dėjęs veiklą 1975 m. Lietuvos 
konservatorijos Klaipėdos fa
kultetų sudėtyje.

Kameriniai liaudies instru
mentų ansambliai bene daž
niausiai pasaulį supažindinda
vo su lietuviškais instrumen
tais. Tarp jų žinomiausi - „Su
tartinė”, muzikuoti pradėjus 
dar 1956 m., Dailės muziejaus 
kanklių trio (1971), ansamblis 
„Vaivorą” (1992), anot kritikų 
„sudedantis visą sielą į atlieka
mus kūrinius”. Dviem pastarie
siems kolektyvams vadovauja 
Muzikos ir teatro akademijos 
profesorė Lina Naikelienė. Ji 
taip pat yra ir viena žymiausių 
mūsų kanklininkių solisčių. 
Greta jos šalyje ir pasaulyje 
bene žinomiausias buvo mūsų 
birbynės princas - Antanas 
Smolskus, kurio birbynė nutilo 
vos prieš metus.

Tačiau įspūdingiausi kanklių 
akordai nuvilnija Pasaulio lie
tuvių dainų šventėse. Pastaro
siose dviejose šventėse Vilniaus 
universiteto Didžiajame kieme 
skambėjo keturių šimtų kankli
ninkų orkestro kankliuojama 
tautinės dvasios prisodrinta 
muzika. Šis šalies kanklininkų 
sambūris visada palieka neiš
dildomą įspūdį.

Liaudies instrumentai - 
kūrybinio įkvėpino šaltinis

Autorinės kilmės kūriniai 
kanklėmis labiausiai būdingi 
Suvalkijos regiono instrumenti
niam folklorui (skirtingai nuo 
Aukštaitijos ar Žemaitįjos). 
Kaip tik iš Suvalkijos lygumų 
iškilo ir XX amžiaus pradžios 
mūsų kanklių atgaivinimo en
tuziastai - Pranas Puskunigis 
ir Justinas Strimaitis. Savo 
kanklių vadovėliuose ir kituose 
leidiniuose jie pateikė pirmą
sias savo sukomponuotas kank
lių melodijas.

Vis dėlto profesionalios kūry
bos liaudies instrumentams ke
lias prasidėjo, 1940 m. įsteigus 
valstybinį dainų ir šokių liau
dies ansamblį, dabartinę „Lie
tuvą”. Pirmasis kūrinys liau
dies instrumentų orkestrui gi
mė 1941 m., tai buvo Jono 
Švedo rapsodija „Klonių aidai”, 
dažnai skambanti ir šiais lai
kais. Ilgą laiką J. Švedas buvo 
vienintelis kompozitorius ra
šantis arba aranžuojantis kūri
nius liaudies instrumentams. 
1955 m. jis sukūrė pirmąjį 
stambios formos kūrinį liaudies

Trys piemenėliai ir užstovas liaudies šventėje 1936 m. Alytaus apskrityje. Balio Buračo nuotrauka.

instrumentams - koncertą kank
lėms su liaudies instrumentų 
orkestru.

1964 m. sukurtas Vaclovo Pa- 
ketūro koncertas kanklėms, 
Lietuvos kanklininkų reper
tuare nė kiek nesendamas, skam
ba jau keturis dešimtmečius. 
Net tris koncertus kanklėms 
sukūrė jaunas kompozitorius 
Algirdas Bružas. Nemažai reikš
mingų kūrinių parašė Jurgis 
Juozapaitis, Leonas Povilaitis, 
Valentinas Bagdonas, Rimvy
das Žigai tis.

Reikšmingą vietą birbyni
ninkų repertuare užima lietu
vių muzikos klasikų kūriniai - 
Balio Dvariono pjesė „Prie eže
rėlio”, Eduardo Balsio „Scher- 
zo” birbynių kvintetui, Andante 
Cantabile (Pirmojo koncerto 
smuikui Antrosios dalies trans
kripcija birbynei), šokiai iš ba
leto „Eglė žalčių karalienė”, Vy
tauto Klovos Koncertas birby
nei ir liaudies instrumentų or
kestrui. Koncertą birbynei su 
simfoniniu orkestru yra para
šęs Benjaminas Gorbulskis, so
natą - Jurgis Juozapaitis.

Ryškus yra viso liaudies ins
trumentų orkestro skambesys. 
Jo visas spalvas ir galimybes 
atskleidė žinomiausi šalies kom
pozitoriai: Vytautas Juozapaitis 
savo neprilygstamais „Lietuviš
kais šokiais”, Leonas Povilaitis 
įspūdingąja „Naktimi kryžių 
kalne”, „Pavasario sutartine”, 
Valentinas Bagdonas išdaigiš- 
kais „Sartais”, Algimantas Bra
žinskas, „Vestuviniais šokiais” 
ir daugeliu orkestrinių pjesių.

Lietuviška muzika liaudies 
instrumentams yra originali, 
tautiška ir visuomet tinkama 
reprezentuoti mūsų kraštą bet 
kuriame pasaulio taške.

Vaikų pomėgis, jaunimo 
busimoji profesija

1923 m. Kaune buvo įsteigta 
karo invalidų Kanklių muzikos 
mokykla. Didesnės reikšmės 
turėjo 1924 M. įsteigti ir dvejus 
metus veikę Kanklių muzikos 
kursai, populiarinę kankles, 
parengę nemažai gerų kankli
ninkų. 1930 m. Kaune atidary
ta Kanklių muzikos mokykla, 
kuri vėliau buvo pavadinta kur

sais. Juos gausiai lankė moks
leivija. Kokybinį liaudies in
strumentų specialistų rengimo 
šuolį žengė 1945 m. dabartinėje 
Muzikos akademijoje įsteigta 
Liaudies instrumentų katedra. 
Pirmuoju jos vedėju tapo J. 
Švedas. Vėliau liaudies instru
mentų skyriai buvo atidaryti 
aukštesniose muzikos mokyk
lose (dabartinėse konservatori
jose), taip pat ir vaikų muzikos 
mokyklose. 1975 m. Liaudies 
instrumentų katedra atidaryta 
dabartiniame Klaipėdos univer
sitete. Visų lygių mokyklose 
studentai ir moksleiviai mokosi 
birbynių, kanklių specialybių, 
tobulina orkestrinio muzikavi
mo įgūdžius.

1991 m. atkurta 1925-1940 
m. veikusi Lietuvos kankli
ninkų draugija. Dabar ji vadi
nasi Lietuvių liaudies instru
mentinės muzikos draugija „Kank
lės”, kasmet visuose šalies re
gionuose surengianti įspūdin
gas liaudies instrumentinės mu
zikos šventes. Jose dalyvauja 
šimtai studentų ir moksleivių, 
liaudies instrumentus pasirin
kusių pomėgiui ar būsimajai 
specialybei.

Kanklių karalienės 
gyveninio epopėja

Kalbant apie liaudies instru
mentus, nuodėmė būtų praleis
ti Onos Mikulskienės vardą. 
Kažkur Rusijos Sibiro pla
tybėse - Omsko mieste, lygiai 
prieš šimtą metų (1905 m. sau
sio 30 d.) gimusi Ona Mozo- 
liauskaitė-Mikulskienė buvo iš 
to būrelio kanklininkių, kurios 
pirmuosius ansamblinįo kan
kliavimo žingsnius žengė 1940 
m. įsteigtame J. Švedo ansam
blyje, o po poros metų ji įstojo į 
M. K. Čiurlionio ansamblį, su 
kuriuo nesiskyrė visus 50 metų 
- Lietuvoje, karo nuniokiotoje 
pokario Europoje, o nuo 1949 
m. Amerikoje Cleveland mieste.

Kaip savo recenzijose rašė 
muzikologas Juozas Žilevičius, 
O. Mikulskienė visuomet pui
kiai parengdavo koncertinių pro
gramų instrumentinę grupę, 
kaip talentinga pedagogė rūpi

nosi ansamblio orkestrantų pa
mainos rengimu. 1965-1985 me
tais Onos ir jos vyro Alfonso 
Mikulskio — „Čiurlionio” ansamb
lio vadovo pastangomis veikė 
privati kanklių studija, kurioje 
buvo išeinamas visas Lietuvos 
konservatorijos liaudies instru
mentų praktinio kankliavimo ir 
muzikos teorijos kursas. O. Mi
kulskienė kankliavimo mokė 
Toronto, New York, Detroit, 
Chicago, Pittsburgh miestų 
jaunąsias kanklininkes.

Už kanklių muzikos puo
selėjimą O. Mikulskienė 1978 
m. buvo apdovanota Amerikos 
lietuvių Piliečių klubo 
kultūrine premija. 1994 m. O. 
Mikulskienė grįžo į Lietuvą, 
kur aktyviai dalyvauja visuose 
tautinės kultūros renginiuose. 
Jos gyvenimo šimtmetis - tai 
gyvoji mūsų kanklių istorija pa
saulio laike ir erdvėje.

Problemų netrūksta

Liaudies instrumentinė muzi- . 
ka - tai mūsų tautinis turtas. 
Keista, bet Lietuvos kultūros 
valdžia jo visiškai nevertina. 
Pavyzdžiui, valstybinių švenčių 
minėjimų meninei daliai pa- 
prastai samdomas operos orkes- .... 
tras, baletas, choras, daininin- . _. 
kai. Programoje skamba XIX a. 
itališkos arijos, rodomos klasi- ■ . ; 
kinių baletų ištraukos. ,„T

Kultūros ministerįjos valdi- f 
ninkai į klausimą, kodėl to- " * 
kioms progoms nepasikviečia- 
mas liaudies instrumentų or- """ 
kestras, susiraukę atsako:

Nukelta į 3 psl.

TURINYS

Liaudies instrumentų svarba.

Vilniaus šviesuolių 
atminimas gyvas. Meilė 
žodžiui ir knygai.

Išdalinta rudens romantika. 
Aktorės laimė.

Knygnešių tėvo sukaktis. 
Vidinė dailininkės harmonija.
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V. Valašinas:
per šias dienas aš mačiau tikro teatro...”

VITALIJA PULOKIENĖ

Kas teatrui suteikia auten
tiškumo? Profesionalių aktorių 
vaidyba, sukurti charakteriai, 
mėgėjų aktorių atliekamos dai
nos ir šokiai, ar kultūrinių tau
tinių tradicijų raiška teatre?

Teatras tikras tuomet, kai jis 
gyvas, dinamiškas, subtiliai 
užčiuopiantis ir sugebantis per
teikti esmę. Tegu tai ne psicho
loginių gilumų ir apmąstymų 
raiška, tegu jis apsiriboja tiesa, 
arba faktu, duodančiu meninį 
impulsą kūrybai, tačiau jis turi 
būti aktualus, grindžiamas 
šiuolaikine pasaulėžiūra.

Kaip tik toks apibūdinimas 
atitiktų Los Angeles Dramos 
sambūrio suvaidintą Anatoli
jaus Kairio pjesę „Pilietybė", 
adaptuotą režisieriaus Algi
manto Žemaitaičio ir perva
dintą „Pilietybės godos”. Žiūro
vui pateikiama situacija ir pro
vokuojanti, ir aktuali, ir juokin
ga.

Kas kita „Žaltvykslės” rody
toje pjesėje. Režisierė Ilona Čia- 
paitė nardo psichologinėje plot
mėje, versdama mąstyti, įžiū
rėti ir suprasti skirtumus tarp
žmogaus individualybės ir žmo
gaus „masės”. Kokiais būti, tu- 
rime nuspręsti patys... Tačiau 
ne visi gebame tai padaryti.

Antai už Rapolą Vabalą iš 
„Savaitgalio romano” nuspren
džia nepalanki jam situacija, 
negailestinga žmona, o gal pa
ties menkavertiškumas. Nepa
prastai įtaigiai perteiktas šio 
veikėjo charakteris, Teatro fes
tivalio komisijos vertinimu, bu
vo apdovanotas geriausio vyriš
ko vaidmens nominacija.

Trys festivalio dienos

Visą Padėkos savaitgalį, lapk
ričio 26, 27 ir 28 d., vyko XI 
Teatro festivalis, sukvietęs į Či
kagos Jaunimo centrą šimtus 
žiūrovų. Atvykę pasisemti nau
jų pojūčių, patirti lietuviškos 
kultūros dvelksmą bei turtintis 
dvasiškai, tūrėjo progos pama
tyti spektaklius, labai skirtin
gus tematika bei atlikimu. 
Penktadienį, 6 v.v. debiutavo 
„The Baltic Theatre” iš New 
Yorko. Tai buvo ne tik šios 
pjesės, bet apskritai šios teatro 
grupės, susikūrusios tik prieš 
metus, debiutas. Žiūrovai matė

XI Teatro festivalio vertinimo komisija (iš kairės): Julija Dantienė, Eglė Juodvalkė, Viktoras Valašinas. 
Visos nuotraukos Jono Kuprio.

Teatro studijos „Žaltvykslė" aktoriai po sėkmingo pasirodymo XI Teatro festivalyje, 

dramaturgo rašytojo Kazio Sa- čiais savimi.
jos pjesę „Savaitgalio romanas Sekmadienį, lapkričio 28 d., 
arba Palangos Liūtas”. Viena- ~vyko du renginiai - Los An-
veiksmio miuziklo veiksmas 
vyksta kurorte. Ak, ko tik ne
nutinka vienišoms damoms, ro
mantikos ieškančioms toli nuo 
namų ir... nuo savo vyrų. Vei
kalas pasirodė gana dina
miškas, kupinas muzikos ir 
šokio elementų.

Šeštadienį, lapkričio 27 d., 
teatro sambūris „Žaltvykslė” 
rodė latvių dramaturgo pjesę 
„Kampelis”. Prisiminiau, kaip 
Londono požeminėse metro sto
tyse iškabinti dideli rekla
miniai plakatai rėkte rėkė: 
„Kiekvienam' reikalinga vieta 
pamąstyti”. Išties, įsisukęs į gy
venimo ritmą, žmogus net ne
pastebi, kaip tampi chaoso dali
mi. Taip, visai atsitiktinai, 
susitinka du nepažįstami žmo
nės Ilonos Čiapaitės režisuotoje 
tragikomedijoje. Veikale vyrau
ja daug simbolikos elementų, 
skatinančių žiūrovą vertinti, 
mąstyti. Atskleidžiamas už
spęstų „kampelyje” žmonių 
konfliktas su visuomene ir pa- 

geles Dramos sambūrio spek
taklis ir Teatro festivalio už
darymas bei žymenų teikimas. 
Gana lengvai žiūrimas, spek
taklis „Pilietybės godos” pra
linksmino žiūrovus, sugeban
čius matyti ir kritikuoti ne tik 
kitus, bet ir save. Trijų veiks
mų komedijos aktoriai šmaikš
čiai vedžioja žiūrovą po Ameri
kos imigracinės teisės labirin
tus, atskleisdami savo pačių 
vertybių supratimą.

Po Los Angeles dramos sam
būrio pasirodymo, žmonės su
gužėjo į Jaunimo centro kavinę 
sužinoti, kam bus įteikti apdo
vanojimai. XI Teatro festivalio 
dalyvius pasveikinti atvyko LR 
generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius su šei
ma. JAV LB Krašto tarybos pir
mininkė Regina Narušienė pa
dėkojo ne tik už lietuviškos kul
tūros puoselėjimą išeivijoje, bet 
ir už gebėjimą susiburti, mat 
festivalyje dalyvavo visų kartų 
Amerikos lietuviai. Tęsiant šią 

mirjtį aktorius Viktoras Vala
šinas iliustravo -savo jausmus 
Juozo Grušo žodžiais: „Tėvynė
- tai ne valakai žemės, ne lau
kai ir kloniai, tėvynė - tai są
voka moralinė. Ją gali turėti 
širdyje ir niekas jos iš tavęs 
neatims”. Jam, pirmą kartą 
viešinčiam Amerikoje ir pirmą 
kartą matančiam lietuviškos 
kultūros apraiškas toli nuo tė
vynės, mintyse kilo kaip tik 
toks apibūdinimas. „Nežinau, 
ar aš suprasiu Ameriką. Juo la
biau nežinau, ar aš suprasiu 
Amerikos lietuvių teatrą, bet 
galiu pasakyti tvirtai - per šias 
dienas aš mačiau tikro teatro”,
- sakė Viktoras Valašinas žy
menų teikimo vakare.

XI Teatro festivalio 
apdovanojimai

Vertinimo komisija - Eglė Juod
valkė, aktoriai Viktoras Vala
šinas ir Julija Dantienė - po 
visų teatrinių grupių pasirody
mų pasitarę, paskyrė apdova
nojimus. Nežinau, ar visi suti
ko su komisijos vertinimais, ta
čiau, mano nuomone, apdova
nojimai paskirti sąžiningai ir 
vertai.

Žymenį už geriausią režisūrą 
gavo „Žaltvykslės” teatro 
sambūrio režisierė Ilona 
Čiapaitė. Už geriausią sceno
grafiją apdovanojimas taip pat 
buvo įteiktas Ilonai Čiapaitei.

Už geriausią pagrindinio mo
teriško vaidmens atlikimą žy
muo įteiktas Daliai Cidzikaitei, 
„Žaltvykslės” dramos sambūris.

Už geriausią vyriško pagrin
dinio vaidmens atlikimą ap
dovanotas Vaidas Sederavičius, 
„The Baltic Theatre”.

Apdovanojimus už vyro ir 
moters vaidmenų debiutus gavo 
Tomas Umbrasas, „Žaltvykslės” 
dramos sambūris, ir Vesta Jan- 
sonaitė, „The Baltic Theatre”.

Los Angeles dramos sambūrio 
aktoriai Juozas Pupius ir Raiša 
Urbanienė buvo apdovanoti už 
geriausiai atliktus antraeilius 
vaidmenis.

XI Teatro festivalis: po Los Angeles Dramos sambūrio spektaklio. Iš kairės: Sigutė Mikutaitytė-Miller, komedi
jos „Pilietybės godos" autorius dramaturgas Anatolijus Kairys, LA Dramos sambūrio pirm. Ema Dovydaitienė, 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, suruošus! XI Teatro festival) Čikagoje.

„The Baltic Theatre" aktoriai, atvykę iš New York dalyvauti XI Teatro festivalyje.

Beje, šiais metais Los Angeles 
dramos sambūris švenčia 50-tą 
jubiliejų. Ta proga JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Mari
ja Remienė pasveikino teatra
lus ir įteikė pagarbos žymenį 
sambūrio pirmininkei Emai Do
vydaitienei. Kaip sako sambū
rio aktoriai, Emos ir Vinco Do
vydaičių bei kitų rėmėjų ir dar
buotojų dėka, Los Angeles dra
mos sambūris gyvuoja. Taip 
pat Kultūros tarybos pirminin
kė pasveikino savo kolegą, il
gametį kultūrininką drama
turgą Anatolijų Kairį, dalyva
vusį visuose Teatro festivaliuo
se.

Po žymenų įteikimo, festiva
lio organizatorė Marija Remie
nė oficialiai paskelbė XI Teatro 
festivalio pabaigą.

„The Baltic Theatre” projekto prodiuserė Robertą Žilinskaitė ir reži
sierius Gintautas Jaras.

LA Dramos sambūrio spektaklyje 
(iš kairės): Elena (Sigutė Mikutai
tytė-Miller) ir Stefa (Raiša Urba
nienė).

TURINYS

XI Teatro festivalis — iš 
perspektyvos

Kiniečiai menininkai 
pasirinko Čikagą

Žolynai atvažiavo į Alytų. 
„Dainava” vėl giedojo 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje

Apie tikėjimo kankinę ir 
sekuliarų politinį veikimą...
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Niekad nenustosime
Tavęs mylėję

ALGIS ŽABO RAS
Prieš keletą metų, Žilevi

čiaus - Kreivėno lietuviškos 
muzikologijos archyve, tyrinė
damas lietuvišką chorinę mu
ziką JAV, buvau maloniai nus
tebintas archyve sukauptos 
medžiagos gausa bei įvairove ir 
ne tik mano tyrimo tematika. 
Radau informacijos apie eilę, 
iki tol man nežinomų, JAV vei
kusių, lietuvių muzikų, kurių 
iškilūs meniniai pasiekimai 
prašyte prašėsi būti pastebėtais 
ir, ypač Lietuvoje, pagarsintais. 
Todėl, Čikagos LRSC vedėjo 
prof. J. Račkausko paragintas, 
ir ėmiau atidžiau gilintis į dai
nininko, baritono, ilgamečio 
New York Metropolitan Opera 
bei kitų JAV operos teatrų so
listo Algirdo Brazio kūrybinę 
biografiją. Sukauptos medžia
gos pagrindu parengiau knygą, 
iš kurios trumpas ištraukas ir 
teikiu mieliems Draugo skaity
tojams. Tebus tai kuklus mano 
indėlis minint 90-tąsias maest
ro Algirdo Brazio gimimo me
tines.

Pirmasis dainavimo 
džiaugsmas

— Algirdas Brazis prisimena 
Mano tėvas, Telesforas Brazis, 
gimė Lietuvoje, Vedžendžių kai
me, Joniškėlio valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje apie 1897 me
tus. Geras buvo žmogus šeimai, 
giminėms, draugams ir kaimy
nams. Darbštus - nelyginant 
bitė. Buvo plačiai žinomas siu
vėjas. Turėjo gražų balsą - te
norą. Dainavo choruose. Tas jo 
dainavimas darė man įspūdį. 
Jau kažkas tokio, matyt, ir ma
nyje „sėdėjo”, savo laiko laukė. 
Beje, neblogą balsą turėjo ir 
senelis iš tėvo pusės. Pamatas, 
kaip sakant, buvo. Apie mamą 
taip pat kai ką prisimenu. La
bai gražus buvo jos vardas - 
Katarina, o pavardė Drimba. 
Kilusi buvo taip pat iš Lietu
vos, Žemaitijos miestelio Plun
gės. Matyt, iš jos ir savo lietu
vių kalbos žemaitišką tarseną 
būsiu gavęs, dėl to lig šiol Ame
rikos žemaičiu esu pravar
džiuojamas... Mama taip pat 

Scena iš Lietuvių operos 1958 m. statytos Gounod operos „Faustas” Iš kairės: Jonas Vaznelis, Algirdas Brazis 
(Valentinas) ir Bernardas Prapuolenis. Jono Tamulaičio nuotr.

buvo garsi siuvėja. Kaip ir tė
vas, labai darbšti buvo. Neprisi
menu, kad dainuotų, tačiau, 
šokti mėgo nepaprastai. Kas ir 
kodėl paskatino mamą į Ame
riką važiuoti, nežinau, tačiau 
turbūt, kaip ir tėvelį - svajonė 
apie geresnį gyvenimą.

Susitiko tėvai čia, Čikagoje, ir 
susituokė Šv. Mykolo bažny
čioje, kur po metų buvau pa
krikštytas ir aš, pirmasis Teles
foro ir Katarinos Brazių vaikas, 
Algirdas, gimęs 1915-ųjų vasa
rio devintą dieną. Tėvai - tikri 
parjotai - ne bet kokį kuni
gaikštišką vardą parinko. Iš tė
vų pasakojimo: neva per krikš
tynas, kai kunigas ant mano 
galvelės šalto vandens šliūkšte
lėjo, aš sušukęs aukštą la be
mol, į ką tėvas taip sureagavęs: 
- mūsų Algirdas bus daininin
kas...

Kartu su kiek vėliau gimusia 
sesute Olga (O. Shelfer) gyve
nome ir augome tarp lietuvių. 
Kartu žaidėme, kartu lankėme 
draugijėlę „Ateities žiedai”, ku
rioje, beje, ir pradėjau dainuoti. 
Tiesa, pradžioje tik chore. Bū
damas gal šešerių, turėjau gan 
stiprų ir aukštą diskantą, ku
riam niekas neprilygo. Ypač 
tuom piktinosi mergaitės, nie
kaip negalėdamos manęs per
šaukti...

Choro vadovo ir tėvų nuos
prendžiu, buvau pradėtas la
vinti. Buvo nupirktas smuikas 
ir pasamdytas mokytojas. Juo 
tapo tėvų geras pažįstamas mu
zikas Juozas Žiūronas. Vėliau 
mokė Kazys Steponavičius, 
padaręs didelę įtaką būsimoje 
mano dainininko kaijeroje.

Sulaukęs devynerių, išgyve
nau šeimyninę dramą. Išsis
kyrė mano tėveliai. Likau gy
venti su tėveliu, kuriam talki
nau rūbų siuvimo ir taisymo 
versle. Muzikinė veikla suin
tensyvėjo, pradėjus mokytis 
Morton gimnazijoje, kur grojau 
dideliame orkestre smuiku net 
prie pirmo pulto. Tai buvo pir
mas mano, kaip muziko, įverti
nimas. Grojau, sportavau, mo
kiausi, tačiau apie savo ateitį 
mažai tegalvojau. Užtat pagal
vojo tėvas, man penkiolikme- 
čiui nupirkęs drabužių valymo 

įmonėlę. Tapau biznierium ir, 
kaip pasirodė, ilgam...Daug sa
vęs tiems verslams paaukojau, 
tačiau Amerikos sąlygomis tai 
buvo ir turbūt visada bus nor
malus dalykas. Po gimnazijos 
dvejus metus mokiausi Morton 
kolegijoje, o, nusprendęs tapti 
advokatu, įstojau į Čikagos 
Kent Law School. Po poros me
tų tęsiau studijas Čikagos De- 
Paul universitete. Tuo pat me
tu daug dirbau. Verslas sekėsi, 
tačiau muzikos neapleidau. Įsi
jungiau į „Grenadierių” vyrų 
kvartetą, kur pąjutau tikrą dai
navimą. Įsitikinau, kad muzika 
man reiškia kur kas daugiau 
nei galėjau įsivaizduoti. Šis po
jūtis ilgainiui privertė net mes
ti teisės studijas. Lyg koks mag
netas traukė dainuoti, nors da
ryti tai dar niekieno nebuvau 
mokytas. Naudojausi tik tuom 
ką iš tėčio, mamos ir iš motinos 
gamtos buvau gavęs... P. Šalti- 
miero, S. Barklis. A. Vanaičio. 
J. Budrikio radįjo programo
se, lietuviškuose vakarėliuose 
skambėjo „Grenadierių”, o tarp 
jų, ir mano balsas.

Vedybos, vokalo studijos

Mano jaunatvišką gyvenimą 
lyg iš pasalų užklupo nenuma
tytas dalykas. Įsimylėjau. Tai 
atsitiko 1935-aisiais Indiana 
Statė Dune parke, kur vasaro
damas dainavau poilsiautojų 
vakarėliuose. Čia ir sutikau Al
doną. Kaltos matyt bus tos lie
tuviškos dainos, giliai užgavu- 
sios ir jos širdį...

Draugavome penkerius metus 
ir, išbandę savo jausmus, susi
tuokėme 1940-tųjų gegužę. Esu 
dėkingas Dievui už šią moterį, 
su kuria gyvenu lig šiol, su 
nuostabia gyvenimo drauge Al
dona, mano meninių reikalų 
bendradarbe, puikia motina, 
pagimdžiusia ir išauginusia 
mūsų keturias dukras: Beverly 
Donną, Marilyn ir Susaną.

Šalia darbo, nuolat dalyvavau 
lietuvių kultūrinėje veikloje. 
1938-ais buvau pakviestas dai
nuoti chore „Pirmyn”, kuris tuo 
metu ruošėsi savo istorinei ke
lionei į Lietuvą. Ir nutik tu 
man taip, kad mano pirmasis

Aldona ir Algirdas Braziai.

viešas ir labai atsakingas, kaip 
solisto, pasirodymas įvyko tik 
ten, tėvų gimtame krašte. Jau
dulys buvo didžiulis ir kaip ki
taip, jei reikėjo dainuoti Kauno 
Vasaros teatro estradoje, šalia 
tokių Lietuvos operos žvaigž
džių, kaip V. Zaunienė, J. Ba
bravičius. Tačiau svarbiausia 
mano gastrolių Lietuvoje pa
sekmė buvo ta, kad nuspren
džiau mokytis dainuoti. Tai ra
gino daryti draugai, giminės. 
Įkalbėjo. Pagaliau ir pačiam 
taip ėmė atrodyti.

Pirmasis mano dainavimo 
mokytojas buvo Rusijos žydas 
Aleksandras Nakutinas. Ta
čiau, paruošęs vos keletą rusų 
romansų, mokytoją nutariau 
keisti. Antruoju mokytoju tapo 
škotų kilmės dainininkas T. 
McBumy. Tačiau šio mokytojo 
noras iš manęs padaryti drama
tišką aukštą Helden tenorą - 
nepatiko. Trečiasis kartas ne
melavo, ir tada iškart paste
bėjau, kad šį kartą būsiu patai
kęs. Naujojo mano mokytojo 
metodai tiko. Jie buvo tikrai 
belkantiški ir rezultatyvūs. Jau 
po devynių mėnesių darbo aš 
dainavau amerikiečių operos 
bendrovės statytame G. Verdi 
„Rigoletto”. Dirbant su juo, lyg 
žiburys įsižiebė, nutvieskė są
monę šviesa. Suvokiau visą bei 
canto dainavimo stiprybę ir vi
siems laikams supratau, jog tik 
šituo būdu dainuojantys daini
ninkai pasaulyje yra geriausi. 
Tasai genialusis mano balso la- 
vintojas buvo Dmitri Onofre. 
Negaliu bent trumpai jo nepri
statyti.

D. Onofre, kilęs iš Rumuni
jos, studįjavo dainavimą Itali
joje pas Collėnz-Muro, Pietro 
zeni, Franco Capuana. Daina
vo pagrindines partįjas dauge
lyje operos teatrų Italijoje. 
1923-aisiais atvykęs į JAV, dai
navo „Don Carlo” operoje New 
York, Čikagos, Cincinnati, Phi- 
ladelphia ir kituose teatruose. 
1937-ais debiutavo Metropoli
tan Opera Co. Kartu su žmona 
Bianco Soroja, taip pat daini
ninke , užsiiminėjo vokalo pe
dagogika. Pas juos mokėsi pa
saulinė žvaigždė Bjorlingas ir 
daugelis mūsų lietuvių daini
ninkų, kaip antai D. Stankai- 
tytė, S. Baras ir kiti. Mylimo ir 
nepaprastai gerbiamo mokytojo 
globą jaučiau nuolatos. Ypač ji 
buvo brangi, man dainuojant 
Metropolitan operoje.

Pirmieji žingsniai 
amerikiečių operos scenose

Brazio apsisprendimas profe
sionaliai dainuoti jo neapgavo. 
Pirmoji sceninė sėkmė drąsino 
žengti toliau. Kelias iki pirmo 
rimto išbandymo buvo visai ne

beilgas, 1938 m. atvedęs į Uni- 
versal Opera of Chicago. Tai 
buvo, nors ir nedidelė, bet gana 
garsi tuo metu operos trupė, 
kurioje dainavo žydų ir italų 
dainininkai. Pirmasis Algirdui 
šioje turpėje pasiūlytas vaid
muo buvo Eugenijus Oneginas 
to paties pavadinimo P. Čai
kovskio operoje. Tiek šis, tiek 
po to sekęs Žermono vaidmuo 
G. Verdi operoje „Traviata”, bu
vo gerai kritikų įvertintas. N. 
Guigis rašė, kad Algirdas popu
liarus ne tik tarp savų, bet ir 
svetimtaučių. Jis vienintelis, 
išėjęs į sceną, buvo sutiktas 
karštais aplodismentais. Tai 
pripažino ir lietuvių spauda, 
sakydama, kad Brazis yra ta
lentingas ir darantis energingo 
bei ritmo jaunuolio įspūdį.

Pasiūlymų dainuoti gausėjo. 
A. Brazis kviečiamas į Ameri
can Opera Co., vėliau Mid West 
Opera ir Civic Opera Co. Čika
gos lietuviai ėmė džiūgauti. 
Spauda mirgėjo pranešimais: - 
„Čikagos lietuvis Ttigolet- 
to’ ”, — „Svarbiausia rolė tenka 
pasižymėjusiam Čikagos lietu
vių dainininkui”, „Džiugu, kad 
lietuvis kopia vis aukščiau į 
meno viršūnes”. Ir dar: „A- Bra
zis, žymus lietuvių baritonas, 
Soldier Field stadione Čikagoje 
atliks brigadieriaus rolę operoje 
„Carmen”. Operoje, kartu su A. 
Braziu, savo roles atliks 
didžiosios Metropolitan Ope
ra Co. žvaigždės. Tačiau, ne 
paisant intensyvaus kūrybinio 
darbo, reikšmingiausiu iš iki 
tol buvusių, Brazis laiko 
1944-tuosius metus, kai laimė
jo atrankas konkursą dainuoti 
Chicago Opera Co. Operos, kuri 
savo meniniu lygiu dabartiniu 
metu laikoma antrąja Ameri
koje po Metropolitan Opera 
New York. Maestro prisimena: 
„Tada sau pagalvojau, jog tai 
pirmas tokio aukšto lygio su 
manimi sudarytas kontraktas ir 
tai didelis mano gyvenimo 
šansas. Dirigentas maestro 
Fausto Cleva, operos genera
linis direktorius ir dirigentas, 
dėjo į mane dideles viltis. Su 
šiuo menininku mane siejo ilga 
ir nuoširdi profesinė draugystė. 
Jis, vėliau dirbdamas jau Met
ropolitan operoje, daug pri
sidėjo, kad ir aš ten patekčiau 
lemtingais 1951-aisiais”.

Algirdui Chicago Opera sce
noje teko dainuoti su garsiais to 
meto pasaulio dainininkais Tito 
Gobi, Jus8i Biorling, F. Telavi- 
ni ir kitais. Brazis pasakoja: „Iš 
jų daug išmokau. Giliai širdin 
įstrigo vieno garsiausių to meto 
Amerikos baritono Loren Sti- 
ven man pasakyti žodžiai, jog 
aš turėsiąs gražią dainininko 
ateitį. Man tai buvo labai

Algirdas Brazis — Metropolitan Opera solistas, New York, NY.

A. Brazis ir O. Mileriutė „Pirmyn” choro spektaklyje Čikagoje.

brangūs ir įkvepiantys žodžiai”.
Chicago Opera Co A. Brazis 

dainavo operose „Rigoletto”, 
„Pagliacci”, „Cavalerria Rustica- 
na”, „Lucia di Lammermoor”, 
„Eugenijus Oneginas”, „II Tro- 
vatore”, „La Tosca”, „Carmen" ir 
kitose. Dainininką palaikė kole
gos, klausytojai ir kritikai. Su 
simpatijomis apie Algirdo dai
navimą rašė amerikiečių spau
da. Štai po G. Verdi „Rigoletto”: 
„Pono Brazio lankstus operinio 
stiliaus suvokimas ir išskirtinis 
lyrinis baritonas”, o po E. Hum- 
perting „Hansel und Gretel”, 
kur jam teko tėvo vaidmuo, 
buvo pagirtas, kad puikiai su
kūrė rūpestingo tėvo charak
terį. Panašiai ir po „Liucija”: 
„Su kiekvienu pasirodymu, 
žengdamas vis ant aukštesnės 
meistriškumo pakopos, A. Bra
zio dainavimas vertintinas, 
kaip aukščiausios klasės dar
bas”. O lietuvių Naujienos apie 
Brazio „Rigoletto” rašė, jog nors 
ši rolė esanti labai ilga ir sun

ki, dainininkas turėjo progą 
parodyti visus savo gabumus. 
Algirdas ją atliko taip gerai, 
kad publika buvo tiesiog su
žavėta...

Teigiamų atsiliepimų apsčiai 
randame ir Čikagos dienraš
čiuose Sun Times, Tribūne.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS

Operos solisto Algirdo Brazio 
brandžios sukakties proga.

Jau metai nebeaidi Antano 
Smolskaus birbynė.
Gruodžio sonetai.

Apie Gotlandą, Tarkovskį ir 
Trolius.
Lietuvos Erasmus studentų 
susitikimas Druskininkuose.
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IOHN MILTON
(1572-1631)

KRISTAUS GIMIMO RYTMETĮ
I
Prieš aušrą piemenys,
Budėdami vieni,
Šnekėjosi idiliškai, ramiai;
Nebuvo daug vilties
Galingą Paną jiems
Išvyst gražiai ateinantį tenai.
Gal tik mergaitės, tik avių banda 
Besikalbant rūpėjo jiems tada.

II
Ir tvieskia į akis
Šviesos jiems skritulys
Tą drovią naktį, saulės skaistumu.
Su kardu it liepsna,
Su šalmu ir sparnais
Ten cherubinas su Serafinu
Garsingom arfom iškilniai 
Sugroja dangiškam Įpėdiniui.

III
Lig tol nebuvo ta
Giesmė dar išgirsta.
Giedojo ryto sūnūs taip kadais,
Kai Viešpats po erdves,
Paskleisdamas žvaigždes,
Pasaulį varžtais suveržė tvirtai, 
Atvėrė bedugnes klaikias, gilias, 
Bangoms nurimti liepęs kanale.

Vertė Alfonsas Tyruolis

STASYS SANTVARAS

GIMIMO GIESMĖ

Gimė džiaugsmas. Gimė laimė. Gimė saulė —
Gimė nesibaigiančių dienų viltis------
Ir sudužo, tartum veidrodis, gyvenimo apgaulė, 
Kalnus, vandenis, girias užliejo pilnatis.

AŠ paliksiu šitą žalią, žalią slėnį,
Ugnys nebedegs manų akių languos, — 
Bet sode džiaugsmu aidės žiedais apkibusi pavėnė, 
Valtys mano upėje per vasarą linguos.

Gimė tulpė. Gimė lotos. Gimė rožė — 
Žiedas pats gražiausias tarp visų Žiedų------
Viešpats mano galių paslaptį ir perteklių atvožė, 
Rytdienon be baimės aš, kaip sakalas, skrendu...

ANTANAS JASMANTAS

ADVENTAS

Vai sutemos, tos sutemos
Ir ore, ir akyse!
Ar Tu galėsi rasti mus,
Ar su mumis kartu paklysi?

Adventas jau. Dangus rasoja 
Ant mūs šilkinių skėčių.
Po jais sausa mes žengiam koja.
Tai ko dar laukt ir aš turėčiau?

Mes žengiame per pilną rinką
Gipsinių jėzusėlių.
Karaliai, piemens pasitinka, 
Nuo šalčio ir drėgmės pamėlę.

Ei, pirkit, pirkite! Betliejai pigūs! 
Žvaigždės jų kaina krenta!
Ei, pirkit, pirkite! Sulygus, 
Pridėsime dar Naktį šventą.

KŪČIŲ VAKARAS

Tyli naktis. Šventa naktis.
Visas žvaigždes užgesinėjus,
Gatves žvakelėm nusagstys, 
Kad nepaklystų meilės pardavėjos.

O gatvės tokios tuščios bus.
Tik valkatos dar svirdinės sušalę.
Tamsa paslėps stogų stiebus,
Ir nežinos, kur vykti trys karaliai.

Už lango žėrinčio rankutę ties
Guminis kūdikėlis.
Jam erodai netrokš mirties,
Ir jis nebėgs iš šilko prakartėlės.

Tyli naktis. Šventa naktis.
Kažkas ir gloriją jau groja.
Tai pliušo beždžionėlė skubomis, 
Būgnelį mušdama, vis trepsi koja.

Mintys Kūčių vakarui
„Nes Dievo išgananti malonė pasirodė 
visiems žmonėms, ugdydama mus, kad 

mes, užsigynę bedievystės ir pasauliniu 
geiduliu, gyventume esamajame amžiuje 
santūriai, teisingai ir dievotai, laukdami 
palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo 
Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus 

garbės pasirodymo; jis atsidavė už mus, 
kad atpirktu mus nuo visokios nedorybės 
ir apvalytų sau nuosava tauta, stropia ge

riesiems darbams”.
(Titus 2... 11-14)

KUN. VALDAS AUŠRA

Brangieji Viešpatyje, šian
dien, be jokių užuolankų, no
riu paklausti: kodėl mes taip 
gausiai susirenkame Kūčių va
karą bažnyčiose, rankose pasi
ruošę žvakeles, klausomės cho
rų ir solistų giedojimo bei patys 
giedame? Ar tai mūsų eglutės 
puošimo sezono bei dovanų pir
kimo, teikimo kitiems ir gavimo 
sezono paruošiamasis aktas, 
kuris kulminuos, kai, sugrįžę į 
namus, atplėšime tas supakuo
tas dovanas? Kokia yra prie
žastis, kad mes per visus me
tus, gal net neprisiminę baž
nyčios ir savo tikėjimo brolių 
bei Beserų, staiga Kūčių vakarą 
taip gausiai susirenkame į Die
vo namus?

Tikriausiai būtų sunku iš
vardinti ir įvardinti tikrąją 
priežastį, kodėl mes taip gau
siai lankomės Kūčių pamaldose 
ar Mišiose, kodėl staiga mums 
prireikia ateiti į bažnyčią. Ta
čiau pagrindinė priežastis - 
išsakyta ar neišsakyta, supras
ta ar dar gerai neįsisąmoninta 
- yra aiški: visas tas dovanų 
pirkimo-pakavimo-dovanojimo 
šurmulys neužpildo sielos tuš
tumos, nenuslopina vidinio 
širdies nerimo, kuris taip 
ryškiai iškyla šiais ilgais žie
mos vakarais. Iš tikrųjų galima

suprasti, kodėl senovės žmonės 
tikėjo, jog ilgiausių naktų laiko
tarpiu visos pasaulio blogio jė
gos tampa tokios galingos, kad 
net kyla grėsmė pasaulio gy
vybės harmoningam vyksmui.

Mūsų pačių sau ir kitiems 
dovanotomis davanomis kuria
mas džiaugsmas nesugeba pra
džiuginti širdies iki pačių jos 
gelmių. Dainos ir melodijos, ku
rias girdime nuo ryto iki vaka
ro, sklindančios radijo ir TV 
bangomis, neįstengia užpildyti 
spengiančios tylos, žiojėjančios 
mumyse. Ir - dainos/giesmės, ir 
dovanos, ir išpuošti namai ne
gali paslėpti mūsų nuo savęs 
pačių: sukiužusių, kaip išmesti 
į šiukšlyną puodai, ligų vargi
namų, nelaimingų, nemylimų 
ir nemylinčių, apleistų, besirū
pinančių tik savimi, bemylinčių 
tik save - mirtingų ir nuo
dėmingų žmonių.

Mums trūksta gyvenimo pil
natvės, kurios pojūtis ir tolimas 
atminimas glūdi kažkur giliai 
mumyse. Iš kur jis ateina?

Jis ateina iš to laiko, kai 
žmogus dar turėjo neužtemdytą 
ir tiesiogį ryšį su savo kūrėju 
Dievu. Būtent šis mumyse 
glūdintis jausmas ir leido to-

,.Angelų daina". San Francisco paveikslų galerija.

kiem iškiliem teologam, kaip 
Augustinas, Tomas Akvinietis, 
teigti kad mes, turėdami šį 
įgimtą Dievo pojūtį, pažvelgę į 
mus supantį pasaulį, galime 
atpažinti ir suprasti jo Kūrėją. 
Tačiau visų svarbiausia, mano 
manymu, kad šitas mumyse 
glūdintis pilnatvės ir dvasinės 
harmonijos siekis, verčia mus 
ieškoti tos harmonijos šaknų.

Kur jos glūdi? Filosofųoje? 
Moksle? Mene? Muzikoje? Ki
tose žmonių sukurtose struk
tūrose ir reiškiniuose? Ne! Tie 
visi išvardinti dalykai tarnauja 
tik kaip reiškiniai (veidrodžiai), 
atšviečiantys / atspindintys 
link mūsų tą tikrąjį šviesos šal
tinį. Lygiai, kaip naktį švie
čiantis mėnulis atspindi mums 
pasislėpusios saulės šviesą, pats 
nebūdamas šviesos šaltiniu.

Tikrasis šviesos šaltinis yra 
Dievas. Tikroji gyvenimo pil
natvės ir dvasinės harmonijos 
priežastis yra kiekvieno mūsų 
ryšys su Dievu, kuris, kaip mes 
puikiai žinome, mums atrodo 
toks tolimas, toks neprieinamas 
ir nesuprantamas. Ar mes tu
rime kokią reikšmę Dievo egzis
tencijoje? - klausia filosofas ir 
nežino atsakymo. Ar iš viso 
toks reiškinys, kaip Dievas, eg
zistuoja? - klausia mokslas ir 
gamta, bet ir jie negali duoti 
absoliutaus atsakymo. Tačiau 
mes, kurie esame krikštyti Tri- 
vienio Dievo vardu galime drą
siai ir tvirtai sakyti - taip!

Tikėjimo dėka, mes tvirtai 
žinome ne tik, kad Dievas yra, 
bet kad mes jam esame brangūs 
ir artimi - mes esame jo myli
mi. Jis atsiuntė savo Sūnų į šį 
pasaulį, kad mes, tie, kurie ne
supratome Dievo ir nuo jo atito- 
lome, galėtume vėl prie jo pri
artėti, kad galėtume vėl ben
drauti su juo. Šv. Paulius tie
siai rašo: „Nes Dievo išgananti 
malonė pasirodė visiems žmo
nėms”... Kūčių vakarą mes pri

Giorgio da Castelfranco (apie 1478-1510). „Piemenėlių pagarbinimas".

simename ir dar kartą pati
riame Dievo malonę, apsireiš
kusią Kūdikėlio Jėzaus gimi
mu, kuri yra skirta mums vi
siems: kiekvienam iš mūsų as
meniškai ir kiekvienam iš mū
sų, kaip jo šeimos nariui.

Šitas Kūdikis yra Dievo ma
lonė, tapusi kūnu. Tik JėzuB te
gali išgelbėti Kretos (kur Titas, 
Pauliaus mokinys, vadovavo 
Bažnyčiai) krikščionis bei 
žmoniją nuo jų blogio darbų 
vaisių ir nuo Dievo teismo. 
Šiame skaitinyje Dievo gimi-

mokytojas, ap. Paulius skelbia, 
kad Dievo malonė „ugdo mus, 
kad atsisakytume bedievystės 
ir pasaulinių geidulių ir gyven
tume esamajame amžiuje san
tūriai, teisingai ir dievotai”. Šio 
ugdomojo darbo rezultatai atsi
randa ne mūsų stiprumo ar 
noro pasikeisti dėka, bet Jo ma
lonės dėka (Titui 3:5): „Jis 
išgelbėjo mus - ne dėl teisumo 
darbų, kuriuos mes buvome 
padarę, bet vadovaudamasis 
savo gailestingumu, Šventosios 
Dvasios veikiamo atgimdymo ir

Kūčių vakarą mels prisimename ir dar 
kartą patiriame Dievo malonę, 

apsireiškusią Kūdikėlio Jėzaus gimimu, 
kuri yra skirta mums visiems: kiekvienam 

iš mūsų, kaip Jo šeimos nariui

mas ir nukryžiavimas yra 
neatskiriami, kadangi šis Dievo 
Vaikas prisiima nieko nevertų 
kretiečiį ir visų mūsų nuodė
mes sau ir gausiai, kaip kraują, 
išlieja savo gailestingumą. Jė
zus Kristus, Dievo malonė, 
„atsidavė už mus, kad atpirktų 
mus nuo visokios nedorybės ir 
apvalytų sau nuosavą tauta”.

Kryžius yra ta dovana, kuri 
atneša visiems išganymą. Kry
žius, o ne mokslas, kad ir koks 
svarbus ir reikšmingas jis yra 
mūsų gyvenime; kryžius, o ne 
gamta; Jėzaus kryžius, o ne me
nas. ar muzika atneša gyvybės 
pripildytą ir tobulą gyvenimą. 
Jėzaus kryžiaus dėka, mes ga
lime pilnatvėje džiaugtis gyve
nimu, grožėtis gamta, naudotis 
mokslo pasiekimais, gėrėtis me
nu ir muzika.

Jėzus Kristus, „mūsų didysis 
Dievas ir Išganytojas”, pakeičia 
mūsų širdis pakeisdamas mūsų 
amžinąją ateitį. Kaip geras

atnaujinimo apiplovimu”. Šita 
Jėzuje įsikūnijusi Dievo malonė 
ir šiame amžiuje sukuria ti
kėjimo pripildytas širdis, ku
rios krikščionims suteikia kan
trybės „laukti pažadėtosios atei
ties, palaimintos vilties atėjimo 
ir Jėzaus Kristaus, didžiojo 
Dievo ir Išganytojo, šlovės apsi
reiškimo”.

TURINYS

Kūčių vakaro ramybė.

Simpoziumai — sąlyčio 
taškų paieškos. Šventasis 
karalaitis meldžiasi už 
Lietuvą.

Iš kur atkeliauja
Kalėdų senelis. Poezijos 
skaitymai rudenį.
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