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Trys kryžiai vienija tris tautas
Lietuvių, latvių ir lenkų katalikybę 

vienijanti Trijų Kryžių kalno liaudies 
pamaldumo praktikos vieta, šalims 
integruojantis į Europos Sąjungą

HABL, DR. ALFONSAS MOTUZAS

Lenkijoje, Liublino katali- 
kiškajame universitete, 2004 
m. lapkričio 19-20 d. vyko 
tarptautinis simpoziumas 
„Lenkija ir Lietuva — dvasi
nis paveldas Europoje”. Da
lyvavo Liublino, Varšuvos, 
Krokuvos ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetų teolo
gai.

Šiandien Latvija, Lietuva ir 
Lenkija yra paskutinės katali
kiškosios Europos šiaurrytinės 
valstybės. Ištakos integracijai į 
Vakarų Europą įtakos turėjo 
kontrreformacija bei veržlūs 
XVII-XX amžiaus istoriniai 
geopolitiniai įvykiai. Tai metas, 
kai Latvija, Lietuva ir Lenkija 
užėmė svarbią vietą Katalikų 
Bažnyčios istorijoje.

Latvijoje vyraujanti religija - 
protestantizmas. Tik jos etno
grafinis regionas Latgalįja yra 
katalikiškas, kurio centrai yra 
Agluona, Daugpilis ir Rezeknė. 
Katalikišką Latviją (Latgalįja) 
ir Lietuvą iš šiaurės supa pro
testantiškos Estija, Latvija bei 
Skandinavijos šalys, o iš rytų - 
stačiatikiškos Rusįja ir Baltaru- 
sįja. Vakaruose Lietuva ribojasi 
su kaimynine katalikiška Len
kija. Šiandien, kada didesnioji 
dalis Europos šalių integruojasi 
į Europos Sąjungą, saviti Latvi
jos, Lietuvos ir Lenkijos religi- 
niai/geopolitiniai ir kultūriniai 
saitai, kurie nuo krikščionybės 
pradžios vienijo ir šiandien vie- 
nįja šias tautas, tampa ypač 
reikšmingi, išsaugant šių tautų 
tautinį identitetą bei dvasinę 
laisvę.

Kyla klausimas - kas ties re- 
liginiai/geopolitiniai ir kultūri
niai saitai? Tai unikalios ka
talikiškos liaudies pamaldumo 
praktikos, kurios gimė kontrre
formacijos, karų su turkais, 
švedais, rusais bei carinės oku
pacijos metu. Jiį kilmes at
skleidžia Katalikų Bažnyčios 
istorijos, liturgijos ir etnologijos 
mokšlai.

Pasaulyje yra kraštų, kur ka
talikybė įleidusi žymiai giles
nes šaknis nei Lietuvoje, Lenki
joje bei Latvijoje, bet tokios 
liaudies pamaldumo praktikos, 
kokią turi šios trys šalys, nie
kur nesutiksi. Tai Trijų Kryžių 
kalno kultas Latvijoje, Lietu
voje ir Lenkijoje. Lenkijoje jis 
yra Kazimierz Dolny, Lietuvoje 
- Vilniuje bei Latvįjoje - Agluo
noje. Prie kiekvieno jų Gavė
nios metu atvyksta piligrimų 
grupės, kurios čia „Graudžių 
verksmų” maldomis ir giesmė
mis meldžiasi.

Norint detaliau pažinti šias 
latvių, lietuvių ir lenkų šven
toves, reikia žinoti jų istorinę 
kilmę, įsteigimo sąlygas. Etno
grafiškai katalikiškoje Europoje 
toliausias šio pamaldumo taš
kas yra šiaurės rytuose - Ag
luonoje (Latvija), žemiausias - 
Vilniuje (Lietuva) ir Europos 
pietryčiuose — Kazimierz Dolny 
(Lenkįja).

Trijų Kryžių kalnas 
Agluonoje

Agluona yra Latvijos etno
grafinio Latgalos regiono mies
telis, įsikūręs tarp eglynų, pel
kių ir dviejų ežerų. Pavadini
mas kilo nuo latviško žodžio 
„aglenia” - eglė. Čia 1700 m. di
deliame miške Vitebsko iždi
ninko žmona Eva Šostowicka 
pastatė medinę bažnyčia ir vie
nuolyne dominikonams, ku
riuos pakvietė iš Liublino ir 
Vilniaus bei pavedė skelbti 
jiems protestantiškoje latvių 
tautoje šventąjį katalikų tikė
jimą. Tais pačiais metais po
piežius Inocentas XII (1691- 
1700) šią šventovę patvirtino. 
Bažnyčioje vienuoliai padėjo 
Dievo Motinos paveikslo kopiją 
atvežtą iš Trakų ir pradėjo 
švęsti Švč. M. Marijos į Dangų 
Ėmimo šventę. Dėl stebuklingų 
išgįjimų prasidėjo pirmosios 
maldininkų kelionės į Agluoną. 
1768-1780 m. buvo pastatyta 
nauja mūrinė bažnyčia, vienuo
lynas, šventoriaus tvora su 6 
vartais ir juose įrengtu kalva- 
rijų Kryžiaus kelių bei įspū
dingu Trijų Kryžių kalnu, po 
turkų ir rusų karų 1708-1711 
metais siautusiems marams at
minti.

1856 m. caro valdžios nutari
mu dominikonai už dalyvavimą 
1831 metų sukilime iš Agluo
nos buvo išvaryti. Sovietmečiu 
bažnyčia aptarnavo parapiją 
1980 m. popiežius Jonas Pau
lius II Agluonos bažnyčiai pas
kyrė titulą „Bazilica minoris”.

Šiandien Agluonos šventovė 
gyvuoja. Kaip ir anksčiau, čia 
atvyksta gausūs maldininkai 
ne tik iš Latvijos, bet ir iš Lie
tuvos bei Lenkijos. Šalia Mari
jos paveikslo, ypač čia gerbia
mas Trijų Kryžių kalnas, ant 
kurio maldininkai gieda „Grau
džių verksmų” giesmes.

Trįjų Kryžių kalnas 
Vilniuje

Vilniaus Trijų Kryžių kalnas 
seniau buvo vadinamas Pilkuo
ju. Jo kilmė apipinta legendo
mis. Viena iš legendų kalba, 
kad Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo valdymo me
tais, žygio į Maskvą metu (t.y. 
1368 m.), Vilniaus miestiečiai 
pagonys nužudė 14 vienuolių 
pranciškonų. Legenda apie 
kankinius prigijo dėl to, kad 
turėjo realų prototipą: tikrai 
žinoma, jog 1341 m., Lietuvos 
Didžiajam kunigaikščiui Gedi
minui atkakliai siekiant krikš
to, iš Čekijos atvykusius pran
ciškonus Lietuvoje nužudė pa
gonys ir krikščionys šiam įvy
kiui atminti pastatė tris 
kryžius. Vieni mokslininkai ma
no, kad šie kryžiai pastatyti 
Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių 
Vytauto ir Jogailos susitaikymo 
proga, dar kiti - kad Trįjų Kry
žių kalnas buvo viena Vilniaus 
kalvarijų Kryžiaus kelio stočių, 
o dar kiti — po karų su turkais 
(1683 m.) ir rusais (1686 m.)

Lietuvos kančių, tikėjimo ir prisikėlimo simbolis — Trijų Kryžių kalnas.

sunkius marų metus užklupu
sius 1711 m. Vilnių ir jo apy
linkes.

Carinės Rusijos priespaudos 
metais Trijų Kryžių vietovėje 
buvo pastatytos kareivinės. 
1916 metais, gavus vokiečių oku
pacinės valdžios leidimą, maž
daug medinių kryžių stovėjimo 
vietoje, pagal vilniečio archi
tekto Antano Vivulskio projek
tą, buvo pastatytas gelžbetonis 
paminklas - trys balti kryžiai 
ant cokolio. 1950.05.30 vidur
naktį, sovietinės valdžios įsaky
mu, šis religinis paminklas bu
vo susprogdintas.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę (1989 m.), Vilniaus Trįjų 
Kryžių paminklas buvo atstaty
tas ir šiandien jis yra maldi
ninkų Gavėnios metu lanko
mas, giedant „Graudžių verks
mų” giesmes.

Trįjų Kryžių kalnas 
Kazimier Dolny

Krikščioniškieji pradai šiose 
vietovėse siekia aštuonis šimt
mečius į praeitį. Jau 1181 me
tais čia įsikūrė vienuolės nor- 
bertinės iš Krokuvos. Jos šios 
gyvenvietės Vėjingo Kalno pa
vadinimą pakeitė į Kazimierą. 
Pirmoji bažnyčia Apaštalų sosto 
aktuose paminėta 1325-1328 
metais, kaip atliekanti pasto
racinę bei apsauginę nuo kitati
kių funkciją. Reformacijos metu 
bažnyčia protestantų buvo su
griauta ir tik 1700 metais atsta
tyta. XVIII amžiaus pradžioje 
ant aukščiausios apylinkės vie
tos buvo įrengtas Trijų Kryžių 
kalnas.

Spausdintiniai šaltiniai kuk
liai liudija, kad šie ant Trijų 
Kryžių kalno pastatytieji turėjo 
dvigubą reikšmę. Užrašai ant 
jų kalba apie Dievo Sūnaus 
mirties vietą ant Golgotos kal
no bei sunkius, kraštą po turkų 
karo apėmusius, 1711 m. maro 
laikus.

Iš pateiktos apie latvių, lietu
vių ir lenkų Trijų Kryžių kalno 
vietų kulto istorinės medžiagos 
pastebime, kad greta juos vieni
jančios geografinės ir religinės 
medžiagos, taip pat juos vienija 
ir „Graudžių verksmų” giedoji
mas.

„Graudžių verksmų” giedoji
mo pamaldumo, išskyrus Latvi
ja, Lietuvą ir Lenkiją, neturi nė 
viena katalikiška pasaulio ša

lis. Šios pamaldumo tradicijos 
pradininkai yra lenkai. Seniau
sias „Graudžių verksmų” rank
raštinis tekstas rastas Lenki
joje. Jo pateikimo data - XV 
amžiaus antroji pusė. 1616- 
1617 m. „Kalwaria Zebrzydows- 
ka” tarp šių kalvarijų Kryžiaus 
kelio koplyčių atsiranda „Grau
džių verksmų’' 'koplyčia, kuriai 
buvo sukurta malda ir giesmė. 
Vėliau „Graudžių verksmų” gie
dojimo pamaldumą ima kelti 
Šv. Roko brolija, įkurta Poz
nanės vyskupo Stepono Wierz- 
bowski prie Šv. Kryžiaus 
bažnyčios Varšuvoje. 1707 m., 
šios brolijos rūpesčiu, išleistas 
pirmasis „Graudžių verksmų” 
tekstas. Netrukus šią pamaldu
mo praktiką patvirtino po
piežiai Pijus XI ir Pijus XII, dėl 
ko jis pasiekė Agluoną, Vilnių 
ir greitai paplito liaudies mal
dose.

Kokie dar saitai sieja 
Agluoną, Vilnių ir 
Kazimier Dolny?

Pirmasis Lietuvos krikšto 
bandymas Mindaugo laikais ne
pasisekė, nes, pasinaudodamas 
krikštu, vokiečių ordinas sten
gėsi užgrobti pagoniškosios Lie
tuvos žemių dalį. O pats Min
daugas 1263 m. Agluonos apy
linkėse buvo nužudytas. Lie
tuvai apsiginti nuo ordino ir, 
lenkams padedant, visiškai ap
lenkus ordiną įsiterpti tarp 
krikščioniškųjų Europos valsty
bių pavyko tik 1385 metais po 
Krėvos sutarties akto, kurį pa
sirašė Lietuvos Didysis kuni
gaikštis Jogaila ir lenkų delega
cija.

Nuo Krėvos akto pasirašymo 
datos prasidėjo glaudūs Lietu
vos ryšiai su Lenkija. Jie ypač 
suaktyvėjo Lietuvos kunigaikš
čių Vytauto ir Jogailos krikšto 
Krokuvoje (1386 m. vasario 15 
d.), Jogailos jungtuvių su Jad
vyga (1387 m. vasario 18 d.), Jo
gailos karūnavimo Lenkijos ka
raliumi bei Lietuvos Didžiuoju 
kunigaikščiu (1386 m. kovo 4 
d.). Katalikiška Lenkija įparei
gojo Lietuvą krikštytis ir tapti 
katalikišku kraštu. Tai įvyko 
1387 m. Tuoj po Lietuvos ir 
Lenkijos Horodlės akto pasi
rašymo 1417 m. Lietuva dar 
kartą pasauliui parodė, kad 
šios abi šalys yra katalikiškos.

Lietuvos kaimynė Livonįja 

Jono Tamulaičio nuotr.

1566 metais prisijungia prie 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės, o po 1569 m. Liublino 
unijos akto, kai Lietuvos Di
džioji Kunigaikštystė susijungė 
su Lenkijos karalyste į abiejų 
tautų respubliką (Rzeczpospoli- 
ta Obojga Narodow), į Livonijos 
Latgalos žemę, pakviečiami 
naujakuriai (bajorai) iš Lenki
jos. Lenkijos - Lietuvos kara
liaus Stepono Batoro pastango
mis į Latviją buvo pakviesti 
jėzuitai, kurie 1583 m. Rygoje 
įkuria kolegiją bei 1585 m. Vil
niuje išleidžia pirmąją knygą 
latvių kalbą - Kanizijaus kate
kizmą.

1600 m. prasidėjo pirmasis 
Respublikos karas su Švedija, 
kurio viena priežasčių buvo re
formacijos ir kontrreformacijos 
sąjūdis Europoje. Karas baigėsi 
1629 m. Altmarko paliaubomis. 
Švedijai atiteko užgrobtosios 
Pietų Estija ir visa Vakarų bei 
pietvakarių Latvija su Rygos 
miestu, o Respublikai liko pie
tų Latvija (Latgala), pavadinta In- 
flianty Polskie, kad būtų gali
ma skirti nuo Švedijos Infid- 
liantų. Šis padalijimas nulėmė 
protestantizmo įsigalėjimą di
desnėje Latvijos dalyje, o Latga- 
lija liko katalikiška.

Lenkijos ir Lietuvos karalius 
Jonas Kazimieras Lvove 1565 
m. balandžio 1 d., dvasininkų 
senatorių bei žmonių akivaiz
doje, pagal nustatytą tvarką, 
t.y. atsiklaupęs prieš altorių, su
kalbėjo Lietuvos ir Lenkijos 
paaukojimo Marijai aktą.

Be kita ko, katalikybei tvir
čiau jaustis Latgalijoje, matyt, 
įtakojo Katalikų Bažnyčios nuo
jauta apie artėjančią grėsmę iš 
rytų. Tuo tikslu, matyt, ir buvo 
į Agluoną pakviesti bei įkur
dinti vienuoliai dominikonai 
(1698-1700). Netrukus, t.y. 
1700 m., prasidėjo karas su Ru
sija (vad. Šiaurės karas), kuris 
truko 21 metus ir baigėsi tuo, 
kad Estija ir visa Latvija su 
Ryga (išskyrus Latgalįją) buvo 
prijungtos prie Rusijos imperi
jos.

Latvijos (Latgalijos), Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių vienybė 
truko iki 1772 m. rugpjūčio 5 
d., pirmojo Respublikos padali
jimo, kai Rusija, Austrija ir 
Prūsija pasidalijo Latvijos, Lie
tuvos ir Lenkijos žemes bei pri
pažino lygias teises kitati

kiams. Po to vyko 2-asis pa
dalijimas (1793 m.), atnešęs ne
priklausomybės pabaigą, bei
3-iasis (1795 m.). Rusams 1795 
m. okupavus Latviją, Lietuvą, 
ir Lenkiją, imta drausti reli
gines procesijas bei maldininkų 
keliones už bažnyčios šven
toriaus ribų.

Prieš carinės Rusijos tautinę 
ir religinę priespaudą Latgali- 
ja, kaip ir Lietuva su Lenkija, 
dalyvavo ir 1831 metų suki
lime, dėl kurio nukentėjo Ag
luonos dominikonai bei visi ka
talikai.

Net 124 metus šie katalikiški 
kraštai meldėsi, kovojo ir laukė 
aušros. Ji nušvito. Bet ją po 22 
metų Latvijoje ir Lietuvoje 
užtemdė sovietinis ateizmas, 
kuris tik po nepriklausomybės 
atkūrimo pasitraukė iš Lietu
vos (1990 m.) ir Latvijos (1991 
m.). Latvija ir Lietuva vėl pa
žvelgė į katalikiškus Vakarus. 
1993 metų rugsėjo 4-8 d. Lietu
voje (Vilniaus Aušros Vartuose, 
Šiluvoje bei Kryžių kalne) o 
rugsėjo 9 Latvijoje - (Agluo
noje) lankėsi popiežius Jonas 
Paulius II. Vatikano parodytas 
dėmesys Latvijai ir Lietuvai, 
taip pat lenko popiežiaus atida 
Latvijai ir Lietuvai, atnaujino 
religinius, kultūrinius Latvijos, 
Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio 
ryšius.

Remiantis tyrimų duomeni
mis ir istoriniais faktais, dary
tinos šios išvados:

1. Yra trys šventovės, glau
džiais istoriniais ir kultūriniais 
ryšiais jungiančios latvių, lietu

Na u jam etiškai
STASYS SANTVARAS

ATSIGRĮŽIMAS METUOSE

Kas esat jūs, atskridę metai:
Ar ašaros našlės,
Ar pumpurai, kurie pražysti negalės, 
Ar tik atodūsis gležnos gėlės,
Lyg upei tekančiai, žmogaus gyvatai?

Kas esat jūs, atlėkę metai:
Ar brėkštanti diena,
Ar meilės ilgesiu apsvaigusi daina, 
Ar laimės troškulio svajonė kupina, 
Ar niekieno nesustabdyti ratai?..

Lyg voratinkliai, skrendą pagaire,
Lyg vilnys vandenų —
Mes bėgam iš savo būties trumpų dienų, 
Pavargę nešam naštą skausmo akmenų, 
Pradingstam net savy neapsidairę...

Kas esat jūs, atbėgę metai? —
Tik dūmų kamuoliai,
Į laiko vandenis nukritę aukso obuoliai, 
Našlės širdis, pravirkusi gailiai, 
Trumputė saulės šypsena gyvatai...

(9

KALENDORIUS 

i® 
I®

Kasdieną aš skinu po vieną Ipą 
Nuo medžio didelio obels.
Beskindamas lapus, nueisiu aš į kapą — 
Ir man širdies negels...

O myliu dar žvaigždėtą žemės naktį, 
Prie upės klaidžioti smagu! —
Ir baisiai miela dangumi mėnulį sekti, 
Regėt gyvybę už langų...

Bet aš kasdien skinu po vieną lapą 
Nuo medžio didelio obels-------
Godžiai geriu pražydusių lelijų kvapą, 
Tegu, tegu dar širdį gels!

(9

vių ir lenkų kultūras - Trijų 
Kryžių kalno garbinimas Ag
luonoje, Vilniuje ir Kazimiero 
Dolny.

2. Trijų Kryžių kultas Latvi
joje, Lietuvoje ir Lenkijoje gimė 
XVII a., stiprinant katalikybę 
Žespospolitoje. Tai nuo XVI a. 
buvo atsvara protestantizmui, 
slenkančiam į Vidurio Europą 
iš Šiaurės ir šiaurės vakarų; tai 
XIX-XXI a. Katalikų Bažnyčios tvirto
vė, padėjusi atsilaikyti prieš sta
čiatikybę ir ateizmą, o šiandien 
tai - tarsi katalikiškos kultūros 
siena prieš iš šiaurės ateinantį 
protestantizmą, iš rytų atei
nančią stačiatikybę ir iš piet
ryčių gresiantį islamą.

3. Šių šventųjų vietų lanky
mas ir skirtingų tautų bendra 
„Graudžių verksmų” malda 
šiose šventovėse susijusi su 
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos 
Katalikų Bažnyčių kultūrų is
torijomis, kur pati pamaldumo 
praktika savo kilme yra len
kiška.

4. Šie latvių, lietuvių ir lenkų 
katalikiškosios kultūros saitai, 
užsimezgę nuo pat krikščio
nybės pradžios Latvijoje ir Lie
tuvoje, ir šiandien yra katali
kiškos geopolitikos bei kultūros 
vienybės simbolis, integruojan
tis į Europos Sąjungą. Tai ir at
spindi darbo pavadinimo pre- 
ambolę, kad katalikiškos Latvi
jos, Lietuvos ir Lenkijos Trįjų 
Kryžių kulto kultūros saitai, 
integruojantis į Europos Sąjun
gą, kyla iš glaudžių religinių ir 
geopolitinių praeities ir dabar
ties ryšių.
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Ekspozicija Paryžiuje:
,,Algirdo Greimo vaikystė”

DR. DARIUS KUČINSKAS J

2004 m. spalio 3-8 d. 
Paryžiuje vyko aštuntasis tarp
tautinis Muzikos prasmės kon
gresas (8th Intemational Con- 
gress on Musical Signification, 
ICMS8), pavadintas „Gestai, 
formos, reikšminiai procesai 
muzikoje ir menų sąryšio semi
otika”. Kongresą organizavo 
Sorbonos ir Helsinkio universi
tetai, Tarptautinis semiotikos 
institutas Imatroje (Suomija). 
Tarp organizatorių buvo Pary
žiaus IV ir Vllį Strasbūro, Pro
vanso universitetai, Suomijos 
kultūros institutas Paryžiuje, 
Suomijos ambasada Prancūzi
joje. Kongrese pranešimus skai
tė daugiau kaip pusantro šimto 
dalyvių beveik iš viso pasaulio: 
Europos, Šiaurės ir Pietų Ame
rikos, Azijos. Šalia tradicinių 
muzikologinių temų - teoriniai 
muzikos aspektai, analizė, se
mantika, recepcija, atlikimo 
menas - buvo sudarytos kelios 
sekcijos tautinių muzikos kul
tūrų analizei.

Tai Lotynų Amerikos, lenkų, 
lietuvių sekcijos. Lietuviškos 
muzikos sekcija vadinosi „Lie
tuvių kultūros apmąstymai: 
nuo Čiurlionio iki Greimo”. Čia 
pranešimus skaitė šių eilučių 
autorius („Simetrija Čiurlionio 
kūryboje”), muzikologė Lina 
Navickaitė („Interpretuojant 
Bethoveną: lietuviška tradici
ja”), prof. Eero Tarasti („Sibe- 
lius, Nietzsche ir Čiurlionis: 

R. K. Kašponio ekspozicijoje „Algirdo Greimo vaikystė”. Iš kairės: Mokslo apie žmogų rūmų vadovas prof. I. 
Darrauh, Paryžiaus Lietuvių bendruomenės veikėjas P. Liutkus, Lietuvos ambasados Prancūzijoje kultūros 
atašė M. Mikelaitienė. ambasadorius G. Čekuolis, prof. R. K. Kašponis.

Rimtauto Karolio Kašponio ekspozicijos .Algirdo Greimo vaikystė" fragmentas. Mokslo apie žmogų rūmai, 
Paryžius. 2004 m. spalio 11 — lapkričio 10 d. Mokslo apie žmogų rūmai (Maison dės Sciences de l'Homme) Paryžiuje, Raspal bulvare.

R. Kašponio stendinio pranešimo-ekspozicijos .Algirdo Greimo vaikystė” pristatymas Tarpautiniame muzi
kos prasmės kongrese (ICMS8) Suomijos kultūros institute Paryžiuje 2004 m. spalio 5 d. Kongreso sekcijos 
„Lietuvių kultūros refleksija: nuo Čiurlionio iki Greimo” pranešėjai ir organizatoriai.

tarpmeniniai kompozitoriai”). 
Prof. Rimtautas Karolis Kaš- 
ponis pateikė stendinį prane- 
šimą-ekspoziciją „Algirdo Grei
mo vaikystė”. Tai buvo naujie
na savo pateikimo forma. Pasi
baigus kongresui ekspozicija 
visam mėnesiui buvo perkelta į 
unikalius pasaulyje „Mokslo 
apie žmogų rūmus” (Maison dės 
Sciences de l’Homme) Raspail 
bulvare, netoli d’Orse muzie
jaus, kuriame 2001 m. buvo su
rengta retrospektyvinė M. K. 
Čiurlionio darbų paroda.

Šių eilučių autorius kartu su 
prof. R. Kašponiu dalyvavo pas
kutiniuose dviejuose Muzikos 
prasmės kongresuose (Imatra 
2001 ir Paryžius 2004), o šiame 
kongrese talkino ruošiant eks
poziciją. Prof. R. Kašponis dali
nasi mintimis apie ekspozicijos 
prasmę.

- Kaip gimė mintis ruošti 
studiją apie Algirdo Juliaus 
Greimo vaikystę?

- 2001 m. Muzikos prasmės 
kongrese Imatroje (Suomija) po
kalbiuose su Greimo mokiniais 
prof. Eero Tarašti (Helsinkio 
universitetas), prof. Costin Mie- 
reanu (Sorbonos universitetas) 
paminėjau, kad esu baigęs 
Kupiškio gimnaziją, kurioje mo
kėsi Greimas ir kurioje mokyto
javo mūsų tėvai. Jie pasiūlė 
paanalizuoti Greimo gyvenimo 
periodą Kupiškyje. Gyvenimas 
kartais padiktuoja nelauktų da

lykų. Nebuvo pagrindo atsisa
kyti, nes tą aplinką, kurioje 
augo Greimas, sąlyginai pažįs
tu — mus skiria 15 m. tarpas.

- Kokie buvo šaltiniai ruo
šiant studiją?
- Visų pirma Kupiškio gim

nazijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytoja Felicija Jaku
tytė, Greimo vaikystės draugė 
ir mano tėvo didelė draugė. 
Šiais metais šventėme jos 
90-ąjį gimtadienį. Pas Jaku
čius, greta gimnazijos, gyveno 
Greimų šeima. Daug medžiagos 
radau asmeniniuose archyvuo
se, ypač Greimo dukterėčios 
Daivos Kviklienės asmeninia
me archyve. Reikšmingu šal
tiniu buvo Greimo knyga Iš arti 
ir iš toli (Vilnius: Vaga, 1991), 
kurią sudarė, įvadus ir žo
dynėlį parašė Saulius Žukas.

- Ar teko savo gyvenime 
susipažinti su ekspozicijo
mis, ištisai skirtomis įžymių 
žmonių vaikystei?
- Ne, neteko. Paprastai bio

grafijose vaikystei skiriamas 
nedidelis dėmesys, o kartais 
apie ją visiškai nekalbama. 
Todėl privalėjau elgtis apdai
riai, kuriant savąjį modelį. Sau
sio mėnesį skaičiau prane
šimus- paskaitas apie Greimo 
vaikystę Helsinkio universitete, 
tarptautiniame semiotikų semi
nare, kuriame ir nutarėme kon
gresui Paryžiuje rengti sten
dinį pranešimą - ekspoziciją 
prancūzų ir lietuvių kalba. Pa

ruošus ekspoziciją iš pradžių ji 
buvo eksponuota Druskinin
kuose M. K. Čiurlionio studijų 
savaitės metu, po to - Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje. 
Iš viso vaikystės analizės prob
lema bus aktuali visada, ji daug 
prisidės sprendžiant vaikų 
auklėjimo klausimus, kurie yra 
amžini.

- Koks buvo studįjos pa
grindinis tikslas? v
- Pagrindinis tikslas - inte

lektualiųjų ir estetinių ženklų 
genezė Greimo biografijoje. Ki
taip tariant - pasaulinio garso 
filosofo gabumų kilmė. Šios pa
grindinės problemos sunkumų 
nebijojau, nes esu išklausęs per 
10,000 vaikų, kuriems reikėjo 
nustatyti muzikinius ir drauge 
bendruosius duomenis, atren
kant juos į ypač gabių vaikų 
Nacionalinę M. K. Čiurlionio 
menų mokyklą, kitas muzikos 
mokyklas. Kitas svarbus ga
bumų suvokimo šaltinis peda
goginiame procese man buvo 
sąlytis su tokiomis ryškiomis 
individualybėmis, kaip antai 
Petras Bingelis, Raimundas 
Katilius, Emanuelis Krasaus
kas, Gediminas Kviklys, Mūza 
Rubackytė, Donatas Švitra, Bo
risas Traubas, Birutė Vai
niūnaitė. Dauguma jų priklau
so dabartinei profesūrai. Nors 
kažkada kažką jiems dėsčiau, 
tačiau šiandien man atrodo, 
kad aš iš jų daugiau išmokau, 
negu jie iš manęs. Bent jau ga

bumų kilmės ir jų vystymo as
pektu.

- Ekspozicijos tituliniame 
stende Jūs išvardinote kon
sultantus - įžymius moksli
ninkus. Tikriausiai jų min
tys buvo reikšmingos.
- Taip, labai reikšmingos. Jų 

mintys man neleido nukrypti į 
klystkelius, nepagrįstus api
bendrinimus. Pasitikrinau savo 
požiūrį į gabumų genezę. Ben
drauti su Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto anatomuos, 
histologijos ir antropologijos ka
tedros profesoriumi Gintautu 
Česniu, biotechnologijos insti
tuto genetiku, genų inžinerijos 
specialistu habilituotu dr. Kęs
tučiu Sasnausku buvo tiesiog 
labai įdomu ir prasminga. Nu
statant Greimo metus iš foto
grafių, rėmiausi esančiais už
rašais. Tačiau, norint patikrinti 
tikslumą, reikėjo ir kriminalis
tikos specialistų pagalbos. Žmo
gaus gabumų genezės klausi
mai sudėtingi ir neretai tenka 
konstatuoti tik prielaidas. Pa
vyzdžiui, lingvistas ir psicho
terapeutas, Mokslo apie žmogų 
rūmų vadovas prof. Ivan Dar- 
rault-Harris man pasakojo, kad 
jo senelis iš dalies yra kilęs iš 
indėnų, o profesoriaus sūnus - 
Prancūzijos šaudymo iš lanko 
čempionas. Prisiminsime, kad 
tradicinis indėnų ginklas - lan
kas su strėlėmis. Galbūt šio 
čempiono gabumų kilmę galė
tume įžvelgti prosenelių tradi

Pirmoji žinoma Algirdo Juliaus Greimo nuotrauka: A. J. Greimas su mo
tina 1918 metais.

cijose. Tačiau netenka abejoti, 
kad gabumų kilmės pagrindas 
- aplinkos poveikio turinys.

- Išeitų, kad, studįjuojant 
gabumų genezę, geriausių 
rezultatų galima pasiekti, 
turint keletą specialybių. 
Kiek Jūs turite specialybių?
- Su pritempimu - septynias: 

pedagogas, muzikologas, choro 
dirigentas, kompozitorius, se
miotikas, ekonomistas, karinin

kas. Kartais mano kolegos, dau
giausia iš „siaurų" specialistų 
tarpo, taip ir negali sau išsi
aiškinti, kokia mano specia
lybė.

Kokia ekspozicijos 
struktūra ir apimtis? Nors 
esu susipažinęs, tačiau norė
čiau išgirsti Jūsų akcentus.
- Ekspoziciją sudaro 17 

stendų (91x61 cm), padengtų 
nedūžtamu stiklu. Jie pakabi
nami. Stenduose atsispindi 
Greimo asmenybės bendrieji 
bruožai, jo ir S. Žuko knyga 
Lietuva Pabaltijy, Kupiškio 
kraštas, Greimo artimųjų gyve
nimo bruožai. Greimo vaikystės 
aptarimui yra skirti septyni 
stendai. Ekspozicįjoje pateikia
ma Greimų genealogija, yra iki 
100 nuotraukų, schemų, žemė
lapių, įžymiųjų mąstytojų iš
sireiškimų.

- Kas pakvietė surengti 
ekspoziciją Paryžiuje?
- Tarptautinės semiotikų aso

ciacijos prezidentas prof. E. Ta
rasti. Žinoma, tik po to, kai de
taliai susipažino su ekspozicijos 
turiniu ir forma, kurie atitiko 
jo keliamus reikalavimus.

- Tikriausiai apie ekspozi
ciją buvo atsiliepimų. Koks 
jų turinys?
- Apie ekspoziciją Paryžiuje 

pranešė Elta, Lietuvos radijas, 
jo korespondento Paryžiuje Val
do Papievio komentaru, Lietu
vos rytas, užsienio lietuvių 
dienraštis Draugas.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS

Dr. R. Kašponio paruošta 
ekspozicija Paryžiuje.

Susan Sontag: tarp elito ir 
bohemos.

Žemėn taiką nešu — 
„Volungės” ir „Exultate” 
koncertas Toronte.

Be praeities pažinimo nebus 
ateities. Dr. Justinui Pikūnui 
— 85-eri.
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1991 m. Sausio 13-ajaiprisiminti

ALEKSANDRAS RADŽIUS
Didvyriškos moterys

SĖS. ONA MIKAIIAITĖ

SAUSIO 13-0JI

Kražiai iš naujo pasikartojo
Neverkė motinos, 
neašarojo.
Rožinio sveikamariją 
kartojo...
kartojo...

Neverkė seserys, 
neaimanavo.
Rankom susikabinę 
tėviškės dainą 
dainavę... 
dainavo...

***

Tanko geležys virpa, 
kopdamos sunkiai į. kalną, 
tankisto pirštai suvirpo, 
lauždami šiltą duoną: 
mūsų motulė ją kepė, 
mūsų sesulė dalino

***

Prie barikadų 
plieno nereikia, 
ugnies tik tiek, kad 
rankos sušiltų.
Reikia dar žodžio, 
reikia dainos, 
kad išsigąstų 
plienas kovos.

***

Be žemės 
nebūtų mūsų, 
be Žodžio 
nebūtų Žemės.
Viešpatie,
tai tavo Kraujas
sruvena mūsų gatvėmis,
Viešpatie,
tai tavo Kūnas 
prikaltas kulkomis prie žemės.

***

Lengva jums 
peršauti jauną krūtinę, 
lengva jums 
tankais sutraiškyti kūnus,

bet kaip jūs peršausit 
lietuvišką žodį?
Kaip jūs sutraiškysit tankais dainą?
Kaip išsprogdinsite giesmę?
Ji kyla ir kyla vyturėliu, 
ir skamba Vilniaus bokštai, 
skamba Neris ir slėniai, 
visas Nemunas gaudžia.

Daugmaž prieš 70 m., 1933 
m. pavasarį, Dotnuvos Žemės 
Ūkio akademijoje studentų atei
tininkų korporacija „Gabija” su
rengė moters inteligentės teis
mą. Lietuvos katalikė inteligen
tė moteris buvo kaltinama įvai
riais nusižengimais: per mažai 
domisi grynuoju mokslu ir ne
rodo šioje srityje kūrybinio 
veržlumo; nesistengia protingai 
tvarkyti savo gyvenimo, per 
daug seka madas ir, nepažin
dama pati savęs, aklai seka vy
rus. Be to, ji dar nėra padariusi 
ryškesnės teigiamos įtakos Lie
tuvos visuomenei, neįstengė 
savarankiškai pasireikšti. Dar 
buvo metamas kaltinimas dėl 
moterų tuštybės ir savitarpio 
nesolidarumo.

Lietuvę moterį inteligentę at
kakliai gynė ypač dvi Lietuvių 
Katalikių moterų drauguos 
žymios veikėjos - dr. Veronika 
Karvelienė ir Stefanija Ladi- 
gienė. Jos tvirtino, jog neteisin
ga moteris kaltinti, nes jos ne
buvo skatinamos prie veiklaus, 
savarankiško gyvenimo, buvo 
slopinama moters iniciatyva. Mo
teris inteligentė dar nesuskubo 
parodyti savo sugebėjimų ir, be 
to, didelė moters padarytų 
nuodėmių dalis tenka vyrams 
... Moteris nėra išsigimusi, ji 
kenčia, sumindžiota vyro aist
rų. Esamomis sąlygomis ji jau 
yra daug nuveikusi, ypač orga- 
nazicinių darbų, tačiau ji ne- 
siafišuoja kaip vyrai ir todėl jos 
darbai dažnai nekeliami viešu
mon.

Teismo nuosprendis buvo 
toks: moteris inteligentė ištei
sinama, atsižvelgiant į sunkias 
ir nepalankias dabartinio gyve
nimo sąlygas, kuriose visgi ji 
yra nemažai nuveikusi.

Ir štai, po 70-ties metų dr. 
Aldona Vasiliauskienė, Vil
niaus universiteto dėstytoja 
rašo apie moteris Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos veik
loje (Lituanus, 2000, nr. 1, p. 
59-73), kur iš 600 priklau
sančių LKM akademijai, pusę 
narių sudaro moterys.

Pirmoje LKM akademijos 
konferencijoje 1922 m. įkurta 
moterų sekcija, kuriai vadovavo 
dr. V. Karvelienė, o antrajame 
suvažiavime sekcija įteisinta 
visam laikui ir jai pirmininkau
ti išrinktos dr. O. Narušytė, tei
sininkė O. Beleckienė, tarptau

ant Žvėryno tilto, saugančios privažiavimą prie Aukščiausiosios tarybos rūmų 1991 m. sausio 13 d. 
V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

tinės teisės daktarė O. La
banauskaitė. Nuo tada moterys 
mokslininkės vis aktyviau ir 
gausiau ėmė dalyvauti akade
mijos veikloje: jos nagrinėjo to
kias temas, kaip moterų eman
cipacijos eigą bei katalikių mo
terų mokslines užduotis. So
vietmečiu ši veikla. Lietuvoje 
nutrūko, tačiau ji tęsiama iš
eivijoje, kur lietuvės katalikės 
moterys dirbo įvairiose profesi
jose ir reiškėsi LKMA suva
žiavimuose, skaitydamos pas
kaitas įvairiausiomis moksli
nėmis temomis.

Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, LKMA sugrįžo į tėvynę 
ir paskutiniuoju dešimtmečiu 
lietuvės katalikės inteligentės 
sparčiai stumiasi pirmyn moks
linio darbo bei visuomeninio 
veikimo srityse. Štai 1993 m. 
prof. Aldonai Šlepetytei-Jana- 
čienei Vatikano suteiktas žy
muo „Pro Ecclesia et Pontifice” 
už katalikišką veiklą.

Dalia Marcinkevičienė, pir
mininkaujanti Vilniaus univer
siteto studįjų centrui, 2003 m. 
rašė, jog pastaruoju dešimtme
čiu lietuvės moterys yra pasie
kusios pasigėrėtinų rezultatų 
mokslo bei pedagogikos srityse. 
Ji pateikia įdomias statistikas: 
47 proc. dėsto socialinius moks
lus, o 54 proc. humanitarinius. 
Jos nuomone, Lietuvos moterų 
viešąją veiklą skatina vyrų ne
veiklumas. Sovietmečiu mote
rims teko itin sunki našta - jos 
buvo atsakingos už kone viską 
šeimoje ir visuomenėje. Atga
vus laisvę, moterys geriau pri
sitaikė prie esamų sąlygų. Po
sovietinėje Lietuvos visuome
nėje kaskart ryškėja vyrų krizė: 
neįstengdami prisitaikyti, vyrai 
tampa pasyvesni ir linksta į de
presiją. Tuo tarpu moterys rodo 
sumanumą, darosi vis labiau 
savarankiškos bei sugeba 
kurti sau nepriklausomą gyve
nimą. Jos drąsiai rieškiasi vie
šame gyvenime, nors vengia 
„feminizmo” (Lithuanian pa
pers, 2003, no. 17).

Algimanta Žukauskienė, jau 
penktą sezoną vedanti Vilniaus 
populiarią televizįjos laidą „Mo
terų laimė”, vieno laikraštinio 
pokalbio metu pasisakė, jog 
„Lietuvos moterų likimai yra 
įdomesni nei vyrų, jos kabinasi 
į gyvenimą. Vyras yra tik šalia 
tos moters. Bet tik tas mūsų 
mentalitetas per daug patriar
chalinis. Sociologai, tyrę mo
terų ir vyrų padėtį Lietuvoje, 
padarė išvadą, jog Lietuvai 
reikia šiek tiek feminizmo, 
gerąja prasme - tokio sveiko, 
pakeliančio moterį” (Iš interviu 
Amerikos lietuvyje, 2004, liepos 
24, nr. 30).

Gausūs ir gražūs nūdienos 
lietuvių moterų pasiekimai iš 
tikrųjų pastatyti ant pečių tarp- 
kario inteligenčių moterų, įsi
jungusių į visuomeninę veiklą 
ir daug prisidėjusių prie tuome
tinės Lietuvos kultūrinimo bei 
socialinės pagalbos darbų. Pla
čią ir našią moterų veiklą Lie
tuvoje išugdė Lietuvių katali
kių moterų draugija, kuri iki 
1940 m. buvo išplitusi po visą 
kraštą, turinti 42,000 narių 410 
skyriuose. Į šią draugįją dažnai 
įstodavo jaunos moterys iš stu
denčių ateitininkių gretų.

LKM draugijos eilėse dirbo

Prano Abelkio nuotr.

būrys iškilių moterų, kurių var
dai skamba iki pat mūsų laikų. 
Ši draugija joms atvėrė duris ir 
į kitas organizacijas kaip, pvz., 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demiją.

Viena tokių iškilių veikėjų 
buvo Magdalena Galdikienė 
(1891-1979), vadovavusi LKM 
draugijai daugmaž 20 metų ir 
buvusi išrinkta į Seimą. Ją pri
simena jos bendradarbė ir glo
botinė Ona Beleckienė: „M. 
Galdikienė LK moterų draugi
jai pirmininkauti pradėjo 1917 
m. ir tą naštą tempė daug metų 
be atlyginimo ir kokios nors 
materialinės naudos, dažnai 
net iš savo kišenės paremdama 
pinigais draugijos reikalus... Ji 
ne tik pirmininkavo tuo pat lai
ku buvo Moters redaktorė, Kat. 
moterų sekretoriato pirmi
ninkė, Kataliko veiklos centro 
moterų atstovė ir dar buvo 
kviečiama, visur kur reikėjo pri
sidėti reikšmingu ar kūrybiniu 
darbu... Ji buvo žmogus plataus 
diapazono, gilaus tikroviškumo, 
neišpasakytos ištvermės ir išti
kimybės savo darbui - savo 
idealams ir siekimams” (iš ne
seniai Lietuvoje išspausdintų
O. Beleckienės atsiminimų).

Iš LKM draugijos centre val
dybos narių pažymėtinos dr. V. 
Karvelienė, dr. M. Ruginienė, 
St. Ladigienė, E. Gvildienė. 
Centro valdybos sekretorė Apo
lonija Sereikytė (1907-2002) 
pasižymėjo dideliais organiza
ciniais sugebėjimais. Dirbusi 
ketverius metus, visus nuste
bino 1936-ųjų rudenį įstodama 
į Nekaltos Pr. Marijos vienuo
lyną Marijampolėje. Tuomet ji 
nežinojo, jog tas žygis bus 
pradžia odisėjos, ją vedančios 
anapus Atlanto, kur ji dirbs sa
vos vienuolijos bei lietuviškos 
išeivijos naudai Amerikoje. 
Draugijos reikalų vedėja buvo 
Adelė Dirsytė (1909-1955), kuri 
už šią katalikių moterų ir už 
ateitininkišką veiklą vėliau 
tapo Sibiro kankine. Mergaičių 
globos sekcijoje sumaniai dir
bo Ona Gaigalaitė-Beleckienė 
(1906-1989).

1933 m. Stefanija Ladigienė 
rašė apie anų laikų sąlygas, ra
gindama moteris burtis ir mo
kytis drauge dirbti:

„Gyvename blogus laikus. 
Žmonės pikti, gyvenimas sun
kus, pinigų trūksta, visus var
gina nekantrumas. Širdys su
akmenėjo, kiekvienas nori, kad 
tik jam būtų gera, o apie kitus 

visai nenori galvoti...” Toliau ji 
kalba apie moters apaštalavimą 
ne vien savo šeimoje bei arti
moje aplinkoje, bet ir einant į 
visuomeninę veiklą: „Jai reikia 
eiti į draugijas, kad jose ben
dromis jėgomis galėtų atlikti 
tuos užsibrėžtus uždavinius. 
Čia jos gali sustiprėti dvasia, 
tvirčiau įsipareigoti ir surasti 
naujų jėgų vykdyti savo apaš
tališkai misijai... Ne be reikalo 
tiek daug gražių vilčių moterų 
rankoms yra patikėta; jos daug 
gali, jos turi reikiamos ištver
mės ir drąsos; jos turi jautrumo 
ir išmanymo...” (Esame: dieno
raštis, atsiminimai, laiškai: Vil
nius 2003; išleido Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras). Pati Ladi
gienė dirbo su pavasarininkais, 
ateitininkais, Lietuvių kat. mo
terų draugijoje, Moterų komi
tete tėvynei ginti ir buvo iš
rinkta į Seimą. Rašė straips
nius, redagavo kelis leidinius.

Ona Beleckienė, kuriai teko 
drauge su Ladigiene dirbti ir 
bendrauti, savo atsiminimuose 
taip pat prisimena našią anų 
laikų veiklą, į kurią buvusi 
įtraukta: „veikla apėmė visas 
šeimos ir visuomeninio gyveni
mo sritis - tautinę, religinę, 
švietimo, socialinės globos, mo
tinos ir vaiko sveikatos apsau
gos, ekonominę ir kultūrinę. 
Tiems darbams reikėjo žmonių: 
veiklių, energingų, negailinčių 
savo širdžių ir jėgų, kad gyve
nimą galėtų gerinti ir grąžinti. 
Draugija pasirinko šūkį: ‘Tiesa 
ir Meilė’ - pagal Kristaus 
žodžius: „Tiesa išlaisvins jus!” 
įgavo gilią gyvenimišką pras
mę, o nesavanaudiška meilė 
praskynė kelius į visuomenės ir 
valstybės gyvenimą” (iš O. Be
leckienės atsiminimų).

Sovietams okupavus Lietuvą, 
ši daugiašakė veikla nutrūko, o 
žymesnėms veikėjoms dar teko 
eiti skaudžiu kančių kelius Si
biro lageriuose bei tremtyje . Jų 
veiklą apvainikavo didvyriška 
kančia.

Ona Gaigalaitė-Beleckienė 
su dukrele buvo suimta 1941 m. 
birželio 14 d. savo bute Kau
ne. Tuo metu ji buvo jauna, 
35-erių metų moteris. Išvežta į 
Sibirą, ji drauge su Uršule 
Starkiene, taip pat buvusia 
LKM draugijos veikėja, 15 me
tų išgyveno Sibiro tremties 
kančias, kol pagaliau 1956 m. 
buvo leista grįžti į Krauną.

1946 m. kovo mėnesį suimta 
genorolo Kazio Ladigos žmona 
Stefanija (vyras jau buvo su
šaudytas), tuo metu buvusi 
45-erių metų. Sibire iškentėjo 
11 metų - iki 1957-ųjų, kuomet 
grįžo Lietuvon. Daugmaž tuo 
pat metu, Vilniuje gyvenusi La- 
digienės bute, areštuota ir 
Lūkiškėse įkalinta mokytoja 
Adelė Dirsytė dėsčiusi vokiečių 
kalbą Salomėjos Nėries gimna
zijoje. Nuteista Sibiro griežto 
režimo lageriu 10-čiai metų, 
išvyko būdama 37-erių ir mirė 
Sibiro taigose, nesulaukusi savo 
išlaisvinimo dienos.

Stefanija Ladigienė drauge 
su Adele Dirsyte kalėjo Lūkiš
kėse su 50-60 kitų moterų ir 
mergaičių, uždarytų vadina
moje „cigankoje”, kur iš trijų 
pusių siena, o iš ketvirtos ge
ležiniai virbai. Dar 1936 m. vie
noje moterų konferencijoje St. 
Ladigienė kalbėjo: „Jokia išo
rinė prievarta, kalėjimai ir 
pančiai negali padaryti mus 
nesamais - mes esame” (iš kny
gos Esame).

Viena kalinių, gimnazistė 
Zina Viščiūtė, pasakoja apie 
anas baisias dienas:

„Vos spėjus apsidairyti, prie 
manęs priėjo viena ir klausia: 
Kiek? Išgirdusi, kad dešimt, 
nusišypsojo. (Nenusimink, bū
sime kartu, čia mūsų daug). Tai 
buvo aukšta moteris, giedrių, 
gilių akių, skambaus balso, jau
na, bet jau sidabrinėmis gi
jelėmis plaukuose - ponia Ste
fanija Ladigienė, generolo K. La
digos žmona, šešių vaikų moti
na. Taip, mūsų daug. Pasienio 
gultuose greta jos A. Dirsytė - 
tyli, vis mąstanti, stebinti mo
kytoja. Kitame pasienyje taipgi 
mokytoja nuo Ukmergės, Mari
ja Pociūnaitė, kuri priglaudė 
mane po savo užsiklojimais...
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nepalaužiamos.

Galimybės paminėti prel. M. 
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Gyvenu menui.

Nuotaikingas kalėdinis 
koncertas Lemonte.
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Pirmasis angliškas lietuvių romano vertimas
JOLANTA BUDRIUNIENE

Lietuvių romano istorijos 
pradžia sietina apytikriai su 
pirmaisiais trimis XX a. de
šimtmečiais, kai pasirodė V. 
Pietario Algimantas, J. Lindės- 
Dobilo Blūdas, Lazdynų Pelė
dos Klaida, I. Šeiniaus Kuprelis, 
Vaižganto Pragiedruliai, A. Vie
nuolio Prieš dieną. Šimtmečio 
pradžioje pasirodę lietuviški ro
manai išsyk pateko į labai 
įdomią terpę: viena vertus, jau 
buvo neblogai išmiklintos kitos 
dailiosios literatūros formos 
(pirmiausia — poezija, novelis- 
tika), o antra vertus — lite
ratūrinė publika (tiek skaityto
jai, tiek rašantieji), buvo susi
pažinę su romano eigastimi ir 
jo pavidalų margumynu kai
mynų kraštuose..J. O nepri
klausomybės laikotarpiu lietu
vių romanistų darbai buvo gal 
geriau pažįstami tik kaimy
nams latviams. Jiems buvo pri
statyti P. Cvirkos2, L. Dovy
dėno3, I. Smonaitytės4 kūrinių 
vertimai į latvių kalbą. Po 
1944-ųjų sovietinės Lietuvos 
autorių darbai imti versti į 
„broliškų” respublikų kalbas, o 
išeivijos rašytojų kūriniai ver
čiami daugiausia į vokiečių ir 
anglų.

Praėjusių metų pabaigoje su
kako pusė amžiaus, kai angla- 
kalbei JAV ir kitų kraštų visuo
menei buvo pristatytas pirma
sis lietuvių autoriaus romano 
vertimas. Tai Vinco Ramono 
Kryžiai.

Šiandieniniam skaitytojui 
Vinco Ramono vardas turėtų 
būti mažai girdėtas. Gal ir dėl 

' to, kad autoriaus V. Natkevičiaus 
žodžiais tariant, nebuvo „...pro
duktyvus rašytojas, teišleidęs 
vos keturias knygas”5. Gimė 
1905 m. Trakiškių kaime, Mari
jampolės apskrityje. Studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Teologijos ir filosofijos fakultete 
lietuvių ir vokiečių literatūrą 
bei pedagogiką. Antrąjam pa
sauliniam karui baigiantis, pa
sitraukė į Vokietiją. Pokario 
metu gyveno Uchtėje ir dėstė 
stovyklos lietuvių gimnazijoje. 
Iš ten 1948 m. emigravo į Aust- 
ralįją, o 1950 m. atvyko į JAV ir 
apsigyveno Čikagoje, ten ir 
mirė 1985 m.

Rašyti V. Ramonas pradėjo 
dar būdamas VI klasėj. Rašė 
eilėraščius. Tačiau, pasak jo 
paties®, paskaitęs Putiną su
vokė, kad poezijai neužtenka 
rimo ir ritmo. Todėl visus savo 
eilėraščius, nors kai kurie jų 
buvo išspausdinti, sudegino. Stu
dijuodamas universitete, ėmė 
rašyti prozą. Tuo metu jo apsa
kymų pasirodydavo dienraštyje 
Lietuva, Židinyje, Iliustruotoje 
Lietuvoje. Pirmoji knyga — ap
sakymų rinkinys' Dailininkas 
Rauba, išleistas 1934 m., sulau
kė nemažo dėmesio. Apsakymas 
Linų žiedai buvo išverstas į 
švedų, suomių ir latvių kalbas. 
Pirmasis V. Ramono romanas 
Dulkės raudonam saulėleidy 
parašytas 1942 m. Jis buvo 
spausdinamas Ateities žurnale, 
o atskira knyga išėjo tik 1951 
m. Čikagoje7.

Autoriaus kūrybos viršūne 
laikomas romanas Kryžiai, iš
spausdintas Vokietijoje 1947 m. 
ir sulaukęs antrojo leidimo 
1948 m. Kaip pasakoja pats au
torius3, romanas gimė Vokieti

joje, maždaug per tris mėne
sius, kai V. Ramonas dirbo gim
nazijos mokytoju. Tiesa, kūri
nio idėja buvo atsivežta dar iš 
Lietuvos. „Iš karto norėjau pa
rašyti tik vieną trumpą vaizdelį

Vincas Ramonas.

apie tris bolševikų nužudytus 
kunigus Lukšiuose, kurių lavo
nai buvo atrasti prikalti prie 
beržų, nukryžiuoti. Du iš jų 
buvo mano pažįstami. Paskui 
pradėjau galvoti, kad paimti 
vieną tokį įvykį — smulkmena, 
neturės prasmės. Reikia para
šyti veikalą, kuris turėtų šiokią 
tokią idėjinę reikšmę. Taigi tas 
įvykis tepatamavo tik romano 
pabaigai”. Beje, Lietuvos nacio
nalinės M. Mažvydo bibliotekos 
Retų knygų ir rankraščių sky
riuje saugomas V. Ramono ap- 
sakymo Račius ir jo motina9 
rankraštis (skirtas Kūrybos 
žurnalui, bet nespėtas išspaus
dinti) irgi gali būti laikytinas 
romano siužetine užuomazga.

Po daugiau nei dešimtmetį 
trukusios tylos 1960 m. Čika
goje išleidžiamas ir apysakų 
rinkinys Miglotas rytas10. 
„Nors nesukrovus storų tomų 
lietuvių literatūrai, meniško 
pasiekimo atžvilgiu Ramono 
įnašas yra brandus ir nepa- 
keičiams”11.

Ypač daug diskusijų, recen
zijų ir atsiliepimų sulaukė 
brandžiausias autoriaus kūri
nys — romanas Kryžiai. Iš
leistas „Patria” leidyklos 1947 
m. 4,000 egz. tiražu ir kainavęs 
10 RM. Po metų, išpardavus tu
rimus egzempliorius, buvo pa
kartotas tokiu pat tiražu ir par
duodamas ta pačia kaina. Kry
žiai yra bene vienintelis gro
žinės literatūros kūrinys, Vo
kietijos tremties laikotarpiu su
laukęs pakartoto leidimo12. 
1948 m. vasario 15 d. Felbache 
vykusios literatūrinės šventės 
metu tarp šešių geriausiųjų 
1947 m. išleistų knygų buvo ir 
Kryžiai, gavęs BALFo premiją.

Kryžiai yra impresionistinis 
romanas, vaizduojantis pirmo
sios sovietų okupacijos laikus 
atkampiame Suvalkijos kaime. 
Kūrinyje keliamos aktualios pa
saulėžiūros problemos. Ypač 
meistriškai sukurti personažų 
charakteriai. Meniškas, įtaigus 
ir netradicinis yra pagrindinio 
veikėjo Kreivėno portretas — 

jis laisvamanis, netikintis, tai
kantis pažangius ūkininkavimo 
metodus, tačiau savanaudiškų 
polinkių žmogus. Iš esmės 
Kreivėno pažiūros tapatinamos 
su komunistinėmis, bet romano 
eigoje pamažu ryškėja, kaip 
nuo jų atsiriboja, suprasdamas 

komunistų užmačias naciona
lizuoti nuosavybę, vadinasi, ir 
jo sukauptą gėrį. V. Natke
vičius Kreivėną vadina prak
tiškuoju liberalu13, o jo sūnų 
Petrą Kreivėną — idėjinio li
beralizmo atstovu. Kitas Krei
vėno sūnus — pavainikis Juo
zas Giružis pasirenka trečiąjį 
kelią — su komunistais. Nors 
apskritai, pasak J. Kaupo 
„...Ramonas pirmoj vietoj gvil
dena tautą ištikusią tragediją, 
bet ne vieno žmogaus likimą”14. 
Vienaip ar kitaip, visi veikėjai, 
nepaisant ideologinių pažiūrų, 
tėra tik sraigteliai juos užklu
pusiame istorijos vyksme.

Tuo tarpu A. Liulevičienė, ap
tardama romano menines prie
mones, teigia, kad „ryšys su 
žeme, žmogiški santykiai kaip 
gyvenimo turinys, tų santykių 
painumas, žmogaus elgesio ne
išvengiamos pasekmės — šie 
dalykai liudija atskiro žmogaus 
gyvenimo tvirtumą, nepąjudi- 
namą po visais ideologijų suke
liamais žmonijos sąmyšiais ir 
karais”15.

Kritika Kryžius titulavo vie
nu meniškiausių stambiosios 
lietuvių literatūros darbų, lygi
no su geriausiu Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpio ro
manu — V. Mykolaičio-Putino 
Altorių šešėly. D. Kuizinienė, 
apžvelgdama Vokietijos laiko
tarpio stambiosios prozos dar
bus, rašo, kad „žymiausiais ir 
menine, ir tematine prasme 
įdomiausiais šio laikotarpio 
romanais gali būti laikytini 
Vinco Ramono Kryžiai ir Jurgio 
Jankaus novelių romanas Nak
tis ant morų16. V. Kazokas Ai
duose išspausdintame straips
nyje teigė, kad Kryžių pagrindi
nis veikėjas Kreivėnas laikyti
nas pirmuoju personažu lietu
vių literatūroje17.

Kryžiai sukėlė keletą metų 
užsitęsusią aštrią idėjinę pole
miką išeivijos spaudoje. Libera
lizmo atstovai ir priešininkai 
karštai diskutavo dėl romane 
išreikštos nuostatos — „arba su 

bolševizmu, arba su Dievu, kito 
kelio nėra”. Tie, kas pritarė ro
mane keltoms idėjoms, ypač ge
rai atsiliepė ir apie kūrinio 
meninę vertę, o kas joms prieš
taravo, atrado ir kompozicinių 
trūkumų, įžvelgė romano perso
nažų charakteriuose vienpu
siškumo, nors čia pat žavėjosi 
autoriaus sugebėjimu kurti pei
zažą ar dialogus. Kritikuojan
čios pusės atstovai kartais 
griebdavosi absurdiškų argu
mentų, svarstydami, ar roma
nas atitinka gyvenimo tikrovę, 
ar galėtų egzistuoti tokių perso
nažų prototipai, kiek auten
tiškas yra Suvalkijos vaizdavi
mas. Deja, nors viešai ir vadin
tas literatūrine polemika, gin
čas gerokai nutolo nuo lite
ratūrinio ir peraugo į atvirą 
dviejų stovyklų pažiūrų dėsty
mą. Greičiausiai dėl to šiuo lai
kotarpiu ir nebuvo sulaukta 
išsamesnės pagrįstos literatūri
nės kūrinio analizės.

Matyt, tiek romano meninė 
vertė, tiek ginčų sukeltas di
džiulis susidomėjimas paskati
no apsispręsti ir pristatyti šį 
darbą užsienio skaitytojams. 
Pirmiausia tai padarė latvių 
vertėjas E. Skujenieks, 1949 m. 
pateikęs latviškąjį Kryžių va
riantą13. A. Ružancov dalimis 
romaną vertė į gudų kalbą19. 
Yra duomenų apie romano ver
timą į vokiečių kalbą20, tačiau 
nei gudiškasis, nei vokiškasis 
variantas dėl kažin kokių prie
žasčių nepaskelbtas. O 1954 m. 
leidykla Lietuvių dienos pristatė 
pirmąjį literatūros istorijoje 
anglišką lietuvių autoriaus V. 
Ramono romano Kryžiai21 ver
timą.

Pažymėdami šį svarbų lite
ratūrinį įvykį, žurnalo Lietuvių 
dienos rengėjai išspausdino 
pasikalbėjimą su romano ver
tėju Milton Stark (1925—1992), 
tuo metu dar Kalifornijos uni
versiteto anglų literatūros spe
cialybės studentu, vėliau žur
nalų Kalifornijos lietuvis ir Lie- 
tuvių dienos angliškosios dalies 
redaktoriumi bei daugelio be
letristikos darbų, eilėraščių, 
straipsnių vertėju.

Pokalbis ateitininkų meno draugijos „Šatrija” iškyloje 1968 m. vasarą. Iš kairės: Julija švabaitė-Gylienė, Vincas 
Ramonas, kun. Alfonsas Grauslys, Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, Benediktas Babrauskas, Kazys Bradūnas.

Česlovo Grincevičiaus nuotrauka.

Atsakydamas į klausimą apie 
aplinkybes, lėmusias romano 
pasirinkimą, M. Stark pirmiau
sia pabrėžė Lietuvių dienų lei
dėjo Antano Skiriaus nuopel
nus. Tai jis pasiūlęs imtis šio 
kūrinio vertimo. Sulaukus 
Australijoje tuo metu gyvenusio 
V. Ramono pritarimo, buvo im
tasi darbo. Aptardamas sunku
mus, susijusius su vertimo ypa
tumais, M. Stark akcentavo 
romano veikėjų kalboš ir tradi
cijų savitumą: „...istorija papa
sakota apie ypatingose sąlygose 
atsidūrusius savitus žmones, jų 
likimus, jų gyvenimus nežino
mame Lietuvos užkampyje, jų 
tradicijas, papročius, jų sunkiai 
suprantamą kalbą” („...the story 
dealt with peculiar circumstan- 
ces, they were a provincial lot 
located in an obscure corner of 
Lithuania, their customs and 
habits of life — their language 
— were sometimes puzz- 
ling”)22. Pasak jo, vertėjo užda
vinys yra suprantamai perteik
ti ypatingus, tik tai tautai ar 
kalbai būdingus savitumus 
taip, kad jie būtų, kaip įmano
ma tiksliau, suvokti skaitan
čiojo kitos kultūrinės aplinkos 
atstovo., Čia M. Stark talkino ir 
lietuvių išeiviai istorikai, ling
vistai, pats autorius.

Įvertindamas lietuvių romano 
vietą anglų ir amerikiečių lite
ratūroje vertėjas pabrėžė, kad 
V. Ramono Kryžiai — sociali- 
nis-politinis romanas, atlie
piantis XIX a. anglų rašytojo 
Ch. Kingsley kūrybai. Tačiau 
gerai esą Kryžius lyginti su 
rusų novelistika — I. Turgene
vo, N. Gogolio darbais. Apskri
tai, anot M. Stark, Kryžiai yra 
nusivylimas komunizmu; ko
munizmo padariniai matomi 
paprasto žmogaus, režimų ir 
kruvinųjų ideologijų įkaito, aki
mis. Kiekvienas, norintis su
vokti praktinį komunizmą, tu
rėtų perskaityti Kryžius23.

Džiugu, kad romano pasiro
dymą pastebėjo ir JAV litera
tūros kritika. Los Angeles lei
džiamas laikraštis Brentuiood 
Pacer 1954 m. lapkričio 4 d. nu
meryje išspausdino Richard 
Stockham recenziją, kurią vė

liau perspausdino išeivijos žur
nalas Lituanus. Straipsnio au
torius, pripažindamas neabejo
tiną vertėjo talentą, kurio dėka 
beveik nežinomai kultūrai ats
tovaujantis kūrinys tapo priei
namas amerikiečių skaitytojui, 
labai palankiai atsiliepė ir apie 
autoriaus meistriškumą. „Skai
tydami romaną, juntame jį tarsi 
išsiveržusį, ištryškusį. Kūriny
je nėra nieko dirbtino, iš anksto 
apgalvoto, nuobodaus ar lėtai 
vykstančio, nepaisant ilgų reli
ginių, politinių, filosofinių ap
mąstymų. Per juos mes regime 
besitęsiantį vyksmą”24.

Aptardamas veikėjų portre
tus, recenzentas pagrindinį kū
rinio personažą Kreivėną lygi
na su rusų autoriaus F. Dosto
jevskio romano Nusikaltimas ir 
bausmė pagrindiniu veikėju 
Raskolnikovu, pabrėždamas 

charakterio painumą, artistiš
kumą ir tragišką likimą. Kry
žiuose juntama Dostojevskio jė
gos ir mirties įtaka, kai kurios 
žavios Flobero detalės, tai nea
bejotinai yra žodžio meistro 
darbas”25.

Labai palankiai Kryžių pasi
rodymą įvertino ir kitas ameri
kiečių kritikas Efren Reveles, 
išspausdinęs recenziją žurnale 
Lietuvių dienos26. Jo nuomone, 
sveikintina yra tai, kad būtent 
V. Ramono Kryžiai yra pirmasis 
lietuvių romanas, su kuriuo 
turi galimybę susipažinti ame
rikiečių skaitytojas. Negailėda
mas pagyrimų vertėjui, E. Re
veles ypač žavisi talentingai 
perteiktais dialogais, kuriais 
atskleidžiamas gausus įvykių 
srautas. Pasak jo, Kryžiai ras 
vietą dažnoje amerikiečių šei
mos knygų kolekcijoje, nes ro
manas suteikia galimybę susi
pažinti su iki šiol retai girdė
tomis detalėmis apie mažą 
tautą, kurios istorija kupina re
liginių bei politinių invazijų.

1992 m., pačiame nepriklau
somybės saulėtekyje, apkeliavę 
nemažą pasaulio dalį ir pristatę 
Lietuvą užsieniuose, „Į laisvę” 
fondo pastangomis, Kryžiai*! 
sugrįžo į tėvynę, kur anksčiau 
neturėjo galimybių pasirodyti.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Vinco Ramono Kryžiai anglų 
kalba.

„Rusai ateina į Lietuvą” 
ištrauka iš romano Kryžiai. 
Orkestras, atlikęs 14,000 
koncertų.

V. Sventickas: leidyklai 
reikia tikrų profesionalų.

LMA „Dainavos” koncertas 
sausio Sausio 13-osios 
aukoms prisiminti.
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Kelios mintys apie Lietuvių scenos 
darbuotojų sąjungų Čikagoje

ANATOLIJUS KAIRYS

• „Lietuvių scenos darbuotojų 
sąjunga Čikagoje” - tokiu pa
vadinimu 2004 m. pabaigoje 
išėjo stambi albuminio 9 x 12 
formato knyga. Jos metrika to
kia: Lietuvių scenos darbuotojų 
sąjunga Čikagoje, išleido Lietu
vių scenos darbuotojų sąjunga 
Čikagoje ir Lietuvos Teatro, 
muzikos ir kino muziejus Vil
niuje; sudarytoja, redaktorė bei 
įvadinių tekstų autorė Audronė 
V. Škiudaitė, viršelis ir ma
ketas Daumanto Girinininko, 
knyga išleista Lietuvių scenos 
darbuotojų sąjungos Čikagoje 
lėšomis, tiražas - 300 egz., 276 
p., gausiai iliustruota, spaudė 
„Standartų” spaustuvė, S. Da
riaus ir S. Girėno 39, Vilnius.

Kai per arti stovi šalia kokio 
nors objekto, negali įžiūrėti jo 
dydžio, nei pločio. Tik iš toliau 
atsidengia jo visas vaizdas. 

1 Taip yra su Scenos darbuotojų 
sąjunga (SDS) - iš maždaug 40 
metų laiko perspektyvos pama
tai, kokį milžinišką darbą ji 
įveikė. Neįtikėtina! Per maž
daug 12 savo veiklos metų ji 
išvedė į rampos šviesą apie 20 

"dramos veikalų ir tiek pat 
kartų gastroliavo kitose lietu
vių vietovėse. Joks kitas teat
ras, mano žiniomis, nėra tiek 
nuveikęs, kiek nuveikė SDS 
per gana trumpą laiką.

Šioje teatralų draugystėje, po 
motinišku pirmininkės, operos 
solistės Sofijos Adomaitienės 
sparnu, dirbo maždaug 18-20 
scenos mėgėjų ir profesionalų, 
nors, steigiant sąjungą, buvo 
įsirašę dvigubai daugiau. Proto
kolų knyga užvesta 1960 me
tais. Pagrindinį SDS veiklos 
ratą suko pavardžių rodyklėje 
įvardinti asmenys, jie knygoje 
paminėti nuo 30 iki 90 kartų. 
Tai: S. Adomaitienė, Z. Kevalai- 
tytė-Visockienė, Č. Rukuiža, E. 
Petrokaitė-Rukuižienė, J. Cijū- 
nėlienė-Dantienė, A. Dikinis, 
M. Dikinienė, A. Kairys, A. 
Kėželienė, St. Bernatavičius, B. 
Briedienė, L. Barauskas, L. St. 
Pilka, E. Radvila, J. Raudonis, 
A. Rūkas, J. Daugvila, P. Bei- 
noras. Čia neįskaičiuoti mažiau 
nei 30 kartų paminėti nariai, 

Dramaturgas Anatolijus Kairys (trečiasis iš dešinės) Los Angeles, CA, po Los Angeles Dramos sambūrio spek
taklio 1964 metais. Vitalio Žukausko New Yorke režisuotoje A. Kairio „Diagnozėje" (1964 m.).

bet ir jie dirbo ne mažiau, ne 
mažiau svarbūs.

Sunkiausią sceninės veiklos 
naštą kėlė pirm. Sofija Ado
maitienė, tačiau administraci
nis SDS variklis buvo Česlovas 
Rukuiža. Kaip pažymi redak
torė A. Škiudaitė (243 p.): „Be 
jo ir šios knygos nebūtų buvę. 
Tai jo užsispyrimo dėka LSDS 
archyvas išliko sveikas ir štai 
duoda vaisių. Tą archyvą jis po 
Sofijos Adomaitienės mirties 
saugojo ir tvarkė”.

Šis leidinys įamžina dau
gumą SDS darbuotojų, aktorių, 
režisierių, o, svarbiausia, įam
žina Stasį Pilką ir Ipolitą Tvir- 
butą. Aš negirdėjau, kad Lietu
voje būtų išleista monografija 
ar šiaip atminimų knyga apie 
šiuos du lietuviškojo teatro 
milžinus. Nieko negirdėjau 
apie išeivįjoje iškilius aktorius 
bei režisierius, kaip E. Petro
kaitė-Rukuižienė, Algimantas 
Dikinis, Zita Kevalaitytė-Vi- 
sockienė ir eilę kitų žymūnų. 
Tadgi šis leidinys ir juos įrašo 
ilgam atminimui į teatro isto
riją.

Knyga galėjo būti trumpesnė, 
yra nereikšmingų straipsnelių 
ištęsimų, per daug nuotraukų, 
bet dabar, kada knyga išleista, 
ir išleista gražiai, suredaguota 
puikiai, kalba taisyklinga, sa
kinys sklandus, miela skaityti. 
LSDS knygą leido savomis 
lėšomis, galėjo plėsti ar siaurin
ti, jų valia, tad kokių nors 
trūkumų nurodinėjimas tebūtų 
beprasmis žodžiavimas.

Vis tik noriu porą, mano 
sąmonę palietusių, dalykėlių 
iškelti. Viena, E. Petrokaitė- 
Rukuižienė kalba apie St. Pilką 
ne taip jau pagarbiai. „Stasys 
Pilka buvo aristokratas elgeta”, 
„...nuoga koja bate...”, „...eina į 
svečius, kad gautų pavalgyti” ir 
pan. (239 p., paskutinė eilutė ir 
240 p. pradžia). Deja, visi mes - 
ir dramaturgai, ir aktoriai - 
esame elgetos, maldaujame ap
lodismentų. Mano vaizduotėje 
Stasys Pilka išliko kaip aris
tokratas idealistas.

Pažinau jį gerai. Trejus me
tus važinėjau su veikalu pas jį, 
visos „pamokos” būdavo resto

rane - jis valgydavo, aš mo
kėdavau. Bet tai nereiškia, .kad 
jis būtų elgeta. Jis man patiko, 
nes tokio žmogaus savo gyve
nime nebuvau Sutikęs. Neabejo
tinas scenos talentas, teatrolo- 
gas, autoritetas. Tokie žmonės 
valstybėje, kur lėšos ateina iš 
švietimo ar kultūros ministe
rijų, padaro išliekančių darbų. 
Tačiau, kai toks idealistas pa
tenka į gyvenimo sūkurius,

kaip sakoma „pats ant savęs”, 
tada jis pasimeta, skursta, ne
mato prasmės darbe, badauja... 
Jo galvoje kaunasi Šekspyro 
Hamletai, kertamos vyšnios Če
chovo „Vyšnių soduose”, džiau
giasi kyšiais nusikaltėliai Gogo
lio „Revizoriuje” ir t.t. Tokius 
asmenis reikia užjausti, padėti, 
o ne iš jų juoktis. Labai dažnai 
iš repeticijų „Popiečio diagno
zėje”, kurios dažniausiai vykda
vo B. Briedienės bute, vežda
vau jį į namus - iš Marųuette 
Park į Bridgportą. Alkano ne
paleisi, ne mano būdui, susto
davom restorane užkandai. Ne
buvo lengva su juo draugystė, 
bet maloni. Prisiklausiau jo 
„istorijų”, jis man atrodė kaip 
jau mirusio teatro liekana.

Toliau akt. Rukuižienė sako: 
„Buvo sumanęs išleisti apie 
teatrą trijų tomų knygą. Pra
dėjo rinkti pinigus veikalui..., 
bet knyga nepasirodė. Sutirpo 
pinigai kaip ledas saulėje...” 
(240 p.) Tokius „faktus” geriau 
tiktų nutylėti. Jis nebuvo vie
nintelis taip daręs. Pvz., New 
York gyvenęs Vitalis Žukaus
kas irgi ruošė svarbią knygą 

apie teatrą. Aš pats jam esu nu
siuntęs 10 puslapių straipsnį 
apie St. Pilką. Bet ir jis mirė 
knygos neišleidęs. Ne visiems 
idealistams pasiseka savo idea
lu įgyvendinti.

O Pilka buvo reikalingas Či
kagai. Visur jis buvo laukia
mas. Vaikščiojo lyg aukštas pa
minklas. Ramus, darbštus ga
vęs darbą. Jis surežisavo - ir 
gerai surežisavo - keletą stam
bių dramos veikalų, rengė poe
zijos rečitalius, gastroliavo, da
lyvavo kitų programose, dėstė 
Dramos studijoje vaidybos me
ną, buvo įkūręs savo „Lietuvių 
teatrą”. Kai jis mirė, visiems 
teatralams buvo labai liūdna.

Antra. Labiausiai mane nus
tebino Zitos Visockienės laiškas 
Vladui Būtėnui (107 p.). Laiš
kas jausmingas, kiekviename 
sakiny emocijų perteklius. V. 
Būtėnas nebuvo svarbus visuo
menės veikėjas ar pareigūnas. 
Ir akt. Z. Visockienė šiame 
laiške nėra pastovi, priešta
rauja pati sau. Atvykusi į 
Čikagą 1949 m. ji nesijungė į 
teatro darbą, nesimaišė, kaip 
pati rašo. Kol S. Adomaitienė 
padėjo jai gauti tekstą iš Lietu
vos „Dvylika brolių, juodvarniais 
laksčiusių”. Tik po to ji pra
dėjusi sceninę veiklą. Tekstas 
buvo gautas 1961 m., o Z. Vi
sockienė SDS dirba nuo pat 
įsisteigimo dienos, jau 1958 ji 
vaidina „Pažadėtoje žemėje”, ir 
t.t. (Ten pat) Todėl laiške duo
dama informacija negalima 
tikėti. Tiesa, kad mūsų teatro 
autoritetai tarp savęs kėlė gin
čus ir kivirčus, vienas režisie
rius žemino kitą, rašė neigia
mas recenzijas prieš kitus, bet 
kad jie būtų papirkinėję gerai 
žinomus visuomenei žurnalis
tus, naudojosi jų vardais - ne
įtikėtina. Ji rašo:

„Čikagoje buvo labai didelis 
teatrinis judėjimas, bet jis su
žlugo dėl dviejų ‘didelių’ reži
sierių - J. Blekaičio ir S. Pil
kos. Jiems abiems tarnavo du 
klapčiukai. Aloyzas Baronas- 
Blekaičiui, o Antanaitis-Pilkai. 
Tie režisieriai parašydavo po 
dvi recenzijas - vieną gerą 
apie savo spektaklį, o kitą - 

piktą prieš savo oponentą. Jas 
pasirašydavo tie du klapčiukai, 
kad spauda nežinotų tiesos”. 
(Ten pat) Sustiprinti vaizdui ji 
taria, kad „Su Aloyzu aš buvau 
artima, dar kai jis buvo neve
dęs, o vėliau buvome tikrai geri 
draugai. Vieną kartą jis ir sako: 
‘žinai, buvau jaunas, durnas, 
sėdėdavom su Blekaičiu kar- 
čiamoj, gerdavom, ir jis mane 
šviesdavo, kodėl jo spektaklis 
geras, o Pilkos prastas. Aš daug 
iš jo išmokau. Pakiša recenziją 
savo - aš ir pasirašau. Antanai
tis tą patį Pilkai darydavo’ ” 
(ten pat, pirmoje skiltyje).

Netikiu, netikiu! Abu juos ge
rai pažinojau. Su A. Baronu bu
vome neatskiriami draugai nuo 
1949 m. iki jo mirties 1980 m. 
antroje pusėje. Su Antanaičiu - 
šalti draugai, bet geri pažįs
tami 50 metų! Jie abu buvo 
tvirto charakterio, nepaperka
mi, neužliūliuojami sentimen
tais.

Z. Visockienei šis Barono 
„prisipažinimas” sukėlęs juoką, 
o iš tiesų tokios žinios traukia 
ašaras, ne juoką. Nepanašu. 
Laikai neatitinka, nei vieta. Po 
karčiamas nesitąsė nei Visoc
kienė, nei Blekaitis, reikia ma
nyti. SDS veiklos laiku jokių Ti
tanų „kovos” nebebuvo, niekas 
pagalių nekaišiojo į jo ratus, 
išskyrus normalią kritiką.

Pilkos ir Blekaičio „grum
tynės” vyko apie 1951-1953 me
tus. J. Blekaitis išvyko iš Či
kagos 1953 m. Čikagoje buvo li
kęs vienas Pilka. Antanaitis 
dar nebuvo garsus žurnalistas, 
vargu ar reikalingas Pilkai. A. 
Baronas pradėjo dirbti Drauge 
1954 m. Laiškas Būtėnui datuo
tas „apie 1982 m.?”, tai yra 30 
metų praėjus nuo anų keistų ir 
jau užmirštų laikų. Nenorom 
kyla mintis, kad šis laiškas 
buvo parašytas, bet niekada ne
buvo išsiųstas. St. Pilka ir J. 
Blekaitis buvo išdidūs, ambi
cingi, tenka abejoti ar Pilka ir 
Blekaitis galėjo taip žemai kris
ti? Tam nėra duomenų. Ne
galėjo pasidaryti „klapčiukais” 
nei Baronas su Antanaičiu. 
Tam irgi nėra duomenų.

Zita Visockienė, aš manau,

Dramaturgas, rašytojas Anatolijus Kairys.

jautėsi neįvertinta tiek, kiek 
buvo verta. Šiame laiške ji iš
lieja savo jausmus, širdgėlą, 
sielvartą, ir tuo nors kiek pa
tenkina savo ego. Šią mano 
nuomonę gali patvirtinti ir 
tai, kad ji tiesiog vaikišku 
džiaugsmu aprašo kun. J. 
Prunskio labai palankią recen
ziją apie jos režisūrą, „Daina
vai” statant A. Kairio „Sidab
rinę dieną”. Kun. J. Prunskis 
jos režisūrą apibūdino kaip 
„Režisūra, pralenkianti visas 
viltis”. (109 p.L Kaip žinome, 
kun. J. Prunskis niekam ne
gailėjo švelnaus žodžio - tai 
dvasinio pašaukimo vyro gera 
žymė. Simptominga, kad, SDS 
sustojus veikti 1972 m., tais 
pačiais metais mirė ir rež. St. 
Pilka.

Mano nuomone, šis Z. Visoc
kienės laiškas Būtėnui yra ne
laimingas atsitikimas ir turėjo 
būti atsargiau suredaguotas.

Sustojus SDS, LB Kultūros 
taryba, man pirmininkaujant, 
įsteigė Dramos studiją ir Jauni
mo teatrą. Steigiamasis susirin
kimas įvyko Br. Nainio bute, 
užsirašė 20 jaunuolių, daugiau
sia mergaitės. Dramos studija 
veikė 6 metus Jaunimo centre, 
vieną kartą savaitėje turėjo dvi 
pamokas, dėstė St. Pilka, jam 
mokėjau 10 dolerių už abi pa
mokas.

Jaunimo teatras buvo labai 
produktyvus. Pastatėme K. 
Binkio „Atžalyną”, rež. Juozas 
Valentinas. A. Landsbergio 

„Penkis stulpus turgaus aikš
tėje”, rež. Darius Lapinskas. 
Alfa Brinką režisavo A. Kairio 
„Du broliukus”. Ir eilę kitų 
veikalų.

Menu kaip šiandien, kada 
Elena Bradūnaitė baigminėje 
scenoje „Penki Btulpai turgaus 
aikštėje" mėtė smeigtukus prie 
kurių buvo pritvirtintos tri
spalvės tautinės vėliavėlės, sale 
perbėgo baimės nerimas, ėjo 
tragiška tylos minutė, girdėjosi 
kaip smeigtukai su tautinėmis 
vėliavėlėmis sminga į scenos 
grindis prie kiekvieno stulpo, 
prie kurio pririštas komunistų 
nukankintas laisvės kovotojas... 
St. Pilka, sėdėdamas šalia ma
nęs, atsisuko ir tarė: „Išradin
gas!”

Taip, Darius Lapinskas bu
vo išradingas režisierius, A. 
Landsbergio veikalas buvo iš
radingas, LB Kultūros taryba 
buvo išradinga. Kodėl mes visi 
tada buvome išradingi? Todėl, 
kad mūsų kraujas virė, kunku
liavo. Teisingai J. Cijūnėlienė- 
Dantienė šūktelėjo: „Kai dabar 
paskaitau spaudoje, kad Či
kagoje niekada nebuvo teatro, 
man užverda kraujas (250 p.) 
Šimtaprocentinė tiesa. Mums 
virė Kraujas. SDS buvo tikras 
teatras, geras teatras, našus, 
darbingas teatras. Jis surado 
naujų autorių, naujų veikalų, 
naujų aktorių. A. Landsbergį 
su „Sudiev, mano karaliau”, 
„Barzda” ir kitais veikalais. Su
rado A. Kairį su „Popiečio diag
noze”, „Viščiukų ūkiu” ir kitais. 
Surado A. Škėmą su „Vienas ir 
kiti”. Naujus aktorius: Julįją 
Cįjūnėlienę-Dantienę, B. Brie
dienę, Alę Kėželienę, J. Rau
donį ir kitus, visų neišminėsi. 
SDS nariai dirbo sutartinai,

Nukelta į 3 psl.

TURINYS

Prisimenant teatrinę 
veiklą Čikagoje.

Ruošiamasi paminėti 
dail. Prano Domšaičio 
125-ąsias gimimo metines.

„Literatūrinė žiema 
sostinėje”.

Leidiniai.
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Ketinu daugiau dirbti Lietuvoje
SVAJŪNĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ

Pagrindiniai mano planai būtų tokie — 
stengtis kaip galima geriau dirbti savo 
darbą, kaip galima geriau dėstyti, rašyti, 

kaip galima įdomiau kurti laidą, ketinu 
mažiau keliauti ir daugiau dirbti Lietuvoje

Leonidas Donskis - Vytauto 
Didžiojo universiteto filosofuos 
profesorius, Filosofijos katedros 
vedėjas, išeivijos studijų centro 
vyriausiasis mokslo darbuoto
jas, LTV kultūros pokalbių lai
dos „Be pykčio” autorius ir 
vedėjas atsako į Draugo klausi
mus.

- Sakykite, kaip Jūs, aka
deminio sluoksnio žmogus, 
ryžotės imtis darbo televizi
joje?
- Darbas televizijoje visiškai 

neprieštarauja mano akademi
nei veiklai. Žinoma, jeigu bū
čiau išėjęs dirbti etatiniu televi
zijos darbuotoju, tada tai būtų 
buvęs radikalus posūkis mano 
gyvenime, tačiau šito neįvyko. 
Aš visada svarbiausią savo gy
venimo ir kūrybos dalį siejau 
su universitetiniu gyvenimu, 
juk esu dėstytojas ir tyrinė
tojas, todėl svarbiausias man 
yra profesoriaus ir mokslininko 
darbas. Televizinė veikla, kurią 
pasirinkau, tikrai nepriešta
rauja mano akademinei veiklai, 
nes tai kultūros pokalbių laida, 
o aš visada buvau labai aktyvus 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
dąlyvis. Laida „Be pykčio” at
spindi mano asmenybę: juk aš 
nesu svetimas menininkams, 
teatro, muzikos žmonėms. Be 
to, manau, kad sugebėjimas 
vesti kultūros laidą, turėti ką 
pasakyti arba prakalbinti įdo
mius žmones, stebint daugia
tūkstantinei auditorįjai, yra li
kimo dovana. Nuo to tik to
bulėji ir stiprėji kaip lektorius. 
Juk, be jokios abejonės, televizi
jos žiūrovai mane pažįsta kaip 
mokslo ir universiteto žmogų.
- Kokių tikslų turėjote, 

pradėdamas kurti laidą „Be 
pykčio”? Ar visi Jūsų lūkes
čiai išsipildė?

— Visų pirma norėjau šią 
laidą kurti kitaip nei yra kuria
mos visos panašaus pobūdžio 
laidos - turėjau savo alternaty
vinį scenarijų. Žinoma, norėjau 
ir vesti šią laidą šiek tiek kitaip 
nei įprasta todėl, kad aš nesu 
žaismingas ir jokiu būdu nega
liu kalbėti ir kreiptis į audito
riją, kaip jaunas berniukas 
„didžėjaus” intonacijomis, nes 
tai būtų neskoninga, juokinga 
ir tikrai netikę laidai. Esu kito
kio amžiaus ir kitokios patirties
žmogus, bet aš ir įsivaizdavau 
kad tokios laidos vedėjas tur kA
būti kultūros žmogus, knygų
autorius, nuolatos rimtai daly
vaujantis intelektinėje, kultūri
nėje veikloje, debatuose, bet tuo 
pat metu ir neužsidaręs kabi
nete arba, kaip sako anglai, 
juodmedžio bokšte. Man daug 
patirties davė ir tai, kad aš ne
mažai metų gyvenau užsienyje.
Tai padėjo išvengti provincialu
mo.
- O kas yra provincialu

mas?
- Nejautrumas žmonių skir

tybėms. Įsivaizdavimas, kad pa
saulis turi egzistuoti pagal vie
ną scenarįjų. Nesupratimas, 
kad žmonija turi daug pas

lapčių, kad kiekvienas žmogus 
yra paslaptingas ir jo negalima 
vertinti pagal kokią nors iš
ankstinę schemą: noras savo 
masteliu išmatuoti visą žmoni
ją. Tai ir yra provincialumas.

- Dienraščio Respub/ika 
priedo „TV antena” skaityto
jai išrinko Jūsų vedamą lai
dą „Be pykčio” kaip įspū
dingiausią LRT kultūros lai
dą. Kaip Jūs vertinate šį 
reiškinį?
- Tai, kad laida „Be pykčio” 

surinko daugiausia populiaru
mo balsų ir netgi buvo įver
tinta kaip viena įspūdin
giausių laidų šalia Hario Mac
kevičiaus „Baro”, mane nustebi
no. Nemaniau, kad mano neko
mercinė, visiškai nekoketuojan
ti su popkultūra laida gali su
laukti tokio žiūrovų vertinimo. 
Maniau, kad laida „Be pykčio” 
turi ištikimą, bet nedidelę 
žiūrovų auditoriją, kad ją žiūri 
studentai, mano kolegos dės
tytojai, menininkai, gal medi
kai, jeigu jiems ne per vėlu, 
protingi ir inteligentiški moki
niai, mokytojai. Maloniai nuste
bau ir pats sau pasakiau, kad 
pasaulis yra kupinas netikė
tumų. Be to, toks žiūrovų įver
tinimas mane maloniai įkvėpė. 
Supratau, kad kartais neverta 
skųstis likimu ir neverta būti 
nepatenkintam, jeigu turi sau 
nepatinkantį ir nepatogų trans
liacijos laiką arba neigiamą ap
linkos vertinimą. Suvokiau, 
kad svarbiausias man — žiū
rovų vertinimas, lygiai taip pat, 
kaip dėstytojui nėra branges
nio pripažinimo už studentų 
pripažinimą, o visa kita yra tik 
tarp kitko.

- Interviu su Sigitu Paruls
kiu esate pasakęs, kad, jeigu 
Jūsų laida vertinimo po
žiūriu ir toliau lygiuosis su 
popkultūros laidomis, ku
rios vyrauja televizįjoje, tai 
jos dienos suskaičiuotos. Ką 
dabar apie tai manote?

- Tai, ką aš sakiau Sigitui Pa
miškiui, buvo atmesta paties 
gyvenimo. Džiaugiuosi tuo, nes 
šiai laidai buvau numatęs pa
kankamai niūrų scenarijų. Ma
niau, kad Lietuvoje su vis la
biau stiprėjančia popkultūra to
kios laidos neturi jokios atei
ties.

Suklydau - laida tikrai egzis
tuos iki sezono galo. Ir aš be
veik drįsčiau manyti, kad jos 
populiarumas susijęs ne su 
ypatingu turiniu, bet daugiau 
su pačia laidos intonacija, for
ma. Žmonės yra pasiilgę pagar
baus kreipimosi į juos, norma
lios diskusijų atmosferos, at
spindinčios visas Lietuvos kul
tūros sferas, kurios dabar už
mirštos. Jie pavargo nuo nepa
garbos ir prasto lygio atmosfe
ros, nusibodo ir laidos, kurios 
primena viešo lygio orgiją, o ne 
diskusiją. Aš manau, kad laidos 
forma, kurios kiekviena aki
mirka byloja apie pagarbą dis
kusijos partneriams ir auditori-

Prof. Leonidas Donskis.

jai, ir tai, kad laida yra nepre
tenzinga, skirta ne išrinktųjų 
auditorijai, ir lėmė žiūrovų pa
lankumą.

- Sakykite, kaip Jums pa
vyksta išlaikyti tokią ramią 
diskusiją. Kas tai lemia - lai
dos svečio pasirinkimas ar 
Jūsų tolerantiškas požiūris?
- Visų pirma laidoje „Be 

pykčio” vyksta savotiškas inte
lektualinis džiazas, o ne ginčas. 
Juk diskusija gali reikšti ir im
provizaciją. Ne visada debatai 
sutampa su diskusija arba dia
logu. Diskusija gali būti tiesiog 
keitimasis nuomonėmis arba 
vienas kito nuomonės pratęsi
mas. Čia, kaip džiaze, - įdomi 
gera muzikinė frazė įkvepia 
kažkam. Tada susiduri su kaž
kokia logika arba impulsu, ku
ris praplečia suvokimą. Taip ir 
mūsų laidoje - vyksta savo
tiškas intelektualinis džiazas - 
žmonės girdi vienas kito žo
džius. Mes stengiamės, kad lai
doje neatsirastų du nesusilie- 
čiantys monologai, bet kad būtų 
du vienas kitą girdintys disku
sijos partneriai.

Manau, tam įtakos turi ir lai
dos dalyvių pasirinkimas, nes 
yra žmonių, kurie gana savo
tiškai supranta pačią diskusiją. 
Gaila, bet dar ne visi suvėkia, 
kad diskusija yra vertinga pati 
savaime, nes tai yęa komunika
cija - žmonių keitimasis nuo
monėmis, idėjomis, o ne kolizija 
ar susidūrimas, kurį būtina 
laimėti. Diskutuojant išgirs
tamos įvairios nuomonės, siū
loma kita alternatyva, kitoks 
požiūris ar aspektas.

Ramią diskusiją padeda iš
laikyti ir tai, kad laidos „Be 
pykčio” diskusija yra nereži
suojama. Aš labai sąžiningai 
drįstu pasakyti, kad kartais 
mes patys nežinome diskusijos 
baigties. Renkamės sunkesnį ir 
rizikingesnį kelią, dėl to kar
tais lėtėja laidos tempas ir rit
mas. Juk nėra nieko paprastes
nio, kaip surežisuoti diskusiją - 
paprašyti, kad vieni laidos da
lyviai atkakliai kartotų vieną 
teoriją, o kiti kitą - tokiu bū

du, kai yra ginamos dvi pozici
jos, labai lengva dirbtinai su
kurti priešpriešą. Bet tai ne
įdomu, nes tai - pati primity
viausia dramaturgija. Vėliau, 
kad laida būtų dinamiška, 
žaisminga, sunkiai tenka dirbti 
režisieriui ir man. Bet tik tokiu 
būdu mes išvengiame to pa
viršutiniško pigaus rėksmin- 
gumo. '

O kaip aš pasirenku žmones? 
Visada turiu tokią „tylią savo 
žmonių galeriją”, kuriuos norė
čiau kalbinti savo laidoje, nes 
jie man įdomūs. Aš ilgai galvo
ju apie pokalbį su jais. Kūry
binė grupė man visada palieka 
laisvę pasakyti paskutinį žodį, 
nes būna atvejų, kada pašne
kovai gali būti labai įdomūs ir 
turi ką pasakyti, bet aš matau, 
kad jie nesiderina psicholo
giškai. Tada taip ir pasakau 
kūrybinei grupei, kad jie panei
gia vienas kitą. Mes vengiame 
laidoje ir garsenybių.

Labai norėčiau kalbinti iš 
viso nežinomus žmones - nor
malius studentus, muzikantus, 
įdomius pašnekovus iš mažo 
miestelio, didmiesčio. Man tai 
būtų labai įdomu. Žinoma, su 
garsenybėmis dirbti lengviau - 
jos garantuoja žiūrovų dėmesį. 
Sugebėjimas prakalbinti žvaigž
des ir parodyti jas ne jų spinde
syje, bet normaliomis akimirko
mis, kaip normalius žmones, 
taip pat reikalauja rimto darbo. 
Bet ir dabar, jeigu mes kvie
čiame į laidą žinomą žmogų, 
stengiamės neeksploatuoti jau 
visiems žinomų dalykų, bet 
atrasti jame kažką nauja. Be to, 
norisi kviesti tuos žmones, ku
rie turi ką pasakyti, atsižvel
giant į situaciją, atsižvelgiant į 
kultūrinį bei politinį Lietuvos 
gyvenimą arba susiejant dabar
tinį su praeitimi. Mes ieškome 
sąskambių su laiku, su žmonė
mis ir tokiu būdu mums į gal
vą ateina pašnekovai.

- Aš tiesa, kad dabartinė 
karta skursta kultūriškai, 
nes nesugeba patys atsakyti 
į svarbius gyvenimo klausi
mus, pasiduoda masės nuo

monei, kurią, kaip žinia, for
muoja žiniasklaida?
- Mano nuomone, ši proble

ma yra dar sudėtingesnė. Mano 
arba dar vyresnei kartai buvo 
lengviau. Todėl, kad sovietme
čiu, kada mes augome ir forma- 
vomės, kultūra buvo vienintelis 
prasmingo gyvenimo prieglobs
tis. Tada mus visus siejo kul
tūra, nes prasmingas pokalbis 
reiškė pokalbį apie gerą knygą, 
rašytoją, teatrą, gerą muziką. 
Mes gyvenome kultūra, nes 
nebuvome laisvi. O dabar jauni 
žmonės gyvena laisvoje visuo
menėje. Kad ir kokia kompli
kuota būtų dabartinė situacija, 
bet vis dėlto gyvename laisvoje 
šalyje, kurioje pasirinkimų la
bai daug. O kultūra yra tik vie
na iš galimybių. Žinoma, socio
logine prasme viskas yra kul
tūra, net tai, kaip mes kalbame 
su tėvais arba laikome šakutę 
ir peilį. Tokiame pasaulyje, 
koks jis yra dabar - globaliame, 
sumažėjusiame, galimybių yra 
labai daug, todėl jauniems žmo
nėms labai sunku atrinkti ver
tybes. Yra daug įdomių ir gerų 
dalykų, ir tikrai nedrįsčiau pa
sakyti, kad Lietuvoje dabar do
minuoja tik „kičas”. Juk yra 
nuostabus teatras, turime geros 
literatūros, šiuolaikinio meno 
pavyzdžių, įvairių menininkų 
projektų. Tačiau jaunimui ne
lengva atsirinkti tai, kas iš tik
rųjų vertinga. Ir manau, kad 
dėl to reikia kelti ypatingas 
užduotis tiek televizijai, tiek 
universitetams, kad padėtų 
jiems orientuotis ir išmokytų 
mąstyti kritiškai, protingai su
vokiant kontekstą ir vengiant 
daryti skubotus sprendimus.

- Ar tiesa, kad mūsų žmo
nėms trūksta kritiško po
žiūrio į savo aplinką?
- Taip, tai tiesa, tačiau aš ne

linkęs suabsoliutinti paties kri
tiško mąstymo, nes jis kartais 
gali peraugti į savęs priešybę 
arba karikatūrą. Į tokį visiškai 
neatsakingą visko neigimą. Bet 
pagarbiai kritiškas požiūris į 
pasaulį neturi pakaitalo. Kri
tiškai žvelgti, kitaip sakant, ne
pasitikėti išankstinėmis nei 
savo, nei kitų nuomonėmis, yra 
labai svarbus bruožas. Mums jo 
tikrai labai trūksta, nes mūsų 
universitetai šito nemoko. Jei
gu ir turime daug gerų bei ga
bių studentų, išmintingos pro
fesūros, neturime diskusijų kul
tūros, kurią turi amerikiečiai. 
Neturime ir tokios intelektua
linės partnerystės, kurią turi 
britų universitetai - kai stu
dentai ir dėstytojai suvokia sa
ve kaip tos pačios bendruo
menės atstovus. Juos vienija 
gyvenimo būdas, pasišventimas 
toms pačioms vertybėms. Mes 
pritaikome tą patį biurokratinį 
modelį ir akademinei instituci
jai, ir kūrybinėms organizaci
joms. Ir jis labai dažnai žudo 
nepriklausomą kritišką mintį. 
Mūsų žmonėms kur kas bū
dingesnė subordinacija negu 
kritiška mintis. Bet aš noriu 
tikėtis, kad visu tuo bus atsi
kratyta.

- Jums teko artimai susi
pažinti su JĄV, D. Britani
jos, Šveduos, Suomijos, Ven
grijos universitetais, paly
ginkite, kuo jie kuo panašūs 
į VDU ir kuo skiriasi?
- Skirtumų labai daug, pir

miausia kultūrine plotme. Ne

paisant to, kad VDU yra labai 
daug tarptautinių programų, 
jis yra nacionalinis universite
tas. Tuo tarpu daugelis Ameri
kos universitetų yra visiškai 
tarptautinės įstaigos. Juose pa
tenki į labai turtingą įvairių 
kultūrų aplinką. Panašūs ir 
britų universitetai. Švedijos ar
ba Suomijos universitetai la
biau panašūs į lietuviškus, nes 
jie taip pat yra nacionaliniai. 
Kad galėtų priimti šitokią žmonių 
įvairovę, universitetas turi būti 
pasirengęs intelektualiai, nes 
tai jam padeda, išryškina stip
riąsias jo pąjėgas. Aš norėčiau 
palinkėti to ir VDU, kad jis 
kviestųsi įvairius žmones. Kita 
vertus, jeigu tu esi įdomus 
tarptautinei auditorijai, būsi 
dar įdomesnis saviems. Tai ne
rašyta taisyklė. Vien tik savųjų 
pripažinimas kartais „užmigdo 
ant laurų”. Vadinasi, skirtumas 
būtų tas, kad mes šiek tiek ver
dame savose sultyse. Nors VDU 
ir yra liberalus universitetas, 
tačiau norėčiau palinkėti, kad 
jis taptų dar atviresnis pasau
liui. O pagrindiniai skirtumai 
galbūt tokie, kad ten daug ką 
lemia ne tiek profesūros arba 
vadovybės sprendimai, kiek pa
čios katedros, studentų savival
dos. O tie Amerikos, D. Britani
jos universitetai, kurie man pa
tinka, yra tikri kultūros židi
niai. Juose daug kamerinės mu
zikos, džiazo, koncertų, meno 
ekspozicijų. Jeigu aš galėčiau 
kažką siūlyti VDU, tai manau, 
kad čia galėtų vykti gero kino 
peržiūros, daugiau kultūrinių 
diskusijų, susitikimų su meni
ninkais, literatūros vakarų. 
Žinoma, akademinis gyvenimas 
turi būti pirmoje vietoje, bet 
universitetas turi būti ir kul
tūros židinys plačiąja prasme, 
gravitacijos centras, traukian
tis ne tik studentįją, bet ir kitus 
žmones.
- Žiniasklaida paskelbė, 

kad STT imsis kovos prieš 
nesąžiningus studentus. 
Kaip manote, ar tai logiška? 
Ar nereikėtu keisti studentu 
mąstymo, o ne imtis kaž
kokiu drastišku priemonių?
- Tai iš tiesų absurdiška. Aš 

kategoriškai būčiau prieš, kad 
bet kuri specialioji tarnyba 
kištų nosį į akademinę institu
ciją. Tai yra ne jų reikalas. 
Rektorių vietoje aš būtinai pro
testuočiau ir neleisčiau tokių 
dalykų. Tai yra dėstytojų ir stu
dentų santykių problema. Pa
galiau tai yra siaubingas aka
deminės institucijos išniekini
mas - leisti, kad jėgos struk
tūra dalyvautų sprendžiant 
tokią problemą. Šiuo atveju ga
lima tik apeliuoti į žmogaus 
sąžinę ir jo savimonę.

Aš taip pat netoleruoju nusi
rašinėjimo, juk dėstydamas aš 
visu savo darbu ir visa savo lai
kysena demonstruoju pagarbą 
studentams, o nusirašinėjimas 
arba panašių triukų darymas, 
naudojant „copy - pašte” funk
cijas, rašant darbą, tai yra ne
pagarba ne tik man, bet ir savo 
studijoms. Todėl aš visada pa
sistengiu sugėdinti žmogų, bet 
jo nebaudžiu, nes netikiu dras
tiškais metodais, bet tikiu gė
dos jausmu ir žmogaus sąžine. 
Galbūt tas žmogus niekada 
daugiau to nedarys. Baudimas 
niekada nieko neišmoko, svar
biausia, kad žmogus suvoktų, 
jog suklydo ir daugiau niekada 
to nedarytų.

- Esate filosofijos katedros 
vedėjas, rašytojas, televizi
jos laidos vedėjas, kuri šių 
jums yra svarbiausia?

— Man svarbios visos veiklos, 
tačiau esu laimingas rašy
damas, nes aš - kūrybos žmo
gus, bet, jeigu vien tik rašyčiau 
ir nedėstyčiau, man trūktų dės
tymo. Aš myliu studentus ir 
mėgstu pedagoginį darbą. Todėl 
universitetas yra ta vieta, kur 
aš viską galiu suderinti. Jeigu 
nebendraučiau su studentais ir 
net jeigu jiems retkarčiais gita
ra nepagročiau, daug ką pra
rasčiau. Bendrauti su jaunais 
žmonėmis reikia jau vien dėl 
to, kad suprastum aplinką, ku
rioje gyveni, priešingu atveju 
ta aplinka neatspindi paties gy
venimo.

- Europos komisijos kam
panija „Už įvairovę prieš 
diskriminacįją” išrinko Jus 
įvairovės ambasadoriumi, 
sakykite, ar lengva šiandie
ninėje visuomenėje išlikti 
tolerantišku?

— Būti tolerantišku nėra 
lengva ir, matyt, niekada nebus 
tam tinkamo laiko. Tolerancija 
nėra vien tik gebėjimas priimti 
visų nuomones arba neutralus 
reagavimas. Tolerancija yra su
vokimas, kad žmonįja yra be 
galo įvairi, ir sugebėjimas atsi
spirti pagundai klasifikuoti 
žmones kaip gyvūnus. Tai tik
rai labai nelengva, nes gerbti 
skirtumus yra beveik aristokra- 
tizmo reikalaujantis dalykas. 
Tam reikia didelio dvasinio 
darbo, nes tolerancįja reikalau
ja labai didelių pastangų, žino
ma, jeigu mes jos nepainiojamo 
su abejingumu arba su papras
čiausiu mandagiu oportuniz
mu.
- O kur yra ta riba tarp 

tolerancįjos ir abejingumo?
- Tolerancįja pabrėžia įsipa

reigojimą vertybėms, o abejin
gumas yra ne kas kita, kaip su
gebėjimas išvengti konfliktų 
arba kolizįjos, nereaguojant į 
nieką rimtai. Tolerantiškas žmo
gus suvokia, kad ir kitos ver
tybės gali būti labai svarbios, ir 
jis mėgina tas vertybes supras
ti, žinoma, neišsižadėdamas sa
vųjų.

- Kas dabar artimiau
siuose profesoriaus Leonido 
Donskio planuose?
- Aš dar niekada negyvenau 

tokio intensyvaus gyvenimo 
kaip dabar, gal todėl anksčiau 
man būdavo kur kas lengviau 
prognozuoti ateitį, nes tada ži
nojau, kad mano planai tikrai 
bus realizuoti. Šiuo metu su
planuoju vieną, įvyksta visai 
kas kita. Todėl sunku pasakyti, 
kurie iš mano planų yra ilgalai
kiai, o kurie - trumpalaikiai. 
Kartais pats gyvenimas viską 
koreguoja. Bet pagrindiniai ma
no planai būtų tokie - stengtis 
kaip galima geriau dirbti savo 
darbą, kaip galima geriau dės
tyti, rašyti, kaip galima įdo
miau kurti laidą, o kas bus atei
tyje - žiūrėsime. Bet dabar tik
rai žinau, kad ketinu mažiau 
keliauti ir daugiau dirbti Lietu
voje.

TURINYS
Pokalbis su prof. Leonidu 
Donskiu.

Poetės L. Šimkutės sėkmė 
Australįjoje. Laiškas iš 
Terra incognita Australis.

Lietuvių operos darbai. 
Mėlynžmogiai ir teatras. 
Kaktusas.

Leidiniai.
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Baltija — dainų švenčių kelyje
ANATOLIIUS LAPINSKAS

Dainų šventės, kaip tautos 
bendro dainavimo forma ir kar
tu viena valstybinio, patriotinio 
sąjūdžio apraiškų, Europoje at
sirado XIX amžiuje.

Kitose Europos valstybėse ši 
šventė taip ir liko antriniu kul
tūros reiškiniu, ir po truputį 
išnyko, o Baltuos šalyse ši tra
dicija išsivystė į ryškiausią tau
tinės savimonės ir savikliovos 
manifestacijos formą. Kiekvie
noje šių šalių ji buvo skirtinga, 
tačiau bendras bruožas - aktyvi 
tautinio identiteto išraiška, 
konsoliduojanti tautą jėga - bu
vo ne tik svarbus tautinės 
kultūros formavimo elementas, 
bet ir tarsi slaptas okupacijų 
laikotarpio ginklas nepriklau
somybės siekiams ginti.

2003 m. lapkričio 7 dieną 
UNESCO paskelbė Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos Dainų šventes 
Žmonijos žodinio ir nemateria
laus kultūros paveldo šedev
rais. Nominacinės bylos veiks
mų plane buvo numatyta su
rengti bendrą trijų šalių konfe
renciją dainų švenčių klausi
mais. Ji įvyks 2005 m. vasario 
18-19 d. Taline.

Konferencijai bus pateiktas 
bendras dokumentas apie Balti
jos šalių Dainų šventes - istori
ją, statistiką, pasirengimą šven
tei, biudžetą, organizacines bei 
dalyvių paskatos priemones. 
Konferencijoje bus taip pat na
grinėjami požiūriai ir fakto
riai, dėl kurių gali kilti grėsmė

„Atsiliepk daina”
„Atsiliepk daina” - tai 

busimosios VIII Lietuvių dainų 
švehtės, kuri įvyks 2006 m. lie
pos 2-3 d. Čikagoje, pavadini
mas. Paskutiniosios dainų 
šventės akordai išeivijoje nu
skambėjo 1991 metais. Per šį 
laikotarpį laisvoje Lietuvoje 
įvyko trys pasaulio lietuvių 
dainų šventės, o mūsų masinis 
chorinės muzikos judėjimas lyg 
ir sustojo. Žmogaus gyvenime 
15 metų - tai didelis laiko tar
pas - vieni užaugome, kiti su
brendome, treti gal ir pase
nome, bet daina, visada išliks 
gyva, jeigu tik yra kas ją dai
nuos. O kaip žinoti, kiek yra 
mūsų dainuojančių, kiek tu
rime nauju chorų, kiek jaunimo 
stovyklose skambiais balseliais 
traukia „...žemėj Lietuvos ąžuo
lai žaliuos”, nors tie ąžuolai ir 
liepos jau trečios generacijos 
lietuvių atžalos, gimę toli nuo 
žemės Lietuvos. O kiek dai
ningų naujų ateivių įsiliejo į 
mūsų bendruomenės gretas? 
Atsakymui į šį klausimą, vi
siems reikės atsiliepti daina 
taip, kaip kviečia busimosios 
šventės pavadinimas.

JAV ir Kanados Lietuvių 
bendruomenės, kartu su Šiau
rės Amerikos muzikos sąjunga, 
nusprendusi suruošti VIII Dai
nų šventę, organizaciniam dar
bui atlikti pakvietė dr. Audrių 
Polikaitį, o meno vadovės parei
goms — Ritą Čyvaitę-Kliorienę. 
Šie abu jauni žmonės, gimę ir 
užaugę išeivijoje, puikūs savo 
srities specialistai, tuoj pat la
bai atsakingai ėmėsi Šimkaus, 
ilgai laukto ir taip reikalingo 
chorinei muzikai darbo.

Vyksta JAV ir Kanados atsa-

Dainų švenčių tradicijoms 
plėtrai.

Baltijos šalių dainų 
švenčių tradicijos

Ilgiausią dainų švenčių isto
riją turi Estija. 1869 m. Tartu 
mieste įvyko pirmoji Estijos 
dainų šventė. Masinis liaudies 
šokių šokėjų pasirodymas 1934 
m. Estijos sporto žaidynėse lai
komas pirmąja Estijos šokių 
švente. Pernai, 2004 m., Taline 
įvyko jau XXIV nacionalinė 
dainų ir XVII šokių (jos skai
čiuojamos atskirai) šventė. Na
cionalinės dainų ir šokių šven
tės vyksta kas penkeri metai - 
kiekvieno dešimtmečio 4-aisiais 
ir 9-aisiais metais. Jie sutampa 
su apvaliomis tradicijos pra
džios jubiliejaus datomis.

Latvijoje Rygos latvių draugi
jos pastangomis 1873 m. įvyko 
pirmoji Latvijos dainų šventė. 
1937 m. Rygoje vykusi Aizsargų 
liaudies šokių ir gimnastikos 
šventė laikoma pirmąja Latvi
jos šokių švente. Užpernai, 
2003 m., įvyko XXIII naciona
linė dainų ir XIII šokių šventė. 
Latvįjos šventės vyksta kas 5 
metai - pažymint apvalias pir
mosios šventės datas.

Ketinimų surengti Lietuvoje 
dainų šventę buvo 1906 ir 1914 
m., tačiau dėl įvairių priežasčių 
pirmoji dainų šventė įvyko tik 
1924 m. Kaune. 2003 m. įvy
kusi šventė - šešioliktoji. Lietu,- 

kingų bendruomenės atstovų 
posėdžiai ir telefoninės konfe
rencijos, formuojami komitetai 
įvairiems šventės ruošos dar
bams atlikti, renkamos lėšos, 
kuriamos reklamos ir kt.

Išrinkta ir užsakyta UIC 
(University of Illinois at Chica
go) salė, talpinanti 10 tūks
tančių klausytojų ir per 500 at
likėjų. Salė yra netoli miesto 
centro arti greitkelių ir O’Hare 
oro uosto. Didelė mašinų staty
mo aikštelė ir greitas visuo
meninis tansportas bus naudo
jamas svečių patogumui.

Specialiai šiai šventei yra su
kurtos net keturios naujos dai
nos. Beveik baigtas atrinkti 
šventės repertuaras, į kurio su
dėtį įeina mišrių chorų, jauni
mo, vaikų ir jungtinio choro 
dainos. Dainos, kurias sukūrė 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje gyve
nantys kompozitoriai, kurios 
yra linksmos ir liūdnos, liau
dies ir estradinės, kad kiekvie
nas rastume savo širdies melo
diją, kad kiekvienas galėtume 
atsiliepti daina.

Abiejų vyriausių vadovų dė
ka, yra sukurta ir tuoj pradės 
veikti interneto svetainė, skirta 
VIII Dainų šventei. Joje apsi
lankiusieji ras informaciją vi
sais jiems rūpimais klausimais. 
Svetainės adresas: www. dai- 
nusvente.org.

VIII Dainų šventės organiza
toriai maloniai kviečia visus 
lankytis intemetinėje svetai
nėje, sekti išeivijos spaudą, ku
rioje stengsimės pastoviai vi
sus informuoti dainų šventės 
„Atsiliepk daina” džiaugsmus, 
rūpesčius ir naujoves.

Nijolė Benotienė 

vos šokių švenčių tradicijos 
pradžia laikoma 1937 m. įvy
kusi „Jaunosios Lietuvos” drau
gijos šventė, kurios metu įvyko 
masinis liaudies šokių šokėjų 
pasirodymas. Iki šiol Lietuvoje 
įvyko 12 šokių švenčių. Lietu
vos dainų šventės vyksta kas 
ketveri metai, 2002-ųjų šventė 
buvo nukelta į 2003-čiuosius, 
Mindaugo karūnavimo 750 me
tų jubiliejaus metus.

Skatinant jaunimo tautinę 
brandą, visose Baltijos šalyse 
vyksta moksleivių dainų ir 
šokių šventės. Estijoje jos ren
giamos nuo 1962 m. ir vyksta 
kiekvieno dešimtmečio 2- 
aisiais ir 7-aisiais metais, ar
timiausia - dešimtoji šventė 
įvyks 2007 m. 1960 m., kaip at
skira savarankiška šventė, 
įvyko Latvįjos moksleivių dainų 
šokių šventė. Iki šiol įvyko 8 to
kios šventės. Lietuvos mokslei
vių dainų ir šventės pradėtos 
rengti 1964 metais. Iki šių die
nų surengtos 7 moksleivių dai
nų ir šokių šventės. Artimiau
sia moksleivių dainų šventė 
įvyks 2005 metais.

1956 m. Tartu mieste prasi
dėjo nauja tradicija — Baltijos 
šalių studentų dainų ir šokių 
šventė „Gaudeamus”. 2004 m. 
Rygoje įvyko XIV „Gaudeamus” 
šventė:

Beveik po 40 metų, 1995 m. 
Rygoje gimė dar platesnio geo
grafinio masto tradicija - 
Šiaurės ir Baltijos šalių dainų 
šventės. Iki šiol įvyko 4 šventės 
- Latvijoje, Švedijoje, Norvegi
joje ir Lietuvoje.

Dainų švenčių struktūra
Latvįja

Visose Baltijos šalyse dainų 
šventės paprastai vyksta liepos 
pirmąją savaitę. Tačiau kiek
viena jų turi savus, tradicinius, 
tik tai tautai būdingus ypatu
mus, akcentus. Kokie meniniai 
renginiai buvo sumanyti Balti
jos šalių 2003 ir 2004 metų 
dainų šventėse, kokios buvo jų 
sudėtinės dalys? Susipažinkime 
su Baltijos švenčių eiga smul
kiau.

Estįja

Estijos 2004 m. Dainų šventė 
buvo, kaip visada, dalykiška, 
racionali, galima sakyti - rami, 
be jokios pirotechnikos ir netgi 
be prožektorių, apšviečiančių 
Dainų šventės estradą ar sta
dioną.

Šventė prasidėjo 2004 m. lie
pos 1 dieną (ketvirtadienį). Nuo 

Latvijos tautinių šoklų šventė 2003 m.

vidurdienio iki vidurnakčio tą
dien Talino Rotušės aikštėje 
skambėjo dainos, sukosi šokių 
rateliai - čia vyko folkloro mu
zikos diena. Vėlyvą vakarą į 
aikštę atkeliavo per visą Estįją 
nešta Dainų šventės ugnis.

Liepos 2 d. Kalevo stadione iš 
pradžių įvyko šokių šventės 
generalinė repeticija, dalyvau
jant žiūrovams, o vakare — pir
masis šokių šventės koncertas. 
XVII šokių šventėje dalyvavo 
400 šokių grupių, iš viso apie 
8,000 šokėjų, trečdalį jų sudarė 
moksleiviai. Dalyvavo keturios 
užsienio estų grupės iš Šve
dijos, JAV, Kanados, taip pat 
keturios grupės iš kaimyninės 
Latvįjos. Šokių šventės tema - 
„Tegul žaliuoja Estijos miškai”.

Liepos 3 d. Kalevo stadione 
numatytas dieninis šokių šven
tės koncertas dėl lietaus neįvy
ko. Popiet, jau išsigiedrijus, 
vyko dainų šventės dalyvių ei
tynės į Dainų švenčių lauką 
(apie 5 km), o vakare įvyko 
dainų šventės koncertas. Jame 
dainavo (estiškai!) ir užsienio 
chorai iš Kanados, JAV, Rusi
jos, Suomįjos, Ukrainos ir Nor
vegijos. Koncerto finale skam
bėjo Triumfo choras iš operos 
„Aida”.

Liepos 4 d. 1 v. p.p. prasidėjo 
antrasis Dainų šventės koncer
tas. Jis truko per penkias va
landas, jame buvo dainuojamos 
tradicinės dainų švenčių dai- 
nost'- Vakare. ■ įvyko trečiasis 
šokių šventės koncertas Kalevo 
stadione.

Latvijos 2003 m. dainų šventė 
buvo įspūdinga renginių gausa, 
atlikėjų ir publikos susiklausy
mu, bendru visos tautos entu
ziazmu.

Birželio 27 d., penktadienį, 
Rygos Kipsalos parodų centre 
buvo atidaryta taikomojo ir 
vaizduojamojo liaudies meno 
paroda. Birželio 29-ąją, sekma
dienį, vyko tradicinė Petrinių 
mugė, iškilmingas Dainų šven
tės vėliavos pagerbimas ir iš
kilminga vėliavos nešimo proce
sija nuo Rygos latvių draugijos 
būstinės į Domo katedrą, ku
rioje įvyko sakralinės muzikos 
koncertas. Vakare Domo aikš
tėje įvyko Dainų šventės atida
rymo ceremonija.

Birželio 30 d. prasidėjo pu
čiamųjų orkestrų ir šokių gru
pių konkursai, o vakare Domo 
aikštėje įvyko vokalinės simfo-

Llctuvos dainų šventė „Skambėkite kanklės" 2004 m.

ninės muzikos koncertas. Lie
pos 1 d. tęsėsi pučiamųjų or
kestrų ir įvyko chorų konkur
sas, Kipsalos parodų centre 
skambėjo koklių muzika, Domo 
aikštėje savo išmones rodė 
mėgėjų teatrai, o vakare Kipsa- 
loje dar įvyko tautinių kos
tiumų konkursas, po kurio folk
loro ansambliai parodė „Latvfš- 
kų vestuvių” programą. Tą patį 
vakarą buvo įteikti apdovanoji
mai chorų, šokių grupių ir pu
čiamųjų orkestrų konkursų nu
galėtojams.

Liepos 2 d. tęsėsi mėgėjų 
teatrų pasirodymai Domo aikš
tėje, Didžiojoje Gildijoje įvyko 
koklių muzikos koncertas, Na
cionalinėje operoje skambėjo 
latvių simfoninė muzika, dar 
kartą parodyta „Latviškų vestu
vių” programa. Liepos 3 d. Do
mo aikštėje pasirodė svečių an
sambliai, Kongresų rūmuose 
vyko tautinių mažumų meno 
festivalis „Latvijos vainikas”, 
tęsėsi „Latviškų vestuvių” cik
las, o „Skonto” stadione įvyko 
šiuolaikiškas jaunimo chorų 
koncertas.

Liepos 4 d. (penktadienį) Kip- 
saloje dieną karaliavo šokių 
grupės, o vakare - latvių vestu
vininkai, svečių chorai pasirodė 
„Avė Sol” salėje, Mežaparko 
estradoje įvyko moterų ir vyrų 
chorų koncertas „Latvių legen
da”, Dauguvos stadione - didy
sis šokių koncertas „Mano pa
saulis”. Liepos 5 d. liaudies bui
ties muziejuje vyko folkloro die
na, Kipsaloje pasirodė svečių 
ansambliai, Domo aikštėje - 
pučiamųjų orkestrai, Dauguvos 
stadione įvyko antrasis šokių 
koncertas.
Liepos 6 d. ryte buvo atideng

tas paminklas kompozitoriui 
Karliui Baumaniui, 10 vai. pra
sidėjo Dainų šventės dalyvių ei
tynės nuo vietos, kur įvyko Pir
moji latvių dainų šventė - Vies- 
turdarzs į švenčiausią latviams 
vietą, prie Laisvės paminklo. 
Popiet dar įvyko senjorų chorų 
ir šokių grupių koncertas Domo 
aikštėje, o vakare - didysis Dai
nų šventės koncertas Mežapar- 
ke. Iš viso šioje latvių dainų 
šventėje įvyko 37 renginiai.

Lietuva
Lietuvos 2003 m. Dainų 

šventė buvo renginiais ir žan
rais turtingesnė nei ankstes
nės, tradiciškai, duja, išliko tik 
lietaus duįias Dainų šventės 
koncerto metu.

Birželio 30 d., pirmadienį, 
Forum Palace rūmuose įvyko 
lietuvių tautinio kostiumo ko
lekcijos pristatymas — pagal mu
ziejinius modelius naujai su
kurtų tautinių kostiumų teatra
lizuota gyvoji ekspozicija. Lie
pos 1 d. Vingio parkas suskam
bo naujais ritmais, čia įvyko 
kartų vakaras: 1973 m. sukurto 
V. Ganelino ir S. Gedas miuzik
lo „Velnio nuotaka” sceninė 
premjera. Kaip ir tikėjosi ren
gėjai, į Vingio parką suplūdo ir 
tie, kurie matė šį filmą-miu- 
ziklą prieš 30 metų, ir tie, ku
rie tuomet dar nebuvo gimę.

Liepos 2 d. Katedros aikštėje 
suskambėjo naujas teatralizuo
tas Vidmanto Bartulio kūrinys 
„Mūsų Lietuva” simfoniniam ir 
pučiamųjų orkestrui, roko gru
pėms, solistams. Liepos 3 d. vi
durdienį S. Daukanto aikštėje 
įvyko iškilminga Dainų šventės 
pradžios ceremonija, o popiet 
Sereikiškių parke suskambėjo 
pustrečio šimto folkloro an
samblių balsai. Tą pačią dieną 
„Arkos” galerijoje buvo atidary
ta liaudies vaizduojamosios dai
lės meno paroda.

Liepos 4 d. Vilniaus universi
teto Petro Skargos kieme įvyko 
kanklių muzikos popietė „Skam
bėkite, kanklės”, o vakare Kal
nų parke Ansamblių vakaras 
„Virsmo spalvos”. Liepos 5 d. 
(šeštadienį) po pietų Katedros 
ir Rotušės aikštes užpildė pu
čiamųjų orkestrų garsai, va
kare „Žalgirio” stadione įvyko 
šokių šventė „Gyvybės žalias 
medis”. Pagaliau liepos 6 d.- 
vyko visų šventės dalyvių ei
tynės iš Katedros aikštės į Vin
gio parką, kur įvyko didysis 
Dainų dienos koncertas „Karū
na tėvynei”.

Dainų švenčių 
organizavimas

Baltuos šalių dainų šventes 

rengia specialios įstaigos. Jų 
statusas ir pavaldumas kiekvie
noje šalyje šiek tiek skiriasi.

Estijoje dainų šventes nuo 
1991 m. rengia privati ne pelno 
organizacija - Estijos Dainų ir 
šokių šventės tikslinis fondas. 
Jo tarybos nariai yra Kultūroą 
ir Švietimo ministerijų, Estįjos 
chorų sąjungos, liaudies šokių 
ir muzikos draugijos, Estijos 
savivaldybių sąjungos, Estįjoą 
regioninės kultūros tarybos bei 
Talino miesto valdybos atsto
vai. ,

Latvijoje dainų šventes pa
prastai rengia valstybinė agen? 
tūra „Liaudies meno centras”* 
tačiau paskutiniosios „šventės 
rengimas buvo pavestas Kulta; 
ros ministerijos suburtai Darbo 
grupei. Liaudies meno centras, 
užtikrindamas Dainų švenčių pro
ceso nenutrūkstamumą, glau
džiai bendradarbiauja su centro 
regioninėmis tarybomis, savival
dybėmis, visuomeninėmis orga
nizacijomis. Kiekviename rajo
ne ar mieste darbą prižiūri 
Kultūros ministerijos vyriau, 
šieji valstybiniai inspektoriai.

Lietuvoje dainų šventes ren- 
gia ir jų raidą užtikrina Lietu
vos liaudies kultūros centras, 
kuriame dirba chorų, pučia
mųjų orkestrų, šokių, foll ro, 
tautinės muzikos, liaudit. me
no specialistai. Centras glau
džiai bendradarbiauja su Lietu
vos chorų sąjunga, pučiamųjų 
orkestrų bendrija, liaudies in
strumentinės muzikos draugija, 
kitomis visuomeninėmis orga
nizacijomis, savivaldybių kul
tūros struktūromis. Už šventės 
organizavimą atsakingas dainų 
šventės direktorius, dainų, šo
kių, folkloro bei tautinės muzi-> 
kos ansamblių vakaro direkto
riai bei specialiai sukurtų tar
nybų vadovai. Tradiciškai įs
teigiama pasirengimo dainų 
šventei komisija, vadovaujama 
kultūros ministro. Ji svarsto 
tnos klausimas, karių dainų 
šventės direktoratas išspręsti 
negali.

TURINYS
Pirmieji busimosios Dainų 
šventės Čikagoje aidai. 
Dainų šventės Baltijos 
šalyse.

J JAV atvyksta M. K. 
Čiurlionis. Ruošiama 
M. Šileikio karybos 
paroda.

Robertas Keturakis.

Leidiniai.
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Laisvę reikia ginti ne tik kova, bet ir darbais
RAMŪNAS KONDRATAS

Toli nuo tėvynės gausiai 
šiandien susirinkome paminėti 
aštuoniasdešimt septintąsias 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo metines, Nepriklauso
mybės akto pasirašymą Vilniuje 
1918 metų vasario 16-tą dieną.

Susirinkome pasidžiaugti 
laisvės ir nepriklausomybės at
gavimu 1990 metais ir pagerbti 
visus, kurie kovojo ir savo gyvy
bę aukojo už Lietuvos laisvę. 
Savo dalyvavimu šioje šventėje 
liudijame, kad lietuviais ne tik 
esame gimę (nors daugelis ir 
svetimose šalyse), bet lietuviais 
norime ir būti.

Sovietinės okupacijos metu 
Vasario 16-tosios minėjimai už
jūryje, nors ir praradimo liū
desio paženklinti, buvo tuo 
pačiu ryžto bei ištvermės de
monstravimas tęstinėje kovoje 
prieš okupaciją ir priespaudą. 
Tai buvo proga prisiminti Lie
tuvos valstybės garbingą pra
eitį, pasidžiaugti jos turtinga 
kultūra.

Kai Lietuva vėl paskelbė ne
priklausomybę 1990 metais, ki
lo nauji ir dideli uždaviniai, 
įgyvendinant tą nepriklausomy
bę, užtikrinant Lietuvos sau
gumą.

Lietuviai patys išsikovojo 
laisvę, bet galime didžiuotis ir 
išeivįjos indėliu, nes išeivįja 
savo paramą Sąjūdžiui, savo 
demonstracijomis ir lobistine 
veikla taip pat padėjo iškovoti 
tarptautinį pripažinimą naujai 
valstybei.

Rusįjos kariuomenės išve
dimas, siekis įstoti į NATO bei 
Europos Sąjungą buvo bendri, 
tautą vienijantys tikslai. Ačiū 
Dievui, užsibrėžti tikslai buvo 
sėkmingai pasiekti, dėl td ga
lime džiaugtis ir didžiuotis. Ne
priklausoma Lietuva vystosi ir 
klesti, nors pavojų ir problemų 
dar nemažai.

O kas toliau? Kokia prasmė 
išlikti lietuviais diasporoje? 
Kaip mums puoselėti savo lie
tuvybę svetur, kaip įprasminti 
savo veiklą, kuo galime padėti 
pačiai Lietuvai? Kokie dabar 
turėtų būti mūsų išeivįjos orga
nizacįjų pagrindiniai tikslai, 
veiklos kryptys?

Aišku, nėra vienprasmiškų 
atsakymų į šiuos klausimus, ir 
kiekvienas į juos atsakys pagal 
savo vertybes, interesus bei ga
limybes. Išeivijoje visada buvo 
ir bus daug lietuviškų organi
zacijų, ta įvairove reikia tik 
džiaugtis. Tos organizacijos ski
riasi savo tikslais. Vienos la
biau rūpinasi kultūriniu, švie
tėjišku darbu, kitos - labdara ir 
parama, dar kitos - politika. 
Juo įvairesnis mūsų išeiviškas 
gyvenimas, tuo jis bus gyvybin- 
gesnis ir įdomesnis, padedantis 
nenutautėti.

Tačiau šiandien švenčiame 
valstybės šventę, tautinės poli
tikos sėkmės šventę, tad norė
čiau pakalbėti apie išeivįjos po
litinę veiklą ir galimas tos veik
los gaires.

Lobizmu ginant Lietuvos in
teresus užsiima ne vįena lietu
viška organizacįja, jų tarpe ir 
Lietuvių bendruomenė, kuri tu
ri savo atstovą Vašingtone tam 
tikslui. Tačiau yra viena orga
nizacija, kuri buvo sukurta iš
skirtinai tam tikslui. Tiesa, ji 
buvo įsteigta ne vien lietuvių, 
bet kartu su broliais latviais ir 

estais, su kuriais mus sieja 
bendri politiniai interesai. Vie
ningai dirbant, daugiau galima 
pasiekti.

Noriu jus supažindinti su 
šios organizacijos dabartine 
veikla ir siekiais bei jos kuria
ma politinės veiklos strategija, 
nes manau, kad toji strategija 
gali būti prasminga ir platesnei 
mūsų visuomenei.

Kalbu, žinoma, apie Jungtinį 
Amerikos Baltijos Nacionalinį 
komitetą, angliškai - „Joint 
Baltic American National Com
mittee” arba JBANC.

Jis buvo įsteigtas 1961 metais 
trįjų Baltijos kraštų išeivįjos or
ganizacijų Amerikoje - Ameri
kos Lietuvių tarybos, Amerikos 
Estų nacionalinės tarybos ir 
Amerikos Latvių draugijos - ir 
kelia Amerikos pabaltijiečiams 
rūpimus klausimus, palaikyda
mi ryšius su politikais bei ki
tais įtakingais asmenimis.

JBANC būstinė yra netoli 
Vašingtono, o pagrindinis veik
los laukas - Vašingtono val
džios įstaigos. Nuo 1975 metų 
komitete, be steigėjų deleguo
jamų atstovų, visu etatu dirba 
bent vienas profesionalus dar
buotojas.

Trisdešimt metų ši organiza
cija vystė pažintis Kongrese, 
Baltuosiuose rūmuose, Valsty
bės departamente bei palaikė 
ryšius su kitomis valdiškomis 
ir nevyriausybinėmis organiza-0 
cijomis, neleisdamtf Amerikos 
politikams pamiršti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės bei 
nepriklausomybės siekių ir 
remdama okupacijos nepripa
žinimo politiką.

Per pastaruosius 15 metų 
savo veikla JBANC rėmė ne
priklausomų Baltijos valstybių 
politikos tikslus, agitavo už 
rusų kariuomenės išvedimą iš 
Baltijos kraštų ir jų įstojimą į 
NATO.

Kai pernai (2004 m.) tapau 
JBANC tarybos pirmininku, or
ganizacija pradėjo svarstyti, 
kokia galėtų būti ateities veik
la, ko mūsų bendruomenės 
Amerikoje galėtų siekti politi
koje. Po ilgų ir intensyvių dis
kusijų su partneriais, mes pa- 
ruošėm dokumentą, angliškai 
vadinamą „White Paper”, kuris 
apibrėžia penkias veiklos sritis 
ar temas.

Žinoma, skaičius neišsa
mus, ir pats gyvenimas gali pa
koreguoti kryptis. Bet šiuo 
metu mes manome, kad tai itin 
svarbūs politiniai pirmumai 
mūsų kraštams. Tuos pirmu
mus jums pristatau, kaip ga
limą Amerikos lietuvių, o taip 
pat latvių ir estų, politinės 
veiklos strategiją.

Pirma sritis - komunizmo 
palikimas.

Mūsų visų pareiga ir atsako
mybė — neužmiršti, ir neleisti 
pasauliui užmiršti, komunizmo 
nusikaltimų ir aukų - mūsų 
kraštų okupacijos ir aneksijos, 
nekaltų žmonių masinių žu
dynių, trėmimų į Sibirą, parti
zaninių karų, disidentinės veik
los.

Rusįja, kaip Sovietų Sąjungos 
valstybinių įsipareigojimų pa
veldėtoja, turi pripažinti oku
paciją ir už ją atsiprašyti. Tu
rėtų kompensuoti Baltijos vals
tybėms už padarytą žalą. Tai 
būtų labai svarbus ir pozityvus

Dr. Ramūnas Kondratas. 
Jono Kuprio nuotrauka.

žingsnis, reikalingas ne tik Bal
tijos kraštams, bet ir pačiai Ru
sijai.

Tiesa - galinga jėga. Tik tie
sos pripažinimas gali vesti prie 
atleidimo, susigyvenimo su nuo
skaudomis, susitaikymo. Ne- 
pripažinus tiesos, toliau klestės 
nepasitikėjimas, baimė ir prie
šiškumas.

Rusijos demokratėjimas - lė
tas procesas. Tikslas nepasie
kiamas, jeigu santykiai su kai
mynais nebus pagrįsti tiesa.

Dėl to šiemet JBANC steng
sis, kad JAV Kongrese būtų 
priimta rezoliucija, raginanti Ru
siją (Rusijos federaciją) viešai 
atsiprašyti už Sovietų Sąjungos 
nelegalią, neteisėtą penkias
dešimt metų trukusią Baltijos 
kraštų okupaciją.

Taip pat JBANC sieks, kad 
Maskva tartųsi su šiomis vals
tybėmis dėl kompensacijos už 
žalą. Žinoma, iš Maskvos tei
giamų veiksmų šiuo metu ne
galima tikėtis, bet mūsų veikla 
ir JAV pritarimas bus ženklas, 
kad istorijos nebus galima klas
toti.

Panašios rezoliucijos jau 
svarstomos Baltijos kraštų par
lamentuose. Mes sekame jų ei
gą. Taip pat sekame, kas vyks
ta Europos Tarybos Parlamen
tinėje Asamblėjoje, kur 2003 
metais buvo pateikta rezoliuci
ja, kurios priėmimas reikštų 
tarptautinį totalitarinio komu
nizmo pasmerkimą.

Dar noriu paminėti ne 
JBANC, bet ALTo nutarimą ra
ginti prezidentą Adamkų ne
vykti į gegužės 9-tą Maskvoje 
ruošiamą Pergalės prieš fa
šizmą ir pasaulinio karo pabai
gos 60-mečio šventę. Tai bus 
rusų surežisuotas propagandi
nis spektaklis parodyti pasau
liui, kiek Sovietų Sąjunga ir 
komunizmas nusipelnė žmoni
jai, išvaduojant ją nuo fašizmo. 
Mes gerai žinom - aš apie tai 
jau užsiminiau - ką tas „išva
davimas” reiškė Baltijos tau
toms. Nėra prasmės preziden
tui Adamkui vykti, nes tai būtų 
mūsų tautos pažeminimas ir jos 
kančių sumenkinimas.

Mes (dabar vėl kalbu apie 
JBANC) palaikom, padėdami, 
kiek galim, Komunizmo aukų 

memorialinio fondo pastangas 
pastatyti Vašingtone paminklą 
tom aukom ir įkurti internete 
virtualų muziejų. Intemeti- 
niame muziejuje būtų kaupiami 
aukų vardai, jų atsiminimai bei 
kiti raštai, ir svetainė būtų var
tai į kitus, tikrus (aktualius) 
komunizmo muziejus bei kolek
cijas visame pasaulyje.

Antra strategijos kryptis - 
demokratijos plėtojimas poko
munistinėje erdvėje, demokrati
nių institucijų bei procesų pa
laikymas už Lietuvos ribų. Lie
tuvos saugumas priklauso ir 
nuo kaimynų politikos, taigi, 
nuo jų politinio išsivystymo ly
gio.

Turiu omenyje Baltarusiją ir 
tolesnius kaimynus į pietus, su 
kuriais Lietuva tikrai gali da
lintis demokratinių reformų pa
tirtimi. Visi džiaugėmės demo
kratijos laimėjimais praėjusiuo
se Ukrainos prezidento rinki
muose. Ne paslaptis, kad Len
kijos prezidentas Kwasniewski 
ir Lietuvos prezidentas Adam
kus suvaidino svarbų vaidmenį 
derybose dėl rinkimų rezultatų 
pripažinimo, ir kad Ukrainos 
demokratinėms jėgoms Lietu
vos parama buvo svarbi.

Antra vertus, spalio parlamen
tiniai rinkimai ir referendumas 

2005 m. vasario 13 d. Čikagoje, Maria gimnazijos salėje, vykusioje Lietuvos Nepriklausomybės Šventėje. I eiL 
iš kairės: LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr, LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravlčtas, JBANC pirm. dr. Ramūnas Kondratas, ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys, JAV 
Valstybės departamento šiaurės Europos ir Baltijos skyriaus dir. Judith Cefkin, garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, kun. Anthony Markus. Jono Kuprio nuotrauka.

Baltarusįjoje dar sykį įrodė, 
kad prezidentas Lukašenka ke
tina išsilaikyti paskutiniu Eu
ropos diktatoriumi, nė negal
vodamas apie demokratėjimą. Į 
naująjį Baltarusijos parlamentą 
nepateko nei vienas opozicijos 
atstovas, o siūlymui neriboti 
prezidento kadencijų Baltarusi
jos piliečiai tariamai pritarė ab
soliučia balsų dauguma. Nėra 
abejonių, kad rinkimų rezulta
tai buvo klastojami. Tai liūdina 
ir tuo pačiu kelia nerimą.

Pernai JBANC sėkmingai rė
mė Kongrese priimtą įstatymą 
dėl demokratįjos plėtros Balta
rusijoje (the Belarus Democra- 
cy Act) ir šiemet dirbs, kad 
Kongresas paskirtų lėšų valsty
biniame biudžete šiam įstaty
mui įgyvendinti.

Lietuva ir joje veikiančios ne
vyriausybinės organizacijos ak
tyviai palaiko Baltarusijos opo
ziciją ir disidentus, bandančius 
Baltarusijoje plėtoti demokra
tinius idealus bei idėjas. Tu
rime atkreipti pasaulio dėmesį 
į žmogaus teisių pažeidimus ir 
represijas tame krašte ir palai
kyti pilietinės visuomenės vys
tymąsi jame, nes tai svarbu ir 
Lietuvos ateičiai.

Užtikrinant viso rajono sau
gumą ir stabilumą svarbu, kad 
Vakarai remtų pastangas iš
vesti rusų kariuomenę iš Gruzi
jos ir Moldovos, ir mes ketinam 
JAV politikams tai priminti ir 
remti tokią poziciją. Sveikinam 
Lietuvą ir kitus kraštus (Estiją, 
Latviją, Lenkiją, Rumuniją, ir 
Bulgariją, kurie šių metų vasa
rio 4-tą sukūrė „Naują grupę 
Gruzijos draugų”, kurie pasida
lins savo patirtimi ir padės 
Gruzijai su vidinėm reformom 
bei Euroatlantine integracija.

Trečia užduotis — santy
kiai su Rusija. Tai lyg ir tęsi
nys antrosios veiklos srities, 
bet savo mastu ir svarba vis 
dėlto reikalauja išskirtinio dė
mesio.

Ryškėjantis autoritarizmas ir 
atnaujintos Rusijos imperinės 
ambicijos kelia rūpestį. Valdžia 
yra koncentruojama prezidento 
Putin rankose - panaikinti re
gionų gubernatorių rinkimai, 
nuo dabar gubernatoriai bus 
prezidento skiriami. Demokra
tija sistemingai pažabojama - 
jau nebeliko nepriklausomos 
žiniasklaidos. Energijos ištek
liai toliau naudojami kaip eko

nominio šantažo ir politinio 
įtakojimo ginklas tiek Baltijos 
kraštuose, tiek kitur.

Net pačioje Rusijoje, dėl grės
mės absoliučiai energetinių iš
teklių kontrolei, Putin susido
rojo su Rusijos didžiausia ir 
pelningiausia naftos bendrove 
„Jukos”. „Jukos” žlugimo pa
sekmės jau matomos ir Lietu
voje, nes šiuo metu „Jukos” val
do „Mažeikių naftą”. Praėjusią 
savaitę, dėl dar ne visiškai 
paaiškėjusių priežasčių, nutrū
ko naftos tiekimas „Mažeikių 
naftai,” kuri dėl to patiria di
džiulius nuostolius.

Valstybei paklusnios „Gaz- 
prom" bendrovės politinė įtaka 
auga, ir, anot „Jukos” vadovo 
Michail Chodorkovskij advokato 
Robert Amsterdam, susiklos
čiusi situacija kelia grėsmę 
kiekvienam kraštui, kuriame 
veikia „Gazprom” įmonės.

Kaliningrado sritis — kita 
specifinė problema Lietuvos- 
Rusijos santykiuose. Tai buvu
sių Rytprūsių, nuo karo - Rusi
jos federacijos teritorija, deja, 
atskirta nuo Rusijos ir turinti 
bendrą sieną su Lietuva. Tai 
militarizuota sritis, kurioje pa
sireiškia daugybė socialinių, 
ekonominių, ir sveikatos prob
lemų. Šioje teritorijoje labiau 
nei Lietuvoje paplitusios ŽIV 
(AIDS) ir tuberkuliozės infekci
jos. Rusijos tranzitiniai trauki
niai į Kaliningradą važiuoja 
per Lietuvos teritoriją. Rusai 
kada nori gali išprovokuoti in
cidentą dėl tranzito, ir taip ne 
sykį yra buvę.

Šalia to, praėjusiais metais 
„Lukoil” bendrovė pradėjo eks
ploatuoti naftos telkinį „D-6”, 
kuris yra Kaliningrado srities 
jūros šelfe dvidešimt trys kilo
metrai nuo Kuršių nerijos, o 
Kuršių nerija, kaip visi ži
nome, yra unikalus Lietuvos 
gamtos ir kultūros turtas, 
UNESCO įtrauktas į Pasaulio 
paveldo sąrašus. Visi šie su 
Kaliningradu susiję faktoriai 
kelia potencialią grėsmę Lietu
vai ir reikalauja nuolatinio po
litinio budrumo bei diplomati
nių pastangų.

Rusija taip pat bando daryti 
įtaką Baltijos ir kitų kraštų vi
daus politikai, įvairiais būdais 
remdama sau palankius politi
nius veikėjus ar aštrindama vi
daus politinius nesutarimus. 

Ar tai vadinamų Juodųjų tech
nologijų” panaudojimas paveik
ti demokratinius rinkimus, kad 
teisėtai ir neteisėtai būtų iš
rinkti jiems palankūs žmones, 
ar tai propagandos varymas per 
Baltijos pirmąjį kanalą, skirtą 
rusakalbiams Baltijos valsty
bėse, ar tai nepagrįsti kaltini
mai Baltijos valstybėms apie ta
riamus žmogaus teisių pažei
dimus rusų tautinių mažumų 
atžvilgiu, visos jų pastangos 
turi tik vieną tikslą - silpninti 
kaimynes viduje ir kurstyti ne
pasitikėjimą jomis kaip tvirtais 
partneriais Vakarų politinėse 
struktūrose. Tokiu būdu tiki
masi pasiekti savo imperines 
ambicijas.

JBANC seka įvykių eigą ir 
gina Baltijos šalių interesus 
atitinkamuose forumuose, ypač 
Kongrese ir Valstybėse departa
mente. Mes patiksimam ten
dencingą informaciją ir dezin
formaciją, atremiam nepagrįs
tus kaltinimus, nuolat iškelia
me šitokių Rusįjos provokacįjų 
grėsmę Baltijos kraštų saugu
mui.

Mes siunčiam laiškus Kon
greso nariams, vadovaujan
tiems Amerikos delegacijoms 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos Par
lamentinės Asamblėjos ir NA
TO Parlamentinės Asamblėjos 
suvažiavimuose, ir informuo
jame juos apie rusų pastangas 
klaidinti pasaulį, apie rusų 
mažumų padėtį Baltijos šalyse. 
Mes susitinkam su Kongreso 
atstovų štabų nariais ir patei
kiam papildomos informacijos.

Ketvirta strateginė užduo
tis - Lietuvos, taip pat Latvįjos 
ir Estijos, tvirtesnė integracija į 
įvairias rąjonines bei tarptau
tines struktūras, ir apskritai 
Vakarų pasaulio erdvę.

Lietuvai labai svarbūs geri 
ryšiai su Amerika ir Europos 
Sąjungos narėmis, bei regioni
nis bendradarbiavimas su 
Skandinavijos kraštais. Trans
atlantiniai ryšiai susilpnėjo per 
pirmą prezidento George W. 
Bush kadenciją, nes Baltųjų rū
mų dėmesys ir valdžios lėšos 
buvo nukreiptos į Vidurinius 
Rytus - Iraką ir Afganistaną. 
„Amerikos balso* ir „Laisvės ra
dijo” lietuviškos transliacijos 
buvo nutrauktos.

Tačiau atrodo, kad padėtis 
keisis į geresnę pusę antroje 
prez. Bush kadencijoje. Viešai 
kalbama apie reikalą gerinti 
transatlantinius ryšius, kons
truktyvaus dialogo su Europos 
Sąjunga svarbą. Naujoji Vals
tybės departamento sekretorė 
Condoleezza Rice viešnagės Eu
ropoje metu pabrėžė glaudesnio 
bendradarbiavimo ir abipusio 
sutarimo reikalingumą.

Nukelta į 2 p«l.

TURINYS
JBANC: kad nebūtų 
pamiršti komunizmo 
nusikaltimai.

XIII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo pranešimas. 
Lietuvybės kario sukaktis.

Trumposios poezįjos 
skaitymai Alytuje.

Leidiniai.
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Savo pareigas jis atliko garbingai ir
DANUTĖ BINDOKIENĖ Lietuvai

Neseniai šventėme Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo dieną, Vasario 16-ąją. Tie! 
Lietuvoje, tiek ir kituose kraš
tuose, kur tik gyvena bent kiek 
gausesnis lietuvių būrelis, ši 
svarbi šventė buvo iškilmingai 
prisiminta. Prelegentai savo 
kalbose išsamiEti kalbėjo apie 
aplinkybes, atvedusias Lietu
vą į 1918 m. vasario 16-ąją, ir 
besikuriančios valstybės var
gus, pavojus, besistengiant 
įtvirtinti bei apsaugoti lietuvių 
tautą nuo tykančių priešų, 
tačiau labai trumpai stabtelė
ta ties žmonėmis, kurie tuo 
kritišku laikotarpiu kūrė Lie
tuvos valstybingumą, mokėsi 
iš laisvųjų, demokratinių vals
tybių ir... iš savo klaidų.

Vienas tokių Lietuvos pa-* 
triotų, valstybininkų buvo 
antrasis Respublikos prezi
dentas Aleksandras Stulgins
kis, kurio 120—ąjį gimtadienį 
kaip tik šiandien prisime
name.

Gimęs 1885 metais vasario 
26 d. Žemaitijoje — Kaltinėnų 
valsčiuje, Tauragės apskrityje, 
Aleksandras Stulginskis vie
nintelis iš tuzino vaikų veržte 
veržėsi į mokslą. Kaip ir dau
gelio tų metų ūkininkų šei
mose, buvo stengiamasi, kad 
bent vienas sūnus taptų ku
nigu. Tai šeimai — ir visai gi
minei — teikė garbę, pasidi
džiavimą, tad kunigystės mok
slams pinigų vargais negalais 
sukrapštydavo net ir neturtin
gieji. Antra vertus, seminariją 
baigęs, kunigu įšventintas, 
jaunuolis galėjo pasilikti ir 
darbuotis Lietuvoje, kai tuo 
tarpu daugelis kitų profesįjų 
šviesuolių darbo tėvynėje ne
gaudavo ir turėdavo išvykti į 
Rusiją.

1991 m. Jokūbave pašventintas paminklas prez. A. Stulginskiui, 
paminklo skulptorius — Motiejus Narbutas. Paminklą užsakė Jokūbavo 
gyventojai.

Aleksandras pašaukimo 
kunigystei neturėjo, bet Že
maičių dvasinę seminariją 
Kaune visgi baigė. Jis tik 
prašė atidėti kunigo šven
timus bent vieniems metams, 
kad galėtų toliau studijuoti ir 
galutinai apsispręsti. Po metų 
padarytas sprendimas nenu- 
vedė prie Viešpaties altoriaus, 
o į Halės agronomijos insti
tutą.

Aleksandrui Stulginskiui 
pasisekė — jis gavo darbą 
Trakų apskrities rąjoniniu ag
ronomu Alytuje. Čia ne tik 
prasidėjo jo „ūkininkiška”, bet 
ir lietuviška patriotinė veikla. 
Dar studijuodamas, pradėjo 
rašyti į spaudą, daugiausia že
mės ūkio klausimais. 1914 m. 
net išleido brošiūrą apie ver
šelių auginimą.

Į visuomeninę-švietėjišką 
veiklą įsijungė, persikėlęs į 
Vilnių, kai Pirmojo pasaulinio 
karo metu vokiečiai išvijo 
rusus ir patys okupavo Lie
tuvą. 1915 m. Stulginskis su
organizavo Pedagogikos kur
sus pradžios mokyklų mokyto
jams ruošti (jiems vadovavo iki 
1919 m.), pirmininkavo „Ryto” 
draugijai, darbavosi nuken- 
tėjusiems nuo karo šelpti 
komitete, 1918 m. pradėjo 
leisti ir redaguoti laikraštį 
Ūkininkas, suredagavo ir išlei
do Ūkininko kalendorių.

Jis dar tvirčiau pasireiškė 
Vilniaus lietuvių politiniame 
gyvenime, buvo vienas krikš
čionių demokratų partijos 
steigėjų, 1917 m. išrinktas tos 
partijos centro valdybos pir
mininku. Su kitais lietuviais 
patriotais 1917 m. raštu krei
pėsi į JAV prezidentą Wood- 
row Wilson, primindami Ru

suos pavergtų tautų padėtį.
A. Stulginskio politi- 

nė-patriotinė-visuomeninė 
veikla atvedė jį į Tautos tary
bą (vėliau pavadintą Valstybės 
taryba) ir pagaliau į Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto pasi
rašymo momentą 1918 m. va
sario 16-ąją. Tad nereikia ste
bėtis, kad A. Stulginskis 1920 
m. buvo ne tik išrinktas į Stei
giamąjį Seimą, bet pakviestas 
tam Seimui pirmininkauti.

Steigiamąjam Seimui priė
mus laikinąją Lietuvos valsty
bės konstituciją, kurios devin
tuoju straipsniu numatyta, 
kad Seimo pirmininkas eina ir 
valstybės prezidento pareigas, 
Aleksandras Stulginskis 1920 
m. birželio 19 d. pradėjo tas 
pareigas eiti. Tuo metu jis bu
vo tik 35 metų amžiaus.

Vėliau, 1922 m. gruodžio 
21 d., I Seimas jį vėl perrinko 
prezidentu, o šis procesas buvo 
pakartotas II Seimo 1923 m. 
birželio 19 d. Aleksandras 
Stulginskis antruoju Lietuvos 
prezidentu išbuvo visą kaden
ciją, iki 1926 m. birželio 7 d.

Istorikas A. Eidintas savo 
knygoje Aleksandras Stulgins
kis (Mykolo Vaitkaus žodžiais) 
taip apibūdina Emtrąjį Lietu
vos prezidentą: „Stulginskis 
savo prezidentines pareigas 
atliko, kaip buvo tikimasi: ir 
garbingai, ir Lietuvai naudin- 
gai. Iš pašalio žiūrint, atrodė, 
kad jis būtų gimęs tai vietai ir 
toms pareigoms. Bet ne. Jis 
visa darbu paėmė. Jis visa iš
studijavo, visa išmoko, ko jam 
dar trūko. Gerai mokėjo tik 
vokiečių kalbą iš Vakarų Eu
ropos kalbų. Reprezentacijai ir 
lietuviškai kultūrai pademon
struoti to buvo maža. Jis gerai 
išmoko prancūzų ir anglų kal
bas. Jis jautė turįs etiketinių 
spragų. Pašalino ir jas teoreti
nėmis ir praktinėmis studi
jomis. Ir cilinderis tvirtai ant 
jo galvos stovėjo, ir frakas juto 
savo vietoj gulįs. Reprezen
taciniuose pobūviuose Stul
ginskis savo laikysena visiems 
imponavo. Su kiekvieno krašto 
atstovu jis mokėjo kalbėti jo 
gimtąja kalba. Su Šv. Tėvo 
atstovu jis galėjo kalbėti visai 
sklandžia ir taisyklinga lotynų 
kalba. Dideliu ponu rodytis jis 
nemėgo, bet, kadangi tarp 
ponų Lietuvos labui jis laikė 
pareiga poniškumą pademon
struoti, jis tai atlikdavo gerai 
ir vykusiai, nors ir savo poniš
kumą jis sugebėjo kažkaip 
suderinti su demokratišku pa
prastumu, ir dėl to jo ta etike- 
tinė laikysena buvo natūrali ir 
atrodė praktikuota iš jaunų 
dienų. Jis buvo kiek šaltokas 
ir oficialus, nors mokėjo kal
bėtis įvairiomis temomis.

Jį labai laimingai papildė 
jo žmona Stulginskienė Matu
laitytė. Ona Matulaitytė, Sū
duvių žemės lygumų duktė, 
augusi ir brendusi prie pat 
Marijampolės gražiuose paše- 
šupiuose. Jos charakteris ly
gus, kaip lygūs jos krašto 
laukai, jos būdas gražus, kaip 
gražios Šešupės pakrantės. 
Mokslai ir miesto gyvenimas 
jos natūralumo nepakeitė, pa
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Prez. A. Stulginskis su žmona Ona ir vienturte dukrele Aldute.

siliko ir būdama prezidentie
nė, kaip nesugadinta kaimo 
mergeiitė”.

Prez. Aleksandras Stul
ginskis buvo giliai tikintis ka
talikas, doras žmogus, lietuvis 
patriotas, Lietuvos demo
kratijos kūrėjas. Jam esant 
prezidentu, išleisti visi pagrin
diniai Lietuvos įstatymai, su
organizuoti tautinės kultūros 
židiniai, padėti tvirti ūkinio 
gyvenimo pagrindai. Per tą 
laiką užsienyje buvo pripažin
ta Lietuvos valstybė, užmegzti 
diplomatiniai ryšiai su didžio
siomis Vakarų šalimis. Išleis
tas savas pinigas — litas. Prie 
Didžiosios Lietuvos prisįjungė 
Klaipėda ir dalis Mažosios 
Lietuvos krašto. Buvo ne tik 
priimtas žemės ūkio reformos 
įstatymas, bet taip pat pradė
tas vykdyti, dalinant dvarų 
žemes ir skirstant kaimus į 
vienkiemius.

Prez. Stulginskio kadenci
jos metu Lietuva įstojo į Tautų 
Sąjungą, tikėdamasi, kaip da
bar, įsijungus į NATO, savo 
valstybingumą apsaugoti nuo 
galimų kaimynų išpuolių. 
Deja, nei JAV prezidento W. 
Wilson „Tautų laisvo apsi
sprendimo teisė”, nei Tautų 
Sąjunga neapsaugojo mūsų 
tėvynės nuo dviejų didžiųjų 
diktatorių — Stalino bei Hitle
rio — slaptų suokalbių ir oku
pacijos. Bolševikų okupacijos 
auka tapo ir antrasis Lietuvos 
prez. Aleksandras Stulgins
kis, pirmųjų trėmimų metu 
areštuotas ir išvežtas į Sibirą.

Aleksandras Stulginskis 
mirė 1969 m. rugsėjo 22 d. 
Kaune.

Susipažindami su pirmo
sios Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpiu, o ypač jame 
didelį vaidmenį vaidinusiais 
žmonėmis, galime aiškiau ma
tyti ir tiksliau vertinti lietuvių 
tautos dabartį, nes ir anuomet, 
ir dabar Lietuva susiduria su 
labai panašia padėtimi bei 
problemomis.

Iš praeities — į dabartį

Viename Čikagos prie
miesčių gyvena Lietuvos prezi
dento Aleksandro Stulginskio 
vienturtė dukra — Aldona 
Stulginskaitė-Juozevičienė. 
Medicinos gydytoja. Našlė. Su 
būsimu vyru, taip pat medici
nos gydytoju, Jonu Juozevi-

naudingai
/

Antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.
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čiumi susipažino studijų me
tais Vytauto Didžiojo univer
sitete. Baigę mokslus, sukūrė 
šeimą. Susilaukė trijų vaikų: 
sūnaus Jono, dukterų — Ra
munės ir Jūratės.

Jaunoji Juozevičių šeima, 
gerai žinodama, kokio likimo 
sulaukė prez. Stulginskis su 
žmona pirmosios bolševikų 
okupacijos metais, 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir ilgai
niui atvyko į JAV.

Aldona Juozevičienė — 
inteligentiška, maloni, bet per
nelyg kukli, buvo sunkiai 
„prikalbinama” papasakoti 
apie savo jaunystę, ypač apie 
tėvą, ne tik prezidentą, bet ir 
asmenį. Visgi pagaliau sutiko 
pasidalinti bent to, taip dabar, 
atrodo, tolimo gyvenimo nuo
trupomis.

—Gerb. dr. Aldona, besi
ruošdama mudviejų pokalbiui, 
ieškojau kažkokios pradžios ir 
netikėtai užkliuvo paragrafas 
Alfonso Eidinto paruoštoje 
knygoje Aleksandras Stulgins
kis, Lietuvos prezidentas — 
Gulago kalinys (Vilnius. 1995 
m.). Tai ištrauka iš Jūsų tėvų, 
Onos ir Aleksandro Stulgins
kių, laiško, parašyto gyvuli
niame vagone, pakeliui į trem
tį, į Sibirą.

Prie ilgesnio mamos laiš
ko, prezidentas savo ranka 
prirašė: „Brangi Aldute, sėk
mingai baik mokslą, būk geras 
žmogus, aš, nors toli gyven
damas, mintimis visuomet su 
Tavimi. Tavim džiaugsiuos ir 
didžiuosiuos. Laiminu Tave, 
telaimina Tave Aukščiausias. 
Tėtė”.

Laiškas prie Naujosios 
Vilnios buvo slapčia išmestas 
iš vagono ir, jį radę, geri žmo
nės Jums perdavė. Kaip Jūs 
tada jautėtės, gavusi šį savo 
tėvų testamentą9

—Aš tuomet buvau stu
dentė Vytauto Didžiojo univer
sitete, Kaune, o tėvai gyveno 
ūkyje Jokūbave. Tą dieną jau 
iš ryto žinojau, kad veža 
žmones — visur urzgė sunk
vežimiai. Tai aš paskambinau 
į namus pasakyti, kad veža 
žmones. Ir man iš pašto agen
tūros, kur vedėja buvo mano 
pusseserė, pasakė — jau iš
vežė.

—Jūs skambinote, norė
dama perspėti tėvus?

—Taip, bet nepavyko. Iš 
mūsų apylinkės išvežė tiktai

HI I
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Aleksandras Stulginskis. Viršuje iš kairės — kunigų seminarijoje; 
antrasis LR prezidentas; apačioje iš kairės — Sibire; paskutiniais gyve
nimo metais.

dvi šeimas: mano tėvus ir dr. 
Pačevskį su žmona.

—Kaip jautėtės, gavusi 
tą laišką, kaip jis pas Jus 
pateko?

—Laiškas buvo mamos ra
šytas, tik pačiam gale buvo 
tėtės prierašas. Jie tą laišką 
išmetė iš vagono Naujojoj Vil
nioj ir viena moteris atvežė į 
Kauną. Tos moters nesutikau, 
nes nebuvau namie, kai laišką 
atnešė...

Aš jau žinojau, kad žmo
nes veža, bet tikėjau, kad gal
būt greitai grįš- Juk už sa
vaitės prasidėjo karas, tai 
galvojau, kad gal vokiečių ka
riuomenė pasivys tuos trau
kinius ir išlaisvins tremtinius. 
Vokiečiai, su kuriais kalbėjo
me pačioje karo pradžioje, sa
kė: „mes pavysim, mes pavy
sim ir išvaduosim”.

—Savo mamos Jūs dau
giau nebematėte, o tėvas 
visgi grįžo iš Sibiro.

—Jie abudu grįžo 1956 m. 
Mama mirė jau Lietuvoje 1962 
metais.

—Kada Jūs pirmą kartą 
pamatėte savo tėvą, grįžusį 
iš Sibiro?

—Tai buvo 1965-ieji. Tada 
į Lietuvą vykau su dukra Ra
mune.

—Keista, kad komunis
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tų valdžia Jus įleido?
—Be jokių sunkumų. Jie 

tiesiog mane kvietė atvažiuoti.
—Kaip buvo pasikeitęs 

Jūsų tėvas po visų vargų?
—Labai pasikeitęs, toks 

mažas, susitraukęs, balta
plaukis. Kiek aš atsimenu, tai 
jis būdavo be plaukų — skus
davo galvą, o kai pamačiau, 
buvo ilgais, ant šono sušukuo
tais plaukais. Ir aš, žinoma, 
per tą laiką buvau pasikeitusi, 
bet jis mane pažino, atvyko į 
oro uostą pasitikti... Po to dar 
vieną kartą savo tėvą mačiau 
1967 metais.

—Ar galėjote su juo lais
vai pasikalbėti?

Nukelta į 2 psl.
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TURINYS
II LR prezidento 
120-osioms gimimo 
metinėms.

Prof. A. Avižienio 
mokslinė sukaktis.

Pasakojimai iš 
mirusiųjų ciklo.

Apie dainų šventes.
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Vilniaus knygų mugėje
RIČARDAS ŠILEIKA

Lietuvos spaustuvės dūgzte 
dūzgė užgrūstos užsakymais, 
nes visi leidėjai vertėsi kū
liavirsčiais, norėdami mugėj 
parodyti ir pačius naujausius 
intelektualinius produktus.

Trys tarptautinės parodos 
„Vilniaus knygų mugė,” „Stu
dijos”, „Reklama ir poligrafija” 
pradėjo 2005 metų parodų se
zoną centre LITEXPO. Jau 
gruodžio mėnesį buvo išnuo
motas visų penkių salių plotas, 
kuriose išsirangė dvikilometri- 
nė lentynų virtinė. Mat norin
čiųjų dalyvauti gausėja, o fir
mos užsisako vis didesnius eks
pozicijų stendus. Tad Lietuvos 
parodų centro LITEXPO vado
vai ketina šiemet statyti naują 
paviljoną. Vilniaus knygų mu
gė rengiama šeštą kartą, o jau 
minima tarp stambiausių Euro
pos knygų mugių - Varšuvos, 
Geteborgo, Frankfurto. Visgi 
džiugu buvo regėti šimtus met
rų nusidriekusių žmonių eilę 
prie kasų. Po tarybų valdžios 
griūties Lietuvoje niekur kitur 
tokios eilės netenka regėti. Ne
paisant dar vieno nepatogumo 
ir gaišaties prie rūbinės: reikia 
stoviniuoti dar vieną eilę, kol 
neatiduodamas paltas išeinan
čiajam, tol nepriimamas kitas 
paltas.

Vilniaus knygų mugėje sve
čiavosi garsūs užsienio rašy
tojai iš Vokietijos, Lenkijos, 
Australijos, Švedijos, Suomijos, 
Italijos, Prancūzijos, Danijos, 
Latvijos, Didžiosios Britanijos, 
Islandijos. 15 rašytojų iš 11 
užsienio šalių. Mugėje dalyvavo 
210 bendrovių iš Lietuvos, Len
kijos, Japonijos, Baltarusijos, 

Netikėtas susitikimas, Įmanomas tik knygų mugėje (iš kairės): poetas 
Mindaugas Valiukas iš Klaipėdos, Lietuvos kultūros atašė Švedijoje Liana 
Ruokytė, poetas ir aktorius Alvydas Šlepikas iš Vilniaus.

Skulptorius Leonas Strioga pasirašo menotyrininkui Viktorui Liutkui.

Autografą rašo poetas Sigitas Geda.Knygų mugėje — kalnų kalnai...

Švedijos, Slovakijos. Tarp jų 
132 leidyklos, 30 knygų preky
bininkų, 9 aukštųjų mokyklų 
leidyklos, 11 institutų, taip pat 
muzikos, laikraščių, žurnalų 
leidėjai, asociacijos, Lietuvos 
nacionalinė M. Mažvydo biblio
teka ir Lietuvos nacionalinis 
muziejus. Tarp 12 ne tik kolek
tyviniame Varšuvos knygų mu
gės rengėjos stende pristatomų 
Lenkijos leidyklų dalyvavo ir 
Lenkijos lietuvių leidykla „Auš
ra” iš Punsko.

Mugės lankytojai susitiko su 
beveik pusšimčiu Lietuvos 
rašytojų. Tarp jų - su Justinu 
Marcinkevičium, išleidusiu po
ezijos rinktinę iš geriausių se
nų knygų ir dar nespausdintų 
naujų eilėraščių Amžino rū
pesčio pieva, su Romualdu Gra
nausku, išleidusiu knygą Keno
tafas, su Sigitu Parulskiu, jau 
ankstėliau išleidusiu antrą ro
maną Doriforė, su Aidu Marčė
nu, išleidusiu poezijos knygą 
Pasauliai su Gintaru Grajaus
ku, išleidusiu pirmąjį romaną 
Erezija. Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla išĮeido Juozo 
Apučio trijų dalių novelių kny
gą Džipai vieškelyje. Leidykla 
„Tyto alba” pristatė Jurgos Iva
nauskaitės viena knyga išleistą 
ankstesnę trilogiją Tibeto man- 
dala, taip pat pačios autorės 
iliustruotą knygelę vaikams 
Kaip Marsis Žemėje laimės ieš
kojo. „Apostrofa” kvietė pirkti 
Rolando Rastausko esė rinkinį 
Kitas pasaulis: 1993-2003. „Bal
tos lankos” propagavo Marko 
Zingerio romaną Sezonas su 
šokėja. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas supažin
dino su išleistomis Jono Aisčio 
knygomis Užgesę chimeros akys 

(su kompaktine plokštele) ir 
Laiškai.

Vasario 10-13 d. vykusi Vil
niaus knygų mugė turėjo kiek
vienos dienos pavadinimą ir te
mas. Ketvirtadienis - specia-z 
listų diena, skirta bibliotekinin-, 
kams ir svečiams. Penktadienis 
paskelbtas ilguoju, nes darbo 
laiką mugė tądien pratęsė net 
iki 9 valandos vakaro. Šeš
tadienis skiriamas nekasdie
niams pasimatymams, susitiki
mams su užsienio rašytojais. 
Sekmadieni. - šeimos diena, 
kurioje didžiausias dėmesys 
mažiesiems jau ar tik būsi
miems skaitytojams.

Per keturias dienas įvyko 
pusantro šimto kultūrinių ren
ginių (apie 20 iš jų kitose Lietu
vos vietose). Kiekvieną valandą 
įvairiose salėse vykdavo po ke
turis renginius, tad lankyto
jams teko mokytis atsirinkti, 
kas kam svarbiausia ir aktua
liausia.

Pirmąkart Vilniaus knygų 
mugėje japonų 33 leidyklas 
pristatė Japonijos leidėjų aso
ciacija, kuri vienija savo šalies 
didžiausias leidyklas. Asociaci
jos viceprezidentas Haruhiko 
Ishikawa apdovanojo Vytauto 
Didžiojo universiteto ir Vil
niaus universiteto Orientalisti
kos centrus už japonų kalbos 
propagavimą. Sėkmingai Lietu- 

i vos pasirodymas Frankfurto 
knygų mugėje 2002 metais su
laukė atsako. Šių metų rugsėjį 
Lietuva svečio teisėmis pa
kviesta į didžiausią Skandina
vijoje Geteborgo knygų mugę. 
Ta proga ir Vilniaus knygų 
mugėje viešėjo Geteborgo kny
gų mugės seminarų programos 
vadovė Gunilla Sandin, viešųjų 
ryšių vadovė Birgitta Jacobsson

Ekblom ir programų koordina
torė Anneli Jonasson. Anot 
„Lietuviškos knygos” direktorės 
Aušrinės Jonikaitės, autorių, 
naujų pavardžių įvedimas į Eu
ropą per Skandinaviją - vienas 
geresnių kelių populiarinti 
savo šalies literatūrą.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto Leidybos centro 
direktorius Gytis Vaškelis pri
statė elektroninės lietuvių lite
ratūros enciklopedijos prototipą 
www. lle.lt. Tai 2001 metais iš
leistos Lietuvių literatūros en
ciklopedijos sudėtinė, papildyta 
ir pataisyta dalis. Tai dar viena 
enciklopedija pagret esančio in- 
ternetinio www.literatura.lt ra
šytojų žinyno. Šioje enciklope
dijoje yra 250 fotografijomis 
iliustruotų straipsnelių, 32 ra
šytojų balso ir 21 vaizdo įrašas. 
Galima pavartyti senąsias lie
tuvių autorių knygas, sakykim, 
Maironio Pavasario balsus, M. 
Dukšos Postilę, Donelaičio Me
tus. Nors, anot paties Vaškelio, 
skaityti Donelaitį internete vis
gi iškrypimas. Įvairių litera
tūros, knygų leidybos terminų, 
apibrėžimų, žurnalų ir laik
raščių leidybos faktų ir duo
menų galima ieškoti tarp 437 
esančių raktažodžių.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla pristatė naują knygų 
seriją Lietuvių literatūros loby
nas. XX amžius. Tai per de
šimtmetį išleistų trisdešimt 
geriausių dvidešimto amžiaus 
autorių. Bus pristatomi tie ra
šytojai, kurių nebėra tarp gy
vųjų. Šių knygų leidybą rems 
verslininkai Česlovas ir Ra
mūnas Karbauskiai (UAB „Ag- 
rokoncemas”). Iš tiesų, anot lei
dyklos vyriausiojo redaktoriaus

Visos nuotraukos Ričardo Šileikos
I

Eilės prie kasų i Vilniaus knygų mugę.

Valentino Sventicko, labai ma
žai yra buvę knygų, kuriose 
pažymėta, kad išleidimą remia 
privatus verslas, firma ar as
muo. Ką leisti, atrinko Visuo
meninė redaktorių komisija - 
V. Daujotytė, A. Kalėda, Č. 
Karbauskis, P. Palilionis, V. 
Sventickas. Iš egzodo autorių 
šian literatūros lobynan pa
puolė A. Vaičiulaitis, A. Škėma, 
I. Šeinius, H. Radauskas, M. 
Katiliškis, B. Brazdžionis, J. 
Aistis. Šiais metais skaitytojai 
jau sulauks Žemaitės, Henriko 
Radausko ir Dalios Grinkevi- 
čiūtės knygų. Serijos pristaty
me dalyvavęs mecenatas Čes
lovas Karbauskis, prasitarė, 
kad jeigu būsiąs iš tų knygų 
koks pelnas, tepaliks jis leidyk
lai.

Rašytojų kampan susibėgę, 
menotyrininkas Viktoras Liut
kus, Lietuvos dailininkų sąjun
gos pirmininko pavaduotoja 
parodų veiklai Danutė Zovienė, 
rašytojas Juozas Aputis ir 
skulptorius Leonas Strioga pri
statė gausiai publikai Lietuvos 
dailininkų sąjungos išleistą al
bumą. Tai Lietuvos naciona
linės meno premijos laureato 
Leono Striogos kūrybos ir gyve
nimo monografija. Žinia, nega
lima nutylėti, jog šis albumas 
Lietuvos knygos meno kon
kurse pelnė antrąją premiją. 
Nors pristatymo metu albumo 
dailininkas Eugenijus Karpa
vičius ir fotografas Kęstutis 
Stoškus, būtent kurių rūpestis 
ir lėmė leidimo kokybę, stovėjo 
sau kukliai nuošaly. Dailininkų 
sąjungos leidykla „Artseria” per 
trejus metus jau yra išleidusi 
tapytojo ir ansambliažininko 
Valentino Antanavičiaus, tapy
tojo Ričardo Povilo Vaitiekūno 
ir skulptoriaus Antano Mončio 
albumus. Nors L. Striogos albu-

„Eurekos” knygyno stende (iš kairės) poetai Benediktas Januševičius, 
Antanas Šimkus ir knygyno direktorė Eurika Stogevičienė.

mo sudarytoja dailėtyrininkė 
Giedrė Jankevičiūtė nedalyva
vo, tačiau jos pavardė nebuvo 
nutylėta. Viktoras Liutkus pa
sidžiaugė, kad monografijoje 
pirmučiausia iškelti skulpto
riaus gyvenimo faktai. Pats 
Leonas Strioga apie save kal
bėjo labai kukliai: „Viso pagrin
das yra Lietuva. Kai aš dirbu 
savo darbą, dažnai galvoju apie 
savo tėvą, kuris mus, keturis 
sūnus, išmokė drožėjo amato. 
Labai ačiū kolegoms, pirmiau
sia savo tėvams”.

Dar viena knyga, kurios daili
ninkas Albertas Broga irgi gavo 
paskatinamąją knygos meno 
premiją, tai — Senieji Lietuvos 
spaudmenys. 476 puslapių kny
gą sudarė Antanas Buračas ir 
Vilius Užtupas. Išleido „Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos ins
titutas”. Siauresne prasme 
„spaudmenys” tai šriftai, o pla
tesne - patys spdudiniai. Anot 
akademiko A. Buračo, leidinys, 
žinia, orientuotas bibliofilams. 
Šion knygon sudėta apie tris 
šimtus XVI-XVIII amžiaus fak
similių. Įdomu, iš XVI amžiaus 
faksimilių regima, kad pagrin
diniai spaudmenys byloja apie 
religiją, o tik ketvirtadalis skir
ti valstybės statutui, logikai, 
gramatikai. Vėlesniuose am
žiuose jau atsiranda grožinių 
leidinių. Iš minimų amžių pa
teikiamų faksimilių lietuvių 
kalba parašytų tėra mažiau 
negu dešimtadalis. A. Buračas 
pastebėjo, kad toli gražu ne 
lengvinanti raštų tyrinėtojų 
darbą, tačiau įdomi yra skir
tingų šriftų sanmaiša. Nes 
vėlesniuose amžiuose atsirado 
tendencija supaprastinti šrif
tus, juos maišyti, įterpti loty
niškų raidžių, lenkų raštus per
pinti su kirilica. Vilius Užtupas 
mano, kad jų sudaryta knyga 
Senieji Lietuvos spaudmenys 
paakins kitus rašto mokslinin
kus eiti šia kryptimi ir suteiks 
naudos.

Islandų rašytojas Siguijon 
Birgir Sigurdsson Lietuvoje jau 
yra buvęs 2003 metais Jurbarko 
literatūros forume. Jis visuome

nei pristatomas ne tik kaip 
rašytojas, bet ir kaip puikiai 
žinomos islandų dainininkės 
Bjork dainų tekstų autorius. Už 
Larso von Triero filmui „Šo
kėja tamsoje” sukurtas dainas 
Sigurdsson buvo nominuotas 
Oskarui. O Vilniaus knygų mu
gėje šį islandų rašytoją pristato 
leidykla „Apostrofa”, lietuviškai 
išleidusi autoriaus romaną Ta
vo akys matė mane.

Australų rašytoja Colleena 
McCullough, aišku, žinoma 
kaip labiausiai perkamos kny
gos Erškėčių paukščiai autorė. 
1977 metais išleistą minimą ro
maną ištiko šlovės antplūdis: 
leidimo teisės buvo parduotos 
už tuomet fantastišką 1,9 mili
jonų Amerikos dolerių sumą. 
Gerai nepamenu, kuriais me
tais Erškėčių paukščiai buvo 
išleisti ir tada dar sovietinėje 
Lietuvoje. Žinoma, kad knyga 
tirpte ištirpo iš knygynų. Be 
šios autorę išgarsinusios kny
gos, Colleena McCullough dar 
parašė apie dešimtį romanų. 
Pernai leidykla „Tyto alba” lie
tuviškai yra išleidusi jos ro
maną Morgano kelias.

Prieš kiekvieną Vilniaus kny
gų mugę Lietuvos kultūros 
ministerija, podraug su daili
ninkų sąjunga ir Vilniaus dai
lės akademija, organizuoja Lie
tuvos knygos meno konkursą. 
Skiriama trylika premijų - trys 
pirmosios ir dešimt paskatina
mųjų. Šiemet knygų mugės pir
mąją dieną šios premijos buvo

Nukelta į 3 psl.

TURINYS
Fragmentai iš knygų 
mugės Vilniuje.

Alfas Pakėnas: per meilę 
einu į žmones.

„Cavalleria rustieana”. 
Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo naujienos.

2004-ieji Lietuvių 
rašytojų draugijoje.

http://www.literatura.lt
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Sužibusi ir užgesinta žvaigžd
(Pranešimo, padaryto Lietuvos mokslų akademijos

Didžiojoje salėje, minint š. m. vasario 25 d. poeto kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus 70-metį, fragmentai) •

PROF, ROMUALDAS GRIGAS
Koks tas mūsų šiandieninis 

gyvenimas? Pilnas skubos ir 
technologijų gausmo; cunamio 
bangomis plūstančių informaci
jos srautų ir agresyvėjančio 
vartojimo; žiniasklaidos sklei
džiamo subuitinto erzelio ir 
politiniu institucijų arogancijos 
- jų ątsiplėšimo nuo žmonių... 
Juodoji civilizacijos pusė gožte 
gožia žmogaus dvasios pasaulį. 
O be jo pats gyvenimas tampa 
tik priedėliu prie žmogaus su
kurtų, bet iš jo kontrolės gal 
jau išsprūdusių technologijų. 
Be praktikuojamo dvasinio gy
venimo pati civilizacįja praran
da savo prasmę.

Žmogus tarsi varyte įvaromas 
į narvą, dėl ko ir pati laisvė, 
taip išdidžiai ir gausiai dekla
ruota ir tebedeklaruojama, tam
pa iliuzorine...

Toje nelygioje kovoje su be
prasmybe susitikimas su dva
sinės kultūros asmenybėmis 
mus buria į krūvą, daro stipres
niais, siūlo vertybes, kurios 
praturtina mūsų gyvenimą... 
Tokia į dvasios pasaulį, į suta
rimą kviečiančia asmenybe 
buvo, ir po mirties pasiliko poe
tas kunigas, kolekcionierius ir 
visuomenės tribūnas Ričardas 
Mikutavičius. Jo asmenybė 
priklauso tai jų klasei, kurias 
revoliucijos ne tik iškelia, bet ir 
prisideda sunaikindamos. To
kios asmenybės būna trapios ir 
neatsparios naujų jėgų bei 
aistrų išbandymams.

Keletas žodžių apie tai, kas ir 
kaip mane su Ričardu susiejo 
tais audringais Atgimimo me
tais...

Busimųjų didžiųjų permainų 
dvasia tvyrojo jau nuo atminti
no „įžūlaus” mitingo, surengto 
1987 metais prie A. Micke
vičiaus paminklo. Jis buvo pa

kankamai grubiai užslopintas, 
o jo dalyviai - sovietinio režimo 
pasmerkti ir persekiojami. Bet 
atgimimo jėgos režimas jau ne
besugebėjo sulaikyti.

1988 metų pavasarį gimė 
mintis organizuoti legalią 
mokslinę konferencįją tautinio 
mentaliteto klausimu. Norėjosi 
suburti įžymesnių pranešėjų 
būrelį. Tuometinei ateizuotai 
inteligentįjai norėjosi pristatyti 
ir vieną kitą dvasininką. No
rėjosi prisidėti prie jų pasaulie
tinės izoliacijos panaikinimo.

Pasitariau su mons. Vaclovu 
Aliuliu, kuris jau buvo anks
čiau pralaužęs cenzūros ledus 
ir redagavo bei leido storoką 
Katalikų bažnyčios kalendorių 
- žinyną. Pranešėjais pasiūlė 
du kunigus: doc. A. Kajacką ir 
R. Mikutavičių. Taip mes ir su
sipažinome.

Konferencija įvyko tų metų 
vasaros pabaigoje. Ir ne bet 
kur, o marksizmo-leninizmo 
propagandos centre - respub
likiniuose Politinio švietimo 
namuose. Turėčiau pastebėti, 
kad tų namų vadovybė per
mainoms buvo pakankamai li
berali. R. Mikutavičius konfe
rencijoje padarė pranešimą 
tema „Katalikybė ir tautinis 
mentalitetas”, o paskui įteikė ir 
paruoštą tekstą mano sumany
tai kolektyvinei monografijai 
Tautinis mentalitetas. Knyga 
buvo išspausdinta 1989 metų 
pavasarį ir tapusi itin populia
ri, prisidėjusi prie Atgimimo 
teorinio įprasminimo.

Tąkart R. Mikutavičius man jaudinantys. Pateiksiu vieną la- 
dėkojo už pastangą išvesti jį į 
pasaulietinę tribūną. Jis mielai 
sutiko prisidėti ir prie „Žinįjos” 
organizuojamų išvykų į Lietu
vos provinciją. Ateizmo už
krato paliestiems žmonėms ku-

ir dar - poeto pasiro-

biau įsidėmėtiną apsilankymą 
Raseiniuose, kurie tada garsėjo 
kaip „raudonojo” sekretoriaus 
Gramailop „tėvonija”.

...Mudviejų susitikimas su 
auditorija buvo numatytas

J

Stovėkime arčiau 
kuo galime 

Giliai ir stipriai 
susiglaudę sielom 

Ką turime išsaugoti 
visi apglėbkim

nigo, 
dymas pasaulietinėje tribūnoje 
tada buvo tikra naujiena, netgi 
savotiška egzotika.

Štai taip tada mes arčiau ir 
susipažinome. Ne kartą ir ne 
du tais, dideles viltis nešusiais 
metais, aplankydami miestus ir 
miestelius kur įvykdavo mūsų, 
kaip lektorių, pasirodymai. Jie 
būdavo abipusiai įspūdingi,

n r t r
puošniuose, erdviuose Kultūros 
rūmuose. Tačiau juos radome 
užrakintus, o lauke susirinku
sią gausią auditoriją - pasipik
tinusią. Pasirodo kažkas Gra- 
mailai pranešė, kad vienas iš 
„Žinijos” lektorių bus su suta
na... Visi draugišku būriu per
simetėme į rajono bibliotekos 
patalpas. Žmonės grūdosi ir ko
ridoriuose. Susitikimas su au
ditorija buvo ypač jaudinantis, 
pabaigoje sugiedojome Lietuvos 
himną, daugelis verkė... Prie 
tokio jaudulio neabejotinai pri
sidėjo Ričardo: ir kaip kunigo, 
ir kaip poeto, ir kaip tribūno 
dalyvavimas. Situacija buvo ati

e
tinkamai įvertinta ir „viršuje” - 
gavome žinią, kad vakarienė 
mums yra parengta restorane. 
Bet mes buvome principingi ir 
užkąsti nukeliavome pas kleboną.

Kunigas Ričardas Mikuta
vičius buvo daugiaplanė, vidi
niu turiningumu spinduliuote 
spinduliuojanti asmenybė. Ne
kalbėsiu apie jį, kaip apie poetą 
- nesu tos srities žinovas. 
Minėsiu jo filosofines pažiūras.

Jis buvo egzistencinės filoso
fijos šalininkas, šioje žinių sri
tyje apgynęs licenciatą. Jam 
buvo prie širdies pagrindinis 
imperatyvas, teigiantis, kad 
žmogaus likimas nėra istorįjos 
ir visuomenės nulemtas; kad 
žmogus yra pats savo likimo 
kalvis. Tarsi iššifruodamas šį 
teiginį, kunigas Ričardas pa
brėždavo, kad egzistencinio 
mąstymo dėka atsiveria Die- 
vas-Kūrėjas ir jo Kūrinija. Bet 
žmogus - kaip Dievo kūrinys ir 
pats kaip kūrėjas, gali atsis
kleisti tik laisvėje ir tik laisvo 
apsisprendimo dėka.

Per laisvę, per Dievo Kūri
ntą kunigas Ričardas aiškino 
ir žmogaus santykį su tauta. 
Jam tauta labiau konkretizuota 
laisvės, žmogaus kūrybinių ga
lių išsiskleidimo sąlyga. Pasau
lio jungimąsi filosofas ir kuni
gas suprato kaip įvairių tautų 
mentalitetų suartėjimą, kuris 
gali vykti vėlgi laisvės ir laisvo 
pasirinkimo sąlygomis. Taip, 
anot jo, įteisinama pasaulio 
kūrinįjos įvairovė ir žavesys.

Kunigo Ričardo filosofinės 
paniūros nuostabiai atsispin
dėjo jo praktinėje įvairiabriau- 
nėje veikloje, laisvės savo asme
nybei ir tautai siekyje. Jos ypač 
gražiai buvo išskleistos jo poe
zijoje, labai turtingoje ir turi
nio, ir formos prasmėmis. Jo 
poetinę kūrybą, na, kad ir tuos 
eilėraščius, kurie viešumą iš
vydo pirmojoje knygoje kad Lie
tuva neišsivaikščiotų... (beje, iš
leistoje ne tėvynėje, bet Čika
goje 1989 metais), pagal dvasios 

jėgą aš drįsčiau sugretinti su 
Bach fugomis, arba su Kosmo
so, Amžinybės ir Meilės alsavi
mu kupinomis Richard Strause 
melodijomis (nepainiokime su 
Johann Strauss ir jo valsais). 
Manau, kad šitaip ar panašiai 
daugelis iš auditorijos išgyven
davo, kai jis artistišku, dvasingu 
balsu skaitydavo savo kūrybą - 
lyrinius filosofinius ekspromtus.

Gal vadinamasis „penktas” 
jausmas - tas nuojautos jaus
mas kunigą Ričardą „pavertė” 
bažnyčių - kur jis bedirbtų - 
restauratoriumi ir meno kūri
nių kolekcionieriumi? Gal jis 
intuityviai suvokė, kad lietuvių 
tauta yra nykstanti dar ir dėl 
tos priežasties, jog ji neturi, 
kaip kitos tautos, įspūdingo 
kultūros materialinio paveldo? 
O tai - kas ir išlikę po nuolati
nių naikinimų - yra trapu ir 
nepakankamai modemu?

Tais Atgimimo metais kuni
gus - visuomenės tribūnus 
galėjome suskaičiuoti ant ran
kos pirštų... Buvo „radikaliųjų” 
sparnas: mons. Alfonsas Sva
rinskas, Robertas Grigas, Algi
mantas Keina... Buvo „saikin
gųjų” sparnas: mons. Kazimie
ras Vasiliauskas, Vincentas 
Sladkevičius inauguruotas kar
dinolu (bet greitai izoliuotas). 
Pastarieji, priešingai pirmie
siems, suvokdami nykstančią 
siems, suvokdami nykstančią tau
tą, skelbė santarvę, susitaikymą.

Kokiam sparnui priklausė 
kunigas - poetas Ričardas? Sa
vam. Lyginant, kad ir su 
šviesiausios atminties Kazimie
ru Vasiliausku, jis papras
čiausiai „netilpo” dvasininko 
sutanoje. Ji buvo jam per 
ankšta (o gal „siuvėjų” netinka
mai pasiūta). Visa jo prigimtis, 
visa jo nerami dvasia veržėsi iš 
įprastų kanonų į laisvę įvai
riausiais pavidalais. Tame tar
pe peržengiant tą ribą, iki ku
rios tradiciškai buvo leidžiama 
Lietuvos katalikų bažnyčios ku
nigams. Jo nuoširdus atviru
mas, poetinė prigimtis ir artis
tiškumas, kaip magnetas, pri
traukdavo minias žmonių. 
Tuoktis ir krikštytis norėdavo 
tik pas Ričardą, įvairių rengi
nių organizatoriai, kaip masalą 

būtinai kviesdavo tik jį, o jis 
pats net nepastebėjo, kaip 
krikšto kodilas pateko į jo ran
kas ir apšlakstė ką tik zoologi
jos sode gimusius tigriukus... 
Apie jo (gal ne vien jo) 
didžiulėmis pastangomis su
kauptą milįjonų vertės kūrinių 
kolekciją (iš anksto sumąstytą 
padovanoti visai tautai), ėmė 
telktis juodi debesys. O čia dar 
„kažkieno” organizuota ir įgy
vendinta provokacįja - skanda
las dėl neva Šv. Mykolo Ar
changelo bažnyčioje (Kauno So
bore) jos meninio inteijero 
detalėse paskleistos pagonybės 
dvasios. Tai, ką poetas - kuni
gas laikė modernu ir tautiška, 
buvo vos ne oficialiai pasmerkta.

Konfliktas su Bažnyčios hie- 
rarchais pritraukė plačios vi
suomenės dėmesį. Žmonės 
skirstėsi į priešingas stovyklas. 
Tačiau vos ne absoliuti aktyves
niųjų dauguma demonstravo 
poeto mąstytojo, liaudies tribū
no ir meno kūrinių kolekcionie
riaus šalininkų pozicijas.

Kunigo Ričardo paskutiniai 
eilėraščių tomeliai jau rodė pa
čią blogiausią autoriaus nuo
jautą...

Tautos Atgimimas kunigą 
poetą Ričardą iškėlė ir užkėlė 
ant viešai matomo, visų lanko
mo pjedestalo. Tačiau kartu su 
Nepriklausomybe atėjusi lais
vė, teisingiau - jos piktasis 
šešėlis, kunigą Ričardą ir pra
žudė. Savaip simboliška - jis 
mirė kankinio mirtimi.

Net ir palaidotas buvo neat
pažintųjų kape... Mirė suspėjęs 
plačiai ir įtaigiai paskleisti poe- 
tinę-filosofinę metaforą - „Kad 
Lietuva neišsivaikščiotų”... Toji 
metafora šiandien yra įsikūni
jusi, „materializuota” platų in
telektualų ratą jungiančioje 
visuomeninėje organizacijoje 
„Consilia Academica”.

Kunigas ir poetas, filosofas ir 
tribūnas pasitraukė iš gyveni
mo, kupinai atlikęs kilniąją 
misįją. Prisakęs kiekvienam iš 
mūsų bylinėtis už laisvę, už 
tautos ir jos kultūros tęsti
numą. Pasitraukė prisakęs kiek
vienam gyventi, tegu ir žmogiš
komis aistromis alsuojantį, bet 
giliai prasmingą gyvenimą...

RIČARDAS MIKUTAVIČIUS

malda

nuo Jo 
pūstelėta 
žodžiui meile!

gyvena atgal 
į mus 
visada tik prasidedame

iš Jo krūtinės 
ant dabarties lūpų sėjasi 
tik nesimato -

prie ištikimybės 
kryžkelės per jį 
visi sueiname 
ir susitinkame

kyrie

neišnyksta, 
nesibaigia 
Kyrie - 
pilnutėlis 
visų visų 
ir mano dalies

kaupiasi, 
telkiasi 
ties dangumi 
ir skamba - 
kiek žmonių viltis 
išgali!

viltys suriša vienybėn! 
Dieve!
teneišsibaigia laimė!

offertorium

minia išsitaško 
mąstyti po vieną 
ties altorių paslaptimi, 
ties skliautų begalybe - 
aukštai ir šventai 
apie ugnį į žibintą

susispaudžia
visa minia į kartu, 
ant tolimo ryšio auga 
ir ant gilybių 
ištiesia
visiems įrodyti

bendrą gyvybę

pamokslas

už tuos
esi arčiau, 
kur styro žodžiui 
meilės neparodę

esi
geriau už tuos, 
kur žodžiui darbuose 
nerado vietos

už tuos 
šviesiau buvai, 
kurių žvakidėse 
kalbos liepsna užduso

dabar aukščiau
esi už tuos, 
kurie lašais 
pasiaukelėj suakmenėjo

palikimas I

tupdyti virš žemės, 
šalia žalvarinių varpų, 
kur šlama liepos 
nuklotos medum

iš lietuvninkų pūdymų 
susilenkus per liemenį 
surinkti ir į vežimus 
sukilnoti akmenys

jaučiasi atvilkti, 
nuo samanų ir žemės nuvalyti, 
klintimis suauginti 
į vieną kūną -

palikimas 
šviežiems 
ir šviesėjantiems 
laikams

palikimas II

iš žemės
ateina akmuo -

girdintis, kalbantis, raštingas, 
marias dienų
gimė
po šiltu baudžiavos juodžemiu, 
bėgiojo akimis
pelkėmis ir lieptais, 
išsibarsčiusiais 
kaimų vardais - 
už gimimą atlaidumo neprašė - 
gyvenimą prilenkė 
ir parodė visiems

iš žemės
ateina akmuo -
į dangų
žiūri akmuo
Tolminkiemio pačiam vidury 
ir labai aukštai -
Kristijonas

palikimas III

vėjui dreskiant 
giliai galvūgalyje 
įsispraudžia ir gyvena -

dreba žarose,
atleidžia lietumi, 
žibėjimu užgauna,

nukrenta į naktį, 
šventėse klabena arti, 
atsrovenajei laukiam -

atgalios neleidžia, 
pražūti neduoda 
kai akmenžudys prieina -

netikintis, 
šūkaujantis, 
be rūpesčio ainis

Metų laikai

Mažoji Lietuva
pavasario linksmybės

■yiintis padeda 
mirštančiojo aimanų klausytis, 
blėstantį gyvenimą rankioti 
ir atsivedant į Lietuvą dėti

vasaros darbai

kad Lietuva neišsivaikščiotų, 
atsispindėtų graži, 
kad kasdien būtų ištariamas 
jos veidas

rudens gėrybės

širdis virpa 
kiekvieną skiemenį atrasdama, 
rankos nesibaigiančiai pakyla, 
kad pro vilties langą matytų toli

žiemos rūpesčiai

Viešpatie!
Pastorių ir Būrą, 
susiglaudusius metų aruode, 
nuo maro, bado ir staigios mirties 
apsaugok!

nCARDAS MIKUTAVIČIUS

KAD LIETUVA
NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ

TURINYS
Prisimintas kun. 
Ričardas Mikutavičius.

Apie tylą, kultūrinį 
paveldą ir avangardą.

IX „Pauliaus Galaunės 
skaitymai”. Aldonos 
Liobytės 90-metis.

„Pilietybė” juokino 
žiūrovus. Vandos 
Daugirdaitės Sruogienės 
stipendija istorikams.
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Pagirta tarp moterų
LIDIIA ŠIMKUTĖ

Kai pirmąsyk nuvykau į Ame
riką 1972 metais atstovauti 
Australijai II Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese, norėjau tru
putį pakeliauti ir pamatyti 
Ameriką. Turėjau Jono Meko 
ir skulptoriaus Vytauto Kašu- 
bos bei jo žmonos dailininkės 
Aleksandros koordinates New 
York. O Kalifornįjoje neturėjau 
nei vieno lietuvio adreso. Ele- 
nutė Bradūnaitė patarė apsisto
ti pas Mariją Gimbutienę Los 
Angeles. Turiu prisipažinti, tuo 
metu dar nežinojau, kad Marija 
Gimbutienė yra mokslininkė ir 
jau pakankamai gerai žinoma. 
Įsivaizdavau ją esant maždaug 
mūsų su Elena amžiaus. Gavau 
Marijos telefoną. Jai paskambi
nau: „O, puiku! — atsakė ji. — 
Aš kaip tik šiuo metu nelabai 
užimta, galėsime padraugauti. 
Paimsiu tave iš autobusų sto
ties”. Kai Marija mane pasitiko, 
pamačiau, kad ji gerokai vyres
nė, bet labai gyva, draugiška. 
Iškart pajutau jos malonų dė
mesį. Nuvažiavome į Topangos 
kanjoną, kur ji gyveno. Įeinu į 
namą ir matau — kambarys 
vien knygų lentynos. Tuomet 
supratau, kad ji — neeilinis 
žmogus. Pradėjau atsiprašinėti, 
taip netikėtai užgriuvusi, bet ji 
atsakė, labai mėgstanti jaunus 
žmones ir bendravimą, tik daž
niausiai būna labai užsiėmusi, 
ne viąuomet turi laisvo laiko. 
Šiuo metu ji ilsisi, gydosi stu
buro negalavimus, todėl savaitę 
ar dvi, net ir mėnesį galiu pas 
ją pagyventi.

Atsimenu, ji labai anksti kel
davosi ir eidavo maudytis į sa
vo baseiną. Patį pirmą rytą aš 
stoviu prie lango ir stebiu Ma
riją. Ji leidžiasi sodo laiptais. 
Nepaisant tuo metu ją vargi
nusių nugaros skausmų, ji ryž
tingai lipo žemyn. Man ji pri
minė Žemės deivę. Taip išdi
džiai žengdama ji nusileido į 
baseiną! Tuo metu man atėjo į 
galvą Whalt Whitman eilėraš
tis „Jei galėtume gyventi kaip 
žvėrys”. Kažkas gaivališko glū
dėjo jos povyzoje. Tuo metu ir 
aš su maudymosi kostiumėliu 
greitai pasileidau iš paskos. O 
jinai man: „Nusiimk tą!” Nusi
mečiau savo maudymosi kostiu
mą ir nuoga šokau į baseiną.

Lidija Šimkutė (iš kairės), Marija Gimbutienė ir Joan Marler 1993 m.

Gera buvo maudytis nuogoms, 
laisvės jausmo pagautoms.

Stebėdavau ją kiekvieną rytą. 
Man imponavo jos eisena — 
tvirta, ryžtinga, ori, tokia, kaip 
ir jos asmenybė. Marįja mylėjo 
savo sodą. Jaučiau, kaip ji stip
riai susieta su žeme — taip 
gražiai ji apibūdindavo savo so
do medžius. Tie medžiai tarsi 
kalbėjosi su ja. Ji buvo labai 
disciplinuota, rodos viską su
spėdavo: baseine paplaukioti, 
su sodo medžiais pakalbėti, na
mų ruošos darbus atlikti. Ste
bėjausi ja, kaip moterim, išsau
gojusia Lietuvos žemės dvasią.

Svečiuodamasi jos namuose, 
aptikau žurnalą Parabola. Tai 
žurnalas apie įvairias religines 
pasaulėžiūras: krikščionių, bu
distų, musulmonų ir kt. Čia jį 
pamačiau pirmą kartą. Mane 
sudomino eiliuotas tekstas — 
„Griaustinio tobulas balsas”. 
Tai buvo ištrauka iš gnostikų 
tekstų apie moters ambivalen- 
tiškumą. Skaičiau jį užgniau
žusi kvapą. Jame kalbama apie 
moterišką dievybės galią, kuri 
apibūdinama kaip pirmoji ir 
paskutinioji, pagerbta ir panie
kinta, kekšė ir šventoji, žmona 
ir mergelė, motina ir duktė. Tai 
toks stiprus veikalas! Tada su
pratau, kad labai noriu išversti 
jį į lietuvių kalbą. Išverčiau ge
rokai vėliau. Jis buvo išspaus
dintas 1992 m. Poezijos alma
nache. Vėliau, nusibeldžiau net 
į Egiptą, į Nąj Hammadi vieto
vę, norėdama ten, kur tie teks
tai buvo atrasti, stipriau pa
justi tą energijos lauką.

Marija suformulavo „matri- 
nialinės” (moteriškąjį pradą 
aukštinančios) sistemos, egzis
tavusios neolito periode, sąvo
ką. Tai labai siejasi su gnosti
kų tekstais ir šv. Tomo evange
lija, kuri Bažnyčios buvo eksko
munikuota kaip prieštaraujanti 
įprastąjai krikščioniškajai tra
dicijai. Ji sugestionuoja kitą 
prasmę. Kai kurie mokslininkai 
yra nustatę, kad šie tekstai la
bai skirtingai nusako pasaulio 
pradžią, palyginus su Pradžios 
knyga. Teisybės liudijimo sky
rius kalba apie Rojaus sodą ir 
žalčio simboliką. Gnostikų li
teratūroj žaltys yra žinomas 
kaip „dieviškasis pažinimas”. 
Žaltys sugundo Adomą ir Ievą 
siekti pažinimo. Tiktai ištrem
tas iš Rojaus, patyręs praradi

mą ir kančią, žmogus siekia pa
žinimo ir išminties. Gnostikai 
tiki, kad savęs pažinimas yra 
kartu ir Dievo pažinimas. Pa
gal šv. Tomo evangeliją, Dievas 
yra Dvasia, o Jo dešinėje ir kai
rėje pusėse lygiaverčiai sėdi 
moteris ir vyras. Moteris — de
šinioji Dievo pusė — yra išmin
ties simbolis. Gnostikų tekste 
kalbama apie Sofiją, kuri yra 
viena iš archetipinių figūrų jų 
mitologijoje, turinti transcen- 
dentiškų ir dieviškų atributų. 
Dažnai ji lyginama su Šventąja 
Dvasia ir gnostikų tekstai sieja
si su M. Gimbutienės „matri- 
nialinės” sąvokos aiškinimu.

Marija buvo viena iš tų JAV 
sutiktų žmonių, kurie mane pa
skatino nuvažiuoti į Lietuvą. 
Tuo metu man lietuvybė išeivi
joje buvo lyg ir nusibodusi, per
nelyg ryškus joje buvo geto 
mentalitetas, išeivijos lietuvių 
priešiškumas tarybinei Lietu
vai ir bet kokiems ryšiams su 
ja.

Tos kelionės metu Čikagoje 
buvau apsistojusi pas dailinin
kę Zitą Sodeikienę, taip pat su
sidraugavau su Gintautu ir 
Lakštuone Vėžiais. Montrealyje 
aplankiau poetą Henriką Nagį 
ir jo žmoną Birutę. New Yorke 
susipažinau su skulptoriaus 
Vytauto Kašubos šeima ir Jo
nu Meku, kuris supažindino 
mane su Jurgiu Mačiūnu, Flu- 
xus meno pradininku. Tad pa
mačiau, kokių nuostabių žmo
nių yra tarp lietuvių išeivįjoje. 
Marija mane skatino sakyda
ma: „Tu būtinai nuvažiuok į 
Lietuvą. Kokia ji bebūtų, vis 
dėlto tai yra Lietuvos žemė. Ir 
toli gražu ne visi žmonės yra 
komunistai. Daugelis daro ką 
gali, norėdami išlaikyti lietuvy
bę — priešinasi rusifikacijai”.

Kai kitą kartą teko lankytis 
III Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese 1976 m., vėl apsisto
jau pas Mariją. Tuo metu pas 
ją lankėsi, berods, jos pusbrolis 
iš Bostono. Jis buvo praradęs 
darbą. Ji visur jį vežiojo, norė
dama padėti surasti darbą. Šis 
bruožas — padėti kitam — bu
vo ypač būdingas jos asmeny
bei, nepaisant akademinio 
užimtumo.

Vieną dieną mes kartu nuva
žiavome į Japonų sodą. Paskui 
į jos universitetą (UOLA). Ji 
norėjo supažindinti su kolego-

LYNO J ANČIĄ VASARĄ

eidama Vilnelės pakrante 
užtikau tavo šypseną 
šakoto medžio kamiene

prasivėrė dangus

tarsi iš kito pasaulio 
pasigirdo balso pusnis 
šermukšnių krūmuose

sustojo laikas 
tu buvai greta

tegul staigmenos pagauti 
šnabždesiai nuaidi 
link Topangos uolų 
ir dykumoje numinto tako 
kur mūsų delnai suliepsnojo 
chtoniško mėnulio šviesa

mis, parodyti savo darbo aplin
ką bei skulptūrų parką. Tarp 
Arp, Lipchig, Giacometti ir 
Hepworth skulptūrų stovėjo 
naujai sukurtas Vlado Vildžiū
no kūrinys. Tai Marįja pasiūlė 
pastatyti jį tarp pasaulinio 
masto skulptorių darbų. Kartu 
džiaugėmės Vlado skulptūra ir 
Marįjos sėkme garsinant lietu
vių menininką.

Grįžtant į namus ji prasita
rė, kad ne visai patenkinta savo 
akademiniu darbu. Pąjutau ne
rimą, kuris atrodė toks prie
šingas jos įprastai ramybei. 
Tiksliai neprisimenu jos žo
džių. Tačiau supratau, kad ji 
dažnai pasigenda kūrybinės 
dvasios toje griežtoje akademi
nėje aplinkoje.

Tą vakarą mes sėdėjome 
kambaryje. Ji įpylė tiršto rau
dono vyno į puikias taures ir 
pasakė: „Uždėsiu tau plokšte
lę”. Pirmąkart išgirdau J. Mar
cinkevičiaus dramą „Kated
ra”. Išklausę, diskutavome apie 
šios trilogijos prasmę ir oku
puotos Lietuvos padėtį.

Grįžusi į Australiją, parašiau 
pareiškimą į Vilniaus universi
teto lietuvių kalbos kursus už
sieniečiams. 1977 metais pir
mąkart atvykau į Vilnių — į 
Lietuvių kalbos kursus. Įdomu, 
kad kai kurie JAV lietuviai 
smerkė Mariją dėl jos važinėji
mo į Lietuvą. Panašiai kai ku- 

; rie australiečiai smerkė ir ma
ne.

Marįja Gimbutienė buvo ne
paprasto nuoširdumo ir papras
tumo žmogus. Įsisąmoninau, 
kad daug pasiekę žmonės daž
niausiai yra labai paprasti. Tą 
patį galiu pasakyti ir apie Al
girdą Greimą (teko aplankyti jį 
Prancūzijoje). Jis taip pat turė
jo kažkokio tvirto paprastumo. 
Nepaisant jų didžiulio žinių ba
gažo, erudicijos, jie abu spindė
jo nuoširdžiu paprastumu.

Trečią kartą JAV buvau 
1978 m. Apsistojau pas Mariją, 
grįždama iš kelionių su Aust
raluos lietuvių sportininkais. 
Išeivijos lietuvių sporto šventė
je tąsyk dalyvavau lauko teni
so turnyre, iškovojau bronzos 
medalį. Tos viešnagės metu bū
dama Wa8hington, D.C. suti
kau poetą Nyką Niliūną.

Tuo metu Marįja turėjo nusi
pirkusi dykumoje namus. Pa
kvietė ten nuvykti, sakydama: 
„Pavaikščiosim po mėnesieną, 
pasijausime gamtos dalimi”. Iš 
tiesų tada ilgai vaikščiojome 
mėnesienoje, nieko nekalbėda- 
mos. Atsimenu tą nepaprastą 
būseną, kai tyla kalba daug 
daugiau negu žodžiai. Kai grį
žome, Marįja trumpam išėjo. Ji 
grįžo nešdama gintarinę sagę.

Lidįja Šimkutė

Apkabino mane, prisispaudė 
prie krūtinės ir įsegė man sagę. 
Įteikdama tokią dovaną, ji, ro
dos, kalbėjo: čia dalis Lietuvos, 
mus sieja tas gintaras, mes abi 
patekome į skirtingus žemy
nus, bet kas yra giliai mumyse, 
žodžiais neįmanoma išsakvti. 
Pasijutau tarsi karūnuota. Tą 
naktį atsigulusi ilgai galvojau 
apie neišsakomą, neišaiškina
mą gyvenimo paslaptingumą.

Tas pirmas apsilankymas dy
kumoje įsiminė ir dėl kito, vi
sai jau žemiško nuotykio, kuris 
mus labai prąjuokino. Buvau 
nusipirkusi gerus odinius 
sportbačius. Palikau juos lau
ke. Kitą rytą radau juos sudras
kytus į skutelius. Paaiškėjo, 
kad tai buvo jos jaunojo šunelio 
darbas. Iš pradžių buvau nu
siminusi. Vėliau sveikai prisi
juokėme kartu su Marįja!

Kai būdavome dykumoje, Ma
rija paprašydavo paskaityti po
ezijos. Ji dažnai paminėdavo, 
kad vis daugiau domisi mitolo
gija, kad jaučiasi dar neišsėmu- 
si savyje kūrybinių galių. Jai 
atrodė, kad norint daryti pla
čius mokslinius apibendrini
mus, nepakanka vien tik sausų 
faktų. Jai buvo nepriimtinas 
kai kurių mokslininkų požiūrių 
siaurumas. Kalbėdavo apie pa
rapsichologijos dalykus — ir 
apie šios srities šarlatanus, ir 
apie tuos, kurie įgyja tikro 
dvasinio įkvėpimo, antgamtinių 
žinių. Marįja minėjo, kad Ame
rikoje yra labai daug „New 
Age” atstovų, kurie blogam pa
naudoja tas žinias, neigiamai 
paveikdami aplinkos energijos 
lauką. Tyrinėdama mitologiją, 
parapsichologiją, ji stengėsi iš
studijuoti kuo daugiau šaltinių.

Šios viešnagės metu Marija 
pasikvietė nemažai svečių. Tuo 
metu lankėsi Australijoje sa
vaitinio laikraščio Mūsų pasto
gė redaktorius poetas Vincas 
Kazokas, istorikas Vincas 
Trumpa, žurnalistas Bronys 
Raila su žmona. Gėrėjausi jos 
svetingumu. Marįja minėjo juos 
dažnai pasikviečianti, nors iš 
tiesų buvo daug labiau užsiė
musi nei kuris kitas. Svečiams 
išvykus, drauge plovėme indus, 
besidalindamos to vakaro įspū
džiais.

Vieną vakarą klausėmės mu
zikos. Kalbėjomės įvairiomis 
temomis. Buvau neseniai grįžu
si iš kelionių. Pasakojau Mari
jai įspūdžius iš savo susitikimų 
su poetu Nyka Niliūnu Wa- 
shington, D.C. poete Liūne Su
tema ir jos vyru Marium Kati
liškiu Lemonte. Pas juos mane 
nuvežė Henrikas Nagys, kuris 
tuo metu buvo atvykęs iš Mon-

Marija Gimbutienė, vilkinti lietuvių dailininkų jai sukurtą Eglės žalčių 
karalienės kostiumą.
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trealio. Užsimezgė tema apie 
moterų požiūrį į vyrus. Mes 
priėjome išvadą, kad labai daž
nai tie vyrai, kurie galvoja esą 
tvirti kaip mūrai ir mano atsto
vaują tikrajam vyriškumui, toli 
gražu ne visada patrauklūs in
teligentiškoms moterims. Iš tie
sų jautresni vyrai, nors ir ne
pasižymi ypatingu fiziniu vy
riškumu, moterims dažnai yra 
įdomesni. Marija pastebėjo, kad 
išimtis — Marius Katiliškis, 
kuris atrodė ir labai vyriškas 
ir buvo įdomus, patrauklus 
žmogus.

Tęsėme pokalbį apie tai, kad 
tarp vyrų mes dažnai ieškome 
savo antrosios pusės, bet labai 
retai atsitinka, kad viename 
žmoguje rastume viską. Tie
siog yra reta likimo dovana su
rasti savo antrąją pusę. Ir ne
reikia priešintis tam potrau
kiui, bet svarbu išlaikyti savo 
orumą ir neprarasti vertės. Ma
rijos nuomone, moteris dažnai 
atsisako savo dvasinio bei pro
fesinio potencialo dėl vyro. Šito 
niekada neturėtų būti, nes visi
— ir vyrai, ir moterys — turi 
išpildyti savo pašaukimą žemė
je. Pasakojo, kad būtent todėl ji 
išsiskyrė su savo vyru, nes bu
vo varžoma. Jei nebūtų išsi
skyrusi, būtų sužlugusi. Jos vy
rui, istorikui, jo darbai buvo 
svarbiausi, žmonos pasiekimai
— antraeiliai. Ji pasakojo, kaip 
kentėjo svarstydama, ką daryti: 
yra vaikai, atsakomybė ir pasi
žadėjimas, kuris buvo duotas 
tuokiantis. Ir'visgi nusvėrė aiš
kus suvokimas, kad ji turi ryž
tingai apsispręsti, jog turi išlik
ti savimi. Gyvenimas jai atsi
vėrė, nors pradžioje teko daug 
vargti. „Be darbo mes nieko 
nepasieksime, turim būti labai 
ryžtingi, žinoti savo tikslą ir 
kelią”, — sakė ji.

Iš tikrųjų kartais mes savo 
gyvenime sutinkame žmones, 
kurie mus uždega ar sustipri
na. Kai kada tuos žmones vadi
name dangaus pasiuntiniais ar 

Mokytojais. Marija mano gyve
nime buvo tarsi tokia Pasiun
tinė. Ji suteikė man daug stip
rybės. Šnekučiuodavomės su ja 
apie įvairius dalykus ir apie li
teratūrą. Kartais prašydavo, 
kad paskaityčiau savo eilių, sa
kydavo, kad mano poezija jai 
suteikia „požeminių žinių”. Ji 
skatindavo skleistis ta linkme, 
kurią diktuoja siela, būti ne
varžoma jokių baijerų. Sakyda
vo — „nevaržyk savęs konven
cijomis”.

Kai grįžome į Los Angeles, 
turėjau palaukti keletą dienų 
iki savo skrydžio į Australiją. 
Ji nuvežė mane pas Moniką 
Lembertienę, nes pati turėjo iš
vykti į archeologinius kasinė
jimus. Pas Moniką teko susitik
ti su poetu Bernardu Braz
džioniu, kuris buvo pakviestas 
popietei drauge su keletu Los 
Angeles moterų. Poetas labai 
puikavosi simpatiškų moterų 
tarpe. Linksmai praleidome po
pietę.

1983 m. pakeliui į Santaros 
suvažiavimą ketvirtą kartą 
lankiausi pas Mariją. Šį sykį 
Marija mane pasitiko oro uoste 
ir nuvežė tiesiai į Los Angeles 
Lietuvių bendruomenės balių. 
Sėdėjome kartu prie stalo su 
Brazdžioniais, Railais, Visvy
du, Trumpa ir Ale Rūta bei jos 
vyru Edmundu Arbu.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Nepamirštamoji Marija 
Gimbutienė.

Lietuvių kompozitoriai: 
praeitis ir dabartis.

Entuziazmas padės nugalėti 
kliūtis. Naujasis LMTA 
rektorius.

Leidiniai.
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Iš Forumo išėjo trys šimtai le
gionierių ir, tvarkingai išsi
rikiavę, sustojo prieš Piloto 
rūmus. Nedidelis būrelis liko 
prie nuteistųjų, kol atvyko 
dvidešimt aštuoni raiti farizie
jai. Budeliai nuvedė Jėzų į pre
kyvietės vidurį, kurion pro va
karinius vartus keletas vergų 
įnešė kryžiaus medį. Kryžiaus 
skersiniai buvo pririšti prie 
pagrindinio kamieho. Vergai 
triukšmingai numetė medį po 
Kristaus kojom. Kristus prie jo 
atsiklaupė maldai. Budeliai tuo 
tarpu raišiojo skersinius prie 
pečių žmogžudžiams ir pančiojo 
rankas. Tuo laiku nuaidėjo tri
mitas, kaip ženklas eisenai į 
Kalvarijos kalną. Raitas tarp 
karininkų išjojo puošnus Pilo
tas ir tvirti tvarkingai legionie
riai išžygiavo paskui. Trimito 
garsą išgirdęs, raitas fariziejus 
prisiartino prie Kristaus ir 
šūktelėjo:
- Na, pasibaigė prakalbos ir 

žodžiai. Priekin, priekin. Tu
rime vieną kartą tavimi atsi
kratyti.

Du budeliai uždėjo Kristui 
kryžiaus medį. Parišti skersi
niai kabėjo ant nugaros. Prie 
kito kryžiaus medžio galo pri
rišo virvę, kurią du jauni kan
kintojai kėlė aukštyn, kad me
dis nesivilktų žeme. Viskas 
buvo daroma paskubomis. Tik 
karveliai tingėdami vaikščiojo 
ant namų stogų ir saulė vieno
dai spindėjo, lygiomis gretomis 
sustojusių, legionierių ietyse. 
Daug žydų po sprendimo pas
kelbimo išsiskirstė į namus 
ruoštis šventėms, nes buvo su
gaišta daug laiko Pilotui besi
barant su fariziejais. Plačiąja 
gatve išžygiavo kariuomenė, 
saugodama ciesoriaus provin
ciją nuo žydų išsišokimų. 
Prieky jojo trimitininkas, kurio 
trimito aidas, neįprastai nus
kambėdamas mūrais aptvertoj 
Jeruzalėj, pertraukdavo įpras
tinį Velykoms ruošimąsi ir 
pjaunamų avinėlių verksmą.

Eisena su Kristumi pasuko 
siaura vingiuota gatvele. Žmo
nės lenkė ją šalutinėmis gatvė
mis, stengdamiesi užbėgti iš 
priekio ir dar kartą pasigėrėti 
kankinimais. Skubėjo įvairių 
luomų svetimšaliai, darbinin
kai, vergai, moterys, paaugliai 
ir vaikai. Piloto kuopa stengėsi 
sklaidyti minią ir ne vienas iš 
tos minios skubėjo pirmas į 
Kalvarijos kalną. Buvo truputį 
po dešimtos. Mėlynu dangumi, 
kaip visada riedėjo saulė, tur
gavietėse judėjo žmonės, su
plaukę iš aplinkinių miestų 
šventėms, tik eisena į Kalvariją 
nebuvo įprastinė ir Rymo karei-

TURINYS
Kristus ir Simonas 
Kirenietis.

Partizano žmona.

Galerija — ne tik 
paveikslai.Pagerbti 
kultūros puoselėtojai.

Istorinio Lietuvos paveldo 
dalis. Vilnius fotografo 
akimis. Sonetų triptikas.

ALOYZAS BARONAS viai, paties Piloto vedami, ne 
kasdien žygiuodavo gatvėmis.

Kristų įvedė į dviejų žingsnių 
platumo gatvelę. Sargai ir bu
deliai turėjo eiti arti Kristaus 
ir dabar kiekviena proga sten
gėsi būti įžūlūs bei priekabūs. 
Namų tarpduriuose stovėjo tar
nai ir vergai ir nuteistuosius 
mėtė virtuvės liekanom. Pro 
siaurą angą mūre išlindo sausa 
tamsi galva ir suvytusiom ran
kom išpylė ant einančių pa
plavų kibirą. Pakurstyti vaikai 
rinko akmenis į savo mėlynų ir 
raudonų apsiaustėlių sterbles, 
ir, išbėgę į kelio vidurį, juos 
mėtė Kristui po kojų, tyčioda
mies plonais balseliais, neži
nodami, kad jie buvo palaimin
taisiais vadinami. Marija eise
nos priekyje pastebėjo ber
niūkščius, išdidžiai nešančius 
kankinimo įrankius, kuriuos 
pasigėrėjimo akim lydėjo jų mo
tinos ir tėvai. Kažkas pasakė, 
kad ta verkianti moteriškė yra 
Galilėjiečio motina ir vienas 
berniukas jai po akimis pakišo 
kumštį, kuriame laikė suspau
dęs prikalimui nešamą vinį.

Už miesto žaliavo daržai, vy
nuogės vijosi apie stiebus, 
pilkšvi debesėliai lėtai pra
plaukdavo virš Siono, Garizi- 
mo, Kalvarijos kalnų, ir saulės 
spinduliai lūžinėjo Galilėjos 
ežero mažose bangelėse ir Jor
dano skubančiam vandeny. To
limesni miestai, Triberiado, Se- 
robabelio, Macheros, Gerazo, 
Dekapolio, Nazareto, Kapar- 
naumo ir Emmau, gyveno savo 
senu gyvenimu. Sinagogos ren
gėsi šventėms, žydai švarino 
namus ir pjovė avinėlius. Tik 
siauru keliu į Kalvarijos kalną 
ėjo triukšminga eisena ir Kris
tus jau buvo kartą kritęs ant 
žaliomis samanomis apaugusio 
akmens. O ten, kur atsiklaupė 
Marija, paliko jos įspaudas ir 
šis akmuo, Jokūbui Jaunesnia
jam vyskupaujant, buvo įdėtas į 
pirmos katalikų bažnyčios mū
rus, pastatytus prie Betesdos 
kūdros.

Priešais skliautinius vartus 
iš miesto buvo aikštė, į kurią 
sueina trys gatvės. Šioj aikštėj 
buvo didelis akmuo ir jo Kristui 
reikėjo atsilenkti, bet Kristus, 
pritrūkęs jėgų, ant jo parpuolė. 
Nedidelis būrelis aukštesnio 
luomo žmonių, eidami į sina
gogą, tai pastebėjęs šūktelėjo:
- Žiūrėk, tas vargšas miršta.
Kryžius nukrito žemėn ir fa

riziejai išsigandę, kad Kristus 
tikrai nenumirtų anksčiau 
negu bus nukryžiuotas, tarė ka
reiviams:
- Turime surasti žmogų, ku

ris padėtų nešti kryžių. Kitaip 
jis numirs pakely.

Viduriniąja iš trijų gatvių ėjo 
pagonis Simonas Kirenietis. Jis 
vedėsi tris mažamečius sūnus 
ir pažasty nešėsi ryšulį žabų. 
Rytuose, už miesto mūrų, buvo 
daržai, kuriuose Simonas dirbo 
ir dabar grįžo namo, nieko ne
žinodamas ir nieko nesuprasda
mas, ko rėkavo ir kur keliavo ši 
triukšminga žydų minia. Iš 
drabužių buvo matyti, kad Si
monas yra pagonis ir menkos 
rūšies amatininkas. Jis kiekvie- 

Į nais metais atvykdavo prieš 
šventes į Jeruzalę apkarpyti 
krūmų. Simonas buvo stiprus 
vyras, keturiasdešimt metų 
amžiaus. Vilkėjo siaura lie- Nežinomo xvm a. dailininko. „Kristus pas Pilotą". Aliejus, drobė.

mene, blauzdos buvo apvynio
tos žalsvais skudurais, kojos 
apautos smailiais galais kur
pėmis, parištom dirželiais. Bu
vo be kepurės, truifipai pakirp
tais plaukais. Sūnūs Rufus ir 
Aleksandras turėjo apie dešimt 
metų, o trečiasis apie pusę tiek. 
Keli kareiviai prišoko prie 
Kireniečio, ištraukė iš rankos 
žabų ryšulėlį ir numetė šalin.
- Padėk nešti kryžių, - stūmė 

jį prie Kristaus.
- Tėve, tėve, - šaukė palikę 

Kireniečio vaikai ir sena mo
terėlė, pažinusi Simono šeimą, 
paėmė rėkiančius berniukus. 
Simonas stumdomas, bjaurė
damasis ir įsižeidęs, artinosi 
prie Kristaus. Jis traukėsi iš 
kareivių rankų ir vienas jų su
davė jam per nugarą. Kirenie
tis spyrėsi, minia šaukė, fari
ziejai plūdo ir burnojo, tie, 
kurie norėjo kuo greičiau pa
matyti nukryžiavimą ir vykti 
namo švęsti Velykų, puolė Kire- 
nietį kumštimis, kam šis gai
šina laiką. Simonas keikė 
žmogžudžius, Kristų, žydus ir 
pats save, kam nepalaukė už 
miesto, nes ir ten girdėjo tri
mitininką ir triukšmą. Kristus 
nuoširdžiu žvilgsniu pažvelgė į 
Kirenietį ir šis, kažkokio nesu
prantamo jausmo verčiamas, 
paėm*ė kryžių. Vienas skersinis 
kabėjo ant Kristaus nugaros, 
antrasis ant Kireniečio. Svoris 
sumažėjo pusiau, tačiau Simo
nas visais būdais stengėsi, kad 
didesnė dalis naštos tektų Kris
tui. Simonas nekentė žydų, 
kaip ir Siejo.

Pagaliau Simonas truputį ap
siramino. Dabar jis norėjo kuo 
greičiau nunešti kryžių ir grįžti 
į savo namus. Tačiau kelionė 
buvo lėta ir su įvairiais trukdy
mais. Valandėlei eiseną su
trukdė iššokusi graži matrona, 
nušluostydama Kristui veidą. 
Kelias pradėjo eiti pakalnėn to
limų vartų link, kurie dunksojo 
ilgi ir tvirti. Jie buvo storame 
mūre, kuris suko tolyn, supda
mas Siono kalną. Prieš vartus 
nelygiam kely buvo išdaužyta 
duobė, kurioj telkšojo vanduo. 
Žydai, norėdami kuo greičiau 
grįžti prie Velykų stalo, Kristų

Pietro Lorenzetti. „Kelias Į Kalvariją". XIV a.

£9 JPri^ikėJĮnias.

stū’fnė r'dar pikčiau; dar labiau 
ragino ir plūdo. Simonas, no
rėdamas apsilenkti balos, pasu
ko į šalį, kryžius kryptelėjo ir 
Kirstus, nebeišlaikęs pusiaus
vyros krito taip stipriai į 
drumzliną vandenį, kad vos Ki
renietis neišmetė kryžiaus. 
Skausmingu, prislėgtu, bet aiš
kiu. balsu Kristus Šūktelėjo:
- Jeruzale, pamilau tave, 

kaip višta glaudžianti viščiu
kus, o tu mane taip nuožmiai 
veji už savo vartų.

Tačiau fariziejai nenutilo nė 
minutės:
- Gana, kurstytojau. Dar 

sako kažkokias kalbas, - mušė 
Kristų, stumdydami ir tampy
dami virvėmis. Kirenietis supy
ko ir ėmė keiktis:
- Jei nesiliausit taip niek

šiškai elgęsi, tai mesiu kryžių 
ir nenešiu, nors mane už- 
muštumėt.

Vieškelio vidury, kur pasisu

ka kelias į Kalvarijos kalną, 
buvo didžiulė lenta, ant kurios 
baltomis raidėmis buvo išra
šytas sprendimas Kristui ir 
žmogžudžiams. Čia stovėjo bū
relis moterų, kurios, matyda
mos sumuštą Kristų, tiesė ske
petas nusišluostyti prakaitui ir 
kraujui. Kaip tik toje vietoje 
Kristus vėl ėmė sverdėti ir Ki
renietis, atrėmęs kryžių į žemę, 
šoko padėti, tuo būdu išsau
godamas nuo kritimo.

Dabar Kirenietis pirmą kartą 
pajuto didesnį gailestį. Kai vėl 
ėmė nešti kryžių, jautė kažkokį 
lengvumą. Kryžius nebuvo toks 
sunkus, ir keistas jausmas, 
kažkoks graudulys, džiaugs
mas, ramumas, nesuprantamas 
troškulys stovėjo krūtinėje. Ki
renietis nebegirdėjo aplink 
triukšmo, jis negalėjo suprasti 
to jausmo.

Nukelta į 2 psl.

IULIIA SVABAITĖ
KRYŽIAUS KELIAS

Nesibaigianti kentėjimo 
naktis: - 
byra Motinos ašaros, - 
iš jų išaugs 
nauji erškėčiai

naujiems žmonėms, 
naujiems teisėjams, 
naujiems neapykantos 
nešėjams------

Jie nepažįsta erškėčių 
skausmo, 
puola į laimės 
ir netikro džiaugsmo 
vandenis, 
ant bedugnės krašto 
laukdami 
išsigelbėjimo------

* * *

Tavo kryžių nešti 
žadėjome, 
o bėgom 
lyg audrų debesys 
nuo didelio vėjo------

Tik sugrįš Marija
Magdalietė, 
bučiuos Tavo pervertas 
kojas, 
ir kruvinas kraujo lašas 
pražydės jos krūtinėje------

Dangaus drobėje nebeužmiega 
vakaro žvaigždės, - 
ir mes laikomės 
už mėnulio delčios, 
bandydami pasiekti 
Amžinybę------

* * *

Tave, 
pasmerktą mirti, 
nuplakė rykštėmis: - 
„Dukterys Jeruzalės, 
verkite ne manęs, 
o savęs...”

Mes už meilę dažnai 
pykčio adata pervertam 
artimo kūną 
ir sielą, tikėdami 
tik savimi...

Tavo kančios kelyje 
suklupę nusidėjėliai 
ir šventieji, 
ir Budavonės kankiniai, 
ir Sibiro tremtiniai, 
su Tavimi prisikels 
Velykų rytą------
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Faustas Strolia diriguoja I Pasaulio lietuvių dainų šventėje 1994 m. 
Vilnius.

Muz. Faustas Strolia: įsipareigojau

- Jūs esate kilęs iš garsios 
muzikų šeimos. Be abejo, 
Jūsų tėvas kompozitorius 
Juozas Strolia turėjo Jums 
ir Jūsų broliams Vytautui 
bei Herkuliui daug įtakos. 
Malonėkite pasidalinti vai
kystės ryškesniais prisimini
mais.
- Tėvelis ir mamytė - Juozas 

ir Žentą Strolios abu turėjo di
delę įtaką mūsų - ypač dviejų 
jaunesnių sūnų — muzikiniam 
pasiruošimui. Kai, būdamas še
šiametis, pradėjau imti smuiko 
pamokas pas Povilą Matiuką 
Šiaulių Muzikos konservatori
joje, tėvelis man buvo didelis 
ramstis, o kai atsidūrėme Vo
kietijoje, net ir sunkiausiose 
sąlygose jis mane daug metų 
mokė ir smuiko, ir muzikos teo
rijos. Kai atsiradome Uchte 
pabėgėlių stovykloje, apie 1947 
m. gavome dovanų vaikišką pu
sinį smuiką, kurio galvutė buvo 
nulaužta. Tai tėvelis iš medžio 
išdrožė naują galvutę, priklija
vo ir tokiu smuiku mokė smui

• šv. Pranciškaus lietuvių parapijos lietuviška mokykla Indiana Harbor, IN.

Teresės ir Fausto Strolių šeima. Iš kairės sūnūs: Povilas-Kęstutis, Matas-Linas, Jonas-Vytenis ir To-

.Ateities atžalyno" orkestrėlis, vadovaujamas F. Strolios (1963 m.).

mas-Alglrdas. Lietuvos Vyčių choras su vadovu Faustu Strolia 1962 m. Čikagoje.

kuoti mūsų jaunesnį brolį Her
kulį. Įrodymui, kad tai nebuvo 
juokų darbas, norisi pažymėti, 
kad jau 1949 m. britų radijo 
stotis BBC dvylikametį bro
liuką iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklos iškvietė į Londoną ra
dijo transliacijai. O mamytė - 
Žentą Strolienė - buvo sudariu
si visą grupę lietuviukų - jų 
tarpe ir Herkulį, kuriuos mokė 
skambinti pianinu.

Tėvelis mane mokė harmoni
jos ir kontrapunkto pagrindų, 
ragino pačiam savarankiškai ' 
dirbti, ir to darbo niekad ne
apleisti. Todėl man įstojus į 
Popiežišką Bažnytinės muzikos 
institutą Romoje, o paskui į 
Čikagos Konservatorijos kole
giją, tie dalykai davėsi lengvai 
įsisavinami.

- Kas dar gyvenimo tėk
mėje svariai pasitarnavo, 
formuojant Jūsų veiklos 
principus?
- Laiko tėkmėje lemiamą 

reikšmę mano gyvenimo kelio 
pasirinkimui sudarė lietuviškos 

gimnazijos Vokietijoje - Hanau, 
Detmold ir ypač Uchte, kurią 
teko baigti. Pasišventusių idea
listų mokytojų dėka, ne tik iš
likau lietuviu, bet ir įsipa
reigojau pasitarnauti saviems 
broliams ir sesėms už tėvynės 
ribų.
- Pažįstame Jus, kaip 

plačios apimties muziką - 
kompozitorių, dirigentą, 
chorvedį, lituanistinių mo
kyklų dainų mokytoją. Iš vi
sos Jūsų muzikinės veiklos, 
kokia sritis Jums yra arti
miausiai širdžiai?
- Muzikinė apimtis susiklostė 

natūraliai - pagal reikalą: 
Wehnen stovykloje (Oldenburg 
i.O.) katalikams prireikė var
gonininko, kuris vadovautų ir 
chorui. Po kiek laiko to paties 
pageidavo ir evangelikai. Mie
lai patarnavau abiem parapi
jom, evangelikams dar atskirai 
dirbau ir su vadinamąja sekma
dienio mokykla. 1950 m. pabai
goje įstojau į amerikiečių armi
jai dirbusią Vytauto Didžiojo 
vardo lietuvių kuopą Bamberge 
(Bavarijoje). Nuo tada ligi pat 
1956 m. pabaigos, kada emigra
vau į JAV, kuopose dirbau su 
vyrų chorais ir mažesniais vyrų 
vienetais. Su koncertais pasi- 
rodėme Vasario 16-os gimnazi
joje, Heidelberg miesto salėje ir 
Memmingen bei Muenchen lie
tuviams. Dalyvavome Schlos- 
senburg koncentracijos stovyk
los (kur žuvo 2,480 lietuvių!)

pasitarnauti broliams ir sesėms
kalinių išlaisvinimo de
šimtmečio iškilmėse, o taip pat 
giedojome per amerikiečių kari
nę radijo stotį. Su kvartetu ir 
soliste Janina Liustikaite per 
14 dienų davėme 15 koncertų, 
aplankydami didžiuosius lietu
viškus telkinius šiaurinėje Vo
kietijoje ligi pat Danįjos sienos 
(Flensburgo). Mus globojo Vo
kietijos Lietuvių krašto valdyba 
ir kelionėje lydėjo lietuvybei 
nusipelnęs Mažosios Lietuvos 
veikėjas Erdmonas Simonaitis.

Atvykus į Ameriką, tik porą 
metų man buvo lemta dirbti lie
tuviškoje parapijoje - Indiana 
Harbor, Indianoje, kur teko ras
ti gerą bažnytinį chorą, vado- 

' vauti lituanistinei mokyklai ir 
turėti balsingą, labai veiklų 
vyrų oktetą.

Likusius 37-erius metus (ligi 
pensijos) dirbau pas amerikie
čius, - kaip vargonininkas, 
chorvedys ir muzikos mokytojas 
parapijinėse mokyklose, nes Či
kagos Konservatorįjos kolegi
joje buvau įgijęs magistro laips
nį muzikos pedagogikoje. Ilgai
niui suruošdavau metinius reli
ginius koncertus, įjungdamas 
prie suaugusiųjų choro ir mo
kyklos vaikus, ir pakviesdamas 
solistus ir 14 profesionalių as
menų orkestrą. Kai kada „tutti 
vietose” orkestrą papildydavau 
jaunučiais - neprofesionaliais 
muzikantais, taip suteikdamas 
progą ir jaunučiams išgyventi 
pasitenkinimą, skleidžiant mu
zikinį grožį.

Bet ir svetur dirbdamas, lie
tuviškos dirvos niekad neaplei

dau. Arti 25 metų dainų mo
kiau Čikagos aukštesniojoje li
tuanistinėje mokykloje. Kiek 
mažiau Dariaus ir Girėno, Ne
kalto Prasidėjimo parapijos ir 
Maironio (Lemonte) pradžios li
tuanistinėse mokyklose. Dvide
šimt penkerių metų vasaras 
teko praleisti, dirbant su lietu
višku jaunimu vasaros jaunimo 
stovyklose Dainavoje, „Nerin
goje”, Rakė ir berniukų sto
vykloje pas lietuvius tėvus ma
rijonus. Apie trejus metus dir
bau su Amerikoje gimusių lie
tuvių vaikais - „Ateities atža
lynu”, sudarydamas iš jų or
kestrą. Po penkerius metus dir
bau su Čikagos lietuvių opera 
ir „Dainavos” meno ansambliu, 
bet ypač arti širdies buvo jauni
mo choras ,Audra” ir studentų 
vokalinis ansamblis „Vaiva”, o 
taip pat trijų tuo metu didžiųjų 
lietuviškų Čikagos apylinkių li
tuanistiniai vaikų ansambliai 
Marąuette Parke, Brighton 
Parke ir Bridgeporte. Daugiau
sia dr. Leonido Rago pastangų 
dėka, buvo susidaręs gražus en
tuziastų lietuvių stygininkų 
būrelis - „Čikagos Lietuvių sty
ginis ansamblis”, kuriam vado
vavau apie septynerius metus.

Visad gėrėjausi Amerikoje gi
musių Lietuvos Vyčių veikla. 
Nuo 1960 m. buvau pakviestas 
vadovauti jų chorui. Čia ir gy
venimo palydovę susiradau. 
Norėdamas chorui užtikrinti il
gesnę ateitį, po 41 metų vado
vavimo džiaugiausi, suradęs 
jauną vadovę — Almą Preisaitie- 
nę, bet, jai dėl sveikatos pasi

už tėvynės ribų
šio choro ir vėltraukus, prie 

sugrįžau. (Šis choras, dalyvau
damas mano kiekviename reli
giniame koncerte amerikiečių 
parapijose, garsino tuo pačiu ir 
Lietuvos vardą, programose 
visur prisistatydamas kaip 
„Knights of Lithuania choir”.)

- Kaip sekėsi/sekasi išlai
kyti pusiausvyrą tarp kū
rybos ir Jūsų plačios vi
suomeninės veiklos? Ar lai
kotės kokios nors discipli
nos?
- Pusiausvyros mano gyve

nime kaip ir nebūta. Daryta 
pirmiausia, kas skubiausiai rei
kalinga. Pavyzdžiui, „Vaivos” 
vienetas statė miuziklus, ku
riems beveik visiems vertimus 
parašiau aš. Bevažiuojant arti 
20 mylių į repeticijas, buvo 
daug laiko persvarstyti, kaip 
žinomus angliškus tekstus iš
versti į lietuvių kalbą. Kai 
reikėdavo prie šviesoforo su
stabdyti automobilį, turėdavau 
laiko užrašyti ne vieną frazę, o 
prie geresnių sąlygų visados 
būna progų jas patobulinti. 
Niekad tekstų neverčiau pa
žodžiui, o vis sukau į lietuvišką 
„kiemą”, kad būtų mūsų šir
džiai arčiau, priimtiniau, o kar
tais ir juokingiau, pvz.: „Gau
sime kasdien laiškų ir iš BAL- 
Fo siuntinių, iš diplomatinės 
tarnybos patarimų visokių, ir iš 
VLIKo ir ALVUDo, Montessori 
ir mamos, bet nieks neatstos 

mums merginos! (There Is No- 
thin’ Likę a Dame).

Skaitydamas spaudoje pasi
rodžiusius eilėraščius, dažnai 
susigundydavau sukurti jiems 
muziką. Netrukus pradėjo mū
sų skautai ir skautės prašyti jų 
vienetams ar stovykloms dainų. 
Mielai pasitarnavau. Buvau 
skautų gražiai įvertintas ir ap
dovanotas.

Kadangi reikėjo išlaikyti šei
mą, kurioje sulaukėme keturių 
vaikučių, tai iš lietuviškos veik
los kiek ir prisidurdavau. Nors 
finansiškai tai kiek ir palengvi
no, šeimai buvo vis vien dalelė 
skriauda, nes mažai mane matė 
namuose! Tik kiek vėliau, kai 
vaikai pradėjo lankyti lituanis
tines mokyklas, teko ir man na
mie prisėsti, ir padėti jiems 
ruošti lituanistines pamokas. 
Bet ir čia negalime kalbėti apie 
balansą ar bet kokią discipliną, 
nes dažnokai ruošėme pamokas 
ligi vidurnakčio, po to, kai grįž
davau iš kitokių pareigų.

- Gal atskleistumėt pas
laptį, kaip ir kuomet apsilan
ko Jūsų muzikinės kūrybos 
mūza? Stipriai įtariame, ar 
tik ji kartu su Jumis negyve
na?
- Lietuvos Vyčiai kartą pa

reiškė norą Šiluvos apsireiški
mą paskleisti tarp lietuviškai 
nekalbančiųjų. Jau buvau nu
ėjęs miegoti. Staiga, lyg kieno 
pažadintas, atsikėliau ir ligi 
antros po vidurnakčio rašiau ir 
angliškus žodžius, ir muziką su 
akompanimentu giesmei į Šilu
vos Marįją. (Gyvenime niekad 
nebuvau rašęs anglų kalba 
eilių ir niekad, ką nors kurda
mas, neatsikeldavau iš miego. 
Todėl gal ir ne per drąsu many
ti, kad tai sukūriau pačios Ma
rijos paragintas.)

Šią giesmę Lietuvos Vyčiai 
yra paskleidę Amerikoje ir per 
internetą. Jau eilę metų jie gie
da ją savo metiniuose seimuose, 
susirinkę iš visų Amerikos pa
kraščių. Negana to, 2003 m. 
spalio 11 d. ją angliškai giedojo 
chorai mano kūrinių koncerte 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vil
niuje. Koncertu galiu vertai pa
sididžiuoti, nes jo rengėjai bu
vo Lietuvos Liaudies kultūros 
centras, Lietuvos Chorų sąjun
ga, Vilniaus Šv. Kazimiero 
bažnyčia ir Vilniaus Jėzuitų 
gimnazįja. Koncerte dalyvavo 9 
Vilniaus chorai.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Gilią vagą išvaręs muzikos 
baruose.

Prel. Mykolas Krupavičius 
mano atsiminimuose.
Dėl prel. Krupavičiaus 
įamžinimo projekto.

Buvimo religija: Robertui 
Keturakiui — 70.

Leidiniai.
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Poetas tautosakos ir
VLADAS KRIVICKAS

Kovo mėnesį Justinas Mar
cinkevičius šventė savo 75- 
metį. Rodos, jubiliejus pažymė
tas be pernelyg didelės pompas
tikos, tačiau pagarba rašytojui 
atiduota - pastaraisiais metais 
išleista keletas nauju J. Mar
cinkevičiaus poezijos knygų, o 
štai šiemet pasirodė paties 
kūrėjo autorizuota kūrybos 
rinktinė Amžino rūpesčio pieva, 
kurioje sudėta 1962-2004 me
tais sukurta poezįja.

Apie visa tai jau parašyta ne 
viena recenzija, tiesa, visos jos, 
bent iš pirmo žvilgsnio, atrodo 
mandagiai tvarkingos ar moks
liškai sausos. Rašymas apie 
Marcinkevičių apskritai yra 
rizikingas užsiėmimas, noromis 
nenoromis stumiantis kritiką 
nelengvo ir dažniausiai nelem
to pasirinkimo link: už ar prieš. 
Kita vertus, galbūt po kontro
versiškojo Makso Kempinskio 
straipsnio „Poetas Nr. 1, arba 
Atodūsis atlikus darbą” Šiaurės 
Atėnuose (2003 m. rugpjūčio 9 
d.) (kuris yra nemažiau tenden
cingas ir klaidingai argumen
tuotas, lygiai, kaip ir tų pačių 
fanatiškų poeto garbintojų) 
bent jau diskusija apie Marcin
kevičiaus kūrybą tapo labiau 
įmanoma. Nors, žinant nema
žos dalies Lietuvos visuomenės 
apverktiną tolerencijos lygį, 
gali būti, jog vis dar yra 
priešingai.

Po minėtojo M. Kempinskio 
straipsnio, būta ir ekstatiškų 
poeto gynimų, ir smulkių ar di
desnių pakeiksnojimų, ir viešų 
laiškų Šiaurės Atėnų redakcijai, 
ir visokiausių grūmojimų, 
graudenimų, ir net oficialių as
menų viešų „reakcijų”. Ko tuo
met pasigedau visose stovyk
lose (panašu, kad jų būta dau
giau nei dvi), tai racionalumo ir 
nuoširdaus noro suprasti ir 
įvertinti Marcinkevičiaus feno
meną. Tačiau visų pirma, 
pri(si)pažinimo, kad J. Marcin
kevičius buvo ir yra (patinka 
tai ar ne) žymiausias, popu
liariausias ir mėgstamiausias 
galbūt net visų laikų lietuvių 
poetas. Tik po to galima eiti to
liau ir analizuoti to priežastis 
ar juo labiau pasekmes, ko taip 
drąsiai ir pretenzingai ėmėsi 
M. Kempinskis.

Minint Marcinkevičiaus jubi
liejų, verta priminti štai ką. 
2002 m. Lietuvių rašytojų są
jungos narių suvažiavimo metu 
vyko apklausa, kurios rezulta
tais remiantis norėta sudaryti 
geriausių XX a. rašytojų dešim
tuką. Rezultatams paaiškėjus, 
tapo žinoma, kad sąrašo viršuje 
kolegų sprendimu atsidūrė 
Marcinkevičiaus pavardė. To
liau XX a. geriausių lietuvių 
poetų panteone išsirikiavo šie 
autoriai: Salomėja Nėris, Vin
cas Mykolaitis-Putinas, Vincas 
Krėvė—Mickevičius, Balys
Sruoga, Bernardas Brazdžionis, 
Maironis, Sigitas Geda, Vaiž
gantas ir Jonas Aistis.

Galima daug kalbėti apie 
tokių apklausų beprasmišku
mą, nereikšmingumą, neobjek
tyvumą ir panašiai, tačiau, 
mano manymu, reikia pagaliau 
liautis ignoruoti faktus, vėlgi 
nesileidžiant į gundančius pa- 
tinka-nepatinka, aukšta-žema 
žaidimus. Šį dešimtuką savo

Poetas Justinas Marcinkevičius.

noru ir jau laisvoje šalyje rinko 
nepriklausomos Lietuvos rašy
tojų sąjungos nariai. Jų, pa
brėžiu, niekas nevertė toje ap
klausoje dalyvauti. Bet kuris 
suvažiavimo dalyvis galėjo anke
tos nepildyti. Bet to, anketos 
buvo anoniminės. Labai dažnai, 
beje, skirtingų kartų ir lite
ratūrinių mokyklų poetai bei 
rašytojai ir nemažai literatū
rologų yra linkę akcentuoti, 
kad neva geriausi kritikai - 
patys rašytojai (tik ne savo 
kūrybos, žinoma). Taigi apsi
mesti, kad tokios apklausos re
zultatai nieko nereiškia, yra ne 
šiaip sau naivu, bet veidmai
niška ir tendencinga. Tuo, beje, 
buvo paneigtas ilgą laiką pro
paguotas mitas, kad Marcinke
vičius yra tik „liaudies”, „ma
sių”, žodžiu, neišmanėlių ir 
prastuomenės poetas. Kaip 
žinia, Rašytojų sąjungos nariai 
yra net ne vien rašytojai, bet ir 
literatūros tyrinėtojai, kritikai, 
vertėjai. Neteigiu, kad minėto
sios apklausos rezultatai nėra 
paradoksalūs ir stebinantys: vis 
dėlto pasisakyta stipriai - Mar
cinkevičių iškelti aukščiau už 
Maironį... Tai faktas, kurį ga
lima ir reikia analizuoti, bet 
įžūlu ir neteisinga ignoruoti jo 
egzistavimą.

Taip pat ir eilinių skaitytojų 
apklausose Marcinkevičius vi
suomet užėmė pačias aukš
čiausias vietas. Be to, Kempins
kio nusivylimui, net ir dabarti
nis jaunimas iki 20 metų, vis 
dar gali padeklamuoti bent vie
ną poeto eilėraštį dėl pa
prasčiausios priežasties: to rei
kalauja mokyklos programos.

Ir dar. Remiantis Lietuvos 
autorių teisių gynimo agen
tūros duomenimis, 2003-aisiais
J. Marcinkevičius buvo pats 
skaitomiausias rašytojas; Lietu
vos bibliotekose skaitytojai jo 
knygas skolinosi dažniausiai. 
Antroje vietoje - Romualdas 
Granauskas, trečioje - Jurga 

Mano įsitikinimu, nemaža poeto gerbėjų dalis 
jam gerokai pakenkė: isteriškų lituanisčių ar 
nevykusių dramatiškų skaitovų dėka, ilgainiui 

kai kas ir patį poetą ėmė tapatinti su 
reikšmingiausių jo gerbėjų minia

Ivanauskaitė. 2004-aisiais po
puliariausiųjų trejetukas pasi
keitė vietomis: pirmoje vietoje - 
J. Ivanauskaitė, antroje - R. 
Granauskas, trečioje - J. Mar
cinkevičius. Galiausiai, nepa
garba ne ti(e)k poetui, kiek vi
sai nepriklausomos Lietuvos 
valstybei yra mėginimas igno
ruoti faktą, kad 2001 m. poetas 
apdovanotas Lietuvos naciona
line literatūros ir meno premi
ja, o taip pat ir Baltijos asam
blėjos premija.

Atrodytų, pagrindo dideliems 
ginčams neturėtų būti: Marcin
kevičius yra geriausias Lietu
vos poetas, ir taškas, fine, kaip 
rašė Kempinskis. Štai čia gali
ma įžvelgti nuolatinį poeto 
gerbėjų ir kritikų nesusikal
bėjimą bei, drįsčiau teigti, chro
nišką nusikalbėjimą vien dėl to, 
kad painiojamos kertinės są
vokos, o ginčų objektas neretai 
iš viso pamirštamas.

Pirmiausia, ginčuose dėl 
Marcinkevičiaus kūrybos vertės 
neapsieinama be jo biografijos 
faktų vienokio ir kitokio verti
nimo. Kiek iš tiesų čia kaltas 
poetas, neseniai viename susiti
kime teisinęsis, kad jo biografi
ja tokia neįdomi”? Greičiausiai, 
ne taip jau ir daug. Marcin
kevičiaus atveju suveikė tie 
patys dėsniai, kurie veikia Hol- 
lywood įžymybių atveju: poetas 
didžiąją dalį sovietmečio ir, 
ypač pirmaisiais atsikuriančios 
nepriklausomybės metais, buvo 
viešas, aktyvus ir populiarus 
asmuo. Kaip teisingai yra pas
tebėjusi literatūrologė Donata 
Mitaitė, populiarumas turi savo 
kainą: poetas netruko įgyti ir 
gerbėjų, ir priešų. Atskiras 
klausimas, kiek jo gerbėjai jam 
padėjo, kiek trukdė? Šiaip ar 
taip, Marcinkevičius - ne Brad 
Pitt, kuris, prireikus, gali ap
sistatyti asmens sargybiniais. 
Tačiau net ir pastarasis nuolat 
kenčia ir nuo nepageidaujamo 
dėmesio, ir nuo vadinamųjų 
gerbėjų išpuolių.

populiariosios
kultūros kontinuume

«

SUGALVOJO MANE TOKĮ

Sugalvojo mane tokį: 
Šitaip -gražų, taip - negražų, 
Šitaip -gerą, taip - negerą, 
Šitaip - didelį, taip - mažą, 
Šitaip - linksmą, šitaip - liūdną, 
Šitaip -jauną, šitaip — seną, 
Dar gerai, kad man pridėjo 
Šitiek - paukščio, šitiek — medžio: 
Tai žaliuoju, tai siūbuoju, 
Tai, savy nutūpęs, čiulbu.

ŠIĄ NAKTĮ...

Šią naktį mintimis pabėgau nuo savęs, 
Pabėgau nuo daiktų, šaltų ir įkyrių. 
Žinojau, kad kažką turėsiu parsivest, 
Jaučiau, kad reikia rast kažką, ko neturiu.

Nes jau per žema tai, kas buvo aukšta. 
Nes jau per menka tai, kuo pats lig šiol buvai. 
Nes jau kiekvieną rytą, kiekvieną rytą auštant 
Tie patys horizontai ir laivai.

Ir taip kankinamai ilgiesi tolumų, 
Ir taip kankinamai ilgiesi aukštumų, 
Ir taip kankinamai be tolumų ramu, 
Ir taip kankinamai ramu be aukštumų.

SAPNAS

šią naktį sapnavau, jog tu mirei: 
Kažkur toli, atrodo, varpas gaudė, 
Visam name užgeso žiburiai, 
Ir širdį juodas nerimas suspaudė, 
Ir visas aš raudojimu virtau, 
Ir meilės žodžiai daužėsi krūtinėj - 
Lig šiol, deja, nepasakyti tau, 
Dabar jie buvo žodžiai paskutiniai. 
Aš parklupau po didele našta: 
Tai mano meilė, - tavo balsas tarė. 
Ir pajutau, kad meilė - net ir ta - 
Man dvigubai sunkesnė pasidarė.

Justinas Marcinkevičius

Mano įsitikinimu, nemaža 
poeto gerbėjų dalis jam gerokai 
pakenkė: isteriškų lituanisčių 
ar nevykusių dramatiškų skai
tovų dėka ilgainiui kai kas ir 
patį poetą ėmė tapatinti su 
rėksmingiausių jo gerbėjų mi
nia. Ir, beje, vidurinių mokyklų 
mokymo programų vizionieriai 
tai toleravo: niekam ne paslap
tis, kad ne vienoje mokykloje 
kitų rašytojų bei poetų sąskaita 
Marcinkevičius būdavo (o gal ir 
tebėra, to tiksliai nežinau) stu
dijuojamas kartais kone visus 
metus. Kempinskis tvirtino, 
kad „Marcinkevičiaus kūrybą 
susiurbėme su sovietinės švieti
mo sistemos pienu”, tačiau kuo 
čia dėtas poetas? Nepamenu 
fakto, kad Marcinkevičius kada 
nors į mokyklos programas 
būtų prašęsis, juolab į sovie
tinės, tad kartais atrodo, jog vi
sas pretenzįjas poetui dėl to, 
kad jo visur buvo tarsi per 
daug, reiktų peradresuoti, kad 
ir Švietimo bei mokslo ministe
rijai.

Kita vertus, nepaneigiama, 
kad Marcinkevičius, kaip ir 
daugelis kūrėjų, populiarumo, 
ar bent jau pripažinimo, troško. 
Teigiama, kad, dar būdamas 
gimnazistas, jis parašė pjesę 
mokinių vaidinimui apie kolū
kių kūrimąsi Lietuvoje. Toje 
pjesėje pasakojama, kaip varg
šai neva veržiasi į kolūkius, 
buožės kenkia, jaunimas nori 
naujoviškai gyventi, tačiau 

jiems neleidžia senimas ir pan. 
Vėliau, jau Dienoraštyje be 
datų, Marcinkevičius pats iro
nizavo: „Autorius dabar jau gali 
prisipažinti, kad jis tada ir pats 
tais kolūkiais netikėjo. Bet ėmė 
ir parašė - pasisekimo mat, 
garso panūdo”. D. Mitaitės tei
gimu, „tas populiarumas buvo 
konjunktūrinis (pjesė vaidina
ma gimnazijoje, miestelyje, 
tačiau pats autorius supranta 
parašęs netiesą). Visiškai su
prantama, kad pirmuosiuose 
Marcinkevičiaus eilėraščių rin
kiniuose nemaža konjunk
tūrinių eilėraščių apie Leniną, 
kolūkinio gyvenimo džiaugs
mus ar religijos žalą. Poetas de
biutavo 1955 m., kai tokia buvo 
knygos išleidimo kaina”.

Žinoma, negalima pamiršti ir 
to, kad buvo Lietuvoje tokių 
poetų, kurie konjunktūrinių 
eilių neleido, ir rašė, kaip sako
ma, „į stalčių”. Tačiau tai, ko 
gero, protingiausia būtų palikti 
pačių kūrėjų sąžinei. Kaip ir tą 
faktą, jog apysaką Pušis, kuri 
juokėsi, labai panašios dvasios 
ir tematikos, kaip ir minėtoji 
pjesė, Marcinkevičius taip pat 
greičiausiai parašė siekdamas 
populiarumo, galbūt, kaip yra 
teigęs Marcelįjus Martinaitis, 
ir šiek tiek gelbėdamas savo 
kailį. Be abejo, faktas, kad ra
šytojas pasinaudojo KGB iš
gauta medžiaga, garbės žy
miausiam lietuvių poetui neda
ro. Tačiau į sąžinės ir moralės 

reikalus literatūros kritikams 
lyg ir nederėtų painiotis - ar 
visi jie tokie jau nenuo
dėmingi?

Grįžtant prie vis dar neblės
tančio Marcinkevičiaus popu
liarumo, reikia pastebėti tai, 
kad, mėginant analizuoti poeto 
fenomeną, iki šiol painiojamos 
kelios reikšmingos sąvokos, to
kios kaip populiarioji kultūra, 
masinė kultūra, literatūrinė bei 
išliekamoji vertė. Įtariu, kad 
netgi Rašytojų sąjungos apklau
sos metu klausimas anketoje, 
kur prašoma išvardinti 10 
pačių geriausių XX a. Lietuvos 
poetų, buvo suformuluotas vie
na turint galvoje, tačiau rašant 
visai ką kita. Kitaip tariant, an
ketos rengėjai, ko gero, norėjo 
išsiaiškinti populiariausius Lie
tuvos poetus, o ne geriausius. 
Tik taip suprantant šią anketą, 
jos rezultatus galima normaliai 
suvokti ir vertinti.

Tačiau tai, kad Marcinke
vičius yra populiariausias poe
tas Lietuvoje, jokiems vertinto
jams dar nesuteikia teisės 
lengva ranka jo nurašyti į ma
sinės kultūros pragarus, tarsi 
kokius bulvių traškučius. Ma
sinės kultūros menas dažniau
siai siejamas su „prasto skonio”, 
lengvai dutyikuojamu ir visur 
esančiu šlamštu. Marcinkevi
čiaus poezįja paprasčiausiai ne
atitinka tokių kriterijų: jo eilės 
nerašomos nei ant troleibusų 
šonų, nei penkis kartus per 
dieną neskaitomos per televi- 
zįją, juo labiau paties poeto at
vaizdas nesipuikuoja reklami
niuose stenduose. Marcinkevi
čiaus poezijos dar, rodos, ne
skanduoja paaugliai, o net ir 
pagyvenusios kaimo moterėlės, 
greičiausiai, dažnai įsijungia 
kokį „Dviračio šou”, negu 
susėda vakare Marcinkevičiaus 
eilių skaityti.

Kartais atrodo, kad sąvokų ir 
jų prasmių painiojimas Lietu
voje tampa vertinimo kriterijų 
pamatu. Šiemet, prieš Oskarų 
įteikimo ceremoniją, viena ame
rikiečių kino kritikė, žur
nalistės paklausta, kodėl Oska
rai nuolat taiko į „masių” skonį 
ir niekada nepremijuoja „tikrai 
meniškų” filmų, atsakė: „bet 
juk tam yra nekomercinio kino 
festivaliai, Oskarai ir yra skirti 
plačiajai publikai!” Tuo tarpu 
susidaro įspūdis, kad Lietuvoje 
įtakinga šiuolaikinį, madingą 
nekomercinį (underground) me
ną propaguojanti literatų bei 
kritikų grupė įsigudrino „un
derground” kriterijus taikyti 
„mainstream” menui. Bet juk 
tokiu būdu ir pagrindinė kul
tūra, ir subkultūros praranda 
savo tapatybę.

Marcinkevičiaus populiarumo 
tuo tarpu nepaneigsi, tačiau 
vien dėl to, kad jis išlaiko savo 
pupuliarumą, nuneigti visos 
kūrybos, taip pat neatrodo ra
cionalu. Juolab, kad pats poetas 
visuomet to ir siekė - būti 
mėgstamas, mylimas ir supran
tamas. Štai čia galima grįžti ir 
prie išliekamosios vertės prob
lemos, kuri daug kuo siejasi su 
populiarumu ir suprantamu
mu. Akivaizdu, kad Marcinke

vičiaus kūrybinė programa vi
suomet orientavosi į supranta
mumą. Sovietmečiu dėl to ji 
niekuomet nebuvo per daug nu
tolusi nuo socrealizmo progra
mos, nors su pastarąja niekada 
ir nesutapo. Marcinkevičiui vi
suomet buvo svetimos inovaci
jos, jis ne kartą yra pasisakęs 
prieš modernizmo estetiką. Šia 
prasme jis yra vienas konserva
tyviausių lietuvių poetų, vi
suomet orientavęsis į, anot D. 
Mitaitės, „nekonfliktišką patri
archalinę kaimo kultūrą”.

Ne veltui pagrindinis poeto 
kūrybos šaltinis yra tautosaka 
- pastoviausias savo prigimtimi 
ir savybėmis nacionalinės kul
tūros klodas. Sąmoningai Mar
cinkevičiaus kūryboje iš tauto
sakos atėję simboliai nėra kaip 
nors radikaliai transformuoja
mi, bet pateikiami taip, kad 
skaitytojas - dažniausiai - iš
eivis iš kaimo, niekada tikru 
miestiečiu netapęs buvęs kai
mietis - juos lengvai atpažintų. 
Kitaip sakant, duona Marcinker 
vičiaus kūryboje ir yra. duona, 
kamanos - kamanos. Kažin 
kokių semantikos gudrybių čią 
nerasime - toks jau šios poezii 
jos tikslas.
-----------------------------------------r ... . ^ •

Kad Marcinkevičius 
yra populiariausias 
poetas Lietuvoje, 
vertintojams dar 

nesuteikia teisės jo 
nurašyti į masinės 
kultūros pragarus

Pasak literatūros mokslinin
kų Peter Narvez ir Martin La-: 
be, folkloras ir vėlesnioji popu-i 
lianoj i kultūra sudaro tam tik
rą kontinuumą. Būtent jame ir 
atsiduria Marcinkevičius: mini-Į 
malus kiekis inovacijos, mak-! 
simalus kiekis atpažįstamų, 
jaudinančių ženklų produkavi
mo. Tad vienintelė abejonė,; 
kurią galima drąsiai, nors ir', 
spekuliatyviai, iškelti: ar tokia 
strategija pasiteisins išlieka
mosios vertės prasme. Žvel-' 
giant atgal, netgi konservaty-, 
vioje ir tam tikra prasme atsi-' 
likusioje lietuvių literatūroje! 
galiausiai išliko didieji inovato- 
riai: Donelaitis, Maironis, Že
maitė, Baranauskas. Tačiau kol 
kas Marcinkevičius tebėra po
puliariausias lietuvių poetas, 
net ir sulaukęs 75-erių. Visi, 
mėginantys tai paneigti, pra
leidžia gerą progą patylėti.

TURINYS
I
I 
I

J. Marcinkevičiaus 
sukaktis.

I

I

Fotopasakojimas apie 
lietuvius Amerikoje.

I

VIII Dainų šventės
temomis. „Pavasario vėjas” '.
Čikagoje.
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Dail. P. Kanto sugrįžimas.
Leidiniai.
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Jonas Paulius II: visa jungiančios 
kBTŲTISa. smakas asmenybės paslaptis

Kai 1981 m. atentato metu 
popiežius Jonas Paulius II buvo 
peršautas, kulka vos nesužeidė 
iš širdies į kūną kraują paduo- 
dančios arterijos. Jei ji būtų bu
vus pažeista, jis būtų praradęs 
daug kraujo ir nebūtų ligoninės 
pasiekęs gyvas. Atsipeikėjus jį 
apšvietė įžvalga: ta diena buvo 
gegužės 13, t.y. Švč. Marijos 
Fatimoje apsireiškimo sukak
ties diena - Švč. Marija išgel
bėjo jo gyvybę. Jis buvo Jai pa
siaukojęs: jo šūkis buvo „totus 
Tuus” (visiškai Tavo). Pasvei
kęs aplankė Fatimą ir padė
kojo Dievui ir Švč. Marijai. Jo 
išvada: „Niekas neįvyksta atsi
tiktinai. Visi įvykiai turi pras- 
mę .

Toks šio, tuomet popiežiaus 
darbą vos pradėjusio, asmens 
galvojimas, aiškinantis faktus 
žemėje dangiškos prasmės švie
sa. Jam nei nežinant, prieš akis 
jo dar laukė daugiau kaip 20 
metų. 61 metai jau buvo praėję,
- metai, kuriais, jam irgi ne
žinant, jis buvo ruošiamas šiam 
atsakingam darbui - vadovauti 
Kristaus Bendrijai.

Gyvenimo pradžia

Busimasis popiežius gimė 
1920 metais pietų Lenkijoje. Jo 
tėvas buvo Austrijos-Vengrijos 
imperijos karininkas, o motina
- minima kaip lietuvių kilmės. 
Karolis buvo vos 8 metų, kai 
mirė mama. Tėvas, likęs vie

popiežius Jonas Paulius n.

nas, auklėjo sūnų: įdiegė nuo
širdų pamaldumą ir pomėgį 
skaityti.

Vidurinėje mokykloje Karolis 
pateko teatro teoretiko ir prak
tiko įtakon ir labai pamėgo vai
dinti. Netrukus pradėjo rašy
ti eiles ir prozą, tekstus vaidi
nimams. 1939 metais baigė 
gimnaziją. Atlikęs trumpą kari
nio apmokymo tarnybą, įstojo į 
universitetą filologinėms studi
joms. Tais pačiais metais mirė 
tėvas, ir naciai užėmė Lenkiją. 
Lenkų karinės tarnybos jam 
taip ir neteko panaudoti, bet jis 
įsitraukė į kultūrinio pogrin
džio veiklą: su kitais ruošdavo 
teatro spektaklius savo bute 
pusrūsyje. Teko dirbti akmenų 
skaldykloje (1940) ir cheminių 
gaminių fabrike (1941).

Jaunas rasdavo laiko ir spor
tui. Plaukiojo baidare - dalyva
vo net tarptautinėse varžybose. 
Lipdavo į kalnus. Žiemą slidi
nėdavo. Visa tai darydavo su 
kitais. Kai tapo kunigu, tokias 
iškylas su jaunimu visada lydė
davo religiniai pasikalbėjimai. 
Neretai ant kranto apversta 
baidarė tapdavo altoriumi, o 
sukryžiuoti irklai - kryžiumi.

Rapsodijos teatras

Lankant gimnaziją Vadoviče, 
Karoliui didelę įtaką padarė is
torijos dėstytojas ir teatro di
rektorius Mečislov Kotlarčik. 
Karolis įsijungė į jo vadovau

jamą „žodžio teatrą”. Žodžiai 
turi jėgą ne tik išreikšti pras
mę, bet ir iššaukti jausmus. Ak
torius, savęs atsižadėdamas, pa
sisavindamas ir išreikšdamas 
žodžius, sukuria intymų ryšį su 
žiūrovais, jiems perduoda žo
džių prasmę ir jausmus. Jo 
tikslas scenoje - ne tiek perduo
ti išorinį veiksmą, kiek paveikti 
žiūrovo sąmonę. Karoliui tai 
buvo pradinė patirtis, kuri 
vėliau jį nuvedė į psichologijai 
atvirą fenomenologiją ir egzis
tencinį išgyvenimą.

Karolis vaidino, bet, kai gru
pei pritrūko tinkamų vaidi
nimų, ėmė juos kurti. Pirmąjį 
(dramatinę poemą „Dovydas”) 
jis parašė būdamas 19 metų. 
Dvidešimtmetis parašė biblinę 
pjesę „Jobas”. Žiauri vokiečių 
okupacija ir karo vaizdai jį pa
kreipė dar kita rimtesne gyve
nimo linkme: vokiečiams tebe
šeimininkaujant Lenkijoje, jis 
pradėjo lankyti slaptą semina
riją, ruoštis kunigystėn Kroku
vos arkivyskupo Sapiehos glo
boje, arkivyskupuos pastate.

Tačiau rašymui ir vėliau ras
davo laiko. Vaidinimais spren
dė konfliktą, kokias vertybes 
pasirinkti: „Mūsų Dievo brolio” 
dramoje (1945) svarstė, kam 
galutinai pasišvęsti: konfliktą 
išsprendė pasišventimu kitų 
gėriui - kultūros perkeitimu. 
Poetinėje meditacįjoje, pavadin
toje Juvelyrine parduotuve (iš
spausdinta 1960), sprendė susi
tuokusiųjų gyvenime pasitai
kančių konfliktų priežastis, 
sunkumus ir prasmę.

Pasaulėžiūrinis 
formavimas

1940 m., vokiečių okupacijos 
metu daug kunigų buvo areš
tuojami ir išsiunčiami į koncen
tracijos stovyklas arba net nu
žudomi, pavyzdžiui, Debnikio 
parapijoje, kurioje lankėsi ir 20 
m. turįs Karolis, 7 kunigai 
buvo išvežti. Stokojant kunigų, 
aktyviai veikė pasaulietis Tyra- 
nauskis, kuris skaitė šv. Jono 
nuo Kryžiaus, šv. Teresės iš 
Avilos ir šv. Teresės iš Lissieux 
raštus ir sugebėjo pritaikyti 
psichologijos žinias sau bei ki
tiems. Aplink save jis būrė jau
nus vyrus, su jais diskutavo 
tikėjimo klausimais ir organiza
vo gyvojo rožinio grupes. Šis 
pasaulietis nukreipė Karolį pa
galvoti apie karmelitų vienuo
lyną. Nors į vienuolyną neįsto
jo, bet karmelitų kontempliaty- 
vinis dvasingumas taip ir liko 
su juo. O toji Tyranauskio įtaka 
atpažįstama ir šiais faktais: 
savo jaunų dienų pirmąjį 
straipsnį, pavadintą „Apostol”, 
jis parašė apie Tyranauskį, o 
vėliau teologuos daktaro diplo
miniam darbui pasirinko temą 
„Tikėjimo doktrina pagal šv. 
Joną nuo Kryžiaus”. Rožinis 
liko su juo visą gyvenimą, kaip 
pamėgtas jo ir kitiems reko
menduojamas pamaldumas.

Ruošdamasis kunigystei, jis 
studįjavo filosofuos ir teologuos 
mokslus. Čia jis persiėmė šv. 
Tomo Akviniečio mintimis, ta
čiau jas modifikavo dviem filo
sofinėmis, į modernių laikų pro
blemas atsiliepiančiomis, kryp
timis: 1) Max Scheler dėmesiu 

išgyvenimams bei vertei, ir 2) 
personalizmu, Emmanuel Mou- 
nier, Gabriel Marcei ir kitų 
prancūzų filosofų dėmesiu as
meniui. Asmuo ir vertė (laisvė, 
meilė ir atsakomybė) jam liko 
dėmesio centre kūryboje, pasto- 
racįjoje ir gyvenime.

Susikaupimas ir ryšys

Dvi žmogiškos savybės bran
dino ir praturtino Karolio as
menybę: tai susikaupimas sa
vyje ir ryšys su kitais. Tėvo 
skiepytas pomėgis skaityti, o po 
to - permąstyti, buvo papildy
tas ryšiais su kitais: besidomįs 
kitais, ištikimas tiems, su ku
riais jį sieja pažintis ar drau
gystė, tiek su vyrais, tiek su 
moterimis. Tuo pasižymėjo jau
nystėje, paskui - tapęs kunigu, 
vyskupu ir net popiežiumi. Juo 
toliau, tuo labiau praplėtė savo 
akiratį domėjimusi bei rūpesčiu 
kitais. Rūpestis individais iš
siplėtė į patriotinį rūpestį savo 
tauta (nacių okupacijoje, vėliau 
- komunistų valdžioje) ir į 
krikščionišką rūpestį parapįja, 
vyskupija, Bažnyčia ir visa 
žmonįja.

Dalos

Naudinga žinoti šias datas, 
kuriomis Karolis Wojtyla, nei 
nežinodamas, ruošėsi savo atei
ties darbui. 1942 m. apsispren
džia ir pradeda lankyti slaptą 
seminariją, ruošdamasis kuni
gystėn. Kunigu jis įšventina
mas 1946 m. Tuoj pasiunčiamas 
į Angelicum universitetą Ro
moje studijuoti teologijos. Teo
logijos daktaratą įgyja 1948 m. 
Trumpai pasiunčiamas į Pran
cūziją susipažinti su katalikiš
kojo jaunimo veikla, o toliau - 
studijuoti, kad įgytų antrą dak
taratą filosofijos srityje. Nors 
Wojtyla troško pastoracinio 
darbo, tačiau jo arkivyskupas 
Sapieha norėjo, kad jis atsidėtų 
akademiniam darbui. Net dar 
neįgijęs filosofijos doktorato, 
Wojtyla paskiriamas dėstyti fi
losofiją Lublino katalikų uni
versitete 1954 m. Studijas tu
rėjo nutraukti, nes 1958 m. ski
riamas būti pagalbiniu vysku
pu Krokuvos arkivyskupijoje. 
Tą žinią jis gavo su jaunimu 
atostogaudamas ir plaukioda
mas baidarėmis. Sutiko, tik 
prašė, kad galėtų užbaigti iš
kylą, kad draugams netektų jos 
irgi nutraukti. 1963 m. jis ski
riamas Krokuvos arkivyskupu, 
o 1967 m. pakeliamas į kardino
lus.

Tame laikotarpyje buvo pa
ruoštos ir išspausdintos dvi 
svarbios jo knygos: Meili ir at
sakomybė (1960) ir pats svar
biausias jo filosofinis veikalas 
Asmuo ir veiksmas (1969).

Filosofija ir poezija

Ką Wojtyla rašė, tai buvo ak
tualu ir gyvenimiška, ne tik 
jam pačiam, bet ir kitiems. Jo 
pirmoji filosofinė knyga - Meilė 
ir atsakomybė. Tai knygoje įkū
nytas jo, jo kartos draugų ir 
draugių rūpestis apie vyro ir 
moters meilę. Tos meilės pras
mę, tikslą ir gelmę jis rado Die
vo apreiškime apie pirmąją 

žmonių porą: „Jis sukūrė 
žmogų pagal savo panašumą, 
vyrą ir moterį sukūrė Jis” (Pr 
1, 27). Abiejų kilnumas, abiejų 
lygybė, abiejų viens kito papil
dymas, abiems Kūrėjo suteiktas 
tikslas su Juo tęsti kūrybos 
darbą - perduoti gyvybę vai
kams. Tai vaisinga ir atsakinga 
meilė.

Idėjoms Karolis ieškojo vaiz
dinės išraiškos. Pasirinkdavo 
poeziją arba teatrą. Meilės ir 
atsakomybės idėjai jis tuo laiku 
sukūrė poemą „Juvelyrinė par
duotuvė”, kurioje vaizduoja tris 
žmonių poras. Viena pora netu
ri pakankamai laiko, kad jų 
meilė subręstų: vyras žūva ka
re. Kita pora turi daug laiko: 
bet to laiko nesugeba panaudo
ti. Jie vienas kitam nusibosta, o 
jų meilė nebręsta. Pirmosios po
ros sūnus susituokia su antros 
poros dukra. Į santuoką at
sineša iš savo tėvų paveldėtas 
problemas, trūkumus, bet taip 
pat ir jų ryšyje kilusį norą tas 
problemas spręsti. Tos pastan
gos jiems padeda, nors ir per 
kliūtis, bręsti. Šios poemos pa
vadinimas yra kilęs iš vieno 
epizodo. Žmona iš antrosios po
ros, praradusi bet kokią viltį ir 
kantrybę dėl vyro, bandė savo 
vedybinį žiedą parduoti juvely
rinėje krautuvėje. Jos savinin
kas tą žiedą bandė pasverti, bet 
atsisakė jį pirkti, sakydamas:

Šis žiedas nieko nesverta (...) 
Matyt, jūsų vyras dar gyvas. 
Tuo atveju nei vienas iš jūsų 

žiedų, 
imant atskirai, nieko nesvers, 

bet tik abu...
Mano svarstyklės turi šią 

savybę, 
kad jos nepasveria metalo, 
o tik visą žmogaus būtybę ir 

likimą.

Asmuo ir veiksmas

Wojtyla, tuomet jau kardino
las ir Krokuvos arkivyskupas, 
1968 m. laiške jėzuitui teologui 
Henri de Lubec rašė: „Aš pa
švenčiu savo labai retas, laisvas 
valandėles darbui, kuris mano 
širdžiai yra toks mielas, pa
švęstas metafizinei asmens 
reikšmei ir paslapčiai (...) Mū
sų laikų blogis pirmoje vietoje 
yra savotiška kiekvieno žmo- 
gaus-asmens pamatinių jo ypa
tumų degradacija, tiesiog jo su- 
trupėjimas į dulkes”. Pagal jį, 
tai ne tiek iš moralės, kiek iš 
pasaulėžiūros, ypač iš ateizmo, 
kylantis blogis. Tad jam prie
šintis visų pirma reikia tiksliu 
žmogaus, kaip asmens, ontolo
giniu būties apibūdinimu. Šių 
pastangų vaisius, jo rimčiausia 
filosofinė studija Asmuo ir 
veiksmas buvo užbaigta ir iš
spausdinta 1969 m.

Autorius šiai studijai panau
doja ir fenomenologijos metodą 
(pradeda nuo patirties), ir 
Scheler vertės filosofiją, ir to
mizmo metafiziką (nors ne tie
siogiai, trečioje dalyje svarsto
ma ir žmogaus siela). Pirmoje 
dalyje jis analizuoja asmens są
monės pagrindinę patirtį, bū
tent pąjautimą ir patirtį vertės; 
per refleksįją asmuo atpažįsta, 
kad tai jame „neatsitinka” pasy

viai laikantis, bet kad jis pats 
yra tos vertės pąjautimo ir pa
tirties priežastis. Antra, jis ap
sisprendžia pagal tą vertės pa
žinimą, suvokia save patį esant 
apsisprendėju; trečia, jis suvo
kia, kad tą veiksmą jis atlieka, 
kaip vientisa būtybė, kūnu ir 
psichika; ketvirta pagaliau ap
sisprendimuose gali dalyvauti 
ir daugiau asmenų. Toks dau
gelio vienodas apsisprendimas 
gali būti solidarumo reikalas, 
bet kai kurie asmenys gali likti 
arba viename kraštutinume 
(nuo visų kitų nutolusiu atoku
mu, individualizmu), arba kita
me (prie kitų prisiplakusiu 
konformizmu). Abiejuose kraš
tutinumuose tikrai sąmoningai 
nedalyvaujama bendro gėrio 
siekime. Individualistas išlaiko 
savo „laisvę”, nepriklausyda
mas. Konformistas „priklauso” 
grupei, bet praranda apsispren
dimo laisvę. Bendruomenė yra 
vieta, kur laisvi žmonės renka
si kartu veikti bendram, gėriui: 
sąmoningai dalyvaudami apsi
sprendime su kitais asmenimis, 
siejasi su kitais, bet ir lieka 
laisvi. Solidarumas tinka ir 
tautai, ir krikščioniškai Bendri
jai. Čia - filosofinis pagrindas 
vėliau Lenkijoje kilusiam soli
darumo sąjūdžiui.

Pagrindinė Asmens ir veiks
mo idėja yra ši: savo veikimu 
asmuo apreiškia save. Ir šioms 
idėjoms Wojtyla rado žodžio 
meno išraišką poezijoje. Imame 
vieną pavyzdį, ne laisvai, bet iš 
reikalo dirbančio ginklų fabriko 
darbininko monologą. Jis yra 
vienas tų, kurie nenorėdami 
neša „kryžių”. Visas eilėraščių 
rinkinys yra pavadintas Kire- 
niečio profiliai:

Aš tik suku sraigtus,
sulituoju 

naikinimo dalis, 
niekad nesuvokdamas

visumos 
nei žmogaus dalios.
Galėčiau daryti kitaip
(bet ar dalys būtų išleistos?) 
prisidėdamas prie 

pašventinto darbo, 
kurio niekas neištrintų 

veiksmu 
nei meluota kalba.
Nors tai, ką padarau, nėra 

gera, 
pasaulio blogis - ne mano 

darbas.
Tačiau ar to gana?

Šiame monologe - svetimu
mo, nepritapimo, sistemoje ne
išvengiamo konformizmo tema. 
Kaip toli nuo solidarumo dar
nioje bendruomenėje?!

II Vatikano susirinkime

Prasidedant antrajam Baž
nyčios susirinkimui 1962 m., 
Karolis Wojtyla jau buvo Kro
kuvos administratorius, vysku
pas, dukart teologijos mokslų 
daktaras, filosofijos ir teologijos 
profesorius, mokantis keletą 
kalbų. Dar prieš prasidedant 
šiam Bažnyčios suvažiavimui, 
jis Vatikanui pasiuntė praneši
mą, apie humanizmo krizę pa
saulyje. Susirinkimui vykstant, 
jis tapo dažnu kalbėtoju Lenki
jos vyskupų vardu. Jo temos:

f 1

Bažnyčios esmė, Bažnyčia mo- 
demiajame pasaulyje, pasaulie
čių pašaukimas, Dievo apreiš
kimas, liturginė reforma, religi
nė laisvė, ateizmas. Susirinki
mo dokumentuose yra jo pa
teiktų idėjų, bet jis buvo vienas 
tų, kurie pakeitė viso suvažia
vimo dokumentų toną: ne dog
matiškai mokyti, bet beveik 
sokratiškai ieškoti problemų 
sprendimo. Jam taip aktyviai 
dalyvaujant, Bažnyčios hierar- 
chai spėjo jį gerai įsidėmėti.

Susirinkimui tebevykstant, 
1963 m. jis buvo paskirtas Kro
kuvos arkivyskupu. Visame ta
me veiklos rate jis rado dar lai
ko žvelgti į šį Bažnyčios su
sirinkimą poetiniu žvilgsniu. 
1963 m. buvo išspausdintas jo 
eilėraščių ciklas Bažnyčia. Ci
tuoju ištrauką:

Šioj vietoj mūsų kojos 
susitinka su žeme.
Čia daug sienų, daug 

kolonadų... 
tačiau nepasimetame.
Petrai, tu grindinys 
ir kiti gali vaikščioti ant 

tavęs, 
nežinodami kurlink jie eina. 
Kreipi jų žingsnius.
Uola - grindinys
šios didžios šventyklos.
Kryžius - ganykla.

Po Bažnyčios susirinkimo jis 
išleido knygą apie Bažnyčios at
sinaujinimą ir stengėsi savo ar
kivyskupijoje įgyvendinti Susi
rinkimo nutarimus. 1967 m. jis 
pakeliamas į kardinolus. Pra
bėga dar vienuolika metų ir jis 
išrenkamas popiežiumi. Bažny
čiai reikėjo tokio, kaip jis. II 
Vatikano susirinkime kalbėda
mas apie Bažnyčią moderniame 
pasaulyje jis atkreipė daugelio 
dėmesį. Pagaliau tai buvo ir 
Dievo Apvaizdos reikalas. Te
mos, kuriomis jis pats kalbėjo 
Susirinkime ir kurios buvo įra
šytos į Susirinkimo dokumen
tus, tapo jo popiežiškos veiklos 
gairėmis.

Nauji vėjai Vatikane

Didžiulė naujiena. Naujas po
piežius. Ne italas, bet lenkas. 
Ne diplomatas, bet ganytojas. 
Nesusipažinęs su Vatikano pro
cedūromis. Vatikanui sveti
mas... Nelengva buvo pradžia. 
Reikėjo rasti bendrą kalbą, de
rintis tiek jam, tiek Vatikano 
viršūnėje esantiems. Kai ku
riuos jis paliko Vatikane. Kai 
kuriuos anksčiau ar vėliau pa
keitė. Paliko Casaroli generali
niu sekretoriumi.

Nukelta į 4 psl.
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TURINYS
Popiežiaus asmenybė.

Vėl aidės Aldonos 
Stempužienės dainos.

Violeta Urmana New 
York „Met”. Operų 
pasaulyje pasidairius.

P. Gerlikienės kūryba.
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Bažnyčios atnaujinimas

Bažnyčios atnaujinimą, pra
dėtą II Vatikano susirinkime, 
Jonas Paulius II tęsė toliau. Jis 
tai vykdė keliais frontais. 
Nemaža dalimi jis tikėjosi tai 
atlikti - ar bent pažadinti - lan
kydamas katalikiškus kraštus. 
Kiekvienam kraštui jis galėjo 
pasakyti kažką ypatinga, to 
krašto žmonėms tame istorijos 
tarpsnyje. Taip, pavyzdžiui, Lie
tuvos žmonėms, neseniai išsi
laisvinusiems iš sovietų val
džios jungo, jis kalbėjo temomis 
apie reikalą apsivalyti ir nu
rodė, ką jie gali rasti katalikų 
tikėjime ir pačiame Kristuje. 
Pradiniuose vizituose Lenkijoje 
jis kvėpė laisvės norą ir at- 
sirėmimą į katalikų tikėjimą, o 
vėliau, jau išsilaisvinus, nurodė 
10 Dievo įstatymų, kaip įgytą 
laisvę tinkamai panaudoti.

Dar didesnės pastangos su
telktos apskritai į visos Bažny
čios atnaujinimą. Tam pasitar
navo: 1. jo skelbiamos encikli
kos ir kiti raštai; 2. bendro 
pobūdžio planuojami įvykiai ir 
3. Bažnyčios struktūroje atski
ras sritis stiprinančios pastan
gos.

Enciklikų tikslas buvo kaip 
tik šis: atkreipti Bažnyčios dė
mesį į svarbią sritį ir sudaryti 
gaires laikysenai ar veiklai. 
Dvasiniam atsinaujinimui, ypač 
tiko teologinės-pastoracinės en
ciklikos. Popiežius nurodydavo 
teologinę Tikrovės gelmę: Jė
zaus Kristaus tapimas žmogu
mi (Redemptor hominis), Jėzuje 
Kristuje apsireiškiąs Dievo Tė
vo gailestingumas žmonėms 
(Dives in misericordia), Švento
sios Dvasios veikla Bažnyčioje 
(Dominum et viviflcantem), švč. 
Marijos vaidmuo žmonėms (Re- 
dempferis mater), Jėzaus veiks
mingas pasilikimas Bažnyčioje 
(Eucharistia de Ecclesia).

Planuojami įvykiai Pamal
dumui žadinti popiežius skelbė 
visuotinai Bažnyčiai taikomus 
metus, kad jie būtų atitinka
mai minimi ir švenčiami: pvz. 
Šventieji atgailos metai, Mari
jos metai, Rožinio metai, Eucha
ristijos metai, o, žinoma, patys 
svarbiausi buvo Dievo Sūnaus 
gimimo jubiliejiniai metai 
(2000) su trijų metų pasiruo
šimu.

Stiprinamos Bažnyčios 
struktūros. Omenyje čia tu
rime tas Bažnyčios sritis, kurios 
buvo reikalingoš atitinkamų re
formų, pritaikymo šiems lai
kams, pavyzdžiui: naujasis Baž
nyčios katekizmas suaugusiems

TURINYS
Popiežiaus asmenybės 
paslaptis (tęsinys).

Menas iš prigimties yra 
laisvas.

ALGS suvažiavimas.

Paminėtas rašytojos 
šimtmetis. Ledai 
pralaužti. Mare Chagall 
„Amerikos langai”.

(1992), naujas Bažnyčios įsta
tymų kanonas (1983), kunigų 
tinkamesnis ruošimas seminari
jose, katalikų universitetų išlai
kymas katalikiškais, parapijų 
dvasinis atnaujinimas ir kt.

Vyskupų kolegiškumas

Praeityje Katalikų Bažnyčią 
buvo stipriai paveikęs centrinis 
valdymas, t.y. visa valdymo sis
tema - pagal anuometinį mo
narchinį modelį. Keičiantis lai
kams, monarchuos buvo pa
keistos demokratinėmis respub
likomis. Savo Bendriją steigda
mas, Jėzus išaukštino apaš
talus (vyskupus), o iš jų tarpo 
išskyrė apaštalą Petrą (po
piežių). Toks tvarkymas sutei
kia tam tikro lankstumo: gali
ma turėti monarchinį, bet gali
ma turėti ir kolegišką, daugiau 
demokratinį. II Vatikano susi
rinkimas pasisakė gan aiškiai: 
išlaikant popiežiaus primatą, 
naudoti - vyskupų kolegiškumą 
(pasisakoma ir už pasauliečių 
įnašą). Pats Karolis Wojtyla 
pasisakė už vyskupų kolegišku
mą. Tad ged pati didžiausia kri
tika jam yra nukreipta į tai, 
kad jis to didesnio demokra
tiškumo - ar bent vyskupų kole- 
giškumo - savo popiežiavimo 
metu pakankamai neįvedė, bet 
išlaikė centrinę valdžią iš Vati
kano visai Bažnyčiai.

Faktai rodo ir viena, ir kita. 
Popiežius skatino ir su vysku
pais įvedė kraštų vyskupų kon
ferencijas, jų sinodus, visos

Tie žmonės, kuriems labiausiai reikia mūsų, iš tikro 
yra tie, kuriu mums labiausiai reikia. Karolis Wojtyla

Bažnyčios sinodus specialiems 
klausimams. Kiti faktai rodo ir 
tam tikrą centrinę priežiūrą: 
pavyzdžiui, liturgijoje ir teologo- 
jos priežiūroje. Klausimas su
dėtingesnis, negu paviršiuje 
matyti. Tačiau tenka pastebėti, 
kad kai kurie kraštų vyskupai 
„atleido vadeles”: teologai skel
bė savo asmenines nuomones 
Bažnyčios vardu, o kai kurie 
vyskupai tylėjo... Kai kurie vys
kupai buvo „užsimerkę”, kai jų 
vyskupijų seminarijos įsileido 
klaidas dėstančius dėstytojus. 
Tas pats su tariamai „katalikų” 
universitetais. Ne visos nege
rovės išvalytos, atstatytos, bet 
faktai rodo, kad kai kuriems 
vyskupams trūko ir trūksta at
sakingumo. Vyskupo tarnyba 
Kristui ir žmonėms, o taip pat 
kolegiškumas reikalauja atsa
komybės. Kitaip jis veda į ti
kėjimo išskydimą ir Bažnyčios 
„sutrupėjimą”.

Tačiau yra gerų vaisių iš 
kraštų vyskupų sinodų, iš visos 
Bažnyčios vyskupų sinodų spe
cialiems klausimams, o kai 
kada ir nesusilaukiama norėtų 
vaisių, kaip, pavyzdžiui, iš Eu
ropos vyskupų, vadinamos 
„Eurosinodo” (1991), dėl sun
kumų patiems vyskupams iš 
rytų ir vakarų vieni kitų padėtį 
suprasti.

Moterų klausimu

Moterų klausimu popiežius 
turėjo aiškiai teigiamą nusista
tymą, pagrįstą Šventuoju Raš

asmenybės paslaptis
tu: atsiremiantį į Jėzaus pagar
bią laikyseną jų atžvilgiu ir Die
vo sutvėrimu žmogaus, pana
šaus į save, kaip vyro ir moters. 
Lygybė, abiejų kilnumas ir 
viens kito papildymas. Tai jis 
išdėstė savo apaštališkame laiš
ke moterims Mulieris digni- 
tatern (Moters kilnumą, 1988). 
Apaštalo Pauliaus teiginį „Mo
terys, būkite klusnios savo vy
rams, lyg kad Viešpačiui, nes 
vyras yra žmonos galva” (Ef 5, 
22-23) Jonas Paulius II pataisė: 
tai ne vienpusiškas, bet abiejų 
„tarpusavis klusnumas iš pa
garbos Kristui”, tarpusavė 
meilė ir atsidavimas pagal vy
rui Jo rodomą pavyzdį, nes „Jis 
mylėjo ir... atidavė save” (Ef 5, 
26).

1995.06.25 kalboje, nurodęs 
Jėzaus pagarbą moterims, ku
rios pagal to laikotarpio laiky
seną buvo tikrai diskriminuoja
mos, popiežius teigė, kad „šis 
Viešpaties nusistatymas buvo 
nuoseklus protestas prieš visa, 
kas pažeidžia moters kilnumą. 
Eidama savo Steigėjo pėdomis, 
Bažnyčia tampa šios (biblinės) 
tiesos įsitikinusia nešėja. Jei 
amžiams tekant kai kuriuo 
metu jos (Bažnyčios) vaikai kai 
kada negyveno tuo įsitikinimu, 
tai duoda pagrindo giliam ap
gailestavimui”.

1995.09.03 kalboje popiežius 
pasakė: „Šiandien kreipiuosi į 

visą Bažnyčios bendruomenę 
puoselėti moterų dalyvavimą vi
sose jos vidinio gyvenimo sri
tyse”. Popiežius toliau pritaria 
Bažnyčios sinodo 1987 m. 
sprendimui, kad „be diskrimi
nacijos moterys turi būti Baž
nyčios gyvenimo dalyvės, tiek 
patariant-konsultuojant, tiek 
sprendimo procese”. Toliau po
piežius kalba apie didelę naudą, 
kai „moters genijus bus pilnai 
įsijungęs į jos (Bažnyčios) gyve
nimo įvairias sritis”. Ta pačia 
proga jis mato jų teigiamą 
įnašą, dalyvaujant pastoraci
joje, liturgijoje (prie altoriaus), 
bet stabteli: „išskyrus tame 
darbe, kuris atitinkamai pri
klauso kunigui”.

Tenka pripažinti, kad čia yra 
riba, ties kuria popiežius susto
jo. Jo supratimu, moteris negali 
priimti kunigystės.

Jis kėlė ir ryškino moters, 
kaip vyrui lygios partnerės, 
vaidmenį santuokoje, jos fizinę 
ir dvasinę motinystę, o taip pat 
jos galimą ir reikalingą, tei
giamą įnašą į visuomenę ir 
Bažnyčią. Jis rado reikalą mo
terų atsiprašyti (ir tai ne vieną 
kartą), kad praeityje ribotos 
„kultūros” paveikiama, net 
Bažnyčia tinkamai neįvertino 
moterų, jų pašaukimo ir įnašo.

Siekiant krikščionių 
vienybės

II Vatikano susirinkimas 
buvo sušauktas, siekiant krikš

čionių vienybės. Jonas Paulius 
II toliau dėjo pastangas, kad 
pradėtas ekumeninis darbas 
neštų vaisius. Visai krikščio- 
nijai ruošiantis paminėti 2000 
metų sukaktį, jis skatino kata
likų Bažnyčią valytis nuo praei
ties klaidų, papiktinimų ir 
kalčių. Kur reikėjo, atsiprašė. 
Kas rodė noro, su tuo susitikda
vo; plėtė pokalbius. Kur tik 
buvo įmanoma, mezgė ryšius - 
žmogiškus, asmeninius ar net 
dvasinius, religinius, krikščio
niškus.

Liuteronai. Pirmiausia, pra
dinio reformatoriaus Liuterio 
atžvilgiu, popiežius pripažino 
Liuterį turėjus „gilų religinį 
jausmą” ir kad jo „kvietimas 
Bažnyčios reformai pradžioje 
buvo apeliavimas atgailon ir at
sinaujinimui”, į kuri „kai kurie 
Bažnyčios autoritetai neatsa
kingai nesiteikė atsiliepti”. De
ja, popiežius pripažino, kad 
vėliau, vedinas aistros, „kriti
kuodamas katalikų Bažnyčią, 
Liuteris nuėjo per toli”.

Rodydamas bendrą norą tai
kytis ir vienytis, popiežius atsi
lankė liuteronų1 'bažnyčioje Ro
moje 1983 ni., kurioje jis 
meldėsi Liuterio sukurtos mal
dos žodžiais už Bažnyčios vieny
bę. Dėl to ryšiai tarp katalikų ir 
liuteronų yra tapę nuoširdesni. 
Teologinėse diskusijoje aiški
namasi, ką būtų galima kartu 
pripažinti tikėjimo dalykuose.

Anglikonai. Su anglikonais 
randama daugiau panašumų. 
Tik paskutiniu metu tarp pačių 
anglikonų atsirado tam tikro 
nesutarimo (pavyzdžiui, homo
seksualų vedybų atžvilgiu), taip 
kad tie nutolimai nuo pagrin
dinės moralės pasunkina su
artėjimą.

Ortodoksai. Yra įvairių orto
doksų šakų. Sunkiausia yra su 
Maskvos patriarchu Aleksu. So
vietų vadovai Gorbačiov ir 
Jelcin kvietė popiežių atsilanky
ti Rusijoje, bet Maskvos pa
triarchas statė savotiškas, ne
realias ir neteisingas sąlygas: 
Rusijoje sustabdyti ortodoksų 
viliojimą, o taip pat jų persekio
jimą Ukrainoje. Prez. Putin 
Jono Pauliaus II nekvietė.

Pasaulinė Bendrijų asamb
lėja paskutiniuoju metu pa
keitė savo veiklos tikslą. Užuot 
toliau ieškojusi krikščionių vie
nybės, ji pasiskelbė veiksianti 
pasaulio ekologijai pagerinti.

Kitų religijų žmonės

Jonas Paulius II pirmiausia 
tiltus statė atgauti pasitikėjimą 
ryšiams su visa žmonija. Pri
pažindamas Bažnyčios praeities 
klaidas, jis atsiprašė moterų už 
ilgametę jų diskriminaciją, 
žydų - už antisemitizmą, už 
kryžiaus karus, už krikščionių 
skilimą, už inkvizicįją, už Ga- 
lilėjo pasmerkimą. Tada siekė 
dvasinio ryšio su kitų religijų 
žmonėmis, ypač tais, kurie 
išpažįsta vieną Dievą.

Išrinktoji tauta. Popiežius 
rado bendrą kalbą su žydais. Jis 
juos pavadino: „mūsų vyresnieji 
broliai” (nes jie buvo Dievo 
išrinktoji tauta). Jis aplankė 

žydų sinagogą Romoje, o Vati
kanui pasisekė užmegzti dip
lomatinius ryšius su Izraeliu.

Su musulmonais yra sun
kiau užmegzti ryšį, tačiau čia 
popiežius yra padaręs reikš
mingą gestą. Jis yra pirmas po
piežius istorijoje, kuris aplankė 
musulmonų mečetę ir kuris 
kalbėjo didžiulei musulmonų 
jaunimo miniai.

Su indų vadovais taip pat 
yra palaikomi ryšiai, tik jie reti 
ir ne tokie tamprūs. Didžiulis 
religijos vadovų susibūrimas 
bendram pokalbiui ir bendrai 
maldai už taiką buvo surengtas 
popiežiaus iniciatyva Asyžiuje.

Knygos

Kas Karoliui Wojtylai yra as
meniškai savita, tai - jo asme
nybė, jo būdo stilius ir jo asme
niški (neoficialūs) raštai, su
telkti į knygas. Vartydami ir 
skaitydami jo knygas - tiek poe
ziją, tiek vaidinimus, tiek me
muarus ar idėjų pynes - ran
dame jį patį. Deja, šį kartą 
tenka tik greitosiomis pavartyti 
jų puslapius.

Jo asmeniui artimos - dvi au
tobiografinių prisiminimų kny
gos: Dovana ir paslaptis (1996, 
apie jo kunigystę iki to laiko, 
kai tampa vyskupu) ir Kel
kimės, eime (2004, apie jo vys
kupavimą, iki tampa popie
žiumi).

Jo pokalbių (interviu) knygos: 
Žengiant per vilties slenkstį 
(1994, atsakant į žurnalisto Vit- 
torio Messorio klausimus) ir At
mintis ir tapatybė (2005, kal
bantis su dviem intelektualais 
apie XX ir XXI amžių vi
suomenės reiškinius).

Papildome jo rimtesnių, jau 
anksčiau paminėtų filosofinių 
knygų sąrašą (Meilė ir atsako
mybė, Asmuo ir veiksmas) trečia 
- Atsinaujinimo šaltiniai apie 
II Vatikano susirinkimo nuta
rimų pritaikymą pastoracijoje. 
Grynai religinėje knygoje, pava
dintoje Prieštaravimo ženklas, 
yra sutelktos Gavėnios susikau
pimo konferencijos, kurias jis 
skaitė popiežiui Pauliui VI ir 
Vatikano kurijos nariams 1976 
metais.

Prie poezijos pridedame dar 
poetinės meditacijos rinkinį Ro
mos triptiką (2003).

Ypatingą dėmesį dar noriu 
skirti šiai knygai.

Kūno teologija

1997 m. buvo išspausdinta 
knyga kiek neįprastu pavadini
mu Kūno teologija. Tą temą jis 
buvo vystęs savo 1979-1984 m. 
bendrų audiencijų 129 kalbose. 
Jų turinys yra toks. Dievas ap
reiškė, kad Jis „sutvėrė žmogų 
pagal savo paveikslą... vyrą ir 
moterį” (Pr 1, 27). O per Jėzų 
Jis apreiškė, kad Jis yra Vienas 
Trijuose Asmenyse: Gimdantis 
(Tėvas) dovanoja Save Gim- 
stančiajam (Sūnui), kuris do- 
vanojasi Jį Gimdančiajam, o jų 
tarpusavė meilė yra Šventoji 
Dvasia. Šią nuostabią meilės 
vienybę pavaizduoja žmonės: 
vyras ir moteris lyčių jungtimi

Popiežius Jonas Paulius □.

dovanojasi vienas kitam, o jų 
dovanojimosi vaisius yra kū
dikis. Tai „kūno teologija”. Ne- 
sistebėtina, kad tai, kas yra 
taip šventai prasminga, yra 
taip stipriai žmogaus priešo- 
suvedžiotojo atakuojama ir ban
doma iškreipti.

Ši tema yra Dievo apreiškimu 
pagrįsta. Ilgą laiką krikščio
nijoje vyravo ne ji, bet ma- 
nichėjizmo (pasaulėžiūros, kad 
materija ir kūnas yra blogi) pa
veikta nuomonė. Tad ši po
piežiaus Jono Paulius II „kūno 
teologija” yra laikoma krikščio
niška lyties „revoliucija”.

Asmenybės paslaptis

Daug su popiežiumi bendra
vęs, jo pasirinktas viešųjų kelio
nių planuotojas, buvęs psichiat
ras Navarro, atidžiai jį ste
bėjęs, artimai pažinęs, Joną 
Paulių II apibūdina kaip ab
straktų, racionalų filosofą ir 
drąsiai jausmingą poetą. Tai 
dviejų skirtingų tipų retas de- 
rintys, intensyviai sveikas ir be 
jokio psichologinio konflikto.

Nors tik vieną kartą iš arti 
matęs, iš pagarbos prieš jį su
klupęs, bet apie jį skaitęs, 
gvildenęs jo raštus, šį šventąjį 
kukliai apibūdinčiau, kaip pil
nutinio žmogaus savybių derinį, 
kuris persiima abiejų žmogiškų 
- vyriško ir moteriško — polių 
ypatybėmis: moteriško - dėme
sio asmenims, jausmams, intui
cijai; vyriško - dėmesio daly
kams ir idėjoms, protinio, lo
giško tikslingumo ir organizavi
mo.

Šitame vidiniame derinyje 
glūdi atsakymas, kodėl jis tapo 
taip artimas kiekvienam... ir vi
siems sutiktiems žmonėms. Jis 
gyveno ir veikė visuotinančiu 
tikėjimu (pagal J. W. Fowler, 
tai brandžiausia tikėjimo stadi
ja; plačiau žr. mano knygą Ti
kint bręsti. II. Asmeninio apsi
sprendimo psichologija, p. 56- 
58, 178-197). Kaip Motina
Teresė iš Kalkutos yra žmonių 
visuotintoja gailestingumo dar
bais, o Mahatma Gandhi - tie
sos jėga (satyja-agraha), taip 
Jonas Paulius II - iš susikaupi
mo trykštančia solidarumo jėga. 
Tai jo asmenybės magnetizmo 
paslaptis.

Pilnutinis žmogus - 
žmonijos visuotintojas

Yra aiškių ženklų, kad Karo
lis Wojtyla, vadinamas Jonu 
Pauliu II, tapo vieno labai retų 

asmenų, kuriuos galima laikyti 
žmonijos visuotintojais. Tokie 
asmenys, atsižadėję savęs, at
siduoda aukščiausiajai Gėrio 
Versmei ir tampa Jos gyvais 
įrankiais, persiėmusiais pačia 
stipriausiai juos motyvuojančia 
vertybe. Jie nepaprastai trokš
ta, kad toji vertybė, be kurios 
žmonės skursta kūnu ir/ar dva
sia, juos praturtintų. Tad jie 
ima jos siekti visais jiems 
įmanomais būdais. Jono Pau
liaus II atžvilgiu, tai nebuvo ab
strakti vertybė, bet Asmuo, 
įsikūnijęs - tapęs žmogumi, 
Dievo Sūnus, kuris, paaukojęs 
save, siekė ir tebesiekia, kad 
visi žmonės, skurdūs jų pačių 
ribotame, neišpuoselėtame žmo
giškume, persiimtų Jo paties 
nuostabiu gyvenimu, Jo pagal
ba ir taptų kuo panašesni į Jį.

Karolis Wojtyla matė žmonių 
moralinį ir dvasinį skurdą. Pats 
išgyveno ateistinio komunizmo 
sistemos priespaudą, patyrė iš
didžių nacių okupaciją, stebėjo 
nukrikščionėjusio Vakarų pa
saulio žemiškų gėrybių ir malo
numų medžiotojų skurzdėlyną. 
Sutiko daug pasimetusių, besi
blaškančių, nusivylusių žmo
nių. Jam buvo jų gaila. Savo 
laiške teologui Henri de Lubec 
jis buvo užsiminęs apie asmenų 
„sutrupėjimą į dulkes”. Tie žo
džiai jam daugiau reiškė, negu 
mes suvokiame. Tačiau prieš tą 
nužmonėjimą jis dėjo pastan
gas, kad žmonės persiimtų Kris
tumi ir taptų į Jį panašūs 
žmonės. Tai reiškė ir persiimti 
krikščionišku humanizmu, ir 
kurti gyvybės kultūrą. Visa tai 
jis brangino ir viso to jis siekė 
visomis priemonėmis, visais 
savo talentais, visais keliais - 
lankydamas šalis, kalbėdamas, 
įkvėpdamas knygomis ir raš
tais, poezijos eilėmis ir teatro 
vaidinimais, filosofinėmis stu
dijomis ir pastoracinėmis encik
likomis.

Popiežius siekė, kad kiekvie
nas jo sutiktas, jį girdėjęs, su 
juo kalbėjęs, kartu besimeldęs, 
tuo pačiu bendru išgyvenimu 
besidalijęs žmogus būtų paveik
tas, - vienaip ar kitaip - per jį 
patį ar tiesiog Gėrio Versmės 
palytėjimu, pasisavintų jam do
vanojamą gėrį, kuriuo dar 
tampriau jungtųsi su Gėrio 
Versme, o taip pat ir su kitais 
aplinkui - su draugais, šeima, 
visuomene, tauta, Bendrija, su 
visa žmonija... kaip bręstantis 
žmogus vardan Sūnaus, jam do
vanojančio iš Tėvo gautą 
žmogiškumo gėrį.
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dialogai: dabar ir musų meilės valandą
VIRGINIJA MAIOROVIENĖ

Retas menininkas gali 
džiaugtis tokiu kūrybiniu der
lingumu, kaip teatro ir kino 
režisierius, rašytojas Vytautas 
V. Landsbergis. Dviejų sūnų 
ir trijų dukrelių tėtis, 43-ejų 
metų dviejų anūkų senelis, 
praėjusiais metais sukūrė ketu
ris filmus, išleido ketvirtą eilė
raščių knygą Lunatikų dainos, 
penktą pasakų vaikams knygą 
Pelytė Zita bei dviejų dalių mu
zikos albumą „Kaimiečių” mant- 
ros”. Prieš porą metų sostinės 
šurmulį iškeitęs į provincijos 
ramybę, darštusis kūrėjas su 
šeima grįžo į Vilnių.

- Iš Jūsų „Niujorko dieno
raščių” dialogo: „Kokia bus 
kita mūsų vystymosi pako
pa? Arūnas renkasi Naująją 
Zelandiją, aš - Anykščius”. 
Kur Jūsų namai dabar? 
Širdyje, gal ne pagal pasą.
- Nežinau net ką atsakyti. 

Ketinau negrįžti, išvažiuoti į 

NEŽINIUKO KLAUSIMAI

I

aš nežinau
kodėl karuose yra nužudomi kareiviai 

kodėl yra prievartaujami vaikai ir moterys 
kodėl tarpuvartėse sutemus yra apiplėšinėjami praeiviai 

kodėl žmogus negalintis atleist savo artimui tolimui sau 
pačiam 

suserga vėžiu patenka avarijon kodėl trenkia žaibas 
į vaiką su tėvais atostogaujantį prie ežero kodėl 

Kristus privalo būti nukryžiuotas kodėl yra tyčiojamasi 
iš kitaip galvojančio gyvenančio kitaip svajojančio žmogaus 

aš nežinau kodėl niekas neatsako į mano klausimus 
kodėl sužinojęs atsakymą aš tuoj pat sužinau jo paneigimą

II

bet lygiai taip pat aš nežinau kodėl 
skleidžiasi medžių pumpurai pavasarį 

kodėl žmonės mylisi gimdo vaikus garbina 
mylimuosius, pinigus, dievus, jėgą, save 

kodėl jie būna neištikimi savo išrinktiesiems 
mylimiesiems, pinigams, dievams, jėgai, sau 

kas yra sąžinė kaip ji veikia mano poelgius eilėraščius 
mano kambary augančius augalus, už lango 
lesyklėlėn atskrendančias zyles ir žvirblius 

kodėl kėkštas turi raibas žydras plunksneles pasparniuos 
gal tame yra aukštoji matematika fizika 

astrologija išlikti numirti atsidūsėti suprasti 
kad nieko taip ir nesupratęs išeisi iš proto iš kūno 
sugrįši į įsčias kur viskas tikiuos buvo yra ir bus 

savaime suprantama akivaizdu ir teisinga

GERVĖ

jau gervė atskrido man angelas sako 
ant vienos kojos ji tupi upės vidury 

ji laukia jūsų karaliau (kas ji -klausiu pabudęs) 
tai jogų karalienė keliuos iš koplyčios narvelio 

sulaužytom kojom mintim ironizuoju na koks aš karalius 
nejuokinkit svieto nevykęs pinokis nebent 

o jie vis kartoja tujos nepažįsti - jie veda per vandenį 
klaupkis peršuosi gervei parpuolęs: paimk mano perštinčią 

širdį 
atleisk man puikioji buvau komjaunuolis melavau 

buvau girtuoklis neištikimas ne tik savo moterims Dievuliui bet 
kas skaudžiausia ir sau, o gervei nerūpi kas buvo kas bus 

pasukusi galvą ji sako žiūrėk tenai melduose 
jaunuolis iš meilės nušoko nuo tilto nuo proto 

lietutis tik krenta: tyla anei riksmo nei liūdesio jokio 
tokie tad vaikeli šiandien sakramentai lik sveikas 

atsisuku, o gervė nuskridus virš upės pakilus pamojo 
suklykus ištirpo taip puikiai viską atlikus 

sudie išrinktoji
šiandien prasidėjusios vasaros 

rojuj...

provinciją visam laikui, bet 
mūsų vaikai - ypač penkiolik
metis Jonas nelabai ten prita
po. Matyt, ne visada augalų 
persodinimas būna konstrukty
vus. Teko ieškoti kompromiso - 
parvykti į Vilnių ir leisti vai
kus į mokyklas, kurias lankė 
anksčiau. Psichologinės bran
dos problemos verčia reaguoti, 
negali per jėgą laužyti paaug
lių, kad jie nejaukiai jaustųsi. 
Tačiau nesiruošiam trauktis iš 
Anykščių. Ten lieka kūrybinė, 
savaitgalinė bei vasaros rezi
dencija. Vyresnei Elenai ir 
mažosioms - šešerių Julijai ir 
ketverių Severijai, ten buvo la
bai gerai. Graži gamta, ramybė, 
draugiški žmonės. Vietos ben
druomenė gerai mus priėmė 
(mano mama iš Anykščių, sene
liai, mes ten nesijautėme sveti
mi). Tačiau ir manęs Vilniuje 
jau laukė kiti darbai - spektak
liai, filmai, Jono Meko kino 
centras...

- Laikas provincijoje Jums 
buvo itin kūrybiškas. Ar ten 
mūzos lengviau plevena?
- Ten visai kitas laiko 

išmatavimas. Patariu: „Jei no
rite ilgai gyventi, važiuokite į 
Anykščius, nes Vilniaus ir pro
vincijos diena - skirtingos”. 
Sostinėje niekam nėra laiko - 
vos spėji elementarius darbus 
atlikti, o ten nuveiki daug ir 
dar gali atsidėti dvasiniams 
ieškojimams.

- Muzikos albumas nuste
bino: kuriate ne tik žodžius 
ir muziką, puikiai dainuo
jate, grodamas gitara. Beje, 
Jums pritaria ne vien tradi
ciniais instrumentais - kan
klėmis, smuiku, akordeonu, 
bet ir sitara, tampura, tab- 
la...
- Kompaktinę plokštelę Šiaulių 

dramos teatre įrašiau tarsi atsi
tiktinai. Prieš repeticijas be
maž visada su aktoriais dainuo
jame liaudies dainas - tai 
būdas susijungti į bendrą aurą, 
pasiekti kūrybinės būsenos. 

VYTAUTAS V- LANDSBERGIS 
.u. ' T i VAU*.

ELGETOS PAŠLOVINIMAS i '

prie bažnyčios vartų stovi žmogelis ir elgiasi: 
berods

šitaip rašė Sirvydas savo trijų kalbų žodyne: iš kur 
šitas elgeta ir ką jis čia elgiasi malonių prašydamas 

pabusk su mumis mes keičiame formas - undines bildukai 
vaidilos pranciškus sai baba ir orvidas: sudegintų 

šventų ąžuolynų
išniekintų šventyklų smalkiai įsigeria į atmintį ir 

kas išmelš atleidimą
Kryžiuočių išprievartautoms vaidilutėms kas atliks 

atgailą už prostitutes įdarbintas per prievartą 
kas išmokys elgtis iš naujo (elgeta sako) 

atiduok ką turi lipk
per savo merdintį kūną išgirsi Perkūną ir Kristų ir 

Budą ir medžių šlamesį ir krintančio akmens sustojusią 
širdį - čia baigiasi laikas laikinas 

kai Orvidas paliko mus buvo vasaros pabaiga - tada ir 
prasidėjo 

amžinybė ir niekas nebeišmėžia tvartų kur tu herakli 
kur jus vaidilos 

pranciškus pavirtęs elgeta būda šypsosi Sibiro 
barakuose sėdi lotoso 

kalėjime 
tik pažvelk koks bardakas ir kas išmokys jus elgtis: gražiai 

išmintingai prisimint nusižemint įsileisti 
į širdį Dievulį 

ištiesti ranką lyg elgetai pašlovinti Duodantį 
(protingas ne tas kuris kalba 

o tas kuris elgiasi)

GEGUŽĖS RYTO FOTOGRAFIJA

aš gyvenu kažkur tarp tezės ir antitezės 
tarp sielos ir kūno tarp mirties ir prisikėlimo 

tarp meilės ir neapykantos: tai mano trečias kelias 
mano trečiasis būvis trečias brolis trečias aš: sėdžiu mašinoje 

žiūrėdamas pro atvirą langą į sodą, praskrido dagilis 
nutūpė žydinčioj vyšnioj, naktį palijo lietus, prasikalė žolė 
pasodinta prieš porą savaičių, nuvežiau vaikus į mokyklą 

prieš tai nubėgom išsimaudėm Šventojoj: kokia trapi 
ši fotografija: nenoriu dar lipt iš mašinos ir eit į namus 

kur miega mano mažos karalaitės ir jų mama 
išdykusi mano karalienė, kur rąžosi Siamo katytė 

vardu Božena: nenorėjau jų žadinti tegu 
dar sapnuoja tegu dar ilsisi 

man keturiasdešimt du

ĮŠIRDĘS VARPININKAS

lipsiu lipsiu aš į aukštą bokštą bokštą 
apkabinsiu apkabinsiu žalvarinį varpą 

prisiminsiu prisiminsiu tavo plaukus plaukus 
suskambės lengvai širdis nurimus rimus

Repetuojant spektaklį „Dakta
ras ir Mangaryta”, garso reži
sierius Virgis Jasiūnas pasiūlė 
pabandyti tas dainas įrašyti 
studijoje. Sakoma, įleisk kiaulę 
į bažnyčią - ant altoriaus už
lips. Pradėjome dainuoti, eks
perimentuoti, įrašinėti balsą 
ant balso... Dalykas užkrečian
tis - dabar su žmona Ramune 
baigiam įrašinėti jau antrąjį 
CD, kuriame bus nemažai mei
lės dainų, žiauriųjų romansų... 
Gal net ir vadinsis jis kaip 
nors šiurpiai, pvz., - „Žiauriai 
gražūs romansai”...

- Labai įvairiai save atran
dat...
- Žinot, kaip būna su vaikais? 

Žaidžia smėlio dėžėje, pabosta, 
sako: „Na, dabar einam slėpy
nių”. Pažaidę slėpynių, sėda 
piešti. Aš - lygiai taip pat. Ma
tau, kad iš vaikų galima labai 
daug išmokti. Apsiribodamas 
kokia nors meno rūšim, besigi
lindamas į vieną sritį galbūt 
kaip ta tyli kiaulė išknistum 
gilią šaknį. Bet nesu tyli kiau

lė, man patinka daug šaknelių 
visokių paragauti. Vėliau pa
matai, kaip literatūra praturti
na teatrą, teatras - kiną, muzi
ka - kitus dalykus. O poezijos 
rašymas yra tam tikra psicholo
gija, bandymas savo mintis, 
vaizdinius susisteminti, sukon
centruoti. Tai tarsi koncentruo
tos sultys, kurias paskui gali 
„skiesti” ir iš jų kurti filmus 
arba pjeses rašyti...

- Angelų pasakos, Obuolių 
pasakos, Rudnosiuko istori
jos, Arklio Dominyko meilė, 
Pelytė Zita - nuostabios jūsų 
pasakos vaikams (dvi jų 
iliustruotos puikiais Sigutės 
Ach piešiniais, kitas iliustra
vo Marijus Jonutis) labai 
perkamos. Kaip jos gimė? 
Sėdėjote su savo žaviomis 
dukrytėmis, pasakojote joms 
linksmas, pamokančias isto
rijas ir jas užrašėte?
- Nėra taip romantiška. Nie

kad neužrašinėju tų pasakų, 
kurias seku vaikui į ausį. 
Galėtum įjungti diktofoną, bet 
jauti, kad pažeisi sakralumą, 
tvyrantį tarp tavęs ir mažųjų 
vakare, prieblandoje. Kitas da
lykas, kad, stebėdamas savo 
vaikus, suvokiu tam tikras psi
chologines problemas, būdingas 
jų amžiui. Kaip tėvas, bandau 
jas spręsti ir kartais suprantu, 
kad ištartas žodis ne visada 
turi galios. Rašytas žodis - tai 
tarsi šaltas, mažiau emocingas 
faktas. Dažnai vyresniems vai
kams parašau laišką. Jei nesu
tariame ar konfliktuojame, aiš
kindamas gali įsikarščiuoti, ne 
tą žodį pasakyti. Laiškas - 
neutrali forma. Lygiai tas pats 
yra knyga. Kai pamatau, kad 
vaikas apimtas kokių nors ne
suprantamų baimių, kad jam 
šitam pasauly yra dar labai 
nedrąsu, rašau Pelytę Zitą. Ti
kiu, jog mažasis skaitydamas 
atpažins kai kurias savo gyve
nimo situacijas ir mokysis sava
rankiškai įveikti negandas, 
baimes. (Be to, čia yra savotiš
kas Trojos arklys - juk, kol vai
kas mažas, jam pasakas daž
niausiai garsiai skaito tėvai. 
Norom nenorom ir jie turės 
priimti tą informaciją, t.y. - 
bus prariję tą pasakos slieką.) 

Vytautas V. Landsbergis su dukrele Anykščiuose.

Kitas ne mažiau svarbus 
knygelių vaikams tikslas - hu
moras. Jo nuolat tenka mokytis 
pačiam ir vaikus skatinti juo
kauti, kalbėti nesąmones, žaisti 
žodžių prasmėmis, kurti kalam
būrus, kad nebūtume liūdniau
sia Europos tauta...

- Saviraiškos būdų įvairu
mas, kūrybinis blaškymasis 
kartais išbalansuoja, nuve
da nežinia kur. Ar niekada 
nepakimbate ore?
- Pakimbu. Vienas iš mano 

dvasios mokytojų, autoritetų 
yra Vilius Orvidas. Kurdamas 
apie jį filmą, analizavau palik
tas Viliaus mintis. Vilius daug 
kalbėjo apie tai, kaip reikia 
išgirsti save, savo vidų. Ne
prieštarauti tam, ką nori daryti 
tavo širdis. Daug nelaimingų 
žmonių tokiais tampa dėl netei
singai pasirinkto kelio. Vaikas, 
tarkim, norėjo būti dailininkas, 
bet tėvai per jėgą nukreipė ki
tur. Paskui jis dirba banke, bet 
geria alkoholį ir raminamuo
sius, nes širdis nesidžiaugia... 
Toks personažas yra Antanas 
Žmogelis knygoje Pelytė Zita.

- Apdovanotasis? Ženklas 
iš aukščiau? Ar daug naštų 
tai užkrauna?

- Pratinuosi nebekreipti dė
mesio į tai, ką kiti mano, sako. 
Įtikti publikai, atliepti jos skonį 
- masinės kultūros rūpestis. 
Man tarsi užtenka savęs paties. 
Smagu sau kurti, sau dainas 
dainuoti. O jeigu tai dar patin
ka mano žmonai, vaikams bei 
keliems bičiuliams - tai išvis 
fantastika... Tada esu kūry
biškai jau realizavęsis. Gal tai 
savęs ieškojimas per meną, 
bandymas kai ką suprasti, iš
gryninti? Tačiau kai kuri filmą 
ar spektaklį, rūpi ir auditorija. 
Ne tam, kad pataikautum, o 
tam, kad pasidalytum aukš
tesne išmintim, kurią pavyko 
patirti, išgyventi, studijuojant, 
domintis, pavyzdžiui, Vilium 
Orvidu, Stasiu Lozoraičiu, Jo
nu Meku ar Nijolės Miliaus
kaitės poezija. Jie tampa tarsi 
kurio nors kūrybinio etapo mo
kytojais, per juos ateina aukš
tesni kodai, principai, sąmonės 
praplėtimas. Orvidas, tarkim, 
išlaisvino mane iš susireikš- 

minusio menininko mito, kad 
esi čia, atseit, labai svarbus. Jis 
paprastai sakė: „Aš tenoriu būti 
geras instrumentas Dievo ran
kose. Turiu būti švarus, kad 
Dievas kuo gražesnius dalykus 
sukurtų. Aš prieš Dievą atsis- 
kaitau, ne prieš žmones”. Jis 
nekalbėjo apie save, kaip apie 
menininką... Šis principas nėra 
naujas. Viduramžių kūrėjai 
taip pat savęs nelaikė meninin
kais. Jie teigė: „Mes esam Die
vo amatininkai”.

- Kas Jus išmokė priimti 
save tokį, koks esate?
- Man labai didelė mokykla 

buvo Gruzijoje, kai Tbilisio tea
tro institute studijavau kino 
režisūrą. (Teatro režisūrą Vy
tautas studįjavo ir Anglijoje - 
aut.) Ten pastebėjau vieną keis
tą dalyką, kuris diametra
liai skiriasi nuo Lietuvos. Teat
ro ir kino menas Gruzijoje kles
ti visų pirma todėl, kad čia 
žmonės džiaugiasi vieni kitais, 
neteisia kitų ir nebįjo būti savi
mi. Keistuolis, kitoks nei kiti čia 
yra didžiausia vertybė, kiekvie
nas kaimas didžiuojasi kokiu 
nors savo ypatingu, įdomiu 
žmogumi. Pas mus dažniau - 
jei netelpi į šabloną, rėmą, su
lauki paniekos. O juk nieko 
nėra, kad Dievui negražu būtų.

- Dažnai būnate pavargęs?
- Be abejo, tenka labai daug 

dirbti, suktis, kad kaip nors 
šeimą išlaikytum. Ir straips
niai, ir knygos, ir Jono Meko 
kino centro projektai, scenari
jai, pjesės, ir knygos vaikams... 
Tačiau kai esi savo rogėse, tai 
dirbdamas tik džiaugiesi. Kar
tais net pavydžiu sau darbo su 
„Keistuolių” teatro aktoriais. 
Mąstau: „Kaip man čia gerai, 
koks aš laimingas!” Kurdamas 
prie stalo, esi vienas, tada svar
bu teisingas santykis su savim, 
nes tada tik pats sau esi part
neris. O teatre labai svarbu 
dvasinis bendrumas su kolekty
vu. Tai panašu į meilę - turi 
būti simpatija, jaudulys, net 
koketavimas. Galima, aišku, 
eiti prieš aktorius ir su pagaliu, 
bet tada jau bus ne meilė, prie
vartavimas... Pastebėjau, kad 
bene rimčiausiai savo profesiją 
vertina tie aktoriai, kurie visą 
laiką dirbo vaikams. Jie niekad 
į repeticiją neateis pagirioti, 
pikti. Be to, vaikai neleidžia su
sirgti žvaigždžių liga. Puikybė - 
didelė Dievo bausmė. Vaikiš
kosios sielos turėtų ypatingai 
vienytis. Yra pasakyta: „Būkite 
kaip vaikai. Tik tie, kurie bus 
kaip vaikai, pateks į karalystę”. 
Dievas juokingai surėdė, kad į 
senatvę pradedame suvaikėti - 
daromės žiopli, užuomaršos, 
bet ir brandos amžiuje reikia 
savyje puoselėti vaiką.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Dialogai su Vytautu V. 
Landsbergiu.

Užrašai iš provincijos: 
Čiurlionis Kalifornijoje

Supyniau šokio margą 
juostą.

Leidiniai.



Lietuvos nacionalinė
M Mažvydo biblioteka

Menas Literatūra B Mokslas
2005 GEGUŽĖS 7 d. DRAUGO ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS Nr. 90 (19)

Aušros Vartų spinduliavimas į
PREL. DOC. DR. VYTAUTAS VAIČIŪNAS

Lenkijoje, Liublino katalikiškajame universitete, 2004 m. lapkričio 
19-20 d. vyko tarptautinis simpoziumas „Lenkija ir Lietuva — dvasinis 
paveldas Europoje”. Dalyvavo Liublino, Varšuvos, Krokuvos ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto teologai. .Aušros Vartų spinduliavimas į 
Europą” buvo vienas iš simpoziume pateiktų pranešimų.

Aušros Vartų pamaldumo 
ištakos

Lietuvoje ypač yra žinomas 
Švč. Mergelės Marijos apsireiš
kimas Šiluvoje, kur Ji pasirodė 
piemenėliams. 1848 m. vysku
pas Motiejus Valančius šį įvykį 
yra aprašęs savo Vyskupystės 
istorijoje, kaip įvykusį tikrą 
faktą 17 a. pradžioje.

Šalia Šiluvos Dievo Motinos, 
vienas pačių žymiausių religi
nių centrų buvo 17 a. Vilniaus 
Aušros Vartų Motina. Dabarti
nis paveikslas jau 16 a. buvo 
žinomas, nors ir nėra jokios is
toriškos atramos tvirtinti, kaip 
skambiai ir įdomiai beatrodytų, 
jog Aušros Vartų Madonos vei
do bruožai esą modeliuoti iš 
Barboros Radvilaitės, jai dar 
gyvai esant 1540 m. (Barbora 
apie tą laiką buvo dar nežymi 
Trakų vaivados Goštauto dvi
dešimtmetė žmona).

Turime dvi prieštaraujančias 
nuomones. Viena: Aušros Vartų 
Madona - italų mokyklos, kita: 
daryta Krokuvoje. Dr. Meczis- 
law Skrudlik yra parašęs dvi 
studijas šiuo klausimu. Po dau
gelio tyrinėjimų Skrudlik priei
na išvados, jog Aušros Vartų 
Madona esanti Krokuvos tapy
tojų darbo.

Ne visi autoriai yra vienodos 
nuomonės. Žymus Vilniaus me
no specialistas J. Klosas aiš
kina, kad toji Madona priklau
santi italų XVI vidurio mokyk
lai. Jis sako, kad paveikslas 
greičiausiai tapytas pačiame 
Vilniuje, kur Zigmanto Augusto 
dvare buvo ir italų tapytojų.

J. Remer 1927 m. atliko labai 
nuodugnią ir detalią šio pa
veikslo konservaciją. Buvo at
likta medžiagų analizė, studi
juota tapybos technika, stilius 
ir t.t. Iš to buvo galima nustaty
ti, jog šis paveikslas tapytas ita
lišku stiliumi Vilniuje XVI 
amžiuje.

1934 m. Tadas Sieczka parašė 
disertaciją apie Aušros Vartus 
Vilniuje. Jis pažymėjo, jog į Vil
nių atvykę jėzuitai jau 1570 m. 
pakabino Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslą, melsdami, 
kad būtų įveiktas mieste pro
testantizmas.

Formaliai Aušros Madonos 
garbinimas prasidėjo 1626 m., 
kai Vilniuje įsikūrė basieji kar
melitai.

T. Sieczka pateikia, jog 1856 
m. prie paveikslo buvo 1,438 vo-

TURINYS
Marijos mėnesio proga. 
J. Švabaitė: Motinai.

Keli žodžiai Motinos 
dienai. Apie knygas 
Lietuvos senovėje.

A. Tamošaičio jubiliejus.

Tavo auksinės rankos. 
Leidiniai 

tai. Iki 1844 m. jų padaugėjo 
beveik dvigubai.

XX a., koplyčiai suteikiant 
dabartinę išvaizdą, pagal Hele
nos Shazammownos projektą, 
padengtas art deco stiliaus fri
zas, iškaltas 1932 m. Vilniuje, 
Kazimiero Malinowskio dirb
tuvėje. Votais taip pat padeng
tos ir koplyčios sienos. Jie liu
dija, kiek patirta malonių iš 
Gailestingumo Motinos. Pirma
sis žinomas votas padovanotas 
1671 m. Vilniaus karmelito šv. 
Grigaliaus Hilariono 1761 m. 
išleistoje knygelėje, pavadintoje 
Relacija apie Švč. Mergelės Ma
rijos paveikslą Aušros Vartuose 
prie Šv. Teresės basųjų karme
litų bažnyčios malonėmis garsė
jantį, išliko keli senųjų stebuk
lų aprašymai.

Vėlesniais laikais užrašytų 
oficialių liudijimų apie patirtas 
malones mažai išliko. Nežinia, 
kur dingo knygos, kuriose buvo 
registruojamos patirtos ma
lonės ir paaukoti votai. Ši 
rašytinių šaltinių tyla paradok
sali - malonių liudijimai den
gia visas koplyčios sienas. 
Daug jų taip pat saugoma Auš
ros Vartų lobyne.

1808 m. iš 37 sidabrinių votų 
buvo padirbtas pacifikalas ko
plyčiai. 1810 m. liturginiams 
indams panaudota net 100 senų 
XVIII a. votų.

Buvo atlikta tiksli 1884-1927 
m. votų registracija, liudijanti, 
kad tuomet buvo 2,539 votai. 
Ypač daug votų atsirado sukrė
timų ir karų laikotarpiais 
(1903-1906 ir 1911- 1914 m.).

Šiandien koplyčios lobyne 
saugoma daug iš užsienio atvy
kusių maldininkų dovanų Moti
nai Marijai.

A. Juškevičius ir J. Maceika 
(Vilnius, 163 psl.) rašo” „Aplink 
paveikslą žiūrovo dėmesį pa
traukia gausiai iškabinti įvai
rūs sidabriniai votai, kurių yra 
apie 14,000”.

Aušros Vartų pamaldumas 
šiandien

Kalbėti apie Švč. Mergelės 
Marijos garbinimą Lietuvoje, o 
ypač Lietuvai jau esant Euro
pos Sąjungos nare ir kitų 
krikščioniškų tautų' šeimoje, 
reiškia prisiminti pakelių ko
plytėles su Sopulingosios Die
vo Motinos statulėlėmis, reiškia 
atkurti anuos religinio uolumo 
vaizdus, kada seni ir jauni baž
nyčiose ir namie per gegužines 
pamaldas ir įvairių Marijos 
švenčių progomis, melsdavosi 
Dievo Motinai. Iš tolimiausių 
parapijų žmonės vykdavo į Ma
rijos atlaidus Šiluvon, Žemaičių 
Kalvarįjon, Pažaislin, į Aušros 
Vartus, Trakus, Krekenavą, 
Pivašiūnus.

Vilniaus kardinolas Juozas 
Audrys Bačkis sako: „Kai šven
tasis Tėvas Jonas Paulius II 
1991 m. paskyrė mane Vilniaus 
arkivyskupu, patyriau didelę 
laimę ir džiaugsmą, galėdamas 
aplankyti Aušros Vartų šven
tovę Vilniuje ir pasivesti mo
tiniškajai Marijos globai”.

Pirmos didelės iškilmės pa
gerbti Aušros Vartų Motiną su
rengtos po 1706 m. gegužės 18 
d. Vilniaus gaisro. Nuo to laiko 
kasmet gegužės 18 d. prie 
Aušros Vartų savo noru rinkda
vosi viso Vilniaus orkestrai ir 
grieždavo Marijos garbei.

Nuo 1735 m. Aušros Vartuose 
lapkričio antrą savaitę pradėta 
švęsti Dievo Motinos Globos 
šventę.

Šiandien Aušros Vartų Mari
jos Globos atlaidai trunka 
aštuonias dienas ir vyksta tą 
lapkričio savaitę, į kurią paten
ka 16-oji mėnesio diena.

Prieš Verbų sekmadienį prie 
Aušros Vartų tradiciškai susi
buria prekiautojai vilnietiško- 
mis verbomis.

Aušros Vartus įvairiomis pro
gomis lanko užsienio svečiai. 
Tarp jų ypač paminėtinas Len
kijos pirmas kardinolas Juzef 
Glemp. 1997 m. Aušros Var
tuose lankėsi ir meldėsi Mask
vos ir visos Rusijos patriarchas 
Aleksijus II.

Didžiausia šventė buvo po
piežiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymas, kai jis 1993 m. 
rugsėjo 4 d. su visais kalbėjo 
rožinį prie Gailestingumo Moti
nos paveikslo.

Aušros Vartai - tai tarsi visų 
tikinčiųjų vienybės vieta. Lietu
vos, Lenkijos, Baltarusijos, Uk
rainos ir kitų kraštų krikš
čionys susiburia, kad Mergelės 
Marijos akivaizdoje pasidalytų 
savo tikėjimu, viltimi ir meile.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
maldai Aušros Vartuose atmin
ti sienoje prie galerijos įrengta 
atminimo lenta. Autorius Leo
nas Žuklys.

Tuometinis Krokuvos arki
vyskupas, kardinolas Karolis 
Wojtyla, negavęs komunistinės 
valdžios leidimo atvykti pasi
melsti Aušros Vartuose, kaip 
savo atsidavimo Dievo Motinai 
ženklą, pasiuntė savo raudoną 
kardinolo piusę, o čia lanky
damasis, jau kaip popiežius, jis 
padovanojo savo baltą popie
žišką piusę ir rožinį, kurį tu

rėjo vadovaudamas maldai.
Vatikane, Šv. Petro Bazilikos 

požemyje, 1970 m. liepos 6 d. 
konsekruota lietuvių koplyčia, 
apipavidalinta dailininko Vy
tauto Kazimiero Jonyno. Jos al
toriuje - mozaikinis Aušros 
Vartų Gailestingumo Motinos 
atvaizdas, kurį pašventino po
piežius Paulius VI. Viename 
koplyčios bareljefų pavaizduoti 
Vytautas Didysis (+ 1430) ir 
Lenkijos karalius Jogaila - Lie
tuvos ir Lenkijos valdovai, at
naujinę Lietuvos krikščioniš
kumą, prabėgus 120 metų po 
nelaimingai nutrukusio krikš
čionio Lietuvos karaliaus Min
daugo viešpatavimo.

Aušros Vartai pamažu tapo ir 
lenkų, ir lietuvių kovos už lais
vę bei valstybingumą simboliu.

Vienas bendras lenkų ir lietu
vių dalies bruožas - gausios 
žmonių tremtys ir emigracijos. 
Jose Aušros Vartų šventovė 
iškyla kaip prarastos tėvynės 
simbolis, o pamaldumas jų Die
vo Motinai - kaip tautinio tapa
tumo ženklas ir vilties atrama.

Karų, politinių pervartų bei 
skurdo po pasaulį išblaškyti lie
tuviai ir Vilniaus krašte gyve
nę lenkai rinkosi Aušros Vartų 
Mariją savo draugijų Globėja, 
meldė jos globos pabėgėlių sto
vyklose ir Sibiro tremtyje, kur 
galėdami kūrė Gailestingumo 
Motinai skirtas bažnyčias. Auš
ros Vartų parapijos buvo 
įkurtos New York (JAV) ir 
Montrealyje (Kanadoje). Lenkai 
taip pat turi bažnyčių, dedi
kuotų Aušros Vartų Marijai. 
Daugelis bažnyčių turi Aušros 
Vartų Marijos paveikslų kopi
jas.

Ir sovietiniais laikais Aušros 
Vartai ypač buvo branginami. 
Kiek daug čia atvykdavo maldi
ninkų iš visos Lietuvos, Lenki
jos, Baltarusijos, Ukrainos, Lat
vijos ir Rusijos.

Po 1973 m. į atlaidus pradėjo 
organizuotai keliauti Eucharis
tijos bičiuliai - nelegalūs kata
likų jaunimo organizacijos na
riai.

Europą
Vyskupas Julijonas Stepo

navičius 1980 m. Aušros Var
tuose šventė savo vyskupavimo 
25-metį. 1957 m. jis buvo pas
kirtas Vilniaus arkivyskupijos 
apaštališkuoju administratoriu
mi, o 1961 m. valdžios iš
tremtas į mažą Žagarės mies
telį. Tik 1988 m. pabaigoje jam 
buvo leista užimti Vilniaus vys
kupuos apaštališkojo adminis
tratoriaus pareigas. 1989 m. 
vasario 7 d. popiežius Jonas 
Paulius II jį paskyrė Vilniaus 
ordinaru, kuriuo išbuvo iki 
mirties 1991 m. birželio 18 d.

1979 m. lapkričio 16 d. prie 
Aušros Vartų Marijos savo 
veiklos pirmas metines šventė 
Tikinčiųjų teisėms ginti kata
likų komitetas.

Per visą XX a. antrąją pusę, 
iki šių dienų, Aušros Vartuose 
šv. Mišios aukojamos ir gieda
ma Marijos litanija lietuvių ir 
lenkų kalbomis, abiem bend
ruomenėms sutariant ir bend
rai rūpinantis parapija.

Aušros Vartų Gailestingosios 
Motinos garbinimas ypač suak
tyvėjo Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. 1995 m. lapkričio 
12 d. Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis visus pa
ragino skleisti gailestingumą. 
Kartu su kardinolu Vincentu 
Sladkevičiumi ir kitais Lietu
vos vyskupais aukojo Mišias 
prįe Aušros Vartų Gailestingu
mo Motinos paveikslo ir savo 
pamoksle pabrėžė, kad gailestin
gumo šiandien labiausiai reikia 
asmeniniuose ryšiuose, šeimose 
ir visuomeniniame gyvenime. 
Arkivyskupo žodžiais tariant, 
Marija kartu su Sūnaus auka 
geriausiai suprato, kiek kaina
vo Dievo gailestingumas.

1998 metais lapkričio 15 d. 
Aušros Vartų atlaiduose šv. 
Mišias koncelebravo Lietuvos 
vyskupai, Lenkijos vysk. W. 
Ziemba bei vysk. A. Dydycz. Ar
kivyskupas Bačkis savo pa
moksle priminė, kad nuo amžių 
Aušros Vartų šventovėje Marija 
buvo mylima ir garbinama, vi
sus žmones paragino branginti, 
saugoti pamaldumą ir meilę 
Dievo Motinai. Paragino visus 
šį pamaldumą perduoti nau
joms kartoms, kad jaunimas pa
miltų Mariją ir per ją pažintų 
Jos Sūnų Jėzų Kristų.

Dievo garbinimo ir sakra
mentų kongregacija Liaudiš
kojo pamaldumo ir liturgijos 
vadovą paskelbė 2001 m. gruo
džio mėn., kuriame 1 skyr. kal
ba, jog „Posusirinkiminio atsi
naujinimo laikotarpiu krikš
čioniškojo liaudiškojo pamaldu
mo būklė įvairuoja priklauso
mai nuo šalies ir vietos tradi
cijų. Tame pačiame dokumente 
sakoma, kad labai svarbi liau
diškojo pamaldumo išraiška yra 
šventieji paveikslai. Jie padeda 
tikintiesiems pažinti krikš
čioniškojo tikėjimo slėpinius. 
Šventiesiems paveikslams yra 
būdinga pagarba. Tas pat doku
mentas pabrėžia, jog XIX a. 
pažymėtinas labai svarbus 
reiškinys - įvairios piligrimi
nės šventovės, kurios tuo pat 
metu tapo svarbiais atgailos ir

Nukelta į 2 psl.

IULIIA ŠVABAITĖ

MOTINAI

1.

Žinau, kad lauki
ir meldiesi,

ne mes už tave,
tu už mus,

tenai, kur nemirtingą 
šviesą

tau dovanojo Viešpaties 
dangus ...

Anapus, ten,
be nuodėmės,

be erškėčiuoto
kelio,

jau nesuklupus 
po vargų našta,

ant amžino vėlių 
suolelio

tavo siela kaip angelas 
balta------

2.
Kai savo tėviškės
sodą
apkabinu prieš užmingant, 
man skamba tavo žodžiai 
gegužėje ~
su lakštingalom ... •“

Uždėk tenai, 
virš debesų, 
už mus negęstančią 
žvakelę,

kad niekad niekad
neužmirštume
tavo kančių ir džiaugsmo
kelio------

2005 Lemont
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lietuvybės puoselėtojas

Sekminės — Dievo
švente

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS. M1C

Sekminių vardas daug ką 
mena lietuviui. Iš tolimos pra
eities prisiminimuose aidu at
skamba piemens švilpynės gar
sai. Ankstyvo ryto gyvulių bry
dę matai pievų rasoje, kai dar 
saulė didelė ir raudona. Miško 
pakraštyje prie raisto geltonų 
purienų daugybė. Laukuose ty
los besiklausydamas girdi vy
turėlį, į viršų kylantį, klausai
si, ar neišgirsi pirmo gegutės 
kukavimo. Namuose šventadie
niška nuotaika. Iš darželio kve
pia diemedis ir mėtos.

Krikščioniui Sekminių šven
tės primena besimeldžiančius 
apaštalus ir Šv. Dvasios atsiun
timą. Apie Tėvo Dvasią Kristus 
yra daug kalbėjęs. Jis Ją vadino 
Ramintoja, kuri apaštalus visko 
išmokys. Ir po Jos atsiuntimo 
Kristaus bailieji apaštalai drą
siai išėjo skelbti Jo mokslo, 
krikštijo įtikėjusius ir veikė,, 
kaip Kristus buvo išmokęs. Su 
Šv. Dvasios atsiuntimu prasi
dėjo žmoguje nauja kūryba. At
sivėrė nauja šviesa, kurioje 
žmogus pamatė, kad jo gyveni
mas savąja paskirtimi nėra iš 
šio pasaulio. Žmogui skirta da
lyvauti dieviškame gyvenime. 
Ir čia, dar regimame pasaulyje, 
krikščionis sueina į glaudų 
kontaktą su savo Kūrėju. Jis 
dalinasi su Juo dievišku paži
nimu ir dieviška meile. Iš ap
reiškimo žmogus gauna tos ne
prieinamos šviesos dalį, kurioje 
gyvena pats Dievas.

TURINYS
Šv. Dvasios atsiuntimo 
šventė. Dr. J. Kriaučiūno 
jubiliejus.

Jono Kuprio fotografijos.

Kad teatras būtų gyvas. 
„Mergaitė su pavasario 
dovanomis”.

Leidiniai. Lietuvos 
muziejų 150-metis.

Tikėjimo paslapčių pažinimas 
ir pripažinimas yra kaip tik toji 
šviesa, kurioje žmogui atsi
skleidžia patsai Kūrėjas savo 
intymiame gyvenime. Su įsikū
nijimo paslaptimi gavome ži
nią, kad Dievas yra vienas tri
juose Asmenyse. Tai yra žinia 
apie giliausią dieviškosios gy
vybės paslaptį, kurią mes tu
rime tikėti, nes esame pašaukti 
dalyvauti toje paslaptyje. Dar 
šioje žemėje žmogaus sieloje, 
kai ji tampa Dievo vaiku, kai 
ateina į ją pašvenčiamoji ma
lonė, prasideda dieviškosios gy
vybės vyksmas.i

Dvasios veikimas prasideda iš 
pažinimo. Iš dieviškojo gyveni
mo pažinimo kyla dieviškoji 
meilė. Dievuje iš pažinimo kyla 
nauja Asmenybė — Dievo Sū
nus, o iš tarpusavio meilės — 
Šv. Dvasia. Dievas, suvokda
mas save, kildina save nauju 
būdu į naują Asmenį, kurį 
Evangelįja vadina Dievo Žo
džiu. O Šv. Dvasia yra dviejų 
asmenų, Tėvo ir Sūnaus, meilės 
ryšys. Ir tas pats yra Dievas, 
kurį mes vadiname Išmintimi 
ir Meile.

Dievybės pažinimas iš tikėji
mo tiesų, Kristaus mokymu, 
yra dieviškosios kilmės, taip 
pat ir Jo meilė. Atseit, tikėjimu 
pažįstame Dievą taip, kaip Jis 
pats save pažįsta, ir mylime 
taip, kaip Jis pats save myli. 
Todėl mumyse vyksta dieviš
kojo gyvenimo paslaptys: tikėji
mo ir meilės vyksmas nueina 
žmogaus sieloje iki dieviškojo 
Sūnaus gimimo ir Šv. Dvasios 
gavimo. Atseit, krikščionio sie
loje apsigyvena pati Švč. Tre
jybė. Šv. Jono apaštalo žodžiais 
tariant, „Dievas yra meilė, ir 
kas pasilieka meilėje, pasilieka 
Dievuje, ir Dievas jame” (1 Jon. 
4, 16). Taigi krikščionis yra die
viškosios kilmės. Jis taip kaip 
Kristus, talpina savyje dvi gy
vybes — dievišką ir žmogišką. 
Dievišką gyvybę Katalikų Baž
nyčia vadina pašvenčiamąja 
malone, kurios veikimu įveda
ma Dievybė į žmogaus sielą. Iš 
pašvenčiamosios malonės siela 

gauna reakciją dieviškam veiki
mui.

Dievas yra visur. Kad Jis yra 
begalinė būtis, mes negalime iš 
Jo išeiti. Jis duoda mums visą 
buitį ir visą gyvenimą, bet be 
ypatingos malonės negalime 
reaguoti į Jo vidinį gyvenimą. 
Sakysim, saulė visiems šviečia, 
bet ne visi į jos spindulius rea
guoja. Jos šviesą mato tik tie, ku
rie turi akis. Dievybei reakcija 
ateina iš meilės, nes ir Dievas 
yra Meilė. Katalikų Bažnyčia 
moko, kad su pašvenčiamąja 
malone žmogaus sieloje apsigy
vena pati Šv. Dvasia ir su Ja 
visa Švč. Trejybė. Šv. Dvasiai 
priskiriamas visas sielos sudie
vinimo darbas.

Taigi nereikia Dievo ieškoti 
nei danguje, nei žemėje — Jis 
yra krikščionio sieloje, kai šis 
turi tą meilę, kuria pats Dievas 
yra laimingas. Tada žmogaus 
viduje yra dangus, kuriam jis 
sukūrimo pradžioje yra pa
šauktas. O Dievo garbinti ne
reikia nei kur ant kalno, nei Je
ruzalėje. Jis yra arčiau, negu 
mes galime tikėtis. Jį reikia 
garbinti, kaip Kristus sako, tie
soje ir dvasioje. Gyvendami 
medžiaginiame pasaulyje, mes 
per daug vertiname tą regimąją 
tikrovę. Dvasinė tikrovė yra 
kur kas tikresnė už medžia
ginę. Dvasia nėra praeinanti 
kaip šešėlis ar sapnas. Iš dva
sios ateina, kad mes esame, gy
vename, jaučiame, protaujame 
ir mylime. O Dievo Dvasiai 
priskiriamas gyvybės kūrimas 
ir visas tas dieviškas švelnu
mas, kuris dvelkia krikščionio 
sieloje. Šitai yra, pasakytume, 
dieviškas pavasaris šioje že
mėje. Tai yra gyvenimo pra
džia, apie kurią šv. Povilas sa
kė: „Ko akis neregėjo, ko ausis 
negirdėjo, kas žmogui į mintį 
nėūtėjo, tai paruošė Dievas 
tiems, kurie Jį myli” (1 Kor. 2- 
9). Sekminių šventės kaip tik 
mums daug kalba apie gra
žiausias gyvybės apraiškas. Bet 
tai yra Dievo Dvasios šventė, 
nešanti dievišką gyvybę į krikš
čionio sielą. Tai daugiau kaip 
mėtų kvepėjimas ir gimtojo 
krašto pasiilgimas. Sekminės 
yra Dievo Meilės šventė.

Išeivių visuomenės ir 
kultūros - veikėjas, dr. Juozas 
Kriaučiūnas, balandžio 30 die
ną Kaune šventė savo 95-ąjį gim
tadienį.

Daugiau nei pusę amžiaus 
gyventa svečiuose kraštuose, o 
prieš keletą metų sugrįžta į 
tėvynę. Gyvenimas svetur nele
pino, nuolat aitrino tėvynės ii- valdybos paskirtas dirbti sto- 
gesį ir meilę. Nostalgiški jaus
mai skatino dirbti ir kurti Lie
tuvos labui. Savo laisvalaikį, o 
vėliau, išėjęs į pensiją, ir visą 
laiką J. Kriaučiūnas dovanojo 
visuomeniniam, kultūriniam 
darbui. 1982 m. vykusiame Pa
saulio lietuvių suvažiavime jis 
apdovanotas Garbės raštu už 
vaisingą, pasiaukojantį darbą 
lietuvybės baruose. Lietuvos 
Respublikos prezidentas, įver
tindamas jo nuopelnus, 1988 
metais paskyrė jam Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no 3-ojo laipsnio ordiną.

Juozas Kriaučiūnas gimė 
1910 metais balandžio 30 d. No- 
siedų kaime, Lekėčių vlsč., Ša
kių apsk. Tėvas buvo gera
širdis, sumanus kaimo seniū
nas. Mama išmokė pažinti pir
mąsias raides iš maldaknygės. 
Jau vaikystėje tėvai įskiepijo 
jam tvirtus krikščioniškos mo
ralės pagrindus. Pirmuosius 
mokslus, kaip ir daugelis jo 
draugų, baigė kaime. Krimto 
piemenuko duoną - ganė kiau
les ir karves, skaitė knygas. 
Vėliau ir ūkio darbus dirbo - 
šienavo, spragilais javus kūlė. 
Vilkijos keturklasėje pasižymė
jo kaip gabus mokinys. Aktyviai 
įsijungė į kunigo Žitkaus įkurtą 
pavasarininkų kuopą, tapo pir
mininku. Vėliau išvyko į 
Kauną, į „Aušros” gimnazįją. 
Pamilsta muziką, teatrą. Gim
nazijoje tampą kooperatyvėlio 
nariu ir įsijungia į jo, šapi- 
rografu leidžiamo, laikraščio 
Sparnai, redakcinę kolegįją. Sėk
mingai baigęs gimnaziją, ne
turėjo lėšų tolimesnėms studi
joms, dirbo korepetitorium.

1932 m. įstojo į Vytauto Di
džiojo universiteto Medicinos 
fakultetą. Aktyviai įsijungė į vi
suomeninį darbą. Pirmais stu
dijų metais buvo Vilniui vaduo
ti sąjungos Žaliakalnio sky
riaus narys ir valdybos pirmi
ninkas. Trečiaisiais studįjų me
tais įstojo į medikų „Fratemitas 
Lithuanica” korporaciją. Buvo 
šios korporacijos bibliotekinin
ku ir korporacįjos valdybos 
iždininku.

1935 m. vedė mokytoją Mag
daleną Andriušytę. Susilaukė 
sūnaus Rimtauto.

Baigęs studįjas, praktiką atli
ko Kauno ligų klinikose, o vė
liau Šakių apskrities ligoni
nėje. Tapęs gydytoju, dirbo Ku
dirkos Naumiestyje sveikatos 
punkto gydytoju, vėliau ambu
latorijos vedėju. Vokiečių oku
pacijos metais buvo ūkininkų 
kooperatyvo „Vienybė” valdybos 
pirmininku ir vieninteliu gydy
toju. Tuomet, išduodamas pažy
mas apie darbą kooperatyve, jis 
išgelbėjo ne vieną studentą nuo 
priverstinio darbo Vokietijoje. 
Karo sunkumų skatinamas, su
organizavo ir pirmininkavo Sa
vitarpio pagalbos skyriui. Šis 
skyrius teikdavo pagalbą sun-1 
kiai gyvenantiems žmonėms, 

daugiavaikėms šeimoms, sene
liams, invalidams.

1944 m., kaip ir daugelis lie
tuvių inteligentų, artėjant an- 
trąjai rusų okupacijai, buvo pri
verstas pasitraukti su žmona ir 
mažu sūneliu į Vokietiją. Pasi
traukimo metu teikė pagalbą 
sergantiems. Berlyno gydytojų 

vykioje, esančioje tarp Berlyno 
ir Potsdamo, o vėliau - Grasle- 
bene. Pasibaigus karui, gydė 
žmonės Hanoverio priemies
tyje. Žmona mokytojavo. J. 
Kriaučiūnas įsijungė į visuome
ninį darbą - padėdavo studijuo
jančiam jaunimui, su ateitinin
kais rengdavo sueigas, skaitė 
paskaitas, o su skautais vykda
vo į stovyklas, surengė pirmo
sios pagalbos teikimo kursus.

1949 m. žmonos giminių dėka 
išvyko į Ameriką. Turėdamas 
puikią gydytojo praktiką jis 
bandė įsitvirtinti savo profesi
joje. Metus dirbo „Deaconess” 
ligoninėje. Vėliau persikėlė į 
Cinncinati (Ohio valstijoje) ir 
dirbo St. Francis ligoninės gy
dytoju. Porą metų dirbo su 
grupe amerikiečių gydytojų. Įsi

Dr. Juozas Kriaučiūnas.

jungė į Lietuvos Vyčių veiklą, 
organizavo daiktines BALFo, 
kuris šelpė DP stovyklas Vokie
tijoje, rinkliavas. Kiek vėliau 
persikėlė į tos pat valstijos 
Fairbom miestelį, kur toliau 
dirbo gydytoju.

Dr. Kriaučiūnas buvo puikus 
specialistas - mėgstamas ir my
limas žmonių. Jis ramaus, san
tūraus būdo, mokantis spręsti 
įvairias problemas, turintis 
puikų gyvenimo patyrimą, ne 
kartą buvo renkamas įvairių or
ganizacijų pirmininku, vicepir
mininku, garbės pirmininku, 
iždininku ar šiaip nariu. Fair- 
born miestelyje skaitydavo pas
kaitas ne tik medicinine te
matika, bet ir kalbėdavo apie 
tikrąją padėtį okupuotose ša
lyse, komunizmo grėsmę. Jis 
buvo aktyvus ir labdaringoje 
parapijos veikloje. Vėliau šeima 
persikėlė gyventi į Toledo. Dr. 
Kriaučiūnas ir čia įsijungė į ak
tyvų visuomeninį darbą. Or
ganizuodavo išvykas į Dainavos 
jaunimo stovyklą, tapo parapi
jos mokyklos sportininkų ir 
mokytojų, seselių vienuolių gy
dytoju. Vadovaudavo išvykoms 

į įvairius lietuvių renginius De- 
troit, organizuodavo įvairias pi
nigines rinkliavas. Aktyviai 
dalyvavo lietuvių gydytojų 
draugijos, kurios būstinė buvo 
Cleveland, OH, veikloje. Lietu
vių gydytojų sąjungai priklausė 
nuo jos įkūrimo, dalyvavo 
suvažiavimuose, keletą metų 
buvo jos pirmininku.

Po sunkios širdies operacijos, 
1977 m. apsigyveno Putname, 
greta Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyno. 
Putnamo Lietuvių bendruo
menės pirmininkas įtraukė J. 
Kriaučiūną į darbus. Jis buvo 
išrinktas į valdybą, o vėliau 
pirmininku. Šiame poste išbuvo 
beveik dešimt metų. Apygardos 
Lietuvių bendruomenės valdy
ba jį išrinko vicepirmininku. 
Jis tapo Katalikų mokslų aka
demijos nariu. Keliolika metų 
buvo jos finansų komisijoje, o 
vėliau ėjo pirmininko pareigas. 
Įsijungė ir į New York lietuvių 
gydytojų draugiją, aktyviai da
lyvavo jos veikloje. Putname 
skaitė paskaitas seselėms ir 
vietos lietuviams sveikatos, po
puliariomis kultūrinėmis bei 

politinėmis temomis.
Svarbų indėlį lietuvybės puo

selėjimo baruose jis paliko dirb
damas Amerikos lietuvių kul
tūros archyve. JDr. Kriaučiū
nas tapo prel. Juro padėjėju. Su 
pastaruoju, o vėliau vienas 
daug važinėjo, rinko archyvinę 
medžiagą. Taip buvo parvežtas 
ir išsaugotas ne vienas archy
vas, turintis istorinę išlieka
mąją vertę. Po prel. Juro mir
ties perėmė atsakingas vadovo 
pareigas. Ilgus metus buvo 
ALKA direktorato pirmininku. 
Archyvui skyrė daug laiko ir 
jėgų. Tvarkė ne tik kultūrinį 
palikimą - rankraščius, kny
gas, nuotraukas, bet ir rūpinosi 
techniniais dalykais - spinto
mis, lentynomis, stogais, staty
bomis, netgi tvarka ir švara. 
Jam rūpėjo ir prie ALKA esan
čio muziejaus sutvarkymas.

Važinėjo į kitų miestų biblio
tekas, muziejus. Domėjosi kaip 
eksponuojama archyvinė me
džiaga - kaip pakabinti pa
veikslai, pastatyti biustai, suka
taloguotos knygos. Dirbo įvai
rius darbus, negaudamas už tai 
jokio užmokesčio, tačiau viską 

atlikdamas su begaline meile ir 
rūpesčiu. ALKA tapo ne tik 
Putnamo, bet ir visos Amerikos 
lietuvių kultūros židiniu.

Dr. Juozas Kriaučiūnas - lie
tuvybės puoselėtojas. Daug jėgų 
ir laiko paskyrė archyvo propa
gavimui - skaitė ne tik paskai
tas, bet ir bendradarbiavo spau
doje, rašydamas apie sukauptą 
vertingą medžiagą. Jis parašė 
daug straipsnių įvairiems laik
raščiams, žurnalams, apie 

l ALKA. Jam rūpėjo kultūrinio 
paveldo išsaugojimas.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, iš ALKA į Lietuvos bib
liotekas, mokyklas, muziejus 
pradėjo skristi siuntiniai su 
vertingomis knygomis, išleisto
mis išeivijoje. Kun. Rapolas 
Krasauskas ir dr. J. Kriau
čiūnas siuntė knygas į Mažvy
do Nacionalinę biblioteką, ku
nigų seminarijas, Maironio lie
tuvių literatūros muziejų, Za
navykų krašto muziejų, įvairias 
mokyklas. Vienas vertingų eks
ponatų - Juozo Tumo-Vaižgan
to kailiniai, buvo perduoti į jo 
vardo muziejų, įkurtą Kaune.

Dideliu rūpesčiu J. Kriau
čiūnui buvo kun. Stasio Ylos 
pastatyta Mindaugo pilis. Jis 
uoliai ją globojo ir prižiūrėjo. 
Pavieniams asmenims ar di
desnėms grupėms atvykus į 
Putnamą, jis maloniai vedė eks
kursijas ir kalbėjo apie Min
daugo pilį, Lietuvos istorįją, su
kauptus ALKA turtus.

Spaudoje pradėjo bendradar
biauti nuo 1951 metų. Rašyti jį 
skatino kun. Juozas Prunskis, o 
medicinos spaudoje - ji ragino 
dirbti dr. Milda Budrienė. Rašė 
sveikatos, visuomeniniais, kul
tūros, istorijos, religijos, auklė
jimo bei politikos klausimais, 
pasakojo kelionių įspūdžius. Jo 
straipsnius spausdino Lietuvių 
gydytojų biuletenis, Medicina, 
Draugas, Darbininkas, Dirva, 
Tėviškės žiburiai, Vytis, Litua- 
nus, Aidai, Pasaulio lietuvis, 
Laiškai lietuviams, Tėvynės sar
gas, Santara, Bendradarbis ir 
kt. Rašė ir į anglų spaudą. 1983 
m. parengė ir išleido knygą 
Fraternitas Lituanica ir Patria, 
1908-1983 m. Parengė nemažai 
medžiagos Lietuvių Enciklope- 
dįjai. Išleido savo apsakymų, 
pasakojimų knygą Skolą grąži
no, knygelę apie ALKA. Dabar, 
gyvendamas Lietuvoje, rašo 
prisiminimus iš tėviškės istori
jos. Jo gyvenimas Kaune akty
vus - nuolat konsultuoja intere
santus, besidominčius įvairiais 
klausimais, palaiko tamprų ry
šį su ALKA vadovybe. Jis lan- 

' kosi muziejuose, teatruose, kon
certuose.

Dr. Juozo Kriaučiūno nu
veiktų darbų sąrašą galima 
būtų tęsti. Sunku patikėti, kad 
visą tai atliko vienas žmogus. 
Gyvenimas jį apdovanojo neei
liniais gabumais: puikus gydy
tojas, žurnalistas, paskaitinin
kas, muziejininkas, archyvo 
direktorius, kruopštus jo tvar
kytojas, kultūros ir visuomenės, 
veikėjas. Atliktais darbais nie
kad nesididžiavo.

Nukelta į 2 psl.
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Kanklės ir kanklininkai anuomet ir dabar
PROF. DR. ALGIRDAS VYŽ1NTAS

Lietuvos kanklininku 
draugija

Kaip žinia, lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų meno sri
tis, turėdama tūkstantmečių is
toriją ir natūralų savo raiškos 
pobūdį, XX amžiaus pradžioje 
perėjo į organizuoto sąjūdžio 

’ fazę. Žmonės, visų pirma ne
gausūs inteligentai, pąjutę be
nueinančių vertybių visiško 
praradimo grėsmę, ėmėsi ini
ciatyvos bent iš dalies išsaugoti 
tas vertybes: rinkti, aprašyti, 
bandyti muzikuoti. XIX-XX 
amžių sandūroje galingu srau
tu plūstanti svetimybių invazi-. 
ja mūsų šviesuomenę, bent jos 
nedidelę dalį, telkė į tam tikrą 
patriotinį sąjūdį - burtis į rate
lius, draugijas, sąjungas, prisi
kelti po šimtmečių okupacijos, 
baudžiavos vergovės, lietuviš
kos spaudos draudimo... Prisi
kelti ir pažvelgti į Europą savi
mi pasitikinčio, drąsaus ir 
darbštaus lietuvio akimis.

Šiandien galime pelnytai di
džiuotis, kad pačiais sunkiau
siais laikais šalia lietuvio išliko 
jo protėvių įrankis, senojo ti
kėjimo atributas, iki šių dienų 
išlikęs ir virtęs tautos simboliu. 
Tai - kanklės su savo nepakar
tojamais tembrais ir sakralumo 
požymiais. Jų atgaivinimu su
sirūpinta pirmiausia.

Prisiminkime, kad dabartinį 
laikmetį galime įvardyti, kaip 
kanklininkų sąjūdžio šimtmetį, 
šio sąjūdžio ištakomis laikyti
nas spaudos atgavimas (1904), 
taip pat tuomet aktyviai besi- 
reiškiantys tautinės kultūros 
prisikėlimo veiksmai. Kultūros, 
meno ir visuomenės veikėjai 
šalia kitų tautinės sąmonės 
žadinimo veiksmų svarstė ir 
tautinių instrumentų, visų pir
ma kanklių ir skudučių, gaivi
nimo klausimus.

Pirmieji žmonės, aktyviai pa
sireiškę konkrečioje kanklių at
gaivinimo veikloje, buvo kankli
ninkas, kanklių meistras ir 
vargonininkas, pirmojo kanklių 
ansamblio Skriaudžiuose įkū
rėjas (1906) ir vadovas Pranas 
Puskunigis bei visuomenės vei
kėjas, Kauno spaustuvės įkū
rėjas, vėliau Nepriklausomybės 
akto signataras Saliamonas 
Banaitis, kurio pastangomis 
kanklės iš kaimo trobų atkelia
vo į Kauno miestą, kur buvo 
įkurtas pirmasis S. Banaičio 
spaustuvės darbininkų P. Pus
kunigio vadovaujamas kankli
ninkų ansamblis. Tais sunkiais 
1915-aisiais Pirmojo pasaulinio 
karo vokiečių okupacijos me
tais, gabaus staliaus pagamin
tomis kanklėmis būrelis tau
tiečių pradėjo intensyvias re
peticijas ir jau 1910 m. sausio 
13 d. Kaimo teatre buvo su
rengtas pirmasis kanklių an
samblio koncertas, kuriame 
dalyvavo S. Banaičio sūnaus 
Kazimiero Viktoro (vėliau gar
saus kompozitoriaus, mirusio 
1963 m. New York) vecamas 
choras. Okupaciniame laikraš
tyje „Kownoer Zeitung” buvo 
rašoma „wunderschoene Volks- 
musik” (nuostabiai graži liau
dies muzika). Tai buvo pirmas 
lietuviškos muzikos koncertas 
vokiečių okupacijos metais. Tų 
pačių metų rugsėjį P. Puskuni
gio ansamblis pakviečiamas iš

tisą savaitę koncertuoti Kara
liaučiuje, Rytprūsių tradicinėje 
mugėje. Koncertais labai do
mėjosi mugės lankytojai.

Po to kanklininkų veikla ke
letą metų sustojo. Prasidėjo po
litinės permainos, vokiečių 
išvijimas iš Lietuvos, karo nu
vargintiems žmonėms nebe tas 
rūpėjo. P. Puskunigis grįžo į 
Skriaudžius. Tačiau neilgam.

1921 metais generolas Vladas 
Nagevičius įkūrė Kaune Karo 
muziejų ir buvo jo direktoriu
mi. Generolas sumanė suburti 
kanklininkų grupę apeigoms 
prie Nežinomo kareivio kapo ir 
aukuro: šiam tikslui 1923 m. 
didelėmis pastangomis vėl su
sigrąžino P. Puskunigį į Kau
ną. Po intensyvių repeticijų dar 
tais pačiais metais gegužės 8 d. 
Tilmansų salėje šis Karo mu
ziejaus (kare invalidų) ansam
blis surengė pirmąjį koncertą 
su kanauninko Adolfo Saba
liausko aiškinamąja paskaita 
apie liaudies muzikos instru
mentus. Šis ansamblis gyvavo 
vos porą metų?

Apie 1924 m. kanklėmis susi
domėjo Kauno Šančių 26-osios 
pr&džios mokyklos vedėjas Ka
zimieras Motuzą. Jo rūpesčiu į 
mokyklą pakviestas P. Pusku
nigis pradėjo mokyti mokslei
vius kankliuoti, buvo pagamin
ta apie 50 vienuolikastygių 
kanklių, apmokyta apie 60 mo
kinių. Gabesnių mokinių an
samblis gana plačiai koncertavo 
Kaune ir periferįjoje, ne kartą 
akompanavo garsiajam daini
ninkui Kiprui Petrauskui. Pa
žymėtina, kad šis ansamblis (14 
kanklininkų) kanauninko Juo
zo Tumo kvietimu kankliavo 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje 
1924 m. rugpjūčio 24 d. pirmo
sios Lietuvos dainų šventės 
proga, kanauninko Juozo Tumo 
aukotų šv. Mišių metu. „Kan
kliuojant vargonininkas Juozas 
Katelė iš lengvo kanklėms pri
tarė. Kankliavome giesmes ‘Ma
rija, Marįja’, ‘Šventas Šventas’ 
ir kt. Tai buvo pirmasis kan
klių pasirodymas mūsų bažny
čioje”.

Trečiojo dešimtmečio pra
džioje kanklėmis susidomėjo 
mokytojas Justinas Strimaitis, 

Saitaunonas Banaitis.

iš esmės atsidėjęs kanklių gyva
vimo ir kankliavimo puose
lėjimo reikalams.

Tokiomis istorinėmis aplin
kybėmis subrendo idėja ir imta
si konkrečių žygių įkurti kank
lininkų draugiją. 1925 m. ge
gužės 6 d. Kauno muzikos mo
kykloje (Maironio g. 3) įvyko 
steigiamasis Lietuvos kankli
ninkų draugijos susirinkimas. 
Jame dalyvavo Juozas Naujalis, 
Aleksandras Kačanauskas, Jo
nas Bendorius, Pranas Pusku
nigis, Justir as Strimaitis, Adol
fas Sabaliauskas, Teodoras Bra
zys ir dar vienas kunigas iš Šv. 
Trejybės bažnyčios, kurio pa
vardė nežinoma. Posėdyje pri
pažinta kanklių muzikos svar
ba jaunimui ir kad kanklių mo
kykla turėtų būti prijungta prie 
muzikos mokyklos.

1925 m. birželio 8 d. pas Kau
no notarą K. Škėmą LKD 
įstatus pasirašė steigėjai: Salia
monas Banaitis, Pranas Pusku
nigis, Magdalena Avietėnaitė, 
Jonas Bendorius ir Jonas Pik- 
čilingis (Rejestro Nr. 7301), 
Įstatuose apibrėžtas draugijos 
tikslas - gaivinti ir platinti Lie
tuvoje tautinę muziką. Šiam 
tikslui pasiekti draugija steigia 
kanklių ir kitų tautinių muzi
kos instrumentų kursus, mo
kyklas, organizuoja tų instru
mentų orkestrus, tautinės mu
zikos mylėtojų ratelius, rengia 
koncertus ir tautinės muzikos 
šventes, leidžia muzikos veika
lus, renka užsilikusius tauti
nius instrumentus, steigia tų 
instrumentų dirbtuves ir rūpi
nasi jų tobulinimu.

Draugija susideda iš tikrųjų 
ir garbės narių. Valdyba susi
daro iš penkių asmenų: pirmi
ninko, padėjėjo, kasininko, dvie
jų valdybos narių ir dviejų kan
didatų. Trys valdybos nariai 
turi būti muzikai. Valdyba kas
met šaukia visuotinį susirin
kimą.

Šie įstatąi 1925 m. liepos 4 d. 
įregistruoti Kauno miesto ir 
apskrities viršininko Morkaus 
raštinėje, draugijų rejestro Nr. 
595. 1925 m. liepos 30 d. 
išrinkta LKD centro valdyba: 
pirmininkass Jonas Bendorius, 
vicepirmininkas dr. Klemensas 
Ruginis, sekretorė Magdale
na Avietėnaitė, iždininkas pre
latas Konstantinas Olšauskas, 

nariai Vytautas Banaitis, Prial- 
gauskaitė ir Pranas Puskuni
gis. Dailininkas Petras Rimša 
nupiešė vinjetę draugijos raš
tams ir gražų antspaudą.

Nelengvas buvo kelias stei
giant Kanklių muzikos mokyk
lą. Respublikos Seimo pirmi
ninkui ir švietimo ministrui P. 
Puskunigio iniciatyva 1925- 
1926 m. net tris kartus buvo 
įteikti prašymai leisti įsteigti 
kanklių muzikos mokyklą ir 
dirbtuvę. Į du pirmuosius Sei
mas nereagavo, o į trečiąjį Švie
timo ministerįja atsakė, kad 
atsižvelgdama į Valstybinės 
muzikos mokyklos direktoriaus 
Juozo Naujalio neigiamą nuo
monę ir formaliai motyvuoda
ma, kad tokiems reikalams nė
ra numatyta lėšų. Pažymėtina, 
kad 1927 m. net du kartus 
keitėsi valdybos sudėtis: pasi
traukus Jonui Bendoriui, pir
mininku tapo Juozas Tallat- 
Kelpša, o po jo - dr. Klemensas 
Ruginis.

Pagaliau nutarta prašyti 
Ministrų kabinetą paskirti P. 
Puskunigiui pensiją, kad galė
tų pragyventi ir populiarinti 
kanklių muziką. Atsakyme pa
žymėta, kad nėra tokio paragra
fo. Tik 1930 m. Vasario 15 d. 
LKD iš Švietimo ministerįjos 
gavo 4,000 litų įsteigti kanklių 
muzikos mokyklą, atlyginti mo
kytojui už mokymą ir 1,500 litų 
P. Puskunigio vadovėliui išleis
ti. Vasario 15 d. Darbo biržos 
rūmuose Kaune, Gedimino g. 
36 įvyko kanklių muzikos mo
kyklos atidarymas. Gavus lėšų, 
tuometinis LKD valdybos pir
mininkas Vytautas Banaitis 
užsakė kanklių meistro J. Pon- 
tažio' dirbtuvėms pagaminti 26 
(15 stygų) kankles, kuriomis 
vyko mokymas.

Rengiantis 1930 m. Dainų 
šventei Vytauto Didžiojo 500 
metinių garbei, LKD buvo nu
tarusi suburti jungtinį kanklių 
orkestrą bent iš 100 ar daugiau 
kanklininkų. Todėl oficialiu 
valdybos pirmininko V. Ba
naičio raštu prašyta švietimo 
ministro skirti 4,100 litų pa
šalpą 64 kanklėms (16 pirmųjų, 
20 antrųjų, 25 trečiosios ir 3 bo
sinės), kurias pagaminti apsi
ėmė J. Pontažio muzikos ins
trumentų dirbtuvė. Ministeri
jos valdininko rezoliucįja ant 
prašymo buvo tokia: „Galima 
būtų duoti, kuomet bus gauta 
1930 m. sąmata. 1929.VIII.23”. 
Kokia tolimesnė šio prašymo 
eiga, lieka neaišku.

1931 m. kovo 28 d. įvyko vi
suotinis LKD susirinkimas. 
Valdybos pirmininko Vytauto 
Banaičio pranešime pažymėta: 
„pagaliau mūSų muzikai įtikėjo 
į kanklių muzikos idėją, o mu
zikas B. Dvarionas, įsigilinęs į 
kankles, sudėjo keletą dalykė
lių kanklėms keliais balsais 
skambinti”. Pažymėta, kad 
draugiją remia Švietimo mi
nisterija, skiria lėšas. Susirin
kimą sveikino Švietimo mi
nisterįjos referentas J. Kiaunis. 
Nagrinėtas vadovėlio išleidimo 
klausimas. Muzikas N. Marti- 
nonis pažymėjo, kad kakles rei
kia tobulinti, nes jos specialy
biniam helerių metų mokymui 
ir mišrių' instrumentų or
kestrui nesančios pritaikytos. 
Šiame susirinkime valdybos 
pirmininku išrinktas J. Kiau
nis, vicepirmininke Vanda

Vienas iš įspūdingų renginių Vilniaus universiteto kieme, suruoštas kartu su IMTA Liaudies instrumentų ka
tedra bei „Lietuvos” ansamblio draugija.

Mikštienė, sekretoriumi Justi
nas Strimaitis, iždininku Juo
zas Gaidamavičius, nariu P. 
Puskunigis.

Atrodytų, kad kanklių idėjos 
ir muzikos reikalai bus pa
judėję. Tačiau vėlgi - lyg 
perkūnas iš giedro dangaus - 
Juozo Gruodžio straipsnis „fa 
reikia mums kanklių muzikos”, 
kuriame buvo aiškiai išreikšta 
mintis, kad - nereikia. Pagrin
dinį atsakymą j. Gruodžiui pa
teikė J. Strimaitis savo straips
nyje „Kanklių muzika - bran
gintina”. Kiek vėliau „Kankli
ninko atsiminimuose” J. Stri
maitis prisimena: „su šiuo 
straipsniu išėjau į kanklių mu
zikos kovingą dirvą pradžioje 
ginti pačios kanklių muzikos 
idėjos, o vėliau aktingai įsi
jungiau į kanklių muzikos dar
bą, į naujus ieškojimus”.

Nuo 1931-1932 mokslo metų 
pagal Švietimo ministerijos 
naujus nuostatus Kanklių mu
zikos mokykla buvo pavadinta 
Kanklių ir skudučių muzikos 
kursais, o jų vedėju paskirtas J. 
Strimaitis (kursų vedėju tega
lėjo būti tik cenzą turintis mo
kytojas).

Skudučių grupės mokymas 
kursuose buvo numatytas atei
čiai. Antra vertus, su skudu
čiais Kaune ir kitose vietovėse 
gražiai darbavosi Jonas Švedas, 
Stasys Paliulis, Albinas Liepus 
ir kiti mokytojai.

Pradėjęs dirbti Kanklių kur
suose, J. Strimaitis įsitikino, 
jog vienuolikos ar ir penkioli
kos stygų kanklių diapazonas 
tikrai per siauras. Todėl jį 
praplėtė iki 18, 20 ir 22 stygų. 
Tokių kanklių, kaip jis rašo, iki 
Antrojo pasaulinio karo šeši 
kanklių meistrei, laikydamiesi 
nurodymų, yra pagaminę apie 
1900. Jie gyveno įvairiose Lie
tuvos vietose, o bendraujama 
buvo įvairiai: teikiant nurody
mus asmeniškai ir laiškais. 
Daugiausia kanklių pagamino 
Krekenavos meistras Stasys 
Rudis -> per 1500, Svėdasų 
meistras Juozas Lašas per 800. 
Jų 18 - 22 dvigubų stygų puoš
nios kanklės gana plačiai papli
tusios Aukštaitįjoje. Jas gražiai 
dabar populiarina Astos Motu
zienės ansamblis „Pasagėlė”

Užpaliuose.
J. Strimaitis teigia, jog vien 

dėl to, kad P. Puskunigis nesu
tiko su kanklių tobulinimo 
idėja, iš LKD valdybos pirmi
ninkų pasitraukė J. Bendorius 
ir Tallat-Kelpša. O kompozito
rius Jurgis Karnavičius, rašy
damas savo operą „Gražina” ir 
teiraudamasis, kaip geriau tik
tų jo operoje pavaizduoti kan
klininkus - vaidilas, reiškė pa
geidavimą, „kad kanklėmis 
skambinimą galima būtų pada
ryti kaip nors turtingesnį, kad 
vis taip biednai atrodo...”.

Todėl J. Strimaitis ir ėmėsi 
„sulaužyti tą muzikų abejingu
mo ir nepasitikėjimo ledą, kad 
štai kanklėmis tegalima tik vie- 
Aoj tonacijoj paskambinti kai 
kurias liaudies dainas, kai
miškas polkutes ir valsiukus. 
Reikėjo įtikinti, jog kanklėmis 
yra įmanoma paskambinti ir 
Europos muzikų kūrinius, rim- 
tm kūrinius, kur reikalingas 
techniškas lankstumas. To 
siekdamas ir minėtų muzikų 
skatinamas ėmiau kurti naują 
kankliavimo sistemą, kurią va
dinu laisvuoju kankliavimu’ 
Svarbu konstatuoti faktą, kad 
tos visos priežastys, dėl kurių 
rimti muzikai kankles neigė ir 
jų neįsileido į muzikos mokyk
las, yra nugalėtos ir kanklėms 
duotas kelias į pilnaverčių mu
zikos instrumentų šeimą” (J. 
Strimaitis. „Kanklininko atsi
minimai”, rankraštis).

Nuo 1935 m. Kanklių muzi
kos kursuose įvesta muzikos 
teorija, kurią pradėjo dėstyti 
kompozitorius Juozas Karosas, 
tapęs ir LKD valdybos pirmi
ninku. Jo laikais, LKD įstatai 
buvo pertvarkyti pagal naujus 
draugįjų įstatymo reikalavimus 
ir 1937 m. balandžio 2 d. 
įregistruoti Vidaus reikalų mi- 
nisterįjoje, registro Nr. 2729. 
Naujuosius įstatus pasirašė 
Juozas Karosas, Vanda Mikš
tienė, Petras Skiragis, Juozas 
Gardauskas ir Justinas Stri
maitis. 1939 m. J. Strimaičiui 
išvykus į Alytų, o J. Karosui į 
Klaipėdą, Kanklių kursuose 
teorįją dėstė Zenonas Slaviū
nas, o kankliavimą buvęs J. 
Strimaičio mokinys Pranas Ste
pulis, jau prieš tai pradėjęs 

dirbti Kanklių muzikos kur
suose.

Kaip žinia, P. Stepulis vėliau 
iškėlė kankles ir ugdymo-sis
temą į profesionalų lygmenį, 
todėl profesoriui pelnytai pri
klauso Lietuvos kanklininkų 
patriarcho titulas. Labai svarbu 
paminėti paskutiniuosius drau
gijos veiklos dokumentus. Vie
nas jų - 1940 m. kovo 12 d. 
raštas ant LKD blanko vidaus ' 
reikalų ministrui, kuriuo pra
šoma duoti sutikimą įsteigti 
Lietuvos sostinėje šios draugi
jos skyrių. Jį įsteigti centro val
dyba įgaliojo savo valdybos il
gametį narį Juozą Gaidama
vičių. Pasirašė pirmininkas J. 
Strimaitis. Rezoliucįja: „p. Mi- 
nisteris sutiko leisti. 1940.III. 15. 
Įrašyta draugijų registran 
1940.III.16 Reg. Nr. 9410”.

Paskutinis raštas, rašytas 
1940 m. liepos 2 d., taip pat vi
daus reikalų ministrui. Jo tu
rinys toks: „Prašau Tamstą, 
pone Ministeri, leisti ir toliau 
veikti Lietuvos kanklininkų 
draugijai. Jos tikslas propaguo
ti mūsų liaudies muziką, kuri, 
kaip iš radiofono anketos pa
aiškėjo, mūsų liaudies yra labai 
mėgiama. Centro valdybos sąs
tatas: Justinas Strimaitis, Juo
zas Karosas, Juozas Gaidama
vičius, Petras Skiragis, Vanda 
Mikštienė.

Centro valdybos pirmininkas 
Justinas Strimaitis. Rezoliuci
ja: Ministras leido veikti.
1940.VII.31.” Tačiau dėl žino
mų istorinių peripetijų ir oku
pantų režimo LKD veikla 
nutrūko. Vėlesnių dokumentų 
nerasta. „ i u ■» ,Nukelta į 2 psl,

TURINYS
Lietuviškos kanklės — 
praeitis ir dabartis.

Įdomus tas dviejų pasaulių 
susitikimas.

Poetai vynuogių derliaus 
festivalyje. Komp. Fausto 
Strolios muzikinės 
kūrybos popietė.
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Lietuvos teatro grafas
ALMA ŠLAMAITĖ

Balninkai ir Dapkūniškis. 
Čia gimė poetas Petras Pilka, 
kunigavo poetas Mykolas Šei- 
žys-Dagilėlis, dirbo ir organi
zavo Balninkų progimnaziją 
mokytojas bei poetas Leonas 
Vainikonis. O svarbiausia, Bal- 
ninkėliuose glūdi įžymiojo tea
tralo Stasio Pilkos giminės 
šaknys. Aktoriaus tėvas Simo
nas Pilka kilęs iš šio kaimo ir 
nuo 1921 metų čia buvojo ūkis, 
kuriame sūnus Stasys ir duktė 
Gerda praleisdavo vasaras prie 
gražiųjų ežerų.

Stasys Pilka - nacionalinio 
teatro veteranas, režisierius, 
lietuviško teatro istorikas, mu
ziejininkas, scenos meno peda
gogas, keturių tautų eksli
brisų kolekcionierius, puikus 
teatrinio kostiumo ir atributi
kos žinovas, poetas, vertėjas, 
poezijos rečitalių pradininkas.

Stasys Pilka gimė 1908 m. 
gegužės 8 d. Petrapilyje, Simo
no ir Amalįjos Pilkų šeimoje. 
Motina kilusi iš Klaipėdos 
krašto, jos giminėje buvo ir 
„latviško kraujo”. Stasys Pilka 
mokėsi Šv. Kotrynos gimnazi
joje, kurią baigė aukso medaliu. 
Buvo gabus, pavyzdingas mo
kinys. Čia susipažino su būsi
mu aktoriumi Romualdu Juk
nevičiumi. „Nuo mažens jau
čiau teatrinę atmosferą, nes 
nemažai popiečių ir vakarų 
praleidau vaidinimus žiūrėda
mas; namuose buvo kalbama 
apie sceninius įvykius ir pats 
palyginti ankstokai pradėjau 
dalyvauti mokykliniuose mėgė
jų pasirodymuose, žiūrėjau vai
dinimus rusų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis”, - sakė S. Pil
ka, duodamas interviu 1970 m. 
Draugui. Stasys stengdavosi 
būtinai kiekvieną sekmadienį 
apsilankyti teatre, kartu pa
siimdavo seserį Gerdą. Po to 
namuose aptarinėdavo spektak
lius, įvertindavo aktorius. Be
simokydamas gimnazijoje, pra
dėjo skaityti eilėraščius, vaidin
ti anglų, prancūzų kalba. Pe
trapilio prancūzų teatro akto
rius, režisavęs minėtoje gim
nazijoje Moliere „Tariamąjį li
gonį”, pats pirmas pripažino S. 
Pilkos teatrinį talentą.

Busimasis aktorius neteko 
motinos turėdamas 13 metų. 
Reikėjo rūpintis 5 metais jau
nesne sesute Gerda, kuri po 
motinos mirties buvo apgyven
dinta gimnazijos pensione. Sta
sys turėjo daug privačių pa
mokų. Iš sutaupytų lėšų pirk
davo ne tik sau, bet ir seseriai 
bilietus į teatrą, įvairias kny
gas, kurias, anot sesers, nepa
prastai saugojo.

Teofilė Vaičiūnienė 1919 m. 
susitikdavo Stasį Pilką Petro
grado lietuvių klubo mėgėjų 
spektakliuose. Čia vaidino ne 
tik jie, bet ir geriausias Stasio 
draugas, būsimasis Teofilės 
vyras Petras Vaičiūnas, kuris 
pastebėjęs neeilinius jaunuolio 
gabumus, vėliau perkalbėjo 
Stasį mokytis dramos. Dėl to 
prieš tėvo norą metė mokslus 
Petrogrado karo medicinos aka
demįjoje, įstojo į Valstybinę 
Aleksandros (dabar Puškino) 
dramos mokyklą. Sėkmingai iš
laikęs egzaminus, pradėjo kelią 
į didžiojo artisto gyvenimą. 
Nors tėvas tam prieštaravo, jis 
tvirtai apsisprendė eiti scenos

menininko keliu, ugdyti lietu
vių kalbą. Vaidino Mejercholdo 
režisūros spektakliuose, rusų 
studįjinių pastatymų teatre. 
Baigęs Aleksandros teatro dra
mos mokyklą, tęsė studijas II 
Dailės teatre Maskvoje, kur 
įsigijo režisūros žinių. Pavaduo
damas šiame teatre aktorius, 
pasirodydavo ir estradoje.

1921 m. atvykęs į Lietuvą, 
įsįjungė į Lietuvių meno kūrėjų 
draugijos (vėliau Valstybės dra
mos teatro) veiklą. Jau 1922 m. 
sausio pradžioje suvaidino tur
tuolį Lusjeną R. Flerso G. A. 
Kąjavės komedijoje „Buridano 
asilas”, po to - vaidmenys: Fer
dinandas, Vurmas, Lesteris, 
Alba (F. Šilerio „Klasta ir mei
lė”, „Marija Stiuart”, „Don Kar
las”), Almaviva (K. Bomaršė 
„Figaro vedybos”), Nesčiast- 
livcevas (A. Ostrovskio „Miš
kas”), Gąjevas (A. Čechovo 
„Vyšnių sodas”), Zigismundas 
(P. Vaičiūno „Naujieji žmonės”), 
Palšovskis (S. Petrulis „Prieš 
srovę”), Gedgaudas (A. Vienuo-
lio „1931 metai”), Kasijus (V. 
Šekspyro „Otelo”), Saulėnas 
(„Sudrumsta vienybė”), Henše- 
118 (G. Hauptmano „Vėžėjas 
Genšelis”). Režisierius B. Dau
guvietis yra išsireiškęs, kad to
kio Gąjerio jis dar nėra matęs.
S. Pilka daugiausia vaidino kil
mingus personažus (grafus, di
dikus, dvarponius), pvz., S. Pet
rulio pjesėje „Prieš srovę” su
kūrė bąjoro lėbautojo Palšovs- 
kio vaidmenį, o P. Vaičiūno 
„Naujuosiuose žmonėse” - grafą 
Zigismundą. Gimtasis kraštas 
1976 m. skelbė, kad S. Pilka at
liko 1921-1944 m. apie 200 
vaidmenų. Kūrė ne tik vaidme
nis, bet ir režisavo: A. Puškino 
„Mocartą ir Saljerį”, P. Vai
čiūno „Aukso gromatą”, A. Vie
nuolio „1931—ieji metai”. Ž. 
Mikšys apie S. Pilką 1979 m. 
Draugas rašė: „Režisorius, jei 
vaidinęs keturiomis kalbomis - 
lietuvių, rusų, lenkų (komiškus 
senius) ir prancūzų, tai reži
savo net penkiomis: lietuviškai, 
rusiškai, angliškai, gudiškai 
(neprofesinėje scenoje), žydiš
kai.

1922 m. dirbo kaip režisie
rius, pastatė Puškino „Mocartą 
ir Saljerį”, 1932 m. - H. K. An
derseno „Pamienuką ir kamin
krėtį”, „Mažytės Idos gėles”, 
„Pasaką apie bernelį, šuniuką, 
katinuką ir akmenuką”, 1936 
m. - F. Langerio „Kupranugarę 
pro adatos skylutę” ir 1939 m. 
A. Vienuolio „1931-uosius me
tus”, „Krakosmetį”. Skleidė tea
tro idėjas to meto moksleivįjai. 
Režisavo moksleivių ir jaunimo 
spektaklius, pvz., Kauno aukš
tesniojoje komercinėje mokyk
loje 1924 m. pastatė 
„Princesę Turandot” ir Molje
ro „Gydytojas per prievartą”, 
1933-1934 m. dirbo Šiauliuose, 
kur režisavo 9 spektaklius, 
pvz., A. Vienuolio „1931 metus”, 
P. Vaičiūno „Aukso gromatą”. 
1942 m. įkūrė Miesto teatrą 
(subūrė mėgėjų trupę) Uk
mergėje, arčiausiai savo gimi
nės šaknų.

1926-1929 S. Pilka, pasitrau
kęs iš Valstybinio dramos teat
ro, apsigyveno JAV, įkūrė lietu
vių teatrą. Iki 1929 m. vasaros, 
būdamas Čikagoje bei Brook
lyn, pastatė S. Čiurlionienės 
„Aušros sūnus” 1927 metais, P. 
Vaičiūno „Tuščias pastatas” 
1928 metais bei „Sudrumstą ra

K. Gocio mesnis

1975 m. vasario 24 d. Brooklyn, NY, Kultūros židinio patalpose Įvyko paskutinis akt. Stasio Pilkos rečitalis.

mybę” 1929 metais, K. Kar- 
piaus „Ekscelenciją” ir kt. Be 
to, režisavo veikalus Bostone, 
Clevelande. 1926 m. vasarą su 
V. Dineika ir A. Vanagaičiu 
dalyvavo vodevilinio Dzimdzi- 
brimdzi veikloje, keliavo po lie
tuvių kolonijas su programo
mis.

Vadinamasis „Kauno teatra
las” buvo pagrindinis iškilmių, 
jubiliejų, laidotuvių ceremon- 
meisteris, rengė poezijos reči
talius. Jis laikomas lietuvių , 
poezijos rečitalių pradininku, 
S. Pilkos pirmasis literatūrinis 
vakaras įvyko 1924 m. Kaune 
Tilmanso salėje. „Įgimta akto
riaus vidinė kultūra, jo impo
zantiška išvaizda (aukštas, tie
sus, liesas), dvasios polėkiai, 
savarankiškumas, platus mąs
tymas S. Santvarai leido pava
dinti lietuvių scenos lordu” - 
rašė A. Guobys Literatūra ir 

t menas 1993 m. Gal todėl taip mo- 
sekėsi S. Pilkai surengti reči
talius. Dažniausiai skaitė iš
traukas iš S. Čiurlionienės 
.Aušros sūnus” ir A. Ostrovskio 
Neščestlivcevo monologą. De
klamuodavo atidžiai, skambiai, 
su tam tikrais judesiais (kai 
kur dirbtiniais) ir su lengvu pa
tosu. „Aukštas, lieknas, plačių, 
laisvų manierų, sodrios kalbė
senos artistas, žiūrovus kerėjo 
oria europietiška kultūra ir 

' teikė estetinį pasigerėjimą”, - 
rašė 1993 m. buvęs S. Pilkos 
mokinys ir kolega Stasys Radze
vičius.

Anot A. Guobio, jis buvo arti- 
scenos meistrų K.

Glinskio, V. Fedotovo - Sipa
vičiaus kūrybos manierai. Ž. 
Mikšys Draugui 1979 m. sakė: 
„Džentelmenas scenoje, džen
telmenas užkulisyje, džentel
menas kasdieniniame pilkame 
gyvenime. Visus pakerėdavo 
aktoriaus aristokratiška išvaiz
da”. „Nepaprastai pergyvenda
vo dėl teatre įvykusių intrigų. 
Nekentė apkalbų, pasitaikančių 
teatre ir už teatro sienų, su nie
kuo nemėgo apie jas kalbėti” - 
prisimena sesuo Gerda Pilkaitė 
-Linartienė. Ir Ž. Mikšys pa
tvirtina šią didžiojo artisto sa
vybę: „S. Pilka nedalyvavo in
trigose, protekcijų machinaci
jose, kitų niekinimo žaisme (iš
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jo niekad nesu girdėjęs blogo 
žodžio apie kolegas)”. „Intrigos 
teatre ėjo didelės. Buvo intrigų, 
protegavimo ir panašių dalykų. 
Pilka prie šios rūšies žmonių 
nepriklaūšė (reta išimtis tea
truose)” - rašė Zuzana Arlaus- 
kaitė-Mikšienė. „Myli teatrą, o 
ne save teatre - tai didžiausias 
jo nuopelnas, ordinas širdy, 
kurį nešioja su aukšta pagar
ba”, - patvirtina Ipolitas Tvir- 
butas.

Buvo ne tik aktorius bei re
žisierius, bet ir poetas, vertėjas 
(vertė iš kitų kalbų į lietuvių), 
rašė kuo išsamesnius ir plates
nius nekrologus apie bendra
darbius. Spausdino eilėraščius, 
straipsnius apie teatrą: Naujoje 
Romuvoje, 7 meno dienos, Ai
duose, Naujoje kartoje, Mintyje, 
Drauge, Vaire, Naujienose. Pa
sirašydavo savo pavarde, kar
tais slapyvardžiais, S. Aukš
taičio, St. Meringio. Išleido ke
lis teatrinius veikalus. Ne kar
tą dukterėčiai Danutei Linar- 
taitei-Petrauskienei yra prisi
pažinęs, kad jaunystėje labai 
mėgo rašyti eilėraščius.

S. Pilka su dideliu atsidavi
mu Kaune įkūrė Valstybinį 
teatro muziejų, kuriam pats ir 
vadovavo. Surinko daugybę 
nuotraukų, dienoraščių, pro
gramų, aktorių drabužių, laz
dų, skrybėlių, vėduoklių, suve
nyrų. 1971 m. apsilankęs pas 
draugą dailininką Ž. Mikšį 
Paryžiuje, su nuoskauda kal
bėjo apie J. Vaičkaus parduotus 
daiktus, buvusius jo įkurtame 
muziejuje.

Įžymusis artistas šalia kūry
binio darbo dirbo pedagoginį 
įvairiose dramos srityse. A. But
kaus pakviestas, io studijoje 
dėstė teatro sceninių kostiumų 
istoriją. Anot A. Guobio, S. Pil
ka pats mokėjo puikiai dėvėti 
sceninį kostiumą. Vladas Būtė
nas rašė, kad Stasys Pilka buvo 
dailiosios knygos mėgėjas, mo
derniosios tapybos ir grafikos 
kolekcionierius. Jis buvo eksli
brisų kolekcijos, kurios pa
grindą sudarė rečiausios kny
gos, savininkas. Savo biblioteką 
vadino „visu gyvenimišku lo
biu”. Pasitraukus aktoriui į 
vakaras, ši kolekcija ir sukaup
tas teatro archyvas buvo iš

grobstytas ir išparduotas Kau
no, Leningrado, Minsko, Mask
vos turguose. Dukterėčia Da
nutė Linartaitė-Petrauskienė 
prisiminimuose rašo, kad tai 
darė keletas jo kolegų artistų.

Pabrėžtina S. Pilkos savybė - 
europietiškumas. Keletą kartų 
buvo Vienoje, Budapešte, Pra
hoje, 3 vasaras praleido Itali
joje, 1923 ir 1924 m. vasarą 
buvo Berlyne, Drezdene, Miun
chene. Labai mėgo Paryžių, ku
riame pirmą kartą apsilankė 
1926 m. Važinėjo ir po Lietuvą, 
ypač mylėjo Balninkėlius, kur 
gyveno aktoriaus tėvas. Būdavo 
laimingas atvykęs į kaimą, 
grožėdavosi gamta, domėjosi 
aukštaičių (ne veltui aktorius 
pasirinko „Aukštaičio” slapy
vardį), tautosaka. Patikdavo ar
tistui ir kaimo darbai: šiena
pjūtė, rugiapjūtė ir kiti. Įdomu 
ir tai, kad būsimasis aktorius 
su tėvais kiekvieną vasarą at
vykdavo į Balninkėlius iš Pe
trapilio.

Gerda Pilkaitė-Linartienė ir 
jos duktė Danutė Linartaitė 
buvo vienos pirmųjų bolševikų 
aukų. 1941 liepos 14 dieną S. 
Pilka buvo iškviestas sesers į 
jos butą. Atvykęs savo akimis 
pamatė, koks buvo sujauktas 
jųjų butas po kratų. Senelis 
buvo nualpęs ir prie jo sėdėjo 
Gerda. Stasys sukrovė būti
niausius daiktus į lagaminus 
priverstinei kelionei į tolimą 
šiaurę. Šis įvykis privertė įžy
mųjį žmogų trauktis į vakaras.

Stasys Pilka 1948 m. atvyko į 
Čikagą ten, kur gausiausias lie
tuvių telkinys. Tuoj pat įsijun
gė į lietuvybės darbus. Iš Čika
goje tuo metu rašytų laiškų 
dvelkia optimizmas, užsidegimas 
teatriniam darbui. Viename 
laiške dukrai 1950 rašė: „Esu ir 
administratorius, ir režisierius, 
ir kasininkas”. Reikėjo daug 
pastangų, kad įsteigtų Lietuvių 
teatrą (nors pastovaus įkurti 
nepavyko). Gana sėkmingai S. 
Pilka pastatė J. Grušo „Tėvą” 
1948 m., A. Škėmos „Vieni” 
1953 m., J. Petrulio „Prieš sro
vę” 1956 m., P. Vaičiūno „Nau
juosius žmones”. Režisavo vai
kų teatro pirmąjį spektaklį A. 
Šimaičio „Devynis brolius ir 
sesytę Elenytę”, suvaidino 

Strazdelį (pagal J. Petrulį), 
grafą (pagal P. Vaičiūną „Nau
jieji žmonės”), Kreoną (pagal
J. Anouilh „Antigonoj”). Nors 
1951 m. laiške rašė, kad „Či
kagoje sustojau dirbti teatrinį 
darbą”. Be to, Čikagoje rengė 
literatūrinius vakarus, skaitė
K. Donelaičio, Maironio, V. Ku
dirkos, J. Aisčio, B. Braz
džionio, K. Binkio, H. Nagio, J. 
Meko, H. Radausko, A. Miški
nio, J. Aleksandriškio, V. Ma
černio eiles. 1974 m. paminėjo 
savo skaitymo meno 50 metų 
sukaktį.

Turėjo vienintelį tikslą - lie
tuvių telkiniuose propaguoti 
teatro idėjas, ugdyti lietuvių 
kalbą. 1952 m. laiške dukrai 
Valerijai rašė: „Kiek galiu, dir
bu lietuvišką darbą - kur tik 
mano iniciatyva nuneša ar kur 
tik reikia į talką ateiti. Bet 
dažniausiai mėgstu dirbti ne- 
siafišuojant, nesidedant į jokį 
politinį susigrapavimą. Pragy
venu iš nieko nesiskolindamas, 
niekam nesilenkdamas”.

Gyvendamas Čikagoje, labai 
daug energijos, sveikatos ir 
sunkaus darbo atidavė Teatro 
almanacho, kuriame turėjo at
sispindėti lietuviško teatro isto
rija nuo 1883 m. iki 1954 m., 
rašymui ir išleidimui. Tai pada
ryti Stasys Pilka sumanė 1953 
m. Laiškuose dukterėčiai D. Pe
trauskienei rašė: „baisiai sun
kus darbas su tuo Almanachu . 
Skundėsi, kad labai sudėtinga 
surinkti teisingus duomenis 
apie tuos, kurie prisidėjo vys
tant scenos meną Lietuvoje, iš
eivijoje, talkininkų prišaukti 
negalima, daug problemų dėl 
pinigų.

Be spektaklių, režisūros, lite
ratūrinių rečitalių, kaip ir Lie
tuvoj, darė vertimus, kūrė ei
les, kurias skelbė: Naujienose, 
Trimite, Drauge ir kitur. Kitų 
pasiūlymu ruošėsi išleisti eilė
raščių, kurių dalis buvo at
spausdinta Aiduose, rinkinį. 
Buvo suradęs ir mecenatę, ta
čiau dėl jos ligos leidinys liko 
neišleistas. Rašė straipsnius 
periodikoje, studijas apie A. 
Oleką-Žilinską, M. Čechovą, P. 
Kubertavičių, V. Dineiką, R. 
Juknevičių, apybraižas, isto

rines apžvalgas. Viena iš jų - 
„Lietuvių teatras Šiaurės Ame
rikoje”. Pasirinko naują slapy
vardį E. Virinta. Dar dėstė dra
mos studįjoje iki 1970 m. (ke
lionės į Lietuvą). Dirbo su 
jaunimu. Jam atrodė, kad tokiu 
būdu, jaunų tautiečių dėka, 
geriausiai galima platinti lietu
vybę. Šis darbas sekėsi. „Jau
nimėlis lietuviškai šneka, gro- 
žėkis” - ne kartą džiaugėsi.

S. Pilka stengėsi vis daugiau 
programų įrašyti radįjui. Ben
dravo su A. Vaičiulaičiu, K. 
Bradūnu, Draugo kultūros sky
riaus vedėju. Senatvėje pirkda
vo tik šį leidinį. Labai vertino 
J. Vaičiūnaitės poezįją, norėjo 
su ja susitikti Lietuvoje.

Svetimoje žemėje menininkas 
susidūrė su sunkumais. Nevel
tui Ž. Mikšys rašė: „šakota, ne
pilka ir tikrai emigracįjai nebū
dinga asmenybė vienas iš retų, 
kuris ‘tremtį’ atlaikė garbin
gai, oriai. Nevirto per galvą, 
nemainė įsitikinimų, ir nepa
lankiose sąlygose be jokių re
zervų ' likęs ištikimas savo 
pašaukimui”. „Čikagoje jo gy
venimas buvo labai sunkus” - 
apibūdina prisiminimuose Da
nutė Petrauskienė. S. Pilkos 
pokarinė išeiviška buitis Ame
rikoje buvo ypač skurdi, rašė 
Vytautas Kazakevičius 1976 m. 
Gimtasis kraštas. Tačiau teat
ralas turėjo galimybės važinėti 
po JAV, Kanadą, vykti ten, kur 
galėtų „pataisyti sveikatą”, pa
ilsėti. Siuntė „pasagos” siunti
nius į Altajų seseriai, stengda
vosi nupirkti vaistų. Buvo lai
mingas, kai dukterėčia Danutė 
per savo vestuves pasipuošė dė
dės atsiųsta suknele. Čikagoje 
iš pradžių nuomavo butą, o 
1951 m., kad sutaupytų dolerių, 
apsigyveno kambarėlyje, ku
riame buvo tik lova, rašomasis 
stalas. Likusias patalpas užpil
dė vien knygos, rankraščiai, 
žurnalai, laikraščiai. 1963 m. 
gyveno klebonįjoje prie jėzuitų 
bažnyčios. Laiškuose savo gyve
namąją vietą vadindavo „pas
toge”. Pensįjos gaudavo tik 56 
dolerius, kai už butą reikėjo 
mokėti 35 dolerius. Restorano, 
veikusio šalia S. Pilkos nuomo
jamo kambario, savininkė Gra- 
.žina Bičiūnaitė stengdavosi 
vaišinti į žymųjį artistą kiekvie
ną dieną.

Iš buvusio bendradarbio 
Vitalio Žukausko laiško, datuo
to 1981 m. V. Gelumbauskienei, 
paaiškėjo, kad Teatro almana
cho surinkimo darbai buvo at
likti Morkūno spaustuvėje. O 
korektūras V. Žukauskas skaitė 
pats. 11954 liepos mėnesį auto
rius buvo tvirtai įsitikinęs, kad 
rudenį knyga jau pasieks skai
tytojus. Todėl ragino tautiečius 
prenumeruoti Almanachą. Ne 
kartą dukters prašė paieškoti 
prenumeratorių iš anksto, nes 
reikėjo surinkti 2,000 reika
lingų dolerių spausdinimo dar
bams. Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Prisimenant akt. S. Pilką.

Žmogus ir laimė.

J. Aisčio Raštai. III t.
P. Kanto „Sugrįžimas”.

Grandiečių „šokimėlis”.
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Knyga apie prozininką,
humoristą Aloyzą Baroną

Literatūros mokslininkė, il
gametė Literatūros instituto 
mokslinė darbuotoja hab. dr. 
Janina Žėkaitė, prieš metus 
tragiškai žuvusio literatūros 
mokslininko hab. dr. Vytauto 
Kubiliaus našlė, šį kartą nu
kreipė žvilgsnį į išeivijoje, JAV, 
kūrusį ir ten mirusį rašytoją 
Aloyzą Baroną. 2001 m. atsi
sveikinusi su institutu, ku
riame praleido visą savo, kaip 
mokslininkės, gyvenimą, per
nai baigė rengti monografiją 
apie šį kūrėją. Šiuo metu mok
slininkė beveik 300 psl. savo 
darbą rengiasi išleisti knyga, 
jeigu valstybė ją finansuos. 
Kas paskatino imtis šio, Lietu
voje dar mažai pažįstamo, o 
išeivijoje primiršto, rašytojo 
kūrybos, klausiame pačios hab. 
dr. Janinos Žėkaitės.
- ir Lietuvoje, ir Literatūros 

institute tebėra labiau popu
liarūs santariečiai - liberalios 
krypties rašytojai. O Aloyzas 
Baronas - ateitininkas, ryškus 
antikomunistas. Kodėl pasirin
kau Baroną - ilga istorįja. Visą 
laiką domėjausi modernizmu. 
Ir paskutinė mano monografija 
buvo apie modernizmą. Anks
čiau esu išleidusi monografiją 
Modernizmas ir ekpresionizmas 
lietuvių prozoje. Ėmiausi Baro
no, galima sakyti, ginčydamasi 
su žurnalu Literatūros lankai, 
kurio 2-jame 1953 m. numeryje 
Alfonsas Nyka Niliūnas kriti
kavo dvi pirmąsias Barono pro
zos knygas. (.Žvaigždės ir vėjai, 
1951; Debesys plaukia pažeme, 
1951 m.), kaip asmeniškas, 
lėkštai patriotines. Sudominta 
pikto, negatyvaus vertinimo, 
jas perskaičiau. Ir ką gi: įspū
dis buvo visai kitoks nei Nykos 
Niliūno. Mąsliu, tikrovę dau
giau abstrahuojantis nie ties
mukai atkuriantis prozininkas. 
Modernistas, savo pažiūras de
klaravęs viešai, pvz., strEiips- 
nyje .Proza keliasi į vienkie
mius” (Draugas, 1952 m.,
rugsėjo 23 d.). Barono pavardę 
buvau įsidėmėjusi ir iš Jurgio 
Savickio laiškų Benediktui Ba- 
brauskui. Netoli Viduržemio jū
ros gyvenęs rašytojas stebėjosi 
jam asmeniškai nepažinto ta
lento produktyvumu, nuomonė
mis apie jį, premįjavimais. Su 
A. Nyka Niliūnu polemizavau 
ir kai rašiau apie Jurgį Savickį. 
Tad natūraliu „išsišoku” ir da
bar. Man atrodo, kad Ranki
ninkai”, deklaravę meno ne
priklausomybę nuo politikos, 
labiau linko į realizmą nei į 
modernizmą...

Baigus monografiją apie mo
dernizmą lietuvių prozoje, 
svarsčiau: rašyti ką nors dau
giau ar ne? Jei taip, tai ką? 
Viliojo A. Baronas ir J. Jankus. 
Pasirinkau pirmąjį, kaip man 
kažkuo, tiksliai nežinau kuo, 
patrauklesnį.

Man visada maloniau rašyti, 
kai yra autoriaus laiškų, kurie 
pagyvina tekstą. Todėl nuvažia
vau į Kauną, Maironio muzie
juje radau Barono laiškų J. 
Jankui, A. Vaičiulaičiui, S. Zo- 
barskui, E. Matuzevičiui, J. 
Baužinskui, įdomių, padedan
čių perprasti tiek kūrybą, tiek 

asmenį. Nuvažiavusi pas rašy
tojo seserį Janiną Sribikienę, 
pakaitomis gyvenančią Vabal
ninke ir pas dukterį Kaune, 
sužinojau smulkmenų apie ra
šytojo vaikystę, tėvus, ją pačią. 
Gavau iš jos nuotraukų, knygų, 
brolio laiškų jai, o po jo mirties 
- brolienės Nįjolės laiškų. Pa
rašiau ir jai laišką, kai ko pa
klausdama, paprašydama ko
pijų. Reikšmingos biografijai 
medžiagos radau Kauno apskri
ties archyve, bet daugiausia - 
periodikoje, iki 1949 m. leistoje 
Vokietijoje, vėliau JAV.

Draugo vienintelis egzem
pliorius Lietuvoje buvo Lietu
vos komunistų partįjos insti
tute. Tas egzempliorius išliko ir 
aš turėjau galimybės perskaity
ti visus literatūrinio priedo nu
merius.

Į Lietuvą buvo atvažiavęs 
ateitininkų veikėjas iš JAV dr. 
Petras Kisielius. Jis man irgi 
kai ką paaiškino, atskleidė, ko 
visai nežinojau, pavyzdžiui, A. 
Barono prieškarinį slapyvardį 
„Alasas”. P. Kisielius labai myli 
Baroną, atmintinai cituoja jo 
jaunystės eilėraščius.

Literatūros lankai kvietė A. 
Baroną bendradarbiauti. Jie 
rinkosi tarp A. Škėmos ir A. Ba
rono. Pasirinko Baroną. Baro
nas atnešė į redakciją savo no
velę. Istorįja nutyli, kodėl jis ją 
atsiėmė. Po to tarp jo ir A. Ny
kos Niliūno spaudoje prasidėjo 
aštri diskusija.
- O kodėl Baronas liko 

nežinomas?
- Nyka NiliūnaB kritikos ka

ralius buvo jau tada. Kadangi 
jis taip negatyviai įvertino Ba
roną, tai uždėjo antspaudą. Pa
darė įtakos ir kitiems vertinto
jams, reikalavusiems iš A. Ba
rono ryškių, motyvuotų cha
rakterių, tikslumo, empirikos. 
Viso to, ko modernistas sąmo
ningai vengė.

Aš savo monografiją pa
grindžiau tuo, kad Baronas 
buvo nesuprastas. Ėjęs šiek 
tiek K. Jankausko, I. Šeiniaus,
J. Savickio pėdomis, jis naujino 
lietuvių prozą, panašiai, kaip 
A. Škėma Baltoje drobulėje 
(1958 m.). Tarp kitko su Škėma, 
kol nesuBipyko su „lankinin
kais”, artimai bičiuliavo, gyrė jo 
pjesę Živilė (1947 m.).

Aloyzą Baroną labai pamė
gau. Tai antras rašytojas po 
Jurgio Savickio, kurį pamėgau. 
Savickis - ironiškas, Baronas - 
autokritiškas. Man jis patiko ir 

Monografijos apie A. Baroną autorė dr. Janina Žėkaitė-Knbilienė

kaip žmogus, ir kaip rašytojas. 
Apie jį rašiau su meile.

Malonėkite pristatyti 
naujausią savo kūrinį - mo
nografiją apie Aloyzą Ba
roną.

- Pirmoji dalis - biografinė - 
pavadinta „Iš Vabalininko”. Tai 
medžiaga iš literatūros, laiškų, 
prisiminimų. Darbininko vaiką 
Vabalininko kunigas nukreipė į 
amatų mokyklą Kaune. Ją bai
gęs, dirbo paprastu darbininku 
ginklų dirbtuvėje. Vakarais bai
gė privačią „Pavasario” gimna
ziją. 1941 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą, į Techni
kos fakultetą. Bet ten jam nepa
tiko, ir jis perėjo į literatūrą. 
Vokietmečiu jis buvo su tais, 
kurie pasisakė prieš hitlerizmą, 
su grupe draugų leido pogrin
dinį laikraštuką Kuntaplį. Išė
jo keli numeriai. Ten yra jo ir jo 
draugų eilėraščių.

Frontui artėjant A. Baronas 
neketino trauktis iš Lietuvos. 
Pasitraukė į kaimą už Vilkijos, 
norėjo ramiai praleisti frontą. 
Jis pats tai aprašė apybraižoje 
„Žmonių medžioklė” (Tėviškės 
garsas, 1946 m. lapkritis—gruo
dis), vėliau perdirbtoje į ro
maną Lieptai ir bedugnės (1961 
m.).

...Su draugu įsitaisė daržinėj. 
Išsiėmė vieną lentą, jeigu tektų 
bėgti. Pro šalį ėjo vyrų kolona, 
kurią vokiečiai varėsi apkasų 
kasti. Šeimininkė, pamačiusi, 
kad vienas vokietis su karabinu 
eina daržinės link, ėmė šaukti: 
„bėkit”. Jie šoko ir užšoko ant 
vokiečio, einančio už daržinės, 
kur tupėjo kažkoks vyras. Jį 
įstatė į koloną. Kasė apkasus 
netoli Šakių. Buvo sužeistas į 
koją, atsidūrė ligoninėje ir ten, 
susitaręs su med. seserim, gavo 
dokumentą, kad yra darbinin
kas. Patraukė į Frankfurtą prie 
Maino. Ten, amerikiečių zo
noje, jis gyveno tremtinių sto
vykloje Hanau. Pradėjo organi
zuotis universitetas. Jis įstojo į 
Frankfurto Goethes universi
tetą, išklausė 6 semestrus. 
Pradžioje studijavo teisę, po to 
- kultūrologįją.

1949 m. atvažiavo į Bostoną, 
JAV, kur gyveno jo giminaičiai. 
Veikiai atsikėlęs į Čikagą, ke
lerius metus dirbo vario liejyk
loje. Jo biografija nėra paskelb
ta, nes, kai buvo leidžiamos 
rašytojų biografijos, A. Baronas 
buvo jau miręs. Esu jo pirmoji 
biografė.

1955 m. įsidarbina Drauge ir 
dirba ten iki gyvenimo pabaigos 
(gimė 1917 m.; mirė 1988 m.). 
Tvarkė paskutinį, informacįjų 
puslapį, taip pat mėnesinį hu
moro skyrelį „Spygliai ir dyg
liai”, jį dažniausiai pats vienas, 
tariamas dr. S. Aliūnas, užpil- 
dydamas. Daug prirašė veda
mųjų. Dirbdamas Drauge A. 
Baronas visą laiką rašė ir 
spausdino literatūrinius kūri
nius. A. Vaičiulaitis jo vis prašė 
rašyti Aidams. Jį vertino J. 
Jankus. Jo apsakymus aukštai 
vertino R. Šilbąjoris.

Kūrinius monografijoje ap
tariau tomiškai. Vienas skyrius 
pavadintas „Karo supainioti li
kimai”. Mat, jis yra parašęs du 
romemus apie partizanus. Jo 
brolis buvo partizanas, išmes
tas Biržuose ant gatvės. Motina 
su seseria buvo ištremtas į Si
birą. Tėvas slapstėsi Žaliojoje 
girioje.

Didelis skyrius - „Debiutai”. 
A. Baronas pradėjo nuo eilė
raščių. Visų jo kūrinių nega
lėjau aptarti, nes jų labai daug
- 13 romanų ir 7 apsakymų rin
kiniai. Dar eilėraščių knyga, 3 
humoro rinkiniai. Humoristas 
jis laikomas - antras po Antano 
Gustaičio. Labai produktyvus, 
mąstantis rašytojas. Jį visi puo
lė už pamąstymus apie gyve
nimą, - esą jie nereikalingi. 
Man jie kur kas įdomesni už 
siužetus, ne itin išradingus.
- Norėtume daugiau su

žinoti ir apie monografijos 
autorę.
- Esu nuo Panevėžio. Mano 

kaijera paprasta: baigusi uni
versitetą 1951 m., įstojau į as
pirantūrą ir likau Literatūros 
institute moksline bendra
darbe. Gana anksti, 1955 m., 
apsigyniau kandidatinę diserta
ciją. Habilitacinę disertaciją ap
sigyniau iš reikalo, nes insti
tute trūko habilituotųjų. Kai 
mirė Samulionis, Pakalniškis, 
institutas nebegalėjo sudaryti 
mokslinės tarybos. <

Kandidatinę disertacįją ra
šiau apie Antaną Vienuolį iki 
1917 m. Esu išleidusi monogra
fiją Lietuvių romanas, Impresio
nizmas ir ekspresionizmas lietu
vių prozoje, monografiją Šat
rijos Ragana, Žemaitės kūryba, 
Jurgis Savickis, Ignas Šeinius, 
Modernizmas lietuvių prozoje. 
Esu paruošusi ir išleidusi Jur
gio Savickio raštus, Šatrijos Ra
ganos lėliškus, dar dokumentinę- 
knygutę apie Jurgį Savickį. 
Nemažai skyriiį esu parašiusi 
Literatūros istorijai.
- Jūsų pasirinkti autoriai

- klasikiniai, lietuviški, ne 
marksistai. Kaip išlavira- 
vot?
- Vislus - juokingi atsitikti

numai. Štai kaip pasirinkau 
Šatrįjos Raganą. Skyriaus vado
vui ši mintis iš karto pasirodė 
nepriimtina, ■ o instituto di
rektoriui Kostui Korsakui - at
virkščiai. Pasirodė, kad Juozas 
Baltušis Židikuose dalyvavo li
teratūriniame' vakare ir kažką 
labai teigiamo pasakė apie 
Šatrįjos Raganą, ir tie jo žo

džiai buvo išspausdinti. O ji juk 
katalikė, davatka... Taip su Kor
sako leidimu pradėjau rašyti. 
Monografiją greitai išgraibstė. 
O kai išleidau Šatrįjos Raganos 
laiškų knygą, ji tapo tikru 
„bestseleriu”. Žinoma, turėjau 
sudėlioti „klasių kovos” akcen
tus (juos dabar išbraukčiau).

- Ar neužkliuvo, kad nesi- 
renkat, pvz., proletarinio 
poeto Janonio?
- Jį, kaip ir T. Tilvytį, S. 

Nėrį, jau buvo pasirinkęs vy
ras. Iš jo dienoraščio, kurį ren
giu spaudai, matau, kad man 
šiek tiek pavydėjo Šatrįjos Ra
ganos.
- Bet nors Vytautas Kubi

lius rinkosi „tinkamus”, jį 
vis tiek mušė, pvz., už „Talen
to mįsles” Nemuno žurnale.
- Žinot, už ką mušė? Tik ne 

už tai, ką jis parašė. Tame 
straipsnyje buvo vienas saki
nys. Ten ir buvo esmė, bet apie 
tai nekalbėjo. Jis rašė apie 
kūrėjo susidvejinimą ir davė 
pavyzdį. Rašytojų namuose, 
kur gyvenome, pulsavo istorija 
apie poetą Kostą Kubilinską, 
kad jis vokiečių okupacijos me
tais rašė prieš sovietus, o pas
kui dėl to sovietai jį pagąsdino 
ir infiltravo į partizanų būrį. 
Jis išdavė tuos partizanus ir 
vieną nušovė. O Vytas to, ką 
žinojo, negalėjo nepanaudoti. 
Ne veltui aš jį vadindavau 
„žiniuku”. Jis straipsnyje pa
rašė sakinį, kad žmogus gali 
būti informatorius, žudikas ir 
rašyti puikius eilėraščius vai
kams, neįvardindamas pavar
dės ir apsidrausdamas išnašoje, 
kad tai mintis kažkokios čekės 
iš rusiško Voprosy literatury 
(Literatūros klausimai) žurna
lo. Nemuno žurnalo laužytojai 
pritrūko vietos ir tą išnašą 
išmetė. K. Kubilinsko draugai - 
A. Jonynas, M. Sluckis ir V. Ra- 
daitis - nunešė tą Nemuno nu
merį A. Sniečkui. Šis trenkė 
kumščiu į stalą: gana! Kubilins
kas buvo jų herojus, bet viešai 
jie negalėjo parašyti, kad Kubi
lius buvo baudžiamas dėl jo. 
Sugalvoju, kad Kubilius „su- 
mistino pašaukimą”. (Ar gali 
būti rašytojas be pašaukimo?) 
Surengė susirinkimą. Ęrasidėjo 
didysis kerštas. Kerštas buvo 
mirtinas. V. Kubilius ką tik 
buvo apsigynęs daktaro diserta
cįją. Centro komitetas pareika
lavo disertacįjos. Ji buvo ginta 
universitete ir jau išsiųsta į 
Maskvą tvirtinti. CK tmtrasis 
sekretorius Antanas Barkaus
kas, kuris buvo atsakingas už 
ideologįją, nusiuntė į Maskvą 
oficialų raštą, kad sulaikytų 
disertacįjos tvirtinimą, ir už
sakė recenzįją J. Zinkui, En- 
ciklopedįjų leidyklos vyriausia
jam redaktoriui. Disertacįją bu
vo apie XX a. lyriką. 6 metus ta 
disertacįją nebuvo tvirtinama, 
Vytautui buvo uždarytos visos 
durys į spaudą, o už straipsnį 
„Talento mįslės” buvo privers
tas viešai atsiprašyti.
- Dėkojame už įdomų po

kalbį.

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė

Aloyzas Baronas. Vytauto Maželio nuotr.

III

DR. S, ALIŪNAS

NEINANČIO, NESKAITANČIO IR 
NESIMELDŽIANČIO ROJUS

Tūkstantis žingsnelių į susirinkimą,
O mane baisiausiai šiandien miegas ima.
Ir kai salėj liepia subendruomenėti, 
Aš salone savo negaliu girdėti.
O jei kas kovoja dėl kokio veikėjo, 
Tai tegu ir klauso tas, kuris nuėjo.

Tūkstančius žodelių spaudoje spausdina 
Ir visus skaityti žurnalus vadina.
Ir visi visokiais aforizmais raito,
Tik žmogus urvinis laikraščių neskaito,
Bet kas gi neskaito, tai tas ir nežino, 
Kad kas nors laukiniais spaudoje vadina.

Tūkstantis žingsnelių į mūsų bažnyčią, 
Betgi į saliūną daug arčiau, lyg tyčia.
Ir kai atsisėdi tu ramiai pas barą, 
Negirdi klebonas kaip už griekus bara.
Ar kas nusidėjo, ar nenusidėjo, 
Sėdi tas kaip rojuj, kuris niekur nėjo.

Alijošiaus lapai. 1975 m.

PATRIOTO POPIETĖ

Suvalgęs lėkštę storų virtinių, 
Gerai užsrėbęs riebių kopūstų, 
Didžiulę meilę jaučia tėvynei, 
Daugiau nė VLIKasjos neįpūstų.

Paskui užtraukia storą cigarą —
Kad nepagautų plaučiuose vėžio — 
Rimtai mintyse paskelbęs karą, 
Draugui iš kupros diržą išrėžia:

Kad jis krikščionis arba fašistas, 
Ar kad jo žmonai per storos kojos,
Kad jisai VLIKą nuversti ryžtas 
Ir kad išvydęs BALFą žegnojas,

Kad jis neskaito jokio žurnalo,
Kad jis gyvena vien makaronais, 
Kad jis dirbtuvėj du šiftus kala 
Ir dar vis dėvi BALFo žiponais.

Po to ekranan ilgai pažiūri, 
Kaip koks kaubojus muša ir pjauna, 
Kaip koksai, gumą kramtęs kaip sūrį, 
Ją per elektros vielas perspjauna.

O kai jau viskas labai pabosta, 
Tai pagalvėlę ima šilkinę,
Ir taip laimingas, suglaudęs bluostą, 
Narsiai užknarkia užu tėvynę.

Tręjos devynerios. 1961
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ANATOLIJUS KAIRYS

Ąžuolų sodas mano vaiz
duotėje pražydo mėlynais, bal
tais, žaliais, bespalviais, įvai
riaspalviais, neįsivaizduojamo 
gražumo žiedais, nusidriekė 
plačiais akiračiais, jau nesiekė 
akys, nei svąjonių vyzdžiai... 
Įsivaizdavau, kad aš jau esu 
Ąžuolų sode, stoviu pačiame jo 
vidury, lenkiuos vienam Ąžuo
lui, lenkiuos kitam, jų vardais 
papuošiu savo balsą, tarseną, 
dainelę... Štai šalia manęs 
smuikuoja Vincas Kudirka, jo 
muzikos tonais ir aš lekiu lau
kais ir lankomis, toli už jų, kur 
pasiekia šis nuostabus vibravi
mas, paliečia mane, tarytum 
gyvi mūsų himno akordai 
.Lietuva tėvynė mūsų”, mano 
keliai linksta ir klaupiu prieš 
maestro smuiko toną, milįjonų 
žmonių giedotą ir visų pagerbtą 
muziką...

Prie jo ateina, lyg tyla tyloj, 
pianino garsai — skambina 
Konstantinas M. Čiurlionis, ne
pakeldamas akių nuo pianino, 
nuo to, ką skambina, su gaido
mis ir be gaidų, ir kuria naują 
Jūrą ar tautosakinę dainelę. Aš 
ir jam lenkiuos, ir prieš jį su- 
linksta keliai, tartum pirmą 
kartą jį matytų, pirmą kartą 
muziką girdėtų... Kiek toliau 
už jų - Maironis, galvą palen
kęs rašo, nuostabu, girdžiu jo 
plunksnos garsą, tartum man 
kalbėtų — .oi neverk, motinėle, 
kad jaunas sūnus eis ginti 
brangiosios tėvynės"... Įkvėpi
mas jo gilus, pažadintas, nepa
kelia galvos, nepadeda plunks
nos, į praeinančius nežiūri...

Už jo nugaros ramiai, kaip ir 
tinka vyskupui, Antanas Bara
nauskas deklamuoja „Anykščių 
šilelį”, aš įsivaizduoju, ošiantį, 
žaliuojantį kažkur prie Anykš
čių... Šileliais nuberta visa Lie
tuva, kiekviena jos pėda, dirva 
ar pieva žaliuoja, žydi Anykš
čių šilelio niekada nevystan
čiais žiedais ir lapais... Mano 
vaizduotei nėra sienų, nei 
užtvarų, ji eina kiaurai pro de
besis, pačias jų viršūnes, per 
vandenį, per laiką, metus ir 
šimtmečius, ji žino, juos pa
žįsta, Ąžuolus, vertus ąžuolų 
vardo ir juos, tartum šven
tuosius, glaudžia prie savo 
krūtinės, broliai ir seserys...

Visą gyvenimą mano vaiz
duotėje bręsta Ąžuolų sodas, 
nuo pat jaunystės, kada Eigu
lys vedė namo per ąžuolyną, 
gyvą, lapai šlamėjo žmonių gar
sais, šen ir ten, arčiau ir toliau 
pasirodydavo pažįstamas vei
das, matytas paveikslas, pa
veikslėlis iš knygos, figūra iš 
laikraščio... O prie mano namų 
jokio ąžuolyno nėra, bet jis yra 
mano vaizduotėje, Eigulio pra
dėtas, gyvas, stiprus, plačiomis 
šakomis, žaliuojantis, pilnas 
gilių. Ką jis, Eigulys, norėjo 
man pasakyti ar parodyti, kas 
jis buvo pats - vadovas, ange
las, Dievo pasiuntinys... Pra
našystė? Kodėl man? Kur aš tu
riu eiti, ką daryti, kam pa
siaukoti? Reikia palaukti, eiti 
toliau, daugiau mąstyti, pasi

švęsti Dievui ir tėvynei...
Bet aš einu namo? Niekur ki

tur, pas tėvą, pas motiną, į savo 
gimtinę, pasiilgau visų, net 
savo šuniuko, kuris mane myli 
labiau už viBus. O gal atsisaky
ti svąjonių, daugiau laiko skirti 
darbui, gyvenimui...

O, kankiniai! O, kankiniai! 
Kas jus užmirš, kas jūsų 
kančių nekentės prisiminęs... 
Niekados, niekados! Jūs esate 
druska ir duona mūsų tautos, 
vilties ir ateities, jūs davėte 
mums pavyzdį, kaip reikia 
kentėti ir mirti kančioje už 
savo tėvynę, ištikimybę jai, 
iškentę kančias, kančiausias iš 
kančių, taikios dvasios, ange
liškos širdies, niekas nepakeis 
jūsų vaizdo, jūs - tautos didvy
riai, jūsų vardų neužneš laiko 
dulkės, amžių amžiai, nei kal
bų kalbos... Jūs esate ir būsite 
mūsų žemės švyturiai, gyveni
mo kelionėse jūs esate mūsų 
kelrodžiai, vyrai ir moterys, ku
rie savo kančiomis peržengėt 
mirtinųjų upę ir patekote į ne
mirtingųjų žemes, į tų, kurie 
gyvena per amžius žmonių sie
lose, sąžinėse, atminty ir kas
dieninėje kančioje už tiesą, lais
vę ir maldą, už viską, kas 
kilnu, kas neužmirštama, kas 
žmogų daro žmogumi ir pa
vyzdžiu kartų kartoms, o, kan
kiniai, o, kankiniai, Rainių 
miškelio kankiniai...

Ąžuolų sodas laukia jūsų. Čia 
jums skirta gražiausia vieta, 
pašventinta. Čia jūsų biustai 
stovės dieną ir naktį paauksuo
ti, minios praeidamos palenks 
savo galvas, minios dūsaus ir 
kentės kartu su jumis, jums 
atnašaus pačias kilniausias 
mintis, su kančia veiduose žiū
rės į jūsų veidus, neužmirš
tamus, nemirtingus, atėjusius į 
žemę žmonėmis, o išėjusius 
šventaisiais dievišku keliu, an
gelų nešami pas Viešpatį Die
vą, ir jūs, panašūs į angelus, at
leidote savo budeliams...

Kančių gelmes praėję vysku- 
pai-Vincentas Borisevičius, Me
čislovas Reinys, Teofilius Matu
lionis - ir daugybė kitų. Ir ku
nigai — Stanislovas Baltrimas, 
Pranas Gustaitis, Povilas Race- 
vičius, Kostas Daukantas, An
tanas Mackevičius... Ir daugybė 
kitų. Kas juos užmirš, kas į 
juos nesimels, kas neprašys 
užtarimo gyvenimo klystkeliuo
se, kas nebučiuos jų šventųjų 
relikvijų... Niekados, niekados!

Ąžuolų sode jūsų biustai sto
vės šalia kankinių vyskupų, 
šalia žmoniškumo pavyzdžių, 
šalia tų, kurie savo kančia 
pažemino melą, neteisybę, ap
gaulę - įrodydami, kad tiesa, 
meilė, žmoniškumas tebegalio
ja. Jūsų paminklai liūdys žmo
gaus kilnumą, liūdys dvasios 
pergalę, materijos niekybę, tie
sos galią, melo bejėgystę, ti
kėjimo didybę ir gyvenimo 
tuštybę... Kiekvienais metais 
bus didelė šventė jūsų, kanki
niai, garbei, maldai, atmini
mui. Jūsų vardai aukso rai
dėmis buvo įrašyti mūsų tautos 
istorijoje, mūsų legendose, poe
mose ir dainose. Kartu su jumis 

mes giedosime „Garbė Dievui 
aukštybėse...” Ir jūsų atminimą 
savo širdyse mes nešiosime iki 
mirties, kaip švenčiausią bran
genybę sielos gelmėse, skirtos 
tautos kankiniams. Būkite pa
laiminti, kentėję už mus, už 
laisvėje gyvenančius, už gyvuo
sius Sibiro tremtinius, Dievo 
valia likusius gyvais, nors mirti 
sugrįžusius į savo gimtąją 
žemę.

Ąžuolų sode iškiliausia vieta 
paskirta jums, tautos didžia
vyriai, laisvės kovotojai, kovoję 
ir mirę už tautos laisvę, už 
ateitį, už savo tėvų, senelių, 
savo vaikų, savo didžios praei
ties viltį. Mes suprantame jūsų 
kančias, vargus, drąsą, rūpes
čius ir baimę... Nesaugiose 
slėptuvėse jūs tikėjote kuo il
giau išlikti, kuo ilgiau kovoti ir 
padėti savo kančių prislėgtai 
tėvynei ją apsaugoti...

Mes žinome jūsų beviltiškas 
kovas prieš gausų ir nuožmų 
priešą, mes buvome su jums, 
bet laimėjimas eina su stipriai
siais. Tuo jūsų kova dar hero- 
jiškesnė, dar kilnesnė, jūsų 
drąsa verta perkūno ir žaibų 
drąsos, amžino atminimo, jūsų 
kova prilygsta angelų kovai su 
piktosiomis dvasiomis - šėtonu 
ir velniu - neturinčiomis žmo
gaus veido, nei žmogiškos 
širdies...

Jūsų paminklai ir biustai 
stovės labiausiai matomoje vie
toje, iškilmingiausioje aikštėje, 
jūsų rankas ir krūtines padeng
sime auksu, jūsų vardus išra
šysime auksinėmis raidėmis. 
Jūsų kovos, jūsų žygiai jūsų pa
minkluose bus išrašyti geleži
nėmis raidėmis - nei lietūs, nei 
vėjai, nei audros jų neištrins, 
laikas nepasisavins, nei amžiai 
neuždengs. Jūsų biustai bus 
iškalti iš gražiausio marmuro, 
praeidami žmonės lenks galvas 
jūsų garbei, nusiims kepures ir 
sukalbės maldelę už jūsų sie
las, melsdami Dievą priimti jus 
į savo dieviškąją karalystę am
žių amžiams... Ąžuolų sodas 
kasmet švęs jūsų pergalės die
ną, kasmet jūsų vardus minės, 
skaitys, jauni berniukai ir jau
nos mergaitės deklamuos jūsų 
aukai skirtas eiles ir poemas.

O kai ateis naktis, mede
liuose ir medžiuose suskridę 
paukščiai ir paukšteliai dai
neles čiulbės, giedos jums him
nus ir švelniais balseliais gar
bins jūsų žygdarbius...

Lakštutės suoks, kaip suokė 
tuo metu, kai jūs glūdėjote po 
medžiais ar krūmais tankumy
nuose, laukdami ateinant stri
bų, priešų, legalizuotų žmog
žudžių... Pernakt, iki saulėte
kio smuikuos, graudins jau 
tylią jūsų dvasią, pilną ilgesio 
namų, tėvų, žmonų ir suža
dėtinių ... Giedos iki aušros 
pirmųjų spindulių, o tie pirmie
ji spinduliai nušvies laukus, 
lankas ir dangų, atvers duris į 
raudonai pražydusius daržus ir 
darželius, nubalusias vyšnias ir 
obelis, toli toli, kažkur už hori
zonto, tėvų sodybose... Gal jūs 
sugrįšite namo, gal nesugrįšite, 
čia pat, miškuos jums sužydės 
ramunės, baltos, žalios, mėly

nos, išskleis plačius lapus, 
prikels naujam gyvenimui vi
sus, kas buvo jau nuvytę... Aš 
žinau, jūs nebijojote mirties - 
jūs švyturiai visiems, kas klys
ta, kas neranda kelio, kas pra
rado viltį...

Jūsų žodžiai tylūs, jūs nema
tomi, bet jūsų idealai skamba 
širdyse visų, kas myli savo že
mę - jūs davėt testamentą jau- 
nąjai kartai ir kartų kartoms... 
Ir varpais skambės, ugnimi 
liepsnos negęstančia meile tau
tai ir tėvynei... Jūs gyvensite 
per amžius su tauta, su jos isto
rija, su jos ateitimi.

Ar esate jūs generolai, ar ka
pitonai, ar eiliniai laisvės am
žinos kariai, jūs laimėjote gyve
nimą -jūs nugalėjote mirtį!

Algio Jakšto nuotrauka.

O Sibiras? Ar galima nerau
doti, nesimelsti, neminėti jų, le
dynų šaltį kentusių, audras, 
žiemos speigus išnešusių ant 
savo linkstančių pečių, ken
tėjusių tėvynės ilgesį ir šilumą 
namų - laukiant be vilties... Iki 
sustingo kūnas ir dvasia, nes
pėjusi pąjusti meilę gyvo, bet 
jau mirštančio sūnaus, ma
mytės, tėvo tundrų gilumoj, kur 
taiga nešiojo kaulus sielą Die
vui anksčiau atidavusių...

Garbė jums, broliai, seserys! 
Garbė lydės kančias ir nuos
kaudas dešimtmečius ir šimt
mečius, kartu su angelais gie
dos per amžius graudžią gies
mę, be pradžios, be galo, su lau
kais, miškais, žeme... Augino 
jus ir slaugė, auką nunešė ledų 
kalnams, audroms ir vėjams, ir 
žvėrims su bedieviškais var
dais; kryžiams, jau pasviru
siems, pažymėdami kapus, nu
griaudami ir vėl statydami 
naujus, kad ši graudi giesmė 
nebūtų užmiršta...

Nemirtingųjų žeme! Saulė 
nesirodo iš gėdos arba nusimi
nimo, vis aplenkdama įšalusius 
miškus, kasyklas... Sniegas už
neša akis įeinant i ledynų ka

ralystėje Šachtas, žmonijos nu
sikaltėlių landynę, paruoštą 
kančių sadizmui pasismaginti... 
Likimas jums neatlaidus, bro
liai, sesės, nuo pirmos dienos, 
likimas nedėkingas gerai šir
džiai, šventai sielai, šaltas kaip 
ledai...

Jums paruoštas nevystančiais 
žiedais žydįs, vienintelis ir 
iškiliausias sodas Ąžuolų. Jūs 
esat Ąžuolai! Ąžuolai iš Ąžuolų! 
Stipriausi iš stipriausių, tvir
čiausi iš tvirčiausių! Amžini! 
Jūsų biustai, kryžiai ir pamink
lai, atvežti iš tolimos ledynų 
žemės, te jie liudįja kančias ir 
skausmą, jūsų iškentėtą per 
metus, daugybę metų, te iš
tirpsta jie šventoj žemelėj Lie
tuvos, tepaliudija prieš mus, 
prieš pasaulį visą nusikaltėlių 
veiksmus ir gėdą.

Jūsų garbei čia kasdien ateis 
jaunimas, jūsų giminės, ir myli
mieji tėvynainiai, melsis ir 
žiūrės į jūsų veidus ir akis, 
Aukščiausiąjį prašys malonių 
jūsų sielai amžinybėje... Te jū
sų vardas niekada, o niekada 

iš sodo šio nedingsta, niekada 
nebūna užmirštas, kad ąžuo
lynas amžinai būtų jūsų sodas 
didvyrių tautos paguodai... Te 
jūsų atminimas žydi nemaršos 
žiedais, o jūsų garbei ošia čia 
augą tvirtieji ąžuolai... Tauta 
sukurs sakmes ir legendas apie 
kančias ir skausmą, žodžiais 
neišsakomą, kurias mes nešim 
iš kartos į kartą, Dievo dovaną, 
tik savo išrinktiesiems skirtą 
kančią iš kančių, naujųjų am
žių Jobams...

Kasmet čia būsite pagerbia
mi, atmenami, šviežiais žiedais 
papuošiami, žemiškas kančias 
iškentę, į namus sugrįžę jūs ir 
mes kartu giedosime garbė 
aukštybėse pasaulio Sutvėrėjui, 
mūsų Viešpačiui...

Hesperidžių sodai, kur auksi
niai auga obuoliai, vilioja die
viškąjį arsenalą, apsilanko Apo
lonas, Afroditė ir Atėna, nesus
kaitomos dievų palydos lydima, 
bet manasis Ąžuolų sodas bus 
gražesnis už Hesperidžių so
dus, nes jame žydės ne auksi
niai obuoliai, o auksiniai Ąžuo
lai ir jų auksinės širdys. Čia 
bus pagerbti žymūnai, meno 
korifėjai, jie spindės ir spindu

liuos žiedais, jų dulkės įtakos 
kitus žiedus - tai mūsų aukso 
obuoliai: Kristijonas Donelai
tis, Vincas Mykolaitis-Putinas, 
Tumas Vaižgantas - duosiu tris 
kaip pavyzdžius, ir daug, ir 
daug kitų, išnešusių kūrybos 
aureolę lėtame tautos kely: lais
va ar pavergta, soti ar alkana, 
nepasidavę vargui, juodai apa
tijai... Kūrė, kūrė, kūrė savo 
tautai, savo tėvų kraštui.

Jų niekada tauta neužmirš. 
Paminklai jiems bus statomi 
Ąžuolų sode, iškiliausioje vie
toje, menui ir menininkams, 
kartu skaitysime Valančiaus 
Palangos Juzę, dainuosime su 
Kipru Petrausku „Dul-dul- 
dūdelė”, deklamuosime su An
tanu Miškiniu jo eilėraščius iš 
Keturių miestų, giedosime kar
tu su Antanu Strazdu „Pulkim 
ant kelių visi krikščionys...”

Ąžuolų sode jums - Lietuvos 
Ąžuolams, paskirta pati įspū
dingiausia vieta. Šalia jūsų 
stovės būriai studentų, kurie 
stebės jūsų veidus, žiūrės į jūsų 
akis, jie norės būti jūs, jie norės 

taip rašyti, kaip rašėte jūs, 
norės būti poetais, rašytojais, 
muzikais, solistais, solistėmis, 
kompozitoriais, dailininkais...

Žiūrėdami į jus, jie lauks ste
buklo, Dievo dovanos savo kū
rybai. Mokytojai atves klases ir 
aiškins, kas yra kas, kas parašė 
ką, kas sukūrė kantatą, kon
certą, operą tautos kankiniams, 
giesmę, oratoriją... Kas parašė 
poemą apie jį ar ją, mūsų 
kraštą, kunigaikštį ar karalių, 
kas apdainavo vieną ar kitą 
įvykį, laimę ar nelaimę, didelę 
auką, už laisvę kritusį brolį ar 
seserį, ar kankinę mergaitę, 
parašiusią maldų knygelę kan
čios valandą, Dievui jos sielą 
apšvietus. Kas...

Jūsų biustai ar paminklai 
įtakos kartų kartas, kiekvienas 
geros valios menininkas norės 
palikti savo pėdsakus, panašius 
į jūsų pėdsakus, kad ir jo var
das būtų įrašytas į nemir
tingųjų knygas, kad ir jo var
das, marmuru virtęs, atsistotų 
Ąžuolų sode šalia visų išmin
čių.

Tokia yra mano sodo paskir
tis, mano asmeniškas troškimas 
Dievo įsakymu - kultūros ir 

kūrybos autoritetams suteikti 
šviesą, kurią jie atnešė savo 
tautai tamsumos valandai 
apšviesti.

Jūsų biustai ir paminklai bus 
surinkti ir sunešti į Ąžuolų 
sodą, pagarbiai įamžinti jums 
paskirtose vietose. Niekas neiš
drįs jūsų pąjudinti ar net pa
liesti, ar žiūrėti į jus blogomis 
akimis. Jūs esate ir būsite mū
sų valstybės turtas, tautinė 
nuosavybė, mūsų ateities lai
das, jūs esate lietus ir vėjas 
naujiems žiedams sužydėti.

Mes neužmiršime ir jūsų, 
Lietuvos mokslo vyrai, nešusių 
Lietuvos j tautos aruodą bran
gius ir vertingus pažangos tur
tus, tuos, kuriais pagrįstos 
mūsų mokyklos, mokslo įstai
gos ar institucįjos, muziejai ar 
bibliotekos, archyvai... Mes ne
užmiršime tokių, kaip Stasys 
Šalkauskis, Mykolas Biržiška, 
Mykolas Roemeris - visų neiš
minėsi, daug, labai daug, visų 
mokslo šakų...

Prie jūsų biustų nestatysime 
žibintų - jūs patys, mokslo vy
rai, esate žibintai, švyturiai, 
esate tautos kelio šviesa, Lietu
vos garbė.

Nei menas, nei kultūra aps
kritai, neuždengė mokslo svar
bos - kūryba, plačiausia pras
me, prasideda ir baigiasi moks
lininkų darbuose, sumanymuo
se, svąjonėse. Pažanga ir pro
gresas yra jūsų Alfa ir Omega, 
mokslo vyrai, dabarčiai ir atei
čiai, šiandienai, rytdienai ir 
užporytdienai. Ąžuolų sodas - 
jūsų sodas. Čia jums nereikės 
tezių, nei antitezių savo tiesai 
įrodyti - užteks to, ką iki šiol 
esate davę mūsų tautai ir vals
tybei. Mūsų tauta ir valstybė 
eis jūsų mokslo nugairintais 
keliais. Todėl mes ir statome 
jums gražiausius biustus, pa
minklus ar akmenis, kurie sim
bolizuoja jūsų mokslo patva
rumą.

Mokslininkai atvėrė duris į 
paslaptingąjį kalną, uždengtą 
mirtingųjų akims, nežinomą ir 
nematomą, todėl mes ir piname 
jums laurų vainikus, juos iš
kilmingai uždėsime ant jūsų 
galvų... Mes darysime įvadus ir 
išvadas klaidžiuose mokslo la
birintuose, kur netgi kalba yra 
paslaptis, sunkiai suprantama 
jaunam ir senam mąstytojui. 
Fizikoje ir metafizikoje, kaip ly
giai filosofijoje ir teologijoje - 
visa tai Dievo duota stipriems 
protams, ištikimoms mokslo įžy
mybėms. Tai aksioma.

Ir visuomeninė veikla, kurios 
plačiais keliais jūs, visuomeni
ninkai, ėjote, kelia mumyse nu
sistebėjimą. Ąžuolų sodas ypa
tingai pagerbs Vilių Storastą - 
visuomenės veikėją, Jurgį Bie- 
linį - knygnešį, Juozą Keliuotį 
- redaktorių ir daug jiems 
lygių. Ir jų galvas papuošime 
laurų vainikais - tegu jie liudi
ja lietuvių tautos genijų, vi
suomenės veikėjų, kurie, kaip 
druska, stiprino tautos pasi
tikėjimą savimi, jie nešė šviesą 
ir tiesą žodžiu bei raštu, dva
sinį turtą, teisę laisvai gyventi, 
dirbti ir kurti. Ąžuolų Bodas 
laukia jūsų. Jūsų biustai stovės 
šalia mokslo, meno, laisvės ko
votojų nemirtingų biustų ir pa
minklų, kryžių.

Toks Ąžuolų sodas mano vaiz
duotėje sukurtas, toks jis turės 
ir būti, toks yra paženklintas 
man skirtoje pranašystėje. Aš 
pats prižiūrėsiu visų pakvies
tųjų įvertinimą.

Nukelta į 2 psl.
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rBažnyčia — [Kristaus 
Sakramentas

KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, MIC

Kristus yra Dievo matomasis 
paveikslas ir savo žmogiška pri
gimtimi yra Dievo sakramen
tas. Dėl išganymo darbo, kad 
žmonija būtų atpirkta, nebuvo 
būtina Dievui tapti žmogumi, 
kentėti ir mirti. Panašiai ir 
Kristui po atpirkimo atliktosios 
dramos nėra būtino reikalo pa
silikti mūsų matomoje Bažny
čioje. Bet kaip Kristus mato
moje žmogiškoje prigimtyje yra 
Dievo sakramentas, taip ir 
Bažnyčia visame savo matomu
me ir žmogiškoje silpnybėje yra 
Kristaus sakramentas.

Žinoma, tarp Kristaus ir Baž
nyčios nėra tokios vienybės, ko
kia yra tarp Dievo ir Kristaus 
Žmogaus. Bet tarp Bažnyčios ir 
Kristaus yra įsikūnijimo pas
lapties pratęsimas laiko tėk
mėje. Kaip Kristus buvo mato
mas Dievo gailestingumo ženk
las savo gyvenimo metu, taip 
Bažnyčia yra atpirkimo mato
mas ženklas, arba sakramen
tas, žmonijos istorijoje. Kaip, 
susitinkant su Dievu, negalima 
prasilenkti su Kristumi, taip ir, 
susitinkant su Kristumi, nega
lima prasilenkti su Jo Baž
nyčia.

Kristus buvo matomasis ne
matomojo Dievo paveikslas. 
Panašiai šiandien krikščioniui 
Bažnyčia yra nematomojo Kris
taus matomasis paveikslas, nes 
joje vyksta Kristaus pasiunti
nybės pratęsimas. Kalbėdamas 
į apaštalus, kaip Bažnyčios ats
tovus, Kristus sako: „Kas jūsų 
klauso, tas manęs klauso, kas 

jus niekina, mane niekina. O 
kas mane niekina, niekina tą, 
kuris yra mane siuntęs” (Lk, 
10, 16). Kristaus pasiuntinybė 
atleisti nuodėmes yra tęsiama 
ir po Jo prisikėlimo iš numiru
sių. Po prisikėlimo iš numiru
sių tą pačią pirmą savaitės 
dieną vakare Kristus pasirodė 
apaštalams ir tarė: „Kaip Tėvas 
siuntė mane, taip ir aš jus 
siunčiu... imkite šventąją Dva
sią. Kam nuodėmes atleisite, 
tam jos atleistos, ir kam sulai
kysite, jos sulaikytos” (Jn. 20, 
21-23).

Visi sakramentai yra paties Kristaus veiksmai, 
Bažnyčios liturgijoje ir apeigose yra mums 

matomi išganymo ženklai, o visa Bažnyčia yra 
didysis Kristaus ženklas, Jo sakramentas, 

duotas žmonijai, kad ji būtų išgelbėta 
amžinam gyvenimui

Kai Kristus Kafamaume sta
bo ištiktąjam pasakė, kad nuo
dėmės jam atleistos, žmonės la
bai stebėjosi, kad Dievas gali 
pavesti žmogui atleisti nuodė
mes. Bet ir dabar žmonės stebi
si, kad nuodėmės gali būti at
leistos. Betgi Bažnyčia turi šią 
galią, kurią gavo iš paties Kris
taus, tą pačią galią, kurią Kris
tus gavo iš Tėvo savo žmogiškai 
prigimčiai. Ir ta galia yra iš šv. 
Dvasios, kurią Kristus žadėjo 
atsiųsti po to, kai Jis bus pagar
bintas.

Šitai sakydami, mes Bažny
čios neišaukštiname dėl jos pa

čios. Bažnyčia yra ženklas, ir 
mes neauštajame prie ženklų. 
Mes juos praeiname ir skubame 
prie to, į ką ženklai nurodo. 
Bažnyčia yra Kristaus ženklas, 
arba sakramentas, kaip Kristus 
yra Dievo ženklas ir sakramen
tas. Gal ir su skausmu širdyje 
turime pripažinti, kad Bažny
čia arba, geriau sakant, mes, 
jos nariai, ne visada buvome 
ištikimi ženklai ir ne visada 
ištikimai nurodę kelią į Kristų. 
Kristus nori, kad Bažnyčia bū
tų laisva nuo visokios dėmės, 
kad ji šviestų visiems amžiams, 
rodydama Kristų, kurio ji yra 
matomasis paveikslas. Nepai

sant karikatūros ir pažemi
nančio paveikslo, kurį kuria 
apie ją Bažnyčios priešai, ne
paisant jos pačios žmogiškų 
silpnybių. Bažnyčia yra vienin
telis ženklas, nurodąs į Kristų, 
kaip Kristus yra vienintelis 
ženklas, nurodąs į savo Tėvą.

Šiais laikais ir tarp katalikų 
atsiranda tokių, kurie Bažnyčią 
kritikuoja, kalba apie ją, kaip 
nuodėmingą Bažnyčią. Žinome, 
kad Bažnyčioje, arba toje Kris
taus bendruomenėje, yra daug 
nusidėjėlių, bet, kaip Pįjus XII 
enciklikoje „Kristaus mistinis 
kūnas” sako: „Bažnyčios šven

tumas visą laiką švies sakra
mentuose, kuriais ji gimdo ir 
maitina savo vaikus tikėjime, 
kurį ji visada užlaiko nepa
žeistą šventuose įstatymuose, 
kuriuos ji visiems skelbia ir 
evangeliniuose patarimuose, 
kuriais ji perspėja, ir galiausiai 
dangiškose dovanose ir nuos
tabiose galiose, iš kurių neiš
semiamo gausumo ji gimdo ne
suskaitomus kankinių, merge
lių ir išpažinėjų būrius”.

Tai tokia yra jos paslaptis, 
kuri ne vienam gal buvo kaip ir 
įsikūnijimo paslaptis, suklupi
mo akmuo, nes šios dvi paslap
tys — įsikūnijimo ir matomo
sios Bažnyčios, yra tarp savęs 
surištos. Įsikūnįjimu Dievas 
priėmė mūsų žemiškąjį kūną, o 
Bažnyčią mes galime vadinti 
Kristaus įsikūnįjimu žmonijos 
istorijoje.

Antrojo šimtmečio gnostikai 
atmetė Dievo įsikūnijimo pas
laptį. Montonistai trečiame 
šimtmetyje atmetė Kristų, pra
tęsiantį savo veikimą Bažny
čioje, atmetė matomąją Baž
nyčią, kuriai atstovauja vysku
pai, kaip Tėrtulįjonas, pats 
montonistas, kalbėjo apie Kata
likų Bažnyčią. Šie pirmųjų am
žių klaidų skelbėjai tikėjo Baž
nyčią, bet jie tikėjo, kad ji yra 
nematoma ir dvasinė, turinti 
savo narius, kurie betarpiškai 
mokomi šv. Dvasios.

Visi tie sąjūdžiai, pradedant 
nuo senovės montonistų, kurie 
išpažįsta tik betarpį sielos san
tykį su šv. Dvasia, yra bandy
mas paneigti matomąją Baž
nyčią, tarsi ji būtų tik kliūtis 
žmogaus sielai susitikti su Die
vu. Bet tai yra tik svetimų die
vų garbinimo ieškojimas. Mes 
turime pripažinti, kad mes esa
me žmonės, o ne tyrosios dva
sios. Žmogaus kūnas nėra blo
gas, kaip gnostikai mokė. Die
vas tapo žmogumi, tapo kūnu ir 
mus atpirko, palikdamas naują 
kūną — savo Bažnyčią.

Šv. Augustinas sako, kad pa
našiai, kaip žmogaus kūno są
nariams gaivinti yra reikalinga 
siela, šv. Dvasia yra reikalinga 
Kristaus sąnariams, Jo kūnui, 
yra Bažnyčia. Krikščionybės 
pradžioje ir vėliau Bažnyčios 
tėvams net į mintį negalėjo 
ateiti, kad galėtų būti daugiau 
kaip viena Kristaus Bažnyčia.

Palyginimas apie Bažnyčią, 
kaip apie tyriausią Kristaus 
sužieduotinę, turėtų pąjudinti 
visus krikščionis į vienybę. 
Šiandien visų įsitikinimų 
krikščionyse kaip tik ir bręsta 
sąmonė, kad jie yra Kristaus 
broliai ir seserys ir vienos šei
mos nariai Kristaus Bažnyčioje. 
Šv. Kiprijonas, krikščioniško
sios vienybės didysis skelbėjas, 
cituoja iš šv. Pauliaus laiško 
efeziečiams tekstą, kuris vaiz
duoja Kristaus vienybę su Baž
nyčia sužieduotinės simboliu ir 
sako: „Kaip gali atkritėlis būti 
vienybėje su Kristumi, kai jis 
nėra vienybėje su Kristaus su
žieduotine, kai jis nėra Kris
taus Bažnyčioje”.

Bažnyčioje Kristus savo na
rius pašvenčia septyniais sak
ramentais ir teikia jiems savo 
Dvasios dovanas. Visi sakra
mentai yra paties Kristaus 
veiksmai, kurie Bažnyčios li
turgijoje ir apeigose yra mums 
matomi išganymo ženklai. O 
visa Bažnyčia yra didysis Kris
taus ženklas, Jo sakramentas, 
kuris duotas visai žmonijai, 
kad ji būtų išgelbėta amžinam 
gyvenimui.

EGLĖ IUODVALKĖ

palaidosiu tave 
širdyje 
negulėsi turgaus 
aikštėje lavonas patvory 
šuliny pagriovy smegenim 
ištaškytom ant dulkėto kelio 
tavo kraujo latakai teka 
mano mintimis tavo 
negyvi pirštai gniaužia 
laisvę tu buvai tu 
esi broli tu liksi

* * *

aš Beržas Vilkas 
Tautvydas Žvejys 
Pušelė prieš Dievą 
kuopos vadą 
ir kovos draugus 
prisiekiu vardan 
brolių kritusių 
už laisvę 
nesigailėti nei gyvybės 
nei jėgų atkurti 
nepriklausomą tėvynę 
sulaužęs priesaiką aš 
būsiu baudžiamas 
mirtim o Dieve 
Visagali duok stiprybės

* « *

manęs pasaulyje nėra

tai aš rašau tau 
Adelyte 
Vytautas 
be pavardės 
su šautuvu 
uniformuotas 
laisvas 
jau paskutinę 
vasarą negrįžtu 
į namus nuimti 
derliaus

ši nuotrauka 
primins neklaužadą 
tau tampiusį kasas 
vaikystės miškuose

pašiepdavai mokykloje 
kai man nelipo mokslas 
po vakarėlių mes 
dainuodavom iki 
namų ir tavo tėvo 
rūstaus žvilgsnio 
neišdrįsau tau dovanoti 
bučinio nešioju ir dabar 
širdy to nerašysiu tau 

ant nuotraukos 
paklausti tai galiu

ar prisiminsi Vytautą

* * *

keisdamiesi klykė kūdikiai 
lopšy pasimainydami ropojo 
stojosi ir ėjo pro duris į 
mokslą laukus klėtį tvartą 
Magdalena nedidelė rami 
darbšti pagimdė dvylika

palaimino penkis sūnus 
penki negrįžo

jei žūsime tėvynei dar 
neiškovoję laisvės te 
vaikai seka mūsų 
pėdomis

dvi dukterys sūnus kalėjime 
nukankinti Magdalena su 
šviesiaplaukiais mažamečiais 
ištremta

sugrįžusi viena kasdiena 
kosėjo krauju darbšti 
nedidelė ji kaimo vyrų 
akyse iki mirties 
ieškojo kadaise 
vilkusių apspardytus 
apspjaudytus sūnų 
palaikus į aikštę

* * ♦
kam riejausi su Šūviu 
dėl skutimosi peiliuko 
jam skustis nebereiks 
kitam liks svarbu laikyt 
liežuvį už dantų nebūt 
iš pasalų užpuolę 
būčiau susisprogdinęs 
granata veido neatpažintų 
tėvų netremtų 
nepasakysiu nieko tegul 
siunta ar dar gyvas gaila 
Birutės blynų giros 
skonio Apvaizda 
amžinatilsį draugam 
man tiktai tylą 
skauda

leisgyvį Perkūną 
pjūklu perpjovė 
į tris dalis

* * *

laukymė 
viduramžių laivų

stiebais pušys 
ramstė dangų 
pintinė rudmėsių 
laukė ant lapų 
genys kalė 
popietės tyloj 
stebeilijau vaikystės 
saulės spindulį ir 
tankmę

kas gins 
tėvynę jei ne 
jos vaikai 

tai sakau aš 
Ramunė

* * *
ir man jau laikas 
Paliusėle 
mes buvome 
šeši na su tavim septyni 
susėsdavom už motinos 
nukrauto Kūčių stalo 
bematant klegesys 
nuščiūdavo tėvas 
apžvelgdavo metus

patenkinamas rugių 
derlius karvė apsiveršiavo 
sniegas įlaužė tvarto 
stogą Antanas vėl 
be priežasties apkūlė 
Petrą Stepo išeiginius 
į kūdrą įmetė Kazys 
Balys mokyklinius batus 
sudrengė jaunėliui 

po nosim kiekvienam 
pakišęs paplotėlį tėvas 
sugriaudėdavo laužkite 
bernai ir taikykitės 
visuotinos ramybės vakarą

atidavėm tėvynei ką turėjom 
aš šeštas paskutinis Vaidila
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Lietuvybės ideologijos kryptimi: retro žingsnis 
ROMUALDAS GRIGAS ar nūdienos pasaulio sąlyga?

Apie Lietuvių chartą ir jos 
žygdarbio tąsą

Socialinis pasaulis — tai am
žinas judėjimas, nuolatinė kai
ta ir nuolatinės trintys. Tas 
trintis gimdo įvairios priežas
tys, tarp kurių ypatingą vietą 
užima vadinamieji amžini in
teresai. Už juos bylinėjasi ne 
tik tie, kurie siekia pasaulį val
dyti. Savus interesus turi ir tie, 
kurie, kaip ir kiekviena gyvy
bės forma ar rūšis, nepraranda 
elementaraus troškimo išlikti 
savimi ir tąja savo tapatybės 
siekiamybe praturtinti pasaulio 
įvairovę, tuo pačiu sustiprinti 
ne tik jo žavesį, bet ir gyvybin
gumą.

Praėjo daugiau nei pusšim
tis metų po Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto (VLIK) 
paskelbtos Lietuvių chartos. Tą 
dokumentą tuomet pagimdė kil
nūs tikslai: burti karo ir kitų 
aplinkybių po pasaulį išsklai
dytus lietuvius, palaikyti juose 
lietuvybę, telkti juos tautos tęs
tinumui ir tėvynės išlaisvini
mui. Šis lietuvybę akcentuojan
tis programinis dokumentas su
vaidino didžiulį vaidmenį bur
damas ne tik lietuvius — išei
vius, savanoriškai ar priversti
nai pasitraukusius iš Lietuvos. 
To dokumento idėja, jo teiginiai 
ir dvasia prasiskverbė pro 
kruopščiai saugotą tuometinę 
„geležinę uždangą", teikdama 
vilčių ir stiprybės Lietuvos lie
tuviams, Sibiro tremtiniams, 
gulagų kaliniams ir rezisten
cinės kovos dalyviams. Lietuvių 
chEUta buvo visų jų dvasinės 
kovos ginklas.

Lietuva tapo laisva. Šiandien 
ji lygiateisiškai su kitomis tau
tomis dalyvauja kurdama ben
druosius Europos namus.

Tačiau globalizuotas pasau
lis meta naujus iššūkius ir iš
bandymus lietuvių tautai, jos 
išlikimui. Tie iššūkiai organiš
kai yra persipynę su sovietiniu 
laikotarpiu slopinta lietuvybės 
dvasia. Karta, kuri brendo, mo
kėsi ir dirbo veikiama socialis
tinio internacionalizmo ideolo
guos, nūdienos valdžios struk
tūrose tapo dominuojančia. Tai 
viena priežasčių, kodėl lietuvių 
tauta (ir jos valstybė) yra atsi
dūrusi tautinės savimonės ir 
moralinės krizės, socialinio su
sipriešinimo ir netgi demografi
nio nunykimo padėtyje. Tautos 
„išsivaikščiojimas” tapo drama
tiška realybe, žeminančia dar ir 
pačios valstybės (istorinės tėvy
nės) nacionalinį orumą.

Susirūpinimą kelia lietuvių 
dvasinis potencialas. Koks lie
tuvio veidas šiandien čia, tėvy
nėje, ir kitur? Kuo tapsime ir 
kokiu veidu kitiems pasirodysi
me rytoj? Poryt? Ką tauta pajė
gi duoti Europai, pasauliui? 
Tik emigrantus, kvalifikuotą 
darbo jėgą, pati tapdama dar la
biau nukraujuojančia? Ar tai ir 
bus ta „objektyvi realybė”, su 
kuria mums siūloma susitaiky
ti?

Lietuvių, ir kaip etninės, ir 
kaip politinės tautos gyvybin
gumas vis labiau tampa prik
lausomas ne tik nuo emigraci
jos, bet ir nuo abipusių, t.y. jos 
ir istorinės tėvynės santykių; 
nuo to, kaip pastaroji reaguoja į 

savo tėvynainių emigraciją ir jų 
gyvenimą kitose šalyse.

„Senoji” lietuvių išeivija savo 
darbais bei elgsena garsino 
Lietuvą ir stiprino tautos gy
vastį. Kaip elgsis gausėjanti 
„naujoji” emigracįja? Pratęs šią 
kilnią tradiciją, ar be ryškesnio 
pėdsako ir atsako savo tėvų bei 
protėvių šaliai ištirps erdvėjan- 
čiame ir supanašėjančiame pa
saulyje?

Štai tos esminės priežastys, 
verčiančios mąstyti apie tai, jog 
pribrendo būtinybė tęsti 1949 
metais pradėtą Lietuvių char
tos kelią — žygdarbį. Pribrendo 
aplinkybės vėl galvoti ir viešai, 
nesibaidant savų bei svetimų 
oponentų, kalbėti apie pana
šaus naujojo dokumento, san
tykinai čia mūsų vadinamo Pa
saulio lietuvių deklaracija 
(chartija), būtinybę. Atėjo lai
kas, kad anos chartos idėjų tę
sime, jų atnaujinime aktyviau 
dalyvautų pati Lietuva, tuo pri
siimdama ir didesnę atsakomy
bę už visus lietuvius, gyvenan
čius ir „šiapus”, ir „anapus” 
valstybės riboženklių. Gal tuo 
pačiu būtų su8tiprinEuna ir 
įvairių aplinkybių išklibinta 
tautos bei valstybės vienovė.

Štai tokios būtų mintys apie 
Pasaulio lietuvių deklaracijos 
(chartijos) idėją. Ji čia pristato
ma mūsų jau parengtu, viešam 
svarstymui teikiamu tekstu. 
Tokio projekto teorinė motyva
cija bei argumentacija iš dalies 
yra pateikta šios knygos I daly
je, o atskirais elementais — ir 
kituose knygos tekstuose. Ne
kelia abejonių: siūlomas projek
tas yra savotiškai „įžūlus”, dis
kutuotinas. Dėl tos priežasties 
manome, kad yra tikslinga pa
pildomai (gal ir pasikartojant) 
dar kai ką pasakyti.

Vakarą ir Rytą 
civilizaciniai 

skirtumai: individualizmo 
ir bendruomeniškumo 

santykis

Tokio tipo koncentruotos min
ties projektai, kaip mūsų pri
statoma deklaracija, gimsta gan 
sunkiai, nes privalu sistemiš
kai įvertinti visą sudėtingą ir 
savo Šalies, ir Europos, ir pa
saulio kultūrinį bei civilizacinį 
kontekstą- Prisiminsime, kad 
dar tebevadinamų Vakarais ir 
Rytais pasaulio skiriamasis 
bruožas — santykis tarp indivi
dualizmo ir holizmo (bendruo
meninio sąsąjingumo). Vakarų 
praktikoje yra įsitvirtinęs ir 
ypač puoselėjamas akcentas 
žmogaus teisėms bei laisvėms, 
kurio kraštutinė išraiška — lai- 
ssez faire (nevaržomos veiklos) 
principas. Šis akcentas sudaro 
Vakarų civilizacijos vyksmą le
miančią spyruoklę — tą spy
ruoklę, kuri, aktyvindama indi
vidualizuotą, privatizuotą 
veiksmą, neišvengiamai kreipia 
jį savanaudiškumo, egocentriš- 
kumo kryptimi (tokios savotiš
kai iškreiptos praktikos liudy
tojais ir dalyviais esame mes — 
lietuviai).

Tuo tarpu Rytuose (islamo 
pasaulis, Kinįja, Japonija ir kt.) 
pagrindinis dėmesys, pagal te- 
begaliojančią tradiciją, skiria
mas bendruomeniškumui, ben

drosioms sugyvenimo ir veik
smo normoms. Šiuo atveju tau
tos istorinė atmintis bei kultū
rinė tradicija, tarsi savaime, be 
valstybės pastangų atlieka ben
druomenės narius ir socialinius 
segmentus cementuojantį, su
buriantį vaidmenį. Istorija, kul
tūra ir „protėvių priesakai” su
kaupti tautoje, čia tebevaidina 
moralinio autoriteto vaidmenį, 
kuris yra neginčijamas ir ku
riam paklūstama. Tokia socia
linės organizacijos praktika, 
nors ir būdama konservatyves
nė, lengviau įtvirtina socialinį 
susiklausymą ir tvarką; žmonių 
gyvenimą užpildo dvasinėmis 
egzistencinėmis vertybėmis, pa
dedančiomis jiems pabėgti nuo 
vienišumo, susvetimėjimo ir ne
vilties.

Anot įžymaus civilizacijų 
analitiko Louis Diumont, Vaka
rų pasaulio gyvenimas, domi
nuojantį, išskirtinį dėmesį skir
damas žmogaus teisėms ir lais
vėms, nukrypsta nuo norma
laus žmonijos evoliucionavimo 
kelio.

Ir iš tiesų, ką reiškia žmo
gaus (arba socialino veiksmo 
subjekto) teisės ir laisvės, jei
gu jos organiškai nesiejamos su 
kultūriniu paveldu ir lokaline 
jo išraiška; su visuomenės (tei
singiau būtų sakyti — su tau
tos, kaip valstybės suvereno) 
istoriniu kultūriniu paveldu; 
su doroviniais, politiniais ir 
kultūriniais įsipareigojimais ne 
tai „vienadienei”, gyvosios pra
gmatikos suburtai žmonių gru
pei (veiksmo bendruomenei), o 
tai, kurios sąsąjingumą, rišlu
mą lemia istorinė — kultūrinė 
tradicija ir jos žmonėms tei
kiama pakylėta egzistencinė 
prasmė. Nuo tęstinio kultūrinio 
konteksto atplėštos (ir atsiplė- 
šusios) laisvės bei teisės defor
muojasi ir net išsigimsta, nes 
pačios suformuoja joms ken
kiantį, jas naikinantį socialinį 
kontekstą (kad ir biurokratijos, 
korupcijos įsigalėjimo, nusikal
stamumo sklaidos ar kitomis 
akultūraciją, socialinę adapta- 
cįją ženklinančiomis formomis). 
Tauta, jos socialinė politinė or
ganizacija (valstybė) tampa ne
pajėgi rimčiau pasipriešinti 
rinkos fundamentalizmui, var
tojimo ir instinktų kultui, so
cialinių segmentų susipriešini
mui ir net kultūros degradaci
jai. Žmogus, atplėštas ir pats 
atsiskyręs nuo dvasinės kultū
ros paveldo, nuo jos tęstinumo 
tradicijos, ima dusti savo veik
los „ekskrementuose”. Tai ir 
bus bene pažeidžiamiausia Va
karų civilizacijos vieta.

Balsų, kritiškai vertinEmčių 
Vakarų pasaulio pobūdį ir ieš
kančių išeities, gausėja. Prisi
minkime kad ir lyginamosios 
teisės žinovą Harold Berman, 
postmodernizmo sociologinės 
teorijos pradininką Zigmant 
Bauman, postmodemiosios civi
lizacijos tyrinėtoją Horst Kur- 
ninzkį, na, kad ir Zbignev Brze- 
zinski ir daugelį kitų, imtinai 
iki Romos katalikų kurijos en
ciklikose skelbiamų teiginių 
apie būtinybę atstatyti dėmesį 
bendruomeniškumui, jo pama
tams ir tuo sutramdyti perne
lyg įsigalėjusį ekonominį ego- 
centrizmą.

Konfliktas, o švelniau išsi- 
reiškus — riboženklis, kuris 
skiria Rytų ir Vakarų pasau
lius, yra ženkliausiai nulemtas 
būtent skirtingų individualiz
mo ir kultūrinio bendruomeniš
kumo interpretacijų ir, žinoma, 
gyvosios praktikos. Iš to, ką pa
sakėme aukščiau, galima sufor
muluoti vieną hipotetinio po
būdžio išvadą: Vakarų civiliza
cija daugiau laimėtų ir susti
printų savo perspektyviškumą, 
jeigu didesnis dėmesys būtų 
skiriamas istorinei — kultūri
nei socialinės organizacijos at
mainai. Tai reikštų didesnį dė
mesį ne tik tęstinės tautos su- 
bjektinėms (konstitucinėms) 
teisėms, bet ir pasaulėžiūri
nėms (ideologinėms) nuosta
toms, jų programiniam formavi
mui, žinoma, deramai įverti
nant atviro sąveikavimo su pa
sauliu sąlygą. Kitais žodžiais 
tariant, tai reikštų ir tos ar ki
tos tautos — nacųos tęstinumą 
postuluojančių pasaulėžiūrinių 
— ideologinių nuostatų legi- 
timizavimą.

Globalizacijos iššūkiai ir 
tautiškumas

Esama nemažai ir kitų prie
žasčių, pateisinančių deklaraci
jos aktualumą — apie jas čia 
trumpai pakalbėsime.

Visuotinai pripažįstama, kad 
rinkos fundamentalizmas (di
džiojo, valstybinių sienų nepri
pažįstančio kapitalo interesai), 
jo formuojamas vartojimo kul
tas, vartotojų (o ne pilietinės) 
visuomenės įsitvirtinimas, ne 
tik nuvertina dveisines, etines 
ir estetines vertybes, bet ir pa
verčia jas perkama ir parduo- 
dama preke. Nurašoma ne tik 
istorinė atmintis, kultūrinis pa
veldas, bet ir didėja atotrūkis 
tarp teisingumo ir teisės, nes 
ir pastaroji rodo nesugebėjimą 
pasipriešinti didžiojo kapitalo 
galioms. Be jokios ironijos, o tik 
parodydamas savo mąstymą 
viešumai, vienas iš ilgamečių 
Lietuvos valstybės vadų yra 
mestelėjęs savo garsiąją frazę: 
„Kas valdo finansus, tas valdo 
valstybę..."

Žmonių gyvenimas tampa pa
našus į instinktų genamą, nuo
lat skubančio skuzdėlyno gyve
nimą. Kiekvieno visuomenės 
nario, grupės ar sluoksnio in
teresai būna skirtingi, dažniau 
supriešinantys, nei sujungian
tys. Vis akivaizdesnė tampa vi
suomenės, jos ir valstybės są- 
sajingumo problema. Akivaiz
du, jog gobalizacįja neša ne tik 
gėrį, ne tik įvairiausiais būdais 
bei formomis suartina, sujungia 
skirtingas pasaulio dalis ir tau
tas; ne tik spartina jų visuoti
nę gerovę. Kartu su globaliza
cija slenka ir grėsmių šešėlis, 
kuris įgyja vis naujus, nelauk
tus pavidalus ir didesnį delik- 
vencinį (nusikalstamą) organi
zuotumą. Egzistuoja globaliza
ciją spartinančios jėgos, kurios 
linkusios slopinti pilietinę vi
suomenę ir pilietiškumą, o atvi
rumą ir žinių visuomenę kreip
ti savo interesų link; savimi, 
savo padėtimi besirūpinančio 
individo link. Tos jėgos linku
sios ir tautiškumą bei naciona
linį patriotizmą sieti tik su pa

šaulį nusiaubusiu nacizmu ar
ba, kad ir su XX a. pabaigoje 
pasireiškusias etninio bei na
cionalistinio pobūdžio kariniais 
konfliktais (kažkodėl nutylėda- 
mos bolševikinio komunizmo 
piktadarybes). Tos jėgos linku
sios tautą ir tautiškumą su
priešinti su besivienijančiu pa
sauliu.

Toks mąstymas ir elgesys yra 
vienpusis. Netgi galima many
ti, kad taip elgiamasi, siekiant 
susilpninti atskirų šalių (ypač 
tokių, kaip Lietuva, išgyvenu
sių komunistinės ideologuos ir 
imperializmo smurtą) valstybi
nį integralumą; padaryti jas be
veidėmis ir silpnomis. Rinkos 
fundamentalizmas vis labiau 
įsigali ten, kur nesutinka pasi
priešinimo, dvasinėmis verty
bėmis grindžiamos pozicijos. 
Vis labiau pasigendama pras
minį žmogaus, visuomenės gy
venimą ir net valstybės funk
cionavimą mobilizuojančių 
idealų; vis labiau aiškėja sty
gius dorovinio autoriteto, kuris 
padėtų užtikrinti teisingumą ir 
socialinę tvarką. Kintantis pa
saulis išryškino tvarios valsty
bės ir tvarių jos sąsajų su kito
mis valstybėmis problemą. Ieš
kant tokios problemos spren
dimo, ne vieno autoriaus žvilgs
nis krypsta į pilietinę visuome
nę, į jos integralumą. Tačiau, 
kaip rodo daugelio Europos ša
lių praktika, tokios pastangos 
ir branda sunkiai įsivaizduoja
ma be tautinės savimonės, be 
tautinio tapatumo tąsos, be mo
dernizuojamo (atsinaujinančio) 
nacionalinio patriotizmo. Be 
šių socialinių kokybių pilietiš
kumas panašus į pastatą, stato
mą ant durpžemio... Jis neturės 
vidinio sąsąjingumo, visus vie
nijančio giluminio rišlumo; 
lengviau pasiduos skirtingų in
teresų grindžiamam susiprie
šinimui.

Akivaizdu, jog globalinė mo- 
demizacįja bei integracija sa
vaime aktualizuoja virštautines 
struktūras. Savo ruožtu pasta
rosios inspiruoja tautiškumo 
transformacįjas, tautinės savi
monės nuvertėjimą, bet ne pa
neigimą. Kodėl? Todėl, kad 
„moderni valstybė nėra tik teri
torinė, į lygių teritorinių vals
tybių sistemą įtvirtinta valsty
bė; ji yra taip pat ir tautinė 
valstybė”. Todėl , jog moralinis 
įsipareigojimas ir žmonių soli
darumas tiesiog pagal savo po
būdį yra iš esmės vietinis reiš
kinys; todėl „kad šiuolaikinėse 
visuomenės ‘solidaraus indivi
dualizmo’ iškilimas — savojo 
tapatumo kūrimas priklauso 
nuo stiprėjančio refleksyvaus 
santykių su kitais suvokimo”; 
todėl, kad „Globaliosios moder- 
nybės nežinomybėje niekas ne
garantuoja, kad bus išugdytas 
kosmopolitinis solidarumas”. 
Todėl, kad tautiškumas net ir 
supermodemiąjame pasaulyje 
tebereiškia žmogaus priklausy
mą etnokultūrinėmis, dvasinė
mis vertybėmis ir moraliniais 
įsipareigojimais grindžiamai te
gu ir „įsivaizduojamai” bend
ruomenei.

Tauta yra faktinis valstybės 
suverenas ir tokiu turi išlikti. 
Kodėl? Kad ir dėl to, jog ji savy

je sukaupia ne tik politinę va
lią, bet ir žmonių istorinę at
mintį, šimtmečiais kurtą bei 
puoselėtą kultūrinį paveldą, gy
venusiųjų gentkarčių patirtį, 
jų dvasią. Tauta net ir postmo- 
demiajame pasaulyje disponuo
ja nenuginčįjamu autoritetu. Jo 
dėka sakralizuojami ir sunor
minami socialinio elgesio mode
liai, o žmogaus būties erdvė 
lengviau užpildoma prasminė
mis istorinėmis, kultūrinėmis 
ir kitomis egzistencinėmis ver
tybėmis. Moderni tauta — tai 
ne uždara, nuo kitų atsiribojan
ti etnokultūrinė bendruomenė. 
Ji, kaip partikuliarus (indivi
dualizuotas) visuotinės kultū
ros bei politikos reiškinys, yra 
atvira visiems, pasauliui; pul
suojantis, nuolat atsinaujinan
tis organizmas — pasaulio or
ganizavimosi ir evoliucionavi
mo būdas. O valstybė ir valsty- 
bigumas yra jos civilizuotos sa- 
viteigos, saviraiškos būdas.

Kintančio pasaulio 
gausumas ir lietuvių 

tauta

Mūsų, t.y. lietuvių, kaip civi
lizuotos tautos, kaip šiuolai
kinį pasaulį atitinkančios naci
jos (politinės tautos) nepakan
kamą brandumą (žinoma, aiš
kintiną ne vien istorinėmis ap
linkybėmis) rodo ne tik negebė
jimas organizuočiau priešintis 
blogiui. Tą rodo ir aktualėjanti, 
aštrėjanti būtinybė savo pačių 
namuose bylinėtis už tautinės 
tapatybės tęstinumą. Ar mes 
galime, pagaliau ar turime tei
sę tapti visaverte, kitų gerbia
ma Europos Sąjungos nare su 
palūžusia tautine dvasia? Su 
nunykusiu, tebenykstančiu ir 
valstybės „užmestu” nacionali
niu patriotizmu (ne ekonomi
niu, savanaudišku, bet kultū
riniu, doroviniu)? Ar galime 
tapti kitoms lygiaverte pilietine 
visuomene su tokia pat nuny
kusia, nebrandžia pilietinio su
sitelkimo ir veiksmo kultūra? 
Tokie mes kitiems tikrai esame 
nereikalingi. Todėl ir savo val
stybę, ją sudarančias instituci
jas bei politines struktūras mes 
galime (ir privalome) įsivaiz
duoti kaip atsakingas ne tik už 
visuomenės materialinę gerovę 
ar elementarios tvarkos palai
kymą. Bet ir atsakingas už val
stybės suvereno — lietuvių tau
tos tęstinumą, jos kultūrinį, 
dorovinį visavertiškumą. Taip 
suprantama atsakomybė ypač 
išryškėja ES ir globalizacįjos 
kontekste. Valstybė nebus pąjė- 
gi spręsti ir savo vidinių, ir eu- 
rointegracinių problemų, jeigu 
ji pati neskirs deramo dėmesio 
savo šalies integravimui idėji
nių, dorovinių vertybių pagrin
du.

Ir deklaracija, ir per ją rodo
mas mūsų išskirtinis dėmesys 
lietuvių tautai yra grindžiamas 
būtent valstybinės elgsenos vi- 
savertiškumo siekiu. Lietuviai 
sudaro ne tik absoliučią vals
tybės gyventojų dalį, bet, saky
tume, absoliutų, daug aukų pa
reikalavusį indėlį, išsaugant 
pačią valstybingumo idėją ir ją, 
žinoma, įgyvendinant. Tuo tar
pu dabartinė valstybė linkusi 

tęsti seną, gal dar nuo LDK 
įsišaknijusią tradiciją — laiky
tis tam tikros distancijos, tam 
tikros atskirties nuo savo tituli
nės tautos. Šio teiginio iliustra
cijai pateiksime, kad ir tokį pa
vyzdėlį...

Viename Lietuvos Respubli
kos programinių dokumentų — 
„Valstybinės švietimo Btrategi- 
jos 2003—2012 metų paskirtis 
ir bendrosios nuostatos”, 4-me 
straipsnyje 4-je pastraipoje ra
šoma: „laiduoti tautos ir krašto 
kultūros tęstinumą, nuolatinį 
kūrimą, tapatybės išsaugojimą, 
puoselėti šios kultūros atviru
mą ir dialogiškumą”. Šiame 
dokumente taip pat randame, 
kad šalia kitų tikslų įvardina
mas ir tikslas — „išsaugoti tau
tinę tapatybę” (5 str.). Tačiau 
jau kitose šio svarbaus doku
mento dalyse: „Įgyvendinimo 
priemonės” bei „Pagrindiniai 
siekiniai” nėra net užuominos: 
apie tautinės savimonės, nacio
nalinio patriotizmo, kultūrinio 
susitelkimo ugdymą; apie istor
inę atmintį, kultūrinį paveldą 
ir jų vaidmenį, užtikrinant lie
tuvių (kaip valstybės pagrindo) 
tautos tęstinumą. Už tai aptin
kame raiškiai akcentuojamą 
formuluotę: „papildomas dėme
sys skiriamas negausių tauti
nių bendrijų švietimo reik
mėms" (programos III dalis)... 
Vargu ar tai tik atsitiktinumas, 
kai vidurinių mokyklų progra
mose nuolat mažėja valandų 
skaičius, skiriamas Lietuvos 
istorijai, o lietuvių etnokultū
ros tematika tapo išbarstyta po 
kitas disciplinas. Mes jau ne
kalbam apie aukštąsias mokyk
las, apie universitetines studi
jas, kur tik labai specializuo
toms studentų grupėms dėsto
mi su lituanistika susiję modu
liai. Tokia padėtis rodo gama yd
ingą jaunosios kartos ugdymo 
praktiką, skirtingą nuo kaimy
ninių šalių, pavyzdžiui, kad ir 
nuo Lenkįjos, kur tautinės sa
vimonės ir nacionalinio patrio
tizmo ugdymui nuo pat pirmų
jų mokymosi metų skiriamas 
išskirtinis dėmesys. Tą patį ga
lėtume pasakyti apie vengrus, 
norvegus, islandus (jau nekal
bant apie žydus, kurie pasau
liui demonstruoja ypatingą tau
tinio integralumo pavyzdį).

Mus supantis pasaulis kinta 
neįtikėtinu greičiu. Nebeturi
me kur trauktis. Privalome pa
sirūpinti savo pabėgusiomis 
šaknimis. Privalome organizuo
čiau priešintis rinkos funda
mentalizmo, politikos cinizmo 
ir jo tautinio indiferentizmo 
diktatui.
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2005-ųjų „Poezįjos 
pavasaris”.
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