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Lietuvai siekiant nepriklausomybės
DR, JUOZAS MEŠKAUSKAS

Pergyvenus tris Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo datas ir penkis Lietuvos 

okupacijos periodus

XX amžius buvo turtingas la
bai dideliais ir įdomiais įvy
kiais. Tame amžiuje įvyko du 
pasauliniai karai. Įsisteigė ir 
iSsiplėtė komunizmas bei nacio- 
nalsocializmas. Ir abi sistemos 
sugriuvo. Buvo suskaldytas 
atomas, pagaminta ir panaudo
ta atominė bomba. Pagamintas 
kompiuteris ir mobilus telefo
nas.

Lietuvos istorijoje įvyko trys 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atkūrimai: 1918 m. vasa
rio 16 d., 1941 m. birželio 23 d. 
ir 1990 m. kovo 11 d. Kiekvie
nas tas įvykis kiekvieno Lietu
vos piliečio buvo pergyventas. 
Kiekvienas tas įvykis įvyko 
skirtingomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis, buvo tautos įvairiai 
sutiktas ir išgyventas.

1918 m. vasario 16 d. Lietu
vos pasiskelbimą nepriklauso
ma valstybe išgyvenau būda
mas 12 m. amžiaus. Tai įvyko 
baigiantis Pirmąjam pasauli
niam karui ir Lietuvai dar 
esant vokiečių okupacijoje. Vo
kiečiai iš Lietuvos traukėsi, o 
Lietuvą stengėsi okupuoti besi
kurianti komunistinė Rusįja, ir 
nemažą rytinę Lietuvos dalį jau 
buvo užėmusi. Lietuvą paskel
bus nepriklausoma demokra
tine valstybe, ne visi piliečiai iš 
karto tai sužinojo.

Aš šitą įvykį sutikau taip. At
simenu, kad buvo penktadienis, 
po pietų. Apie 4-5 valandą, 
mūsų kaime atsirado bolševikų 
kariuomenės apie 20 raitų ka
rių. Jie išsiskirstė po kaimą 
tarp gyventojų, nubalnojo ark
lius ir pasiruošė nakvoti. Naktį 
apie 11 vai. visi vėl susėdo ant 
arklių ir išjojo iš kaimo. Ryto
jaus dieną aš tėvo buvau iš
siųstas akėti žemės ir apie 10 
vai. parvykau pusryčių, apie 11 
vai. per mūsų kaimą praėjo Lie
tuvos kariuomenės dalinys. Jų 
buvo raitų, važiuotų ir pėsčių, 
turbūt iš viso apie 100 žmonių. 
Tik ką praėjus tam daliniui, 
dar atsirado vienas Lietuvos 
karys, vedinas rusą kareivį. Jis 
paprašė mano tėvo pastotės. 
Tėvas pakinkė arklį į vežimą ir 
liepė man juos pavežti. Lietuvis 
kareivis pasakė, kad, pavįjus 
praėjusį dalinį, aš galėsiu grįžti 
namo. Mes tą dalinį pavįjome 
už kokių 5 km, bet tas kareivis 
su belaisviu rusu iš mano ratų 
neišlipo ir manęs atgal nepalei
do. Taip vykome toliau dar ko
kius 12 km. Utenos kryptimi, 
iki Vyžonų miestelio ir dvaro. 
Kariuomenės dalinys apsistojo 
dvare nakvoti, bet aš taip ir ne
buvau paleistas grįžti.

Rytojaus diena, sekmadienis, 
gražus oras, girdėti šaudy- 
masis, matyt, dalini kareiviai 
susidūrė su bolše*. įkų daliniais. 
Aš, sutikęs Lietuvos karininką, 
sakau: Jlrp jge karininke, ma
ne paleiskite, aš noriu važiuoti 
namo”. Karininkas man sako: 
„Nevadink manęs draugu, 
kreipkis į mane tamsta.” Nors 
bolševikų užimta Lietuvos ry
tinė dalis buvo labai trumpą 
laiką, bet komunistų buvo 
įsakyta gyventojams nenaudoti 
žodžio „ponas”, o naudoti žodį 

„draugas”. Lietuvos karininkas 
į mano prašymą neatkreipė dė
mesio ir aš nebuvau paleistas. 
Kitą dieną, tai buvo pirmadie
nis, mano tėvas atsiuntė tarną 
manęs ieškoti. Tarnas, atėjęs 
apie 16 km , mane surado, iš to 
Lietuvos kariuomenės dalinio 
išvadavo ir mes parvažiavome 
namo. Taip aš „dalyvavau” ne
priklausomos Lietuvos atkūri
mo kovose.

Toliau vidurinė mokykla, 
gimnazija, studijos universiteto 
Medicinos fakultete, doktora
tas, darbas universitete Vidaus 
ligų klinikoje. Pradžioje dirbau 
klinikoje asistentu, vėliau do
centu ir dar vėliau - profesoriu
mi.

Lietuva progresavo ekonomi
koje ir moksle stebėtinai grei
tai. Lietuvos piliečiai visose sri
tyse dirbo su entuziazmu ir 
pasiryžimu. Lenkai okupavo 
Lietuvos sostinę Vilnių. Lietu
va išgyveno tris ultimatumus: 
vokiečių dėl Klaipėdos krašto, 
lenkų dėl Vilniaus krašto. Tas* 
lenkų ultimatumas yra sunkiai 
suprantamas, keistas. Lietuva 
dėl okupuoto Vilniaus krašto bu 
Lenkija nenorėjo turėti jokių 
santykių. Lenkai, ne tik tu
rėdami okupuotą Vilniaus kraš
tą, bet jie norėjo taip pat, kad 
Lietuva su jaiB draugautų ir 
turėtų draugiškus ekonomi
nius, kultūrinius bei diplomati
nius santykius. Ir jie tai iš
reikšdavo ultimatumu. Paskuti
nis ultimatumas buvo 1940 
birželio 14 d., kuriuo Sovietų 
Bąjunga 1940 m. birželio 15 d. 
okupavo Lietuvą.

Tuometiniai įvykiai 
Europoje

Tuo metu Europoje vyko ypa
tingi įvykiai - stiprėjo komu
nizmas, Vakaruose ryškėjo ir 
plėtėsi nacizmas. Didžiosios 
valstybės kaip Rusįja, Vokieti
ja, Italįja, buvo valdomos dikta
torių. Nuo senesnių laikų Va
karai stengėsi plėstis į Rytus. 
Rytai plėtėsi į Vakarus. Vaka
ruose tą procesą pradėjo impe
ratoriai, Rytuose - carai. Tuos 
procesus tęsė ir stengėsi plėsti 
toliau komunizmas bei naciz
mas. 1939 m. balandžio 23 d. 
vokiečiai ir rusai pasirašė Mo- 
lotov—Ribbentrop sutartį pa
sidalindami Europą sferomis. 
Lietuva teko rusų sferai. Pagal 
tą pasidalinimą dalis Lietuvos 
dar buvo priskirta Vokietijai, 
tačiau praktiškai tą dalį paėmė 
rusai ir už tai vokiečiams su
mokėjo 7 milijonus 500 tūks
tančių aukso rublių, kitaip sa
kant, vokiečiai dalį Lietuvos 
pardavė rusams.

Kaip tokie niekšiški, faktiškai 
kriminališki įvykiai gali įvyk
ti, sunku įsivaizduoti. 1941 m. 
sausio 10 d. vokiečiai su rusais 
padarė sienų sutartį. Taip dik
tatoriai tarp savęs dalinosi Eu
ropą, darė sutartis, kartu galvo
jo ir ruošėsi, kaip vienas kitą 
sunaikinti. Hitleris aiškiai ir 
stipriai ruošėsi sunaikinti So
vietų Sąjungą, o Stalin ka
riaujančią Vokietiją šelpė ža-

Prof. Juozas Meškauskas Vilniuje 199$ m. birželio mėnesį. Algimanto Žižiūno nuotr.
loji

liavomis ir laukė, kol kariau
jančios šalys nusilps, o jis ko
munizmą išplės visoje Euro
poje?'

1940 m. birželio 15 d. rusai 
okupavo Lietuvą ir prasidėjo 
areštai, žmonių išvežimai į Ru
siją. Maskva vykdė anksčiau 
savo nusistatytus planus. Lie
pos 14 d. neva išrinko seimo 
narius, bet tai buvo komunistų 
ar jiems palankių žmonių 
suėjimas, kurie, susirinkę val
stybės teatre, pradėjo Lietuvos 
aneksiją fr ją baigė atstovų nu
vykimu į Kremlių liepos 21 d.

Po to prasidėjo tikra Lietuvos 
sovietizacija, neva ministerijos, 
bet iš tikrųjų komunistų komi
sariatai paprastai posėdžiau
davo naktimis ir savo sprendi
mus pranešdavo žmonėms iš 
ryto. Taip Lietuvos gyventojai 
rytą girdi, kad visi privatūs ar 
įstaigų namai nacionalizuoja
mi. Kitą rytą girdi, kad visos 
industrinės įmonės nacionali
zuojamos. Vėliau vėl girdi, kad 
bankai ir privačios sąskaitos 
nacionalizuojamos. Dar vėliau 
kurį nors rytą girdima, kad vi
sos organizacijos, išskyrus ko
munistų, uždaromos ir jų turtas 
nusavinamas. Ir taip po trumpo 
laiko Lietuvos gyventojas pasi
juto nebeturys nieko, nebepri
klausąs jokiai organizacijai, 
praradę visas teises ir laisves. 
Areštai, sodinimas į kalėjimus, 
atleidimas iš darbo vyko ir to
liau. Tai yra jau daugelyje 
straipsnių ir knygų aprašyta.

Man neteko skaityti, kaip 
buvo paliesta švietimo sritis, 
tad aš čia noriu tą trumpai 
pažymėti. Švietimo komisaras 
tuoj pat pakeitė beveik visus 
gimnazijų direktorius, atleido 
kapelionus, atleido ar pakeitė 
ryškesnius dešiniosios pusės 
mokytojus. Visose mokyklose 
įvedė marksizmo ir leninizmo 
pamokas.

Pasikeitimai

Aukštosios mokyklos taip pat 
buvo iš pagrindų jpertvarkytos. 
Universitetų rektoriai ir fakul
tetų dekanai buvo pakeisti. 
Teologijos-filosofijos fakultetas 
Vytauto Didžiojo universitete 
buvo uždarytas 1940 m. liepos 

16 d. Vytauto Didžiojo universi
teto vardas buvo pakeistas ir 
pavadintas Kaurtč universitetu. 
Universiteto stAftitas buvo ab- 
siiliudi'ai pakdisths, studentų 
teisės apribotos. Pvz., buvusių 
Teologijos fakulteto studentų 
perėjimo sąlygas į kitus fakul
tetus pasiėmė tvarkyti Švietimo 
komisaras.

Švietimo komisaras pasiliko 
naujų katedrų steigimo ir vy
resniojo mokslo personalo pa
rinkimo teisę. Apie kokią nors 
universiteto autonomiją nebuvo 
nė kalbos. Universitetas ne
galėjo tvarkytis ir dirbti pagal 
savo statutą ir fakultetai pagal 
savo reikalavimus, bet dir
bo pagal švietimo komisaro bei 
kitų komunistų institucijų įsa
kymus ar patvarkymus. Medici
nos fakultetui iš miestų ar pro
vincijos buvo išrinkti komunis
tiškai nusistatę bei stipriai 
kairiojo sparno gydytojai ir pas
kirti asistentais, ordinatoriais 
ar kitais titulais.

1940 m. rudenį, pačioje moks
lo metų pradžioje, buvo parei
kalauta į mokslo planus įvesti 
marksizmo ir leninizmo kursą. 
Marksizmo ir leninizmo kursas 
Medicinos fakultete turėjo tiek 
pat valandų, kiek anatomijos ar 
fiziologijos kursai.

Tuojau pat buvo norima per
auklėti universiteto, ligoninių 
bei klinikų personalą. Tuo tik
slu buvo ruošiamos savaitinės 
politinio švietimo paskaitos, ku
rias skaitydavo partijos nariai 
ar kandidatai. Pvz., Vidaus ligų 
klinikoje seserims, gydytojams 
ir profesoriams politinio švie
timo paskaitas skaitė, praktiką 
atliekantis, tik ką baigęs Medi
cinos fakultetą, žydų tautybės 
gydytojas.

Universiteto profesoriams bu
vo suruošti dialektinio materia
lizmo kursai, kuriuos visas uni
versiteto personalas turėjo lan
kyti.

Iš pat pradžios buvo norima 
universitetą panaikinti ir fa
kultetus padaryti atskirais, ne
priklausomais vienetais, insti
tutais ar kolegijomis vadina
mais. Bet, universiteto persona
lui griežtai pasipriešinus, buvo 
laikinai nuo tos reformos susi

laikyta. Tačiau visą laiką buvo 
jaučiama tendencija universi
tetą išardyti. Universiteto per
sonalas nepasitikėjo komunis
tais, o komunistai - personalu. 
Nepasitikėjo ne tik administra
ciniame darbe, bet ir profesi
niame. Pvz., komunistų partijos 
centro komiteto nariui J. Gruo
džiui Vidaus ligų klinikoje mi
rus plaučių ir smegenų absce
sais, 1941 m. vasario 27 d. buvo 
atliktas patologijos instituto 
personalo lavono skrodimas ir 
kliniška diagnozė skrodimo 
duomenimis buvo patvirtinta. 
Partija vis dėlto nepasitikėjo, 
iškvietė tris NKVD rusus gydy
tojus, klinikų vicedirektorių, 
Vidaus ligų klinikos atstovą J. 
Meškauską ir antrą kartą darė 
lavono skrodimą.

Buvo vidumaktiB. Rusai gy
dytojai, skrosdami kaukolę, ją 
apžiūrėjo prieš šviesą, ar nėra 
kokių nors dūrimu, ar sužei
dimų, atseit, sabotažo. Skrodi
mo duomenys parodė tą patį, 
kas jiems anksčiau buvo pasa
kyta. Pasirašius lavono skrodi
mo protokolą, paryčiui buvo 
išsiskirstyta.

Taip nepasitikėjimas, gyveni
mo ardymas ir įtampa tęsėsi to
liau. Lietuvos gyventojų išveži
mas 1941 m. birželio 14-15 d. 
buvo visų įvykių kulminacija. 
Buvo išvežami vyrai, moterys, 
jauni, seni, vaikai. Jie buvo tal
pinami į gyvulinius vagonus be 
jokių sanitarinių priemonių ir 
vežami į nežinią. Vėliau pa
aiškėjo, kad vežami į tolimą Ru
siją, lagerius ir Sibirą. Iš viso, 
kaip paaiškėjo, išvežta 35,000 
žmonių. Po to tautos gyventojai 
buvo tiek įtempti, kad bijojo 
nakvoti namuose, būti gatvėje 
ar eiti į tarnybą.

Prasidėjo tautos genocidas 
ir rezistencįja

Lietuvą okupavus ir prijun
gus prie Sovietų sąjungos, pra
sidėjus areštams, be jokio teis
mo sodinant žmones į kalėjimą 
ar vežant į Rusįjos kalėjimus, 
atleidžiant be jokios priežas
ties iš darbo, atimant turtą, 
Lietuvos gyventojai pasijuto ab
soliučiai nesaugūs ir beteisiai. 

Studentįjoje ir apskritai Lietu
vos inteligentijoje iš lėto pra
sidėjo rezistencija. Studentija ir 
Lietuvos patriotai pradėjo jung
tis į mažas grupeles ir pasi
kalbėti bei diskutuoti Lietuvos 
ateities problemas. Taip pa
laipsniui daugėjo mažų grupe
lių skaičius ir pradėjo jų atsi
rasti pradžioje didesniuose 
miestuose ar miesteliuose, vė
liau net ir kaimuose. Taip gimė 
Lietuvos Aktyvistų frontas. 
Ryškesnė Lietuvos Aktyvistų 
fronto organizacija prasidėjo 
1940 m. rudenį. Lietuvą okupa
vus, eilė žmonių pasijutę ne
saugiai tėvynėje, sugebėjo pasi
traukti į Vokietiją. Dauguma jų 
susispietė Berlyne ir jau oficia
liai, maždaug tuo pačiu metu, 
kaip ir Lietuvoje, susiorganiza
vo į Lietuvių Aktyvistų frontą. 
Lietuvos aktyvistai ir aktyvis
tai Vokietijoje palaikė tarp sa
vęs ryšį. Tas ryšys buvo, be abe
jo, labai slaptas. Taip pri
siartinta prie 1941 m. birželio
22 d., t.y. nacionalsocialistinės 
Vokietijos ir komunistinės So
vietų Sąjungos karo.

Sovietų - vokiečių karo 
pradžia

Sovietų Sąjungos komunistų 
partįjos nariams ir Sovietų ar
mijai nespėjus iš Lietuvos iš
bėgti, o vokiečiams dar nes
pėjus ateiti, birželio 23 d., 9:30 
v. iš ryto, per Kauno radiją Lie
tuvos Aktyvistų frontas pas
kelbė sukilimą ir pranešė Lie
tuvos vyriausybę.

Vyriausybė buvo pradėta su
daryti mano kabinete apie ba
landžio mėn. Pas mane užei
davo Juozas Ambrazevičius, 
Adolfas Damušis, Zenonas 
Ivinskis, Pranas Padalis, Vla
das Vilimas, iš Vilniaus atva
žiuodavo Ks. Vencius ir kt. Jie 
pas mane, kaip pas gydytoją, į 
kabinetą užeidami jausdavosi 
saugiau negu kur nors kitur. 
Taip buvo pradėta sudaryti vy
riausybė. Sąrašas, be abejo, kei
tėsi, nes žmonės buvo areš
tuojami. Paskutinė vyriausy
bės sudėtis buvo sudaryta 
birželio 22 d*, ir visuomenei su
kilimo metu paskelbta birželio
23 d. Tai iš tikrųjų revoliucijos 
metu sudarytoji vyriausybė. Ji 
pasivadino Laikinąja Lietuvos 
vyriausybe, nes tikėjosi, susi
darant sąlygoms, suorganizuoti 
pastovią vyriausybę.

Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė

Lietuvos gyvenimas visose 
srityse buvo suardytas ir sutri
kęs. Nepriklausomos Lietuvos 
įstatymai, taisyklės ir statutai 
buvo komunistų panaikinti ir 
įvesti komunistiniai-sovieti- 
niai. Namai, žemė, įmonės, 
įstaigos, bankuose sąskaitos ir 
kt. dalykai buvo nacionalizuoti. 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė 
stengėsi, kaip galima greičiau, 
atstatyti pakrikusį gyvenimą, 
pašalinti okupacijos pėdsakus 
ir patvarkyti taip, kad vo
kiečiams būtų kuo mažiausiai 
progų kištis į Lietuvos gyve
nimą.

Laikinosios vyriausybės na
riai buvo dideli idealistai, Lie
tuvos patriotai, gerai pasiruošę 
specialistai ir dirbo labai inten
syviai. Posėdžius kartais tu
rėdavo du kartus per dieną. 
Laikinosios vyriausybės Švieti

mo ministras prof. Juozas Am
brazevičius grąžino Kauno uni
versitetui buvusį Vytauto Di
džiojo vardą ir buvusį universi
teto statutą. Komunistinės vy
riausybės paskirtieji universite
to rektorius bei fakultetų deka
nai buvo atleisti ir paskirti 
nauji. Universiteto rektorių 
prof. A. Purėną pakeitė prof. J. 
Gravrogkas, Medicinos fakulte
to dekaną prof. J. Šopauską 
pakeitė prof. J. Meškauskas.

Iš visų fakultetų buvo atleisti 
bolševikmečiu aktyviai pasi
reiškę personalo nariai. Atleidi
mo pagrindu buvo jų veikla ir 
bolševikmečio metu jų užpil
dytos anketos. Vokiečių okupa
cinei valdžiai nuolat trukdžius 
ir sudarius neįmanomas sąly
gas dirbti, 1941 m. rugpjūčio 5 
d. Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės veikimas buvo sustabdy
tas. Laikinosios vyriausybės 
narių, ministrų vietoje buvo vo
kiečių paskirti vadinamieji ta
rėjai. Keturi ministrai pasiliko 
tarėjais. Švietimo tarėju buvo 
paskirtas dr. Pr. Germantas, 
vėliau Stutthof koncentracijos 
kalinys ir ten miręs.

Pastangos uždaryti 
universitetus

Vokiečiai kariaudami.... su
prancūzais ir anglais, ir pra
dėjus karą su rusais, pritrūko 
kariškiems darbams jaunimo. 
Jie pradėjo reikalauti ir jungti 
Lietuvos jaunimą į kariškus 
reikalus. Vasaros pabaigoje 
1941 m. buvo gautas iš vokiečių 
įsakymas universitetą uždaryti, 
motyvuojant tuo, kad jaunimas 
turįs įsijungti kovai su bolše
vizmu ir, tik karą laimėjus, 
galėsiąs studįjuoti. Vyko inten
syvios diskusijos tarp universi
teto administracijos, Švietimo 
tarėjo ir vokiečių.

Aukštųjų mokyklų padėčiai 
esant neaiškiai, lietuvių visuo
menės grupės pradėjo rašyti 
Švietimo tarėjui dr. Pr. Ger
mantui ir pirmąjam generali
niam tarėjui P. Kubiliūnui raš
tus ir peticijas, reikalaudamos 
aukštųjų mokyklų veikimo. 
Kauno ir Vilniaus universitetų 
studentai rinko parašus. Vytau
to Didžiojo universiteto stu
dentų atstovybė Kaune univer
siteto rektoriui 1942 m. birželio 
16 d. įteikė 650 lapų su 43,216 
parašų peticiją.

1942 m. birželio 11 d. Vil
niaus universiteto studentų at
stovybė įteikė Vilniaus univer
siteto rektoriui 284 prašymus 
su 30,260 parašų ir prašė juos 
perduoti pirmąjam generali
niam tarėjui.

Vytauto Didžiojo universiteto 
ir Vilniaus universiteto rekto
riai peticijas persiuntė pirma- 
jam generaliniam tarėjui ir ly
draštyje įrašė:

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Lietuvai siekiant 
nepriklausomybės.

Netekome dail. Antano 
Tamošaičio.

Turtai pranyks, o darbai 
liks. Imigranto dalia.

Leidiniai.
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Lietuva po krikšto 
priėmimo

Europos tautos turi savo 
šventuosius, kurie jas krikštijo 
ir joms skelbė Kristaus Evange- 
lįją. Mūsų tautos istorijoje neat
randama nė vieno tokio apaš
talo nei Mindaugo krikšto me
tu, nei vėliau, priimant krikštą 
su lenkų pagalba. Viduramžių 
kryžiuočiai Lietuvos pagoniš
koje žemėje praliejo daug krau
jo, bet ne dėl Kristaus mokslo 
įgyvendinimo. Lietuvos istorija 
juos laiko religiniais nusi
kaltėliais, ieškančiais nauju 
žemių, o ne Kristaus karalystės 
įkūrėjais.

Gražių žodžių mūsų istorijoje 
nebėra nė lenkams, Lietuvos 
krikštytojams. Šiems rūpėjo lie
tuvius per naują religiją sulen
kinti, o ne Kristaus mokslą pas
kelbti. Nuo krikšto per du šim
tus metų žemaičiai apie Kris
taus mokslą mažai ką težinojo. 
Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis 1587 m. rašė jėzuitų 
generolui, kad, atvykęs į Že
maitiją, neradęs nė vieno, kuris 
eitų išpažinties, priiminėtų ko- 
munįją, mokėtų „Tėve mūsų”, 
net žegnotis, ir išmanytų apie 
tikėjimo paslaptis.1

Vyskupo Giedraičio bendra
darbis, Varnių kanauninkas 
Daukša savo lenkiškoj prakal
boj į lietuvišką „Postilla Kato- 
licka” vertimą 1599 m. rašo: 
„Skaudu man ir aš peikiu tuos, 
kurie apleido, paniekino lietu
vių kalbą ir beveik jos atsiža
dėjo. O Viešpatie, kad mes kada 
susiprastume ir išsivaduotume 
iš to paklydimo. Argi mes ne
matome, kaip daugely vietų 
Didžiosios Kunigaikštijos žmo
nės žūna, neišmanydami tiky
bos ir dūšios išganymo reikalų, 
nes daugelis ligi šiol tebegyve
na susmegę tamsybėje, didžiose 
nuodėmėse ir pagonių prieta
ruose. Argi mes negirdime, 
kaip daugelis miršta piktai, 
nekrikščioniškai gyvenę ir kaip 
eina pražūtin? Visa tai dedas 
dėl to, kad apleido tėvų kalbą, 
kad paniekino gimtąją bylą. Ir 
kaip gi supras ir permanys 
prastuomenė amžiną tiesą, jei 
tas, kuris turi mokyti, arba tos 
kalbos nemoka, arba ja bjauri
si’.2

Dar liūdnesnė padėtis buvo 
Vilniaus vyskupijoje, kuri iki 
1918 m. neturėjo tokių vysku
pų, kaip Merkelis Giedraitis ir 
Motiejus Valančius. Vilniaus 
vyskupams ir valdytojams rū
pėjo krašto lenkinimo politika. 
XIX šimtmečio pradžioje visose 
Vilniaus vyskupijos bažnyčiose 
vyko lenkų pamaldos, kurių lie
tuviai nesuprasdavo, o lietuvių 
nesuprasdavo lenkai kunigai. 
Lietuvių kalba Vilniaus bažny
čiose visai panaikinta 1737 m. 
ir tik po didelių kovų ji vėl sus
kambėjo 1901 m. menkutėje ir 
apleistoje Šv. Mikalojaus baž
nyčioje.3

Romoje popiežiai gaudavo 
pranešimus apie Vilniaus vys
kupiją i8 tų pačių vyskupų, ku
riems rūpėjo kraštą daugiau su
lenkinti kaip sukrikščioninti. 
Kai popiežius Klemensas VIII 
vi* dėlto sužinojo apie tikrąją 
vyskupijos būklę, 1595 m. at
siuntė į Vilnių savo ypatingą 
vizitatorių Aleksandrą Cume- 

t

leus. Šis pranešime popiežiui 
rašė: „Bekeliaudamas per Vil
niaus vyskupiją, kuri man buvo 
VIII Klemenso įsakyta aplanky
ti, aš radau daugybę bažnyčių 
be kunigų. Iš kitų bažnyčių, ku
riose pildo paslaugas lenkai ku
nigai, nėra naudos nei religijai, 
nei visuomenei, kadangi sielos 
ganytojai nemoka žmonių kal
bos. Visiškai nėra, kas pamoko 
žmones religijos, ir jie retai te- 
vaikščioja sakramentų. Todėl 
jie gyvena kaip gyvuliai, ne
išmanydami tikybos tiesų ir vi
sai neturėdami tikros nuovokos 
apie Dievą. Daugelis miršta vi
sai nekrikštyti”.4

Sutikus Zigmantui III, tas 
pats Aleksandras Cumeleus 
įsteigė 3,000 auksinų stipendįją 
jauniems lietuviams mokyti ir 
įsakė tam reikalui Vilniaus vys
kupijos ižde laikyti 10,000 auk
sinų. Tuo būdu turėjo būti už
tikrinta galimybė jauniems lie
tuviams išeiti mokslus ir tapti 
kunigais.5

Nežinome, kiek ir kas iš Vil
niaus kun. seminarijos lietuvių 
studentų tomis vyskupijos sti
pendijomis pasinaudojo. Žino
ma tik tiek, kad vis dėlto lietu
vių kunigų vyskupijoje buvo, 
bet vieni jų, eidami mokslus su
lenkėjo, o kiti dėl lietuvių kal
bos buvo ujami iš vienos para
pijos į kitą. Lietuviai kunigai 
gaudavo paskyrimus į gu
diškas ar visai lenkiškas para
pijas.

Kovoje už lietuvių kalbą 
bažnyčiose

Lietuvių tautinio atgimimo 
banga gaivalingai pradėjo 
reikštis XIX šimtmečio antroje 
pusėje. Kunigai lietuviai ne
galėjo su ramia sąžine žiūrėti į 
lietuvius kaimiečius, bekalban
čius lenkiškus poterius, o nesu
prantančius jų prasmės. 1906 
m. Vilniaus krašto lietuviai ku
nigai sutarė kreiptis į Šv. Sostą 
su prašymu, kad iškeltų Vil
niaus vyskupą Ed. Von-der- 
Ropp ir paskirtų jo vietoje vys
kupą lietuvį, mylintį lietuvių 
kalbą ir tautą. Tai buvo didelis 
Pįjui X memorandumas, at
skleidžiąs visą ne tik Vilniaus 
vyskupijos, bet taip pat ir visos 
Lietuvos liūdną religinį stovį 
dėl lenkų kalbos brukimo į Lie
tuvos bažnyčias. Vyskupas 
Von-der-Ropp^š Vilniaus buvo 
iškeltas, o jo vietoje 1908 m. 
rugsėjo 15 d. buvo paskirtas 
vyskupijos administratorium 
kun. Kazimieras Michalkevi
čius, Minsko dekanas.

Naujasis vyskupijos valdyto
jas šiaip taip galėjo lietuviškai 
kalbėti, bet nei lietuvių kalbos, 
nei pačių lietuvių nemylėjo. 
Prie jo ir toliau ėjo Vilniaus 
krašto lenkinimas per bažny
čias. Bažnyčiose vyko tarp 
lenkų ir lietuvių vaidai. Lenkai 
Vilniaus katedroje ir Šv. Rapolo 
bažnyčioje vakarais ir toliau, 
užuot šventų giesmių, traukė 
savo tautinį himną (Jeszcze 
Polska nie zginęla) bei kitas 
patriotines giesmes, o lietu
viams kunigams nebuvo duota 
galimybė dirbti tarp savo tau
tiečių. Vilniaus kurija nekreipė 
dėmesio į lietuvių skundus. 
Pristigę kantrybės, Lydos apsk
rities Rodunės ir Nočios lietu-
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Vilnius su savo žemėmis yra 
neatskiriama nuo Lenkijos da
lis. Po tuo memorandumu pasi
rašė taip pat ir kun. Michalke
vičius. Kai tais pačiais metais 
liepos 10 d. Vokietijos kancle
riui pasiuntė lietuviai memo
randumą, tai vyskupijos valdy
tojas įžiūrėjo tame didelį tikin
čiųjų papiktinimą ir atleido iš 
pareigų, suspenduodamas vi
sam mėnesiui kun. Bakšį, kun. 
Kuktą, kun. Stankevičių, kun. 
Brazį ir kun. Varną.

Šitokios neteisybės iš bažny
tinės vyriausybės paskatino lie- 

viai nutarė 1912 m. pasiųsti Šv. 
Tėvui skundą ir prašymą, ku
riame sakoma, jog per aštuo
nerius metus „Rodunės deka
nate lietuvių kalba pašalinta iš 
Rodunės, Nočios, Butrimonių, 
Varenavos ir Asavos bažnyčių, 
kunigai gi, mėginusieji skelbti 
Dievo žodį šiose parapijose ir 
lietuviškai, buvo iškelti. Ka
dangi dvasiška Vilniaus vyres
nybė nesirūpina, kad mus mo
kytų tikybos gimtąja kalba, 
kreipiamės į Jūsų Šventenybę, 
nuolankiausiai prašydami, kad 
palieptumei ištirti mūsų pa
dėjimą bet kurios tautos tardy- , tuvius kreiptis į popiežių Bene- 
tojui, tik ne lenkui, ir padaryti 
teisingą tvarką mūsų bažny
čiose”.6

Tos teisingos tvarkos padary
ti bažnyčiose niekas neatėjo. 
Kai užėjo Pirmasis pasaulinis 
karas, Vilniaus krašte kultūri
nis lietuvių gyvenimas apmirė. 
Vokiečiai Vilniaus krašte pra
džioje buvo uždraudę visas lie
tuviškas draugijas ir įstaigas, o 
kun. Michalkevičiui daugiau 
rūpėjo lenkiškoji politika nei 
lietuvių dvasiniai reikalai. Kai 
Vilniuje 1915 m. atsirado keli 
tūkstančiai lietuvių pabėgėlių 
ir Šv. Mikalojaus bažnytėlė ne
galėjo jų sutalpinti, kun. K. 01- 
šauskis Lietuvių draugijos var
du kreipėsi į vyskupijos valdy
toją, kad leistų lietuviams prieš 
Velykas Šv. Petro bažnyčioje 
lietuviškai pravesti rekolekci
jas. Po ilgų derybų su klebonu 
ir vyskupijos valdytoju ir po 
šaukimosi į Mohilevą pas vys
kupą Ciepliaką, visas reikalas 
baigėsi tuo, kad pačiam kun. K. 
Olšauskiui porai mėnesių buvo 
atimtos teisės Vilniaus vyskupi
joje laikyti Mišias, sakyti pa
mokslus ir klausyti išpažinčių.

Kun. K. Michalkevičiui labai 
rūpėjo įrodyti vokiečių okupaci
nei vyriausybei, kad Vilniaus 
kraštas yra visai lenkiškas. 
1917 m. gegužės mėn. lenkai 
įteikė vokiečių vyriausybei me
morandumą, įrodinėjantį, jog

diktą XV. Šv. Sostui buvo pa
siųstas 1917 m. rugsėjo 10 d. 
raštas per popiežiaus Miun
chene nuncijų arkivysk. Euge
nijų Pacelli, vėliau tapusį po
piežium Pijum XII. Raštą pa
sirašė A. Smetona, Lietuvių 
komiteto pirmininkas, dr. A. 
Vileišis, lietuvių savitarpio pa
šalpos dr-jos pirmininkas, A. 
Gylys, katalikų švietimo drau
gijos „Rytas” atstovas, gimnazi
jos mokytojas ir K. Kriščiu- 
kaitis, lietuvių katalikų darbi
ninkų Šv. Mikalojaus draugijos 
pirmininkas. Šio rašto autoriai 
turėjo aiškų vaizdą apie laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Jie 
rašė: „Atsižvelgdami į tuos vai
singus uždavinius, kurių Vil
niaus vyskupas turės Bažnyčios 
reikalui būsimoje Lietuvoje, 
mes lietuvių vardu nuolankiau
siai prašome Jūsų Šventenybę 
paskirti Vilniuje naują vyskupą 
lietuvį, kuris tvirta ir teisinga 
ranka galėtų padaryti tvarką ir 
išlyginti bei prašalinti tuos gin
čus, kurie sukūrė tiek nelaimės 
mūsų diecezijos gyvenime”.7

Pirmasis lietuvis 
vyskupas, mylintis savo 

tautą ir kalbą

1918 m. mūsų tautos istori
joje yra brangiausi metai. Tų 
metų vasario 16 d. buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklauso-

Lietuvos Bažnyčia
mybė. Šitais tai metais ir Vil
niaus vyskupija gavo lietuvį 
vyskupą Jurgį Matulaitį-Ma- 
tulevičių. Visi skundai, teisingi 
ar neteisingi, pasiųsti Šv. Sos
tui nedingsta, jeigu jų iš slaptų 
archyvų kas neišvagia. Kai 
reikėjo Vilniui skirti vyskupą, 
tai, reikia manyti, jog ir tie 
graudūs lietuvių skundai ir 
prašymai gauti Vilniuje lietuvį 
vyskupą buvo surasti Vilniaus 
vyskupuos bylose ir peržiūrėti. 
Tie skundai betgi Vatikane 
gavo savo lemiamą reikšmę, kai 
Vatikane buvo žinoma, jog Lie
tuva yra pasiskelbusi nepri
klausoma, atseit, kai jau Romos 
kurįjoje negalima buvo Lietu
vos vadinti Polonia. Tada ir Že
maičių vyskupo Pranciškaus 
Karevičiaus kreipimasis Ber
lyne 1918 m. vasario mėn. į Vo- 
kietįjos vyriausybę su prašymu, 
kad paremtų lietuvį kandidatą 
į Vilniaus vyskupiją, gavo savo 
reikšmę.

Be abejo, kun. K. Michalkevi
čius norėjo ir tikėjosi tapti Vil
niuje vyskupu, bet po 10 metų 
vyskupijos valdymo pasirodė 
netinkamas. 1918 m. birželio 
mėn. visoje Lietuvoje pasklido 
gandas, kad kun. K. Michalke
vičius atstatytas iš valdytojo 
pareigų.

Skaitant lietuvių skundus Šv. 
Sostui ir žvelgiant į krikščio
nybės plėtotę Lietuvoje, graudu 
darosi pamačius, kad lietuviai 
per tiek šimtų metų savoje 
žemėje neturėjo žmogaus teisių, 
savose bažnyčiose neturėjo sa
vosios kalbos. Susirišus su len
kais ir priėmus krikščionybę, 
tik po 500 metų Lietuvos sulen
kintoje sostinėje Vilniuje pa
skirtas vyskupu geras lietuvis, 
mylįs savo kalbą, savo tautą ir 
didi krikščioniška asmenybė.

Iš čia suprantamas visų lietu
vių džiaugsmas, išgirdus, kad 
Vilniaus vyskupu paskirtas lie
tuvis. Visiems atrodė, kad šiuo
kart Romai pavyko parinkti 
patį geriausią kandidatą Vil
niaus vyskupijai. Tumas Vaiž
gantas rašė tada Lietuvos aide. 
„Šiuo Bykiu Rymui ypač pavyko 
rasti toks vyras, prieš kurį jo
kios tautos žmonės nieko negali 
turėti. Lenkai seniai jau sakosi 
kun. Jurgis esąs jiems malo
niausias už visus Rymui siūlo
mus kitus kandidatus. Lietuvos 
taryba tai kandidatūrai nėmaž 
neprieštaravo. Griežtai visus 
lenkia nepaprasti kun. dr. Ma
tulevičiaus privalumai: taikus 
būdas, gilus pamaldumas, at
sidėjimas Bažnyčios dalykams, 
gilus mokslas ir nepailstamas 
darbštumas”.8

Kun. Jurgio Matulaičio kon
sekracija Kauno katedroje gruo
džio 1 d. buvo visai Lietuvai di
delis įvykis. Konsekracijos 
apeigas atliko vysk. Pranciškus 
Karevičius be kitų vyskupų 
asistentų. Toms iškilmėms į 
Kauną suvažiavo iš visos Lietu
vos įvairių draugijų delegacijos. 
Prie daugybės sveikinimų prisi
jungė ir Prūsų lietuviai. Iš Ma
žosios Lietuvos buvo atvykę du 
delegatai ir įteikė visų Prūsijos 
lietuvių vardu sveikinimą: 
„Mes, Prūsų lietuviai, išreikš
dami savo pageidavimą susi
rišti su Didžiąja Lietuva, svei
kiname šiandieną Jūsų Eksce- 

lencįjos asmenyje atsigaivinan
tį tautinį vyskupišką sostą Lie
tuvos sostinėje. Pilni vilties 
maldaujame Aukščiausiąjį, kad 
palaimintų Ekscelencijos darbą 
brangios tėvynės gerovei".9

J visus sveikinimus po kon
sekracijos vyskupas Jurgis at
sakė kalbėdamas du kartus lie
tuviškai ir vieną kartą lenkiš
kai, nes buvo pasveikinimas ir 
iš vienos lenkių moterų orga
nizacijos. Naujojo vyskupo į 
sveikinimus atsakymo vedamoji 
mintis buvo: „Kristus visas tau
tas gaubia savo meile; Jis mirė 
lygiai už visas tautas, sluoks
nius ir krypsnius. Ir mano, tad 
pareiga tarnauti visiems, ypač 
liaudžiai, iš kurios esu paimtas 
ir vėl jai skiriamas. Kas tik bus 
reikalinga Kristaus dvasios, vi
siems rūpinsiuos padėti jos 
gauti. Visa tai prašom pranešti 
ir tiems, kurie į mane jus čia 
dabar yra siuntę, ir padėkokite 
visiems, kurių vardu man iš
reiškėte tiek gražių žodžių”.10 
Šita mintimi nešti Kristų vi
siems ir visiems būti tarnu bu
vo persunktas visas jo gyve
nimas.

Sunki pradžia ir pirmieji 
vyskupo kaltinimai

Į kokias sunkias sąlygas pate
ko vysk. Jurgis, parodė pirmoji 
ingreso diena Vilniuje. Vilniaus 
kapitulos kanauninkai buvo la
bai susirūpinę, kokia kalba pra
bils naujasis vyskupas per pa
mokslą katedroje, kas, lenkai, 
ar lietuviai, pirma bus priimti. 
Jiems buvo svarbu, kad visur 
lenkai pirmautų. Katedros ad
ministracija davė visokių lenkų 
draugijų delegacijoms vietas 
presbiterijoje, bet vietų pritrū
ko Lietuvos valstybės Tarybos 
ir laikinosios vyriausybės atsto
vams, nes kapitula ir lenkai ku
nigai nepripažino nei Tarybos, 
nei lietuvių valstybinės val
džios. Iš čia suprantamas iš lie
tuvių pusės nepasitenkinimas.

„Vyskupas dvasininkus pas
veikino lotyniškai. Gi iš sakyk
los, asistuojant Dūmos deputa
tui kun. Maciejevičiui ir buv. 
Vilniaus dekanui Černiauskui, 
prakalbėjo į savo vyskupiją pir
ma lenkiškai, paskui tą patį pa
mokslą žodis žodin pakartojo 
lietuviškai”.11 Jeigu būtų vys
kupas katedroje prakalbėjęs 
pirma lietuviškai, kaip jis pats 
paskui rašė savo užrašuose, tai 
lenkai būtų sukėlę bažnyčioje 
didžiausią triukšmą. Gruodžio 
9 d. lenkai suruošė pietus ir 
sveikinimai prasidėjo su vilties 
pareiškimu, jog naujasis vysku
pas prisidės prie Lenkijos- 
Lietuvos unįjos atgaivinimo. 
Tai jau iš anksto pareikštas rei
kalavimas, kad vyskupas pri
sidėtų prie lenkiškos politikos, 
kuri buvo iš Bažnyčios pusės 
varoma Lietuvoje per ištisus 
šimtmečius.

Kapitulos sudarytoji tvarka 
visiems Lietuvos atstovams ir 
ypač pačiam vyskupui sugadino 
nuotaiką. Vyskupas Jurgis jau
tė, kad reikia ingreso iškilmių 
dienos nesklandumus išsiaiš
kinti ir pasikalbėti su Tarybos 
nariais, Lietuvos valstybės mi
nistrais ir kitais aukštaisiais 
pareigūnais. Šitai jis nedelsda

mas padarė kitą po ingreso 
dieną, juos lankydamas. Vysku
pui pagerbti Taryba suruošė 
gruodžio 12 d. pietus. Kalbos 
užtruko net tris valandas. Vys
kupas visiems kantriai ir su 
meile atsakinėjo taip, kad visi 
dalyviai buvo labai patenkinti 
ir jautėsi Ganytojui artimi. Tai
gi lietuviai pasįjuto, kad jie turi 
vyskupą, kuriam rūpi jų reika
lai.

Naujasis vyskupas iš pirmųjų 
savo dienų Vilniuje pradėjo vi
siems tarnauti pagal Kristaus 
dvasią, kaip jis buvo žadėjęs 
konsekracijos ir ingreso dieno
mis. Pradėjo, nors ir labai sun
kiose sąlygose, lankyti parapi
jas. Kai kurios parapijos nie
kada nebuvo mačiusios vysku
po. Nors vyskupiškoje kurijoje 
lenkams labai nepatiko, ypač 
kun. K. Michalkevičiui, nauji 
parapijos paskyrimai, bet vysk. 
Jurgis labai stengėsi, kad para
pijos gautų kunigus, kurie mo
kėtų žmonių kalbą. Gudai pasi
juto, kad ir jie turi vyskupą, 
kuriam rūpi jų reikalai.

Vyskupas buvo labai susirū
pinęs dėl kunigų stokos ir jam 
buvo labai svarbu išauginti pa
rapijoms naują kunigų kartą. 
Tumas Vaižgantas 1920 m. ši
taip rašė: „Vilniaus vyskupija 
visados stigo kunigų. Juoba ku
nigų lietuvių. Seniau lietuvių 
klierikų Vilniaus seminarįjoje 
būdavo arti pusės, kartais net 
daugiau nei pusė. Paskui ėmė 
mažėti, mažėti. O prel. Michal
kevičiui patapus vyskupijos 
valdytoju ir endekams viską 
valdyti paėmus į savo rankas, 
lietuvių klierikų buvo kaip ir 
nebelikę... Dabar virsta kitoki 
laikai. Lietuviams ir gudams 
bus atviros durys į kunigų se
minariją, kas tik bus pakanka
mai prisiruošęs ir pajutęs tą 
šventą ugnelę, kurią vadiname 
— pašaukimu, patraukimu ši
taip, ne kitaip savo visuomenei 
tarnauti".12 Tokie vyskupo rū
pesčiai lenkų šovinistams kuni
gams labai nepatiko.

Pirmieji dveji vyskupavimo 
metai ypatingai buvo sunkūs 
Vilniaus krašte dėl to, kad 
kraštas gyveno suiručių ir karo 
stovyje. 1920 m. rugsėjo 28 d. 
laiške kun. Pr. Būčiui, esan
čiam Čikagoje, vyskupas J. Ma
tulaitis rašė: „Pas mus dar ka
ras. Dar nėra dviejų metų, o 
jau šeštą valdžią turiu Vilniuje. 
Kai rašau šituos žodžius, jau ir 
vėl lenkai slenka į Vilniaus 
pusę. Galime ir greitai jų susi
laukti. Rus jaugjau
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Vos šiek tiek gyvenimas 
susitvarko ir vėl jį išardo. Daug 
kunigų lenkų, ateinant bolševi
kams, pabėgo; ištisi dekanatai 
likosi be kunigų. Dabar mano 
dųecezųa po trimis valdžiomis. 
Jei lenkai ateis Vilniun, vėl ki
taip viskas virs, kažin ir mane 
ar jis pakęs. Nors aš nesikišu į 
politikas, bet jie vis tiek nepa
kenčia, kad lietuvis Vilniuje 
vyskupauja”.13

Lenkai ir sulenkėję kunigai, 
kuriems labiau rūpėjo varyti 
lenkinimo politiką kaip žmones 
mokyti tikėjimo tiesų, buvo la
bai nepatenkinti lietuviu vys
kupu. Jie pirmieji pradėjo 
šmeižti ir kaltinti savo vyskupą 
nebūtais dalykais. Ne tik Vil
niuje, bet ir Varšuvoje laik
raščiai pradėjo daug rašyti ir 
varyti propagandą prieš Vil
niaus vyskupą. Gožėta Wars- 
zawska 1919 m. rugpjūčio 16 d. 
patalpino 300 eilučių, taigi ilgą 
straipsnj, prieš vyskupą Jurgį. 
Šis straipsnis buvo paruoštas 
daugelio šovinistų lenkų ku
nigų. Kaip Tumas Vaižgantas 
tada rašė, „Kwestja biskupia” 
(vyskupo klausimas) straipsnis 
keliavo per Lenkiją į laikraštį 
ištisą pusę mėnesio ir buvo 
šovinistų lenkų endekų surink- 
tinis darbas.

Tame straipsnyje buvo sudėti 
visokie kaltinimai prieš vys
kupą taip, kaip lenkai anuomet 
lietuviuose nusikaltimus maty
davo. O vyskupas Jurgis buvo 
tik tiek kaltas, kad jis buvo lie
tuvis ir, mylėdamas visa šir
dimi Dievą ir artimą, stengėsi 
ištikimai tarnauti Kristaus 
Bažnyčiai, nesiekdamas politi
nių laimėjimų.

Tumas Vaižgantas „Kwestja 
biskupia” kaltinimus prieš vys
kupą šitaip trumpai aptarė: 
.Vyskupas esąs kaltas, kad 
nesąs endekas, kaip didžiuma 
galutinai apakusių ir griežtai 
sąžinės nebetekusių Vilniaus 
kunigų. Esąs paskirtas, vokie
čiams remiant jo kandidatūrą; 
Smetona paskelbęs jį Lietuvių 
valdžios kandidatu; esąs Vil
niui svetimąs įsitikinimais; 
svetimas tauta, pirmas Vilniuje 
vyskupas — lietuvis; iš Varšu
vos išvažiavęs Kaune konsek- 
ruotųsi, tame lizde visų agita
cijų prieš lenkus, iš rankų atvi
ro, griežto ir atkaklaus len
kystės priešo vyskupo Kerevi- 
čiaus; apsistatęs lietuviais, ka
pelioną pasiėmęs lietuvį, pata
rėju kun. Kuktą; pasišalinęs 
nuo visuomenės, nieko nevei
kiąs, kunigų (suprask: endekų), 
kun. Michalkevičiaus, nesi
klausius patarimų, neprotesta
vęs net kada bolševikai tikėji
mą mėtę iš mokyklų, bet tik 
išlikus paklusniu lietuviams; 
lietuvių automobiliu paradavęs 
po Vilnių”. Taip ir toliau per 
visą didelio laikraščio pus
lapį.14

šiandien mums tokie kaltini- 
mai atrodo graudžiai juokingi, 
bet lenkams jie atrodė tikri nu
sikaltimai, dėl kurių buvo rei
kalaujama, kad vyskupas, jei 
dar turėtų kiek sąžinės, atsisa
kytų iš pareigų. Iš tikrųjų Jur
gis Matulaitis nė nebuvo Lietu
vos valdžios kandidatas į Vil
niaus vyskupiją. Lietuvos valdžia 
siūlė Vilniaus vyskupu kan. 

Alšauskį, kuris atrodė nuncijui 
arkivysk. E. Pacelli per daug 
karingas, todėl anomis Vilniaus 
sąlygomis vyskupu nepriimti
nas. Lenkai endekai darė iš 
vyskupo Jurgio Matulaičio kaž
kokį politinį kovotoją už lietu
vių tautybę, kai jis iki 1918 m. 
didesnę savo gyvenimo dalį 
praleido Lenkijoje. Kielcų kun. 
Beminarįjoje jo ir pavardė buvo 
pakeista iš Matulaičio į Matule- 
wicz. Jis lenkams buvo labai 
geras, kai jis Kielcų kun. semi
narijoje buvo profesorius ir vi- 
cerektorius, kai būrė į draugiją 
krikščionis darbininkus, kai re
dagavo „Pracownik Polski” 
(Lenkų darbininkas), dirbo su 
studentais, jungdamas juos į at
gimimo sąjūdį (Odrodzenie), 
kai vadovavo kunigų apaštališ- 
kąjai vienybei ar tvarkė Švč. 
Jėzaus Širdies tarnaičių vienuo
lyną, bet jis staiga tapo nege
ras, kai buvo paskirtas vyskupu 
į Vilnių. Jis buvo negeras tik 
dėl to, kad buvo lietuvis. Len
kai sakė, kad jis būtų šventas 
vyskupas, bet tik kur nors gi
liai Lenkįjoje, tik ne čia, kur len
kams reikėjo bažnytinio politi
ko lietuvių kalbai ir toliau nai
kinti. Buvo kalbų ir pageida
vimų, kad vysk. Jurgis turėtų 
būti paskirtas vyskupu į Čens
takavą. Šitą pasiūlymą lenkų 
valdžia po konkordato pareiškė 
Šv. Sostui.

Vyskupas Jurgis nebuvo pasi
šalinęs nuo visuomenės ir nie
ko neveikiąs, kaip tas „Kwestja 
biskupia” straipsnis kaltino. Jis 
buvo reto darbingumo ir uolu
mo vyskupas. Laiške kun. Kazi
mierui Rėklaičiui į Čikagą 1923 
m. lapkričio 28 d. jis rašė: „Aš 
taip pat sunkiai ir daug dirbu. 
Keliu 3 arba 4 valandą ryto, ir 
per ištisas dienas dirbu”.13

Nesaugus vyskupo sostas 
dėl tautybės

1920 metais prieš vyskupą 
buvo pravestos agitacijos ir su
kurstytos minios. Tumas Vaiž
gantas tada rašė: „Pereitą sa
vaitę buvo sudaryta kita de
monstracija, jau politinė, jau 
tiesiai prieš vyskupą lietuvį dr. 
Jurgį Matulevičių. Minios slan
kiojo, šaukdamos: 'Šalin lie
tuvį!'16 Gatvėje buvo priimta 
rezoliucija ir telegrama pa
siųsta popiežiui į Romą: 'Jei 
neatsiimsi lietuvio vyskupo ir 
neduosi tautininko (narodowe- 
go), tai mes visi persimesime į 
tautinį tikėjimą’ ”.17 Taigi šo
vinistai lenkai ėmė Šv. Tėvą 
gąsdinti net tautine bažnyčia, 
kad tik išėstų vyskupą lietuvį 
iš Vilniaus.

Tais pačiais 1920 m. kovo 19 
d. į Ameriką kun. Pr. Būčiui jis 
rašė: „Čia be galo sunku dėl 
tautinių kivirčų ir nesusipra
timų, ypač karo metu. Iki šiol 
niekur nepakliuvau, nors užsi
puldinėjimų be galo. Kažin 
kaip bus toliau. Kažin ar ner
vai ir sveikata tesės”.18

Pats vyskupas žinojo, jog nie
kur nebuvo įkliuvęs dėl tauti
nių kivirčų, bet lenkai jį kalti
no, kad jis neprotestavęs prieš 
bolševikus, kai šie uždraudė re
ligiją dėstyti mokyklose. 1919 
m. sausio 5 d. komunistams 
užėmus Vilnių, švietimo komi
saras buvo Vaclovas Biržiška, o 
jo brolis Mykolas Biržiška buvo

Susitikimas geležinkelio stotyje su arkivysk. Jurgiu Matulaičiu, 1926 m. 
birželio 16 d. atvykusiu aplankyti Čikagos lietuvių.

lietuvių gimnazijos direktorius. 
Lenkams skverbėsi pikta min
tis, kad vyskupas pataikavo lie
tuviams, kai komunistai išleido 
priešreliginį mokykloms dek
retą.

Vyskupas matė, kad komunis
tinė valdžia Vilniuje ilgai neiš
silaikys. Iš tikrųjų balandžio 19 
d. Vilnių užėmė lenkų kariuo
menė. O per tą trumpą okupaci
jos metą bolševikai galėjo užda
ryti lietuvių gimnaziją, kurią 
paskui būtų buvę sunku ar net 
visai negalima iš naujo suorga
nizuoti. Mykolas Biržiška tuo 
reikalu savo atsiminimuose ra
šo: „Gyvai dar prisimindamas 
malonų vyskupo kalbos įspūdį, 
nuėjau pas jį pasitarti. Jis nea
bejojo, jog revoliucinė vyriau
sybė pašalins tikybos dėstymą 
iš mokyklos, bet drauge tvirtai 
pareiškė nepaliksiąs vaikų be 
tikybos dėstymo. Jis taip pat 
pritarė mano nusistatymui kuo 
ilgiausiai nevykdyti tikybą ša
linančio įsakymo, bet, kilus pa
vojui mokyklos likimui, vengti 
atviro susirėmimo su revoliu
cine vyriausybe”.18

Iš to laiko vyskupo užrašų 
matome, kaip jis buvo susirū
pinęs ir sielojosi, kad prieš reli
giją bolševikinė valdžia išleis 
dekretą, iš mokyklų pašalins 
kryžius, uždraus kunigams 
dėstyti tikybą.20 Kai Mykolas 
Biržiška, irgi susirūpinęs dėl 
dekreto, kuriuo turėjo būti iš 
mokyklos religija pašalinta, vėl 
apsilankė pas vyskupą pasitar
ti, tai šis jam taip pasakė: 
„Kaip demokratas aš nesiprie
šinsiu, kad ir komunistų nusta
tytai tvarkai, jei jai pritars 
žmonių daugumas, bet kaip 
vyskupas aš nepaliksiu vaikų 
be tikybos mokslo, pavyzdžiui, 
jaunimui jį teikdamas kaip 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse”.21

Vis tiek ką vyskupas darė, ar 
nedarė, kai kurie lenkų laik
raščiai, kaip įmanydami, vys
kupą puolė ir šmeižė, prasima
nydami visokių nesąmonių. 
1923 m., gal kad vysk. Jurgis 
vis dar nesiruošė atsistatydinti 
iš vyskupo pareigų Vilniuje, 
gandai buvo paskleisti, kad vys
kupas gali būti nužudytas. Vie
na moteris vyskupui pranešė, 
kad jį nori nužudyti katedroje. 
1923 m. lapkričio 29 d. laiške 
kun. Pr. Būčiui vysk. Jurgis ra

šė: „Mane lenkų laikraščiai vėl 
ėmė pulti ir teršti ko bjauriau
siai. Nebūtus daiktus prasima
no. Kuopelė kunigų ir daug 
dvarininkų prieš mane varo 
agitacįją. Grasina net nušauti 
ar šiaip užmušti. Dievo valia. 
Kol Šv. Tėvas liepia, aš iš vie
tos nesitrauksiu. Ne kartą tai 
jiems pareiškiau”.22

Iš tos vietos, kuri buvo tokia 
sunki ir nepakeliama, vysk. 
Jurgis nesitraukė tik iš paklus
numo Šv. Sostui. Apie sąmokslą 
nužudyti vysk. Jurgį šiandien 
sunku ką nors su istoriniu tik
rumu pasakyti, bet Vilniaus 
diecezijos istorijoje yra žinomas 
atsitikimas, kad Vilniaus vys
kupas Ignacas Jokūbas Masals
kis 1794 m. buvo Varšuvoje len
kų sukilėlių pakartas. Tai buvo 
Kosciuškos sukilimo metai. 
Vysk. Masalkis, kaip tvirtina 
Zenonas Ivinskis, labai rūpi
nosi diecezijos gerove, o len
kams jis nepatiko dėl jo pas
tangų atskirti Vilniaus vysku
piją nuo Gniezno arkivyskupijos. 
Lenkams sukilėliams atrodė, 
kad jis bendradarbiauja su ru
sais. „Bažnytinėj politikoj jis 
siekė atsiskirti nuo Lenkuos. 
1764 m. seime jo rūpesčiu buvo 
iškeltas reikalavimas įkurti ats
kirą Lietuvos bažnytinę provin
ciją. Tą reikalavimą parėmė 
Vilniaus, Brastos, Gardino, 
Smolensko ir kt. sričių atstovai. 
Pagal jį, Vilniaus vyskupija 
turėtų būti pakelta į arkivysku
piją. o jos vysk, gautų Lietuvos 
primo titulą ir nepriklausytų 
Gnieznui. Tą projektą Masalkis 
kėlė ir 1773 m.”23

Žinoma, vyskupo Jurgio nie
kas negalėjo Vatikane apkaltin
ti nei bažnytine, nei civiline 
politika, tačiau po 1925 m. va
sario 10 d. sudaryto konkordato 
su Šv. Sostu lenkai dar labiau 
sukilo prieš vyskupą lietuvį ir, 
jau remiantis konkordatu, rei
kalavo Vatikane, kad vysk. Jur
gis būtų iškeltas iš Vilniaus. 
Vyskupas Matulaitis pats matė, 
kad ilgiau negalės tesėti ir pra
šė popiežiaus atleisti jį iš Vil
niaus vyskupo pareigų. 1925 m. 
birželio 15 d. iš Vilniaus į Kau
ną kun. prof. Pr. Būčiui jis 
rašė: „Man čia trošku ir be galo 
sunku. Nuolatiniai šmeižtai ir 
užsipuolimai laikraščiuose' ir 
šiaip jau — savo daro. Gal Šv. 
Tėvas pasigailėjęs mane paims 

iš Vilniaus. Dievo valia. Kiek 
čia tenka iškentėti, tai tik vie
nas Dievas mato ir žino”.24

Apaštališkasis vizitatorius 
ir darbai savąjai tautai

Gavęs iš Pįjaus XI nuo Vil
niaus vyskupuos atsisakymo 
priėmimą, vysk. Jurgis apsigy
veno Romoje. Čia jis pradėjo 
kurti tarptautinę marijonų ko
legiją ir manė, kad dabar dirbs 
ir rūpinsis tik dėl vienuolijos 
gerovės. Bet neilgai trukus, pa
keltas Adulio tituliniu arki
vyskupu, buvo paskirtas Lietu
vai apaštaliniu vizitatoriumi. 
Toks popiežiaus pasitikėjimas 
arkivyskupu Matulaičiu paro
do, kad Vatikanas lenkų skun
dams netikėjo.

Apaštalinio vizitatoriaus Lie
tuvai didžiausias darbas ir rū
pestis buvo sudaryti Lietuvos 
bažnytinę provincįją ir konkor
datą su Šv. Sostu. Koks didelis 
laimėjimas visai lietuvių tautai 
yra bažnytinės provincįjos su
darymas nei 1926 m., nei dabar 
nėra tiksliai įvertintas. Tada 
dar visa Lietuva nebuvo atsiga
vusi nuo laisvės kovų ir vis dar 
nespėjo atsidžiaugti laisvės at
gavimu. Žinoma, nepriklauso
mybės pagrindu atėjo ir Lietu
vos bažnytinės provincįjos su
kūrimas, kuris visai tautai reiš
kia religinį, krikščioniškos 
kultūros nepriklausomumą nuo 
kitų tautų. Nuo Lietuvos krikš
to praėjo daugiau kaip 500 me
tų, kol mes gavome bažnytinę 
nepriklausomybę, su kuria bu
vo sustabdytas tautos lenkini
mas per Bažnyčią. Šis įvykis 
yra mums didelės reikšmės is
torinis laimėjimas. O arkiv. 
Jurgis Matulaitis, visai to ne
laukdamas, tapo mūsų tautos 
istoriniu žmogumi.

Arkiv. Jurgis turėjo Vatikane 
didelį pasitikėjimą, ir niekas 
kitas bažnytinės provincįjos kū
rimo darbo geriau už jį nebūtų 
atlikęs. Atrodo, kad ir bula, ku
ria 1926 m. balandžio 4 d. buvo 
paskelbta Lietuvos bažnytinė 
provincįją, buvo suredaguota 
paties apaštalinio vizitatoriaus 
arkiv. Jurgio Matulaičio. Šitai 
matyti iš laiško, rašyto kun. 
prof. Pr. Būčiui 1926 m. kovo 
29 d.: „Diecezijų padalijimo ir 
provincįjos sudarymo dokumen
tas jau beveik visiškai paruoš
tas; tebelieka tik bula para
šyti, kai kas pavyko geriau, tik
sliau ir naudingiau suredaguo
ti, negu kad buvo manyta ir 
norėta. Bet kai kur teko nuro
dytoji forma pakeisti. Iš esmės 
likosi dalykas tas pats, bet jo 
išvaizda kiek pakitėjo. Už tai 
išeis dokumentas be jokios poli
tinės ar tautinės spalvos; mano 
nuomone, bažnytiniu atžvilgiu 
jis bus taip suredaguotas, kad 
geriau vargu begalima”.23

Dar esant Vilniuje, iš laiškų 
Antanui Smetonai, vysk. Anta
nui Karosui, vysk. Pranciškui 
Karevičiui ir kitiems matyti, 
jog vysk. Jurgiui labai rūpėjo, 
kad Lietuva sunormuotų san
tykius su Šv. Sostu, ypač kai 
1925 m. tie santykiai visai nu-i 
trūko. Lietuvos vyriausybė ne
matė reikalo ir naudos sudaryti 
su Šv. Sostu konkordato. Todėl 
tarp daugybės rūpesčių ryšium 

su nepriklausomybės kovomis 
ir naujos valstybės kūrimu tas 
reikalas buvo visai nuošaliai 
paliktas. Bet kai lenkai sudarė 
konkordatą su Šv. Sostu ir Vil
niaus klausimu Lietuvos ne
naudai, tai ir vyriausybei at
rodė, jog neužtenka šaukti ir 
rašyti prieš lenkus bei Vati
kaną.

Niekas kitas geriau negalėjo 
Lietuvos ryšių surišti su Vati
kanu, kaip tik patsai apaš
tališkasis vizitatorius — arkiv. 
Jurgis Matulaitis. Jis tą darbą 
gerai ir sėkmingai paruošė, su
redagavo konkordatą, kuris ir 
kitoms valstybėms buvo rodo
mas kaip pavyzdys, bet Lietu
vos konkordatas buvo pasira
šytas jau po arkiv. Jurgio mir
ties.

Lietuvos valstiečių liaudinin
kų ir socialdemokratų valdžia 
ir net kai kurie kitų partijų vy
riausybės aukštieji pareigūnai 
visą laiką buvo nusistatę prieš 
Vatikaną, žiūrėjo į Šv. Sostą su 
įtarimu ir nepasitikėjimu. Val
džios žmonės buvo nepatenkin
ti, kam vysk. Matulaitis atsi
sakė ir gavo atleidimą iš Vil
niaus vyskupo pareigų. Kai ar
kiv. Jurgis apsigyveno Romoje, 
atrodė, kad jis yra Vatikano 
žmogus. Kun. Justinas Staugai
tis rašė arkiv. Jurgiui į Romą, 
kad, jei jis būtų Lietuvai Kaune 
paskirtas arkivyskupu, tai grei
čiausiai vyriausybė jam ne
duotų vizos. Ruošdamasis va
žiuoti į Lietuvą kaip apaštališ
kasis vizitatorius, 1925 m. 
gruodžio 3 d. jis rašė kun. prof. 
Pr. Būčiui: „Tikiuosi, kad grei
tu laiku gausiu žinią iš P. Čer- 
neckio, ar man duos Lietuva 
vizą. Jei jie man kaipo vizitato
riui neduotų, padarytų didelę 
klaidą. Ir vėl būtų klaida, jei 
mane klampytų į arkivyskupa- 
vimą”.26

Sudarant ir ruošiant konkor
datą su Šv. Sostu, kai jau tauti
ninkai buvo valdžioje, kai kurie 
vyriausybės ministrai žiūrėjo į 
arkivysk. Matulaitį su nepasi
tikėjimu. Galbūt jie bįjojo, kad 
konkordatas per daug nepasi- 
tamautų krikščionių demokra
tų partijai ar gal kad Vatikanui 
nebūtų suteikta per daug teisių 
į naujai sukurtą valstybę. Išli
kęs yra prezidentui Antanui 
Smetonai laiškas, rašytas 1927 
m. sausio 18 d., tik devynias 
dienas prieš mirtį. „Vakar du 
labai gerbtini asmenys, nese
niai kalbėjusieji su kai kuriais 
ponais ministeriais apie Lietu
vos konkordatą, per trečią as
menį pranešė, kad Ministerių 
kabineto viršūnėje esą tokio nu
sistatymo prieš mano asmenį, 
kad dėl to net nenorime daryti 
konkordato su Šventuoju Tėvu.

Tamstai, Aukštai Gerbiama
sis Prezidente, tie nusistatymai 
yra be abejonės tikrai žinomi. 
Tamstos neabejotinai nuošir
dus pareikštasis noras, greitu 
laiku sudaryti konkordatą, su
puola su tokiu pat mano noru. 
Jeigu tat iš tiesų mano asmuo, 
visai to nenorėdamas, tampa 
Apaštalų Sosto ir Lietuvos tai
kos kliūtimi, tai aš esmi pasi
ruošęs pasišalinti, arba derybas 
perleisti kitos tautos asmeniui.

Nedrįstu prašyti, kad Tamsta 
teiktumeis pozityviai suformu

luoti man nepasitikėjimo išraiš
ką, dėl to neatsakymą į šį mano 
laišką paskaitysiu patvirtinimu 
to, ką man teko girdėti iš as
menų, kuriems neturiu pagrin
do netikėti”.27

Atsakymo iš prezidento arki
vysk. Jurgis jau nesulaukė, nes 
tų pačių metų sausio 27 d. 
mirė. Gal šis laiškas iš viso ne
buvo išsiųstas, nes arkivysk. 
Jurgis tuo reikalu trumpai 
prieš mirtį su prezidentu turėjo 
pasikalbėjimą.

Arkivysk. Jurgio Matulaičio 
paskutinieji dveji metai Lietu
vos valstybei ir tautai buvo 
našiausi ir naudingiausi. Apsk
ritai su Lietuva arkivysk. Jur
gis labai susirišo tik nuo 1918 
metų, kai jis tapo Vilniaus vys
kupu. Prieš tai visa jo graži 
veikla buvo ne Lietuvoje, dau
giausia Lenkijoje. Bet visur, 
kur tik teko jam gyventi ar 
dirbti, jis turėjo ryšius su lietu
viais. Jis darė nepaprastą įtaką 
ne tik kunigams, bet ir anų 
laikų mūsų inteligentijai, be
sirūpinančiai tautiniais ir so
cialiniais klausimais. Visų pir
ma jam rūpėjo tautoje skiepyti 
krikščionišką mintį ir krikš
čioniškus idealus. Jis drauge su 
Mykolu Krupavičium 1918 me
tais Vilniuje galutinai sureda
gavo krikščionių demokratų 
programą.

Didelės įtakos socialinei sam
pratai apie nuosavybę bręsti 
Lietuvoje padarė kun. profeso
riaus Matulaičio socialinės pas
kaitos Petrapilyje ir Kaune 
1909 m. socialiniai kursai. Že
mės reforma, kurią M. Krupa
vičius pravedė Lietuvoje, teo
riškai buvo atremta į sveikas 
arkivysk. Jurgio socialines pa
žiūras. Žemės reforma Lietu
voje anuomet buvo didelė so
cialinė revoliucija, kurios ne
norėjo pripažinti net ir arti
miausi kun. M. Krupavičiaus 
draugai. Bažnytinei vyriausy
bei atrodė, kad tai skamba pa
gal socialdemokratų, kurie no
rėjo dvarus ir bažnytines že
mes suvalstybinti, programą. 
Arkiv. J. Matulaitis be kompro
misų visą laiką palaikė M. Kru
pavičiaus nuomonę, kad valsty
bė gali naujakuriams žemę ati
duoti visiškon nuosavybėn.

Pasikalbėjime apie krikščio
niškąją demokratiją Lietuvoje 
prel. M. Krupavičius apie arki
vysk. Jurgį šitaip atsiliepia: 
„Arkivysk. Jurgis Matulevičius 
— partijai nepriklausė, bet dva
sia buvo krikščionis demokra
tas ir jai daug padėjo, ja sielojo
si ir atsidėjęs sekė jos darbus.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Arkivysk. J. Matulaičio 
įtaka Lietuvos Bažnyčiai 
(tęsinys).

„Algirdo Greimo vaikystė”
— ekspozicįja Suomijoje.

Ko važiavome į 
Karaliaučių.

Leidiniai.
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J\xli prisiminimai apie rBalį lakštą
EM1LHA PAKŠTAITĖ -SAKADOLSK1ENĖ

Prieš gerus metus, kai dar 
gyvenome Maryland, Washing- 
ton, DC, priemiestyje, mama 
paskambino iš Čikagos primin
ti, kad artėja tėvelio gimimo 
šimtmetis (liepos 20) ir penkio
liktos mirties metinės. Pa
ragino parašyti Draugui. Žino
jau, kad pas mamą rūsyje guli 
lagaminas, kuriame sukrauta 
per daugelį metų rinktos laik
raščių iškarpos, nuotraukos, tė
velio ranka rašyta medžiaga. 
Kaip dažnai būna, vis pagalvo
ji, kad bus kada nors proga pa
vartyti gelstančius popieriaus 
lapus. Taip ir atidėlioji ateičiai: 
»Kai bus laiko”. Gerai, kad 
mama taip negalvojo. Ji supra
to, kad reikia tėvelį pasisodinti, 
kad jis pasakotų savo gyvenimo 
akimirkas. Ir visa tai užrašė.

Bevartant archyvą bei mamos 
ranka užrašytus atsiminimus, 
kilo klausimas. Ką gi aš dar ga
liu pasakyti apie tėvelį? Juk 
nemažai jau prirašyta apie tai, 
ką jis nuveikė per 85 savo gyve
nimo metus. Varčiau Vlado 
Ramojaus, Sofijos Jelionienės, 
Andriaus Mirono, Fausto Stro- 
lios straipsnius. Nekyla ranka 
pakartoti tai, ką jie šiltai prisi
minė sukakčių proga ar mirties 
metinėms skirtuose straips
niuose. šia proga norisi pasaky
ti kažką kitą apie Balį Pakštą. 
Taigi, chronologinį straipsnį, o 
laišką apie „tėtę”, kaip mama ir 
mes, trys vaikai, jį vadinda
vome.

Karo metais gimė ragelis

Kai 1941 metų pradžioje 
tėvelis tapo Valstybinės filhar
monijos Liaudies ansamblio kon
certmeisteriu, ansamblio vado
vas Jonas Švedas norėjo, kad jis 
grotų lumzdeliu. Kadangi be 
smuiko dar grojo ir saksofonu 
bei klarnetu, tėveliui buvo arti
mesnis ragelis - medžio bir
bynė su galvįjo rago rezonato
riumi. Šiuo instrumentu buvo 
galima išgroti vos daugiau nei 
oktavą ir tik trejetą tonacijų, 
bet tėvelis prikalbino J. Švedą, 
kad jam duotų savaitę padirbėti 
su ansamblio liaudies instru
mentų meistru P. Servą. Po 
savaitės jis atsinešė birbynę į dyti” ragelį, tik šį kartą jį gami-

■ Balio Pakšto orkestras 1949 tn. kun. Vaclovo Katarskio pastangomis iš Vokietijos atvyko j Dayton, Ohio. Iš 
kairės: Vincas Vaitkevičius, Rytas Babickas, Andrius Mironas, Jonas Stumbrys, Vytautas Rustelkis, Liubomiras 
Bichnevičius ir Balys Pakštas.

repeticiją, kurios metu repetuo
ta dzūkų liaudies daina „Pas- 
varcyk, antela”, anais sovietų ir 
vokiečių okupacijų laikais an
sambliui atstojusi himną ir ki
tas patriotines dainas. Tėvelis 
dažnai pasakodavo, kaip J. Šve
das ir kiti ansambliečiai susi
graudino pirmą kartą išgirdę 
patobulintą birbynę. Aš tik po 
daugelio metų supratau, kaip 
jam buvo skaudu, kad visus bir
bynės tobulinimo nuopelnus su- 
sisėmė jo darbą tęsęs ansamblio 
koncertmeisteris P. Šamuitis. 
Tačiau ne iš tėvelio sužinojau 
P. Samuičio pavardę, o pasis
kaičius dabartinio Lietuvos an
samblio literatūrą ir kitus Lie
tuvoje leistus leidinius. Jis šią 
istoriją visuomet pasakodavo be 
priekaištų ar pagiežos, aiškiai 
žinodamas, kad sovietinėje Lie
tuvoje negalima atiduoti nuo
pelnų išeiviams. Atsimenu, su 
kokiu pasitenkinimu jis apie tai 
pasakojo birbynininkui Anta
nui Smolskui, kuris kartą su 
mumis valgė Kūčias prieš maž
daug trisdešimt metų Čikagoje. 
Apie tai jis papasakojo ir mano 
vyrui Romui, kuris pokalbį 
įrašė ir paskelbė Pasaulio lietu
vyje. Jis tiesiog norėjo, kad 
būtų žmonių, kurie žinotų kas 
jo numylėtą ragelį išvedė į 
sceną. Manau, kad jis atsisakė 
tą instrumentą vadinti įpras
tiniu birbynėB pavadinimu, 
nes jo lūpose ji tikrai „nebirbė”. 
Mūsų šeimoje taip ir išliko bir
bynės prototipo - Sekminių 
ragelio - pavadinimas.

Nuo tada tėvelis nebesiskyrė 
su rageliu. 1944 m. vokiečių 
lauko žandarmerįja sugaudė ir 
išvežė Šeduvoje bei aplinki
niuose miesteliuose buvusius 
vyrus į Vokietiją darbams. Ne
būtų tėvelis, jei nebūtų prikal
binęs vokiečius jam leisti pasi
rinkti sportininkus, šachmati
ninkus, muzikantus ir gerabal- 
sius vyrus tolimesnei kelionei į 
Norvegiją. Abejoju, ar jie labai 
uoliai statė tuos geležinkelius 
ir tunelius. Ten užsimezgė il
gametė draugystė su Vincu 
Vaitkevičiumi ir Liubomiru 
Bichnevičiumi. Vėl teko „gim-

„Susigyvenau su rageliu, pamilau ji, raliuoju kasdien savo malonumui. 
Raliuodamas užmirštu laiką, girdžiu mamos lopšinę, Sibire girgždantį 
lopšį, braidau po šventąją. Žaidžiu, pamiršęs laiką ir amžių...” — Balys 
Pakštas.

po Vincas Vaitkevičius iš staty
boms skirto kastuvo koto. Grąž
to neturėjo, tai skylutes išde
gino stora, įkaitinta viela. Tas 
ragelis ir į Ameriką atkeliavo, 
ir juo dar daug metų buvo gro
jama. Po kiek laiko nuo drėg
mės suminkštėjo medis, prie 
liežuvėlio ir gabalėlis iškrito. 
Tėvelis ilgai nenorėjo susitaiky
ti su mintimi, kad jo „tremtinė 
birbynė” nebepataisoma ir kad 
teks pratintis prie naujo instru
mento. Dar ilgai ją kilnojo, 
vartė. Gavęs naują birbynę, tai
kydavo įvairius liežuvėlius ir 
mamą gerokai prinervindavo 
laidydamas garsus, eksperimen
tuodamas, ieškodamas švelnes
nio, šiltesnio tono. Gal tai nos
talgija nuspalvintas prisimi
nimas, bet man atrodo, kad jo
kia vėliau įsigyta birbynė nes
kambėjo taip gražiai ir tyrai, 
kaip toji, drožta iš kastuvo 
koto.

Bevartydama nuotraukas, vis 
randu tuos tris tėvelio, Vinco 
Vaitkevičiaus ir Liubos Bichne-

vičiaus veidus: Norvegijoje, po
kario „dipukų” stovykloje, šokių 
orkestruose, vokaliniuose an
sambliuose Dayton mieste, Lie
tuvių auditorįjoje Čikagoje ir 
pagaliau vėl su birbynėmis. 
Prisimenu smagias tėvelio, V. 
Vaitkevičiaus ir L. Bichne- 
vičiaus birbynių trio repeticįjas 
mūsų bute. Ramiai nepraeida
vo, nes visi trys turėjo ką pasa
kyti. Pasibardavo, pagrodavo, 
vėl pasiginčydavo, dar parepe
tuodavo. Manytum, kad per 40 

Vincas Vaitkevičius (Iš kairės), Balys Pakštas ir Liubomiras Bichnevičius Sellgenstadto stovykloje pokario 
Vokietijoje su V. Vaitkevičiaus pagamintomis birbynėmis.

Lietuvių auditorijoje Čikagoje 1954 metais. Iš kairės: Vytautas Rustelkis, Andrius Mironas, Jonas Stumbrys, 
vim-M Vaitkevičius, Liubomiras Bichnevičius, Balys Pakštas ir Antanas Skridulis.

metų nuo tos pirmos pažinties 
Norvegijoje jau būtų „susi
groję”!

Mamos užrašyti tokie tėvelio 
žodžiai: „Susigyvenau su rage
liu, pamilau jį, raliuoju kasdien 
savo malonumui. Raliuodamas 
užmirštu laiką, girdžiu mamos 
lopšinę, Sibire girgždantį lopšį, 
braidau po Šventąją. Žaidžiu, 
pamiršęs laiką ir amžių”. Kai 
mirė jo jaunesnis brolis Pranas, 
pasikvietė savo draugą Liudą 
Krolį ir ilgas valandas įrašinėjo 
improvizaciją savo mamos dai
nuotos liaudies dainos „Bėkit 
bareliai” tema, kurią pavadino 
„Rauda”. Tikriausiai tik taip 
sugebėjo tiksliai išreikšti siel
vartą ir užuojautą. O kai gavo 
žinią, kad nuo vėžio mirė mano 
įseserė, jo vyriausioji dukra 
Elma, jis beveik niekam žodžio 
nepasakė. Užsidarė miegama
jame ir kelias valandas raliavo 
savo rageliu. Kai buvo paguldy
tas į ligoninę ir dėl deguonies 
kaukės negalėjo kalbėti, jis raš
tu paklausė gydytojo: „Ar ga
lėsiu groti rageliu?” Iš ligo
ninės jau nebegrįžo.

„Kas naujo politikoje?”

Tai būdavo pirmi tėvelio žo
džiai bet kuriam lietuviui vy
riškiui užsukusiam į jo svetai
nę trisdešimt aštuntoje gatvėje 
Čikagoje. Klausimas buvo už
duodamas ne todėl, kad suži
notų apie įvykius, nes lietu
viškus laikraščius jau iš pat 
ryto buvo uoliai perskaitęs. 
Klausimas buvo grynai reto
riškas, leidžiantis pašnekovui 
pasirinkti, kuria tema tą dieną 
diskutuos. Užsukdavo Aloyzas 
Baronas, Vladas Butėnas, Sta
sys Daunys, Jonas Jasaitis, Jo

nas Vaičiūnas bei daugelis ki
tų, ir visiems užduodavo tą patį 
klausimą. Ryškiausiai iš vai
kystės prisimenu generolo Ple
chavičiaus vizitus. Jis tuo metu 
dirbo gėrimais prekiaujančioje 
firmoje ir reguliariai atvykdavo 
priimti užsakymus. Mes gyve
nome bute virš svetainės, tai 
būdavau iškviečiama į apačią, 
nes generolas su ilga barzda 
norėdavo man nupirkti JButter- 
finger” saldainį. Toks būdavo 
ritualas. Tačiau, man padėko
jus generolui, netekdavo užsi
būti, nes toliau buvo tęsiama 
vyriška diskusija geopolitinė
mis temomis. Kokių nors eili
nių gandų neteko nugirsti.

Iš tiesų, tik tas temas beprisi
menu - muziką ir politiką, ir 
dažnai jos natūraliai susipinda
vo. Šeimoje įsivyravo gal ir ne
sakyta, bet visų suprasta nuos
tata, kad kiekviena išmokta 
lietuviška daina, kiekvienas 
koncertas, kiekviena vakaronė 
buvo ir politinis aktas; metafo
rinis dūžis į geležinę uždangą. 
Vartau sąsiuvinį, kuriame iš
rašytas tėvelio pranešimas, 
skaitytas lituanistinių mokyklų 
mokytojams. Jis jiems tada 
sakė: „Išeivijoje sąžiningiausi ir 
pareigingiausi darbininkai bu
vo mokytoj&i ir šiandien moky
tojai atlieka neįkainojamą lietu
vybės išlaikymo darbą. Mieli 
mokytojai, jums priklauso dar 
viena garbinga pareiga, grą
žinti mums ‘dainų šalies vaikai’ 
vardą”.

1953 metais su Antanu Skri
duliu ir kitais talkininkais tė
velis įkūrė Moksleivių tautinį 
ansamblį. Laikraščio reklamoje 
pranešta, kad Motinos dienos 
koncerte programą atliks 30 

kanklininkų, 120 tautinii/ šo
kių šokėjų ir 150 dainininkų. 
Tėvelio prisiminimuose rašo
ma: „Tikslas - išlaikyti priau
gančią kartą Lietuvai”.

Pirma buvo estrada

Liaudies muzika buvo tarsi 
pašaukimas, bet pirmieji tė
velio muzikiniai žingsniai buvo 
estradinėje muzikoje. Kiti gal 
net geriau jį prisimena iš links
mai praleistų vakarų, grojant 
Pakšto šokių ir pramoginės mu
zikos orkestrui pokario Vokieti
jos stovyklose, Dayton, vėliau 
Čikagos Tremtinių namuose, 
Lietuvių auditorįjoje, Pakšto sa
lėje Brighton Parke.

O Lietuvoje tėvelis nuo 1929 
m. grojo Kauno „Lozanos" vieš
butyje, „Laisvės”, „Automato", 
„Valgio” ir „Versalio” restora
nuose, Klaipėdos „Moccastubės” 
kavinėje bei „Viktoruos" vieš
bučio restorane, Vilniaus „Val
gio” restorane. Sesuo Rūta pir
mą kartą į Lietuvą atvežė savo 
vaikus Vytą ir Viliją. Vaikščiojo 
visi po Kauno Laisvės alėją, fo
tografavosi prie restorano, ku
riame senelis grojo prieš 65 me
tus.

Įdomu pavartyti Andriaus 
Mirono 1952 metais redaguotą 
leidinuką Šokio takte Balio 
Pakšto orkestro ketverių metų 
sukakčiai paminėti. Jame ra
šoma: „Štai dėl ko jaunimas ir 
mėgsta Balį Pakštą - jis moka 
suprasti jaunimo nuotaikas, pa
gauna per akimirką jų įgei
džius ir visa tai atvaizduoja 
muzikoje, darniai ir tinkamai 
pagilindamas šokančiųjų ūpą 
skambia rumba, gracingu valsu 
arba gašliu tango...

Atvykęs Amerikon, B. Pakš
tas tuoj ėmė gilintis ne tik į 
amerikiečių jaunimo psicholo
giją, bet ir lietuvių tremtinių 
nuotaikas. Jis pamatė, kad tarp 
amerikiečių ir mūsų tremtinių 
skonio muzikoje yra didelis 
skirtumas. Daugelis lietuvių, at
vykę Amerikon, užsikrėtė neža
bota ‘jitter-bugų’ muzika ir ją 
pamėgo, bet daugumoje lietu
viai mėgsta sentimentalius 
‘slow-foks’ arba dar Lietuvoje 
prigijusius svajinguosius ar
gentiniečių tango... Tik nuotai
kai įsisiūbavus (o lietuviai lė
tokai įsisiūbuoja), publika pa
reikalauja smarkios ir smagios 
polkutės... Nenuostabu, kad 
pats būdamas jaunas ir mokėę 
damas suprasti jaunuosius, B. 
Pakšas duoda šokėjams tai, ko 
jie kaip tik pageidauja. Štai 
kame ir yra B. Pakšto orkestro 
populiarumo paslaptis. Jis ne
diktuoja publikai, bet tenkina 
publikos kaprizus; jis neįsaki
nėja valdovo tonu, bet yra nuo
lankus jaunimo norų vykdyto
jas ir mandagus tarnas jų lieps
nojančioms širdims”.

Nukelta į 2 psl.

TURINYS
Daina liks gyva. Gerų 
atostogų dainorėliams.

Keisti dalykai muzikos 
pasaulyje. Apie Casparini 
vargonus.

Dailininkės vasaros 
kelionės. Teatro festivaliai.
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Lietuva — išeivija -—mokykla
Išeivijos spausdiniuose rašo

ma apie bendruomenių įsteig
tas mokyklas, jų kasdienę 
veiklą. Kartais joms truputėlį 
gnybteliama (D. Bindokienė. 
„Nejaugi mes jais nesididžiuo- 
jame?", Draugas 2004.05.15).

Kiečiau mokyklų atžvilgiu 
Ramunės Rakauskaitės („Ko
dėl verta vaikus leisti į litua
nistines mokyklas?”, AL., 
2005.03.19) sudėliotos mintys 
paskatino kiek sistemiškiau pa
sigilinti į lietuvių vaikų mo
kymą ir mokymąsi svečiose 
šalyse.

Emigrantines lituanistines 
mokyklas, matyt, kamuoja tos 
pačios bėdos. Tačiau medžiagą 
straipsniui rinkau ne kritikai, 
o ramiam kai kurių situacijų 
išsiaiškinimui. Tiesiog žvilgs
nis kitu kampu. Neatlikau ir 
specialių tyrimų, kuriuos tikrai 
derėtų atlikti. Tačiau surinkta 
medžiaga verčia diskutuoti ir, 
mano galva, apčiuopti kitus ne
gu jau aprašytus spaudoje so
pulingus dalykus. Todėl raši
nyje ir rasime klausimų, už
uominų be atsakymų ar aiški
nimų. Jei jie aktualūs - galima 
ieškoti atsakymų, nes siekis - 
išlaikyti lietuvybę pasaulyje - 
taurus ir, norisi tikėti, neturin
tis pabaigos. Griežtai nesutin
ku su Andriaus Tapino minti
mi, kad „išsiųsti labdaros pake
tai ar išspausdinti atsišaukimai 
vis dėlto nesuteikia kai ku
riems lietuviams teisės aktyviai 
kiStis į Lietuvos gyvenimo įvy
kius ir piktintis, kad neat
sižvelgiama į jų nuomonę 
(„Lietuvos televizija susidomėjo 
Amerikos lietuviais”, AL, 
2005.05.21)”. Pagal jo suprati
mą aš irgi neturėčiau rašyti šio 
straipsnio, nes teks aptarti Lie
tuvos valdininkų darbo su iš
eivijos mokyklomis kai kuriuos 
momentus. Labai būtų įdomu 
sužinoti, kiek gi į televizijos 
žurnalisto - grynaveislio lietu
vio - sakymą „atsižvelgė” Lietu
vos valdžia? Kažin ar tik A. Ta
pinas nepritartų sakymui, kad 
Lietuvoje jau subrendo „sun
kioji biurokratįja” - kažkoks 
milžiniškas užtaisas mažam 
žvirbliui nušauti. („Sunkioji 
sistema”, Tėviškės žiburiai, 
2005.05.24. Kanada.). O gal, pa
gal žurnalistą, nereikėjo to pa

matyti ir paviešinti?
Aš irgi mažai tikiu, kad šis 

straipsnis duos ženklių rezul
tatų. Tačiau viešas pasakymas 
įgalina aptariamo klausimo da
lyvius nors trumpam stabtelti, 
pasitikrinti ir priimti spren
dimą - diskutuoti ar nekreipti 
dėmesio. Juolab kad Lietuvos 
parlamentaras Petras Auštrevi- 
čius irgi konstatuoja, kad lėšos, 
skiriamos lietuvybei užsienyje 
palaikyti, vaikų švietimui ir 
lavinimui, yra tiesiog juokingos 
ir visiškai neatitinka poreikio. 
Parlamentaro nuomone, apskri
tai emigracijos reikalų sprendi
mas pagerėtų, jei bū£ų įsteigta 
Seimo Emigracijos komisija. To
kios komisijos veiksmingumą 
patikrintų laiko tėkmė, bet da
bartinė komisijų gausa ir pi
liečių tapsmas „sunkiosios biu
rokratijos” taikiniu verčia kiek 
suabejoti ženkliais rezultatais. 
Juolab, kad atvirai sakoma: 
„Lietuvos valdžia skatina emig
ruoti ir niekada negrįžti” (A. 
Teišerskis, www.delfi.lt 2005. 
06.15). Šių metų birželio 15 d. 
Lietuvos Prezidentūroje įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
Seimo komitetų, Užsienio rei
kalų, Finansų, Švietimo ir 
mokslo bei Vidaus reikalų mi- 
nisterįjų, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento vadovai, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės, Lietuvių išeivijos institu- 
cįjų, mokslo institucįjų bei ne
vyriausybinių organizacijų at
stovai. Tai deramas žingsnis 
susikalbėjimo link. Aišku vie
na, kad ir vėl susikalbėjo pri
rašyti įvairių strategijų, prie
monių planų. Ką jau ką, bet 
popierius Lietuva tikrai moka 
rašyti. Betgi reikalus derėjo 
tvarkyti jau vakar arba bent 
šiandien. Neteko sutikti emi
granto, kurį tenkintų užsienyje 
užsidirbtų pajamų apmokestini
mo tvarka Lietuvoje. Tačiau 
valdininkai to nesprendžia - 
nepadeda jokios patrankos, 
nepadės, mano galva, ir jokios 
strategijos. Juokaujama, kad 
prancūzams lengviau buvo 
užimti Bastiliją, nei lietuviams 
įveikti „sunkiąją biurokratiją”.

O lietuviukų mokymosi reika
lai svetur tikrai žinotini Lietu
vai. Tik pažvelkime, kiek viso-

Dr. Romaldas Navickas.

kiaušių renginių Lietuvoje: ko
vo mėnesį vyko išeivijos žinia- 
sklaidos darbuotojų seminaras, 
gegužės - išeivijos lituanistinių 
mokyklų darbuotojų seminaras, 
birželyje - XIII Mokslo ir kū
rybos simpoziumas, liepą - Tra
kuose PLB ir PLBJS kraštų pir
mininkų suvažiavimas ir t.t. 
Džiaugtis reikia tokia gausa, 
bet kirba mintis, kad gausoje 
lyg ir dingsta vientisumas bei 
išbaigtumas. Ko gero žurnalis
tams tikrai nebūtų „sprogusi” 
galva nuo pusvalandinio pra
nešimo apie Lietuvos politiką 
plėtojant lituanistinį švietimą 
svetur, juolab kad kai kurie iš 
jų dirba mokytojais ir rašo apie 
mokyklų gyvenimą. Tiesiog 
„nuskilo” Lietuvių kalbos insti
tuto darbuotojai dr. Ritai Miliū- 
naitei, kuri galėjo papildomai 
informuoti žurnalistus apie 
instituto kuriamą lietuvių kal
bos mokymo intemetinį žaidimą 
„Kieti riešutėliai” (www.lki.lt). 
Žaidimo pirminis pristatymas 
žada perspektyvų kalbos moky
mosi būdą, kuris tiks ir jauni
mui, ir suaugusiems. Tačiau 
kažin ar šią informaciją išsi
vežė lituanistinių mokyklų pe
dagogų seminaro darbuotojai, 
nes į seminaro programą nebu
vo įrašytas šio instituto atstovo 
pranešimas...

Lietuva ir išeivijos 
mokykla

Nuvertus sovietinį režimą, 
išeivija buvo „atrasta”. Įvairios 
Lietuvos institucijos kontakta
vo su išeivija, o Tautinių ma
žumų departamentas tapo ir 

išeivijos departamentu. Todėl 
nesigilinsime į kitų struktū
rinių vienetų veiklą, o tik ap
tarsime keletą momentų, kurie 
neabejotinai susįję su Tautinių 
mažumų ir išeivįjos departa
mentu (toliau - TMID).

Tokia institucįja - tiltas tarp 
Lietuvos ir pasaulyje pabirusių 
lietuvių, tikrai reikalinga. De
partamentas daro daug, kad lie
tuviai pasaulyje nesįjaustų vie
niši. Reikia tik pritarti vienam 
pagrindinių siekių - išsaugoti 
tautos paveldą, ypač lietuvių 
kalbą. Gal po šimtmečio ar kito 
toks siekis bus vertinamas pa
kankamai juokingai - demogra
fai liūdnai prognozuoja kad 
2050 metais Lietuvoje neliks 
lietuvių - tačiau šiuo metu 
samprata dėl lietuvių kalbos 
išsaugojimo ir puoselėjimo ne
ginčytina ir nekelia abejonių.

Nesiimsime aptarinėti visų 
paveldo ar kalbos išsaugojimo 
krypčių ir būdų, tačiau visiems 
aišku, kad mokykla - viena 
pamatinių vietų mokantis kal
bos, ypač jei šeimos mišrios ar 
jau sulaukusios atžalų svetur. 
Mokyklų steigimąsi, kaip rodo 
realusis gyvenimas, labai ap
sunkina patalpų suradimas. 
Naperville (Illinois valstija) ne
seniai įsisteigusi mokyklėlė pa
talpų ięškojo berj. dvejus me
tus. Patalpos - skenduolio ak
muo. Mokiniai mokosi tik vieną 
dieną ir jas pakankamai sunku 
kam nors kitam panaudoti. Tik 
džiaugtis reikia, kaip mokyklos 
sugeba nuo poros dešimčių 
vaikų išaugti iki trįjų šimtų ir 
daugiau. Todėl juokingai skam
ba pastebėjimai, kad šešta
dieninės mokyklėlės neturi 
kompiuterinių klasių, moder
nių klasės lentų ar „superme- 
todinių” naujovių. Kaipgi ne
pritarsi Sigitai Balzekienei, 
kuri teigia, kad „atsižvelgus į 
šiuolaikinį Amerikos gyveni
mą, į greitėjantį tempą, į nuola
tos įsiskverbiančią reklamų, 
televizįjos programų, ir žinia- 
sklaidos įtaką, stebuklas, kad 
vienas ar kitas vaikas, ypač tie, 
kurių tėvai patys užsieny gimę, 
tebeištaria lietuvišką žodį, tebe- 
lanko lietuviškas mokyklas, 
tebeturi noro dalyvauti lietu
viškose organizacijose. („Apie 
lituanistines mokyklas ir jų mo
kinius” Draugas, 2004.06.30). Aš 
tikrai nenoriu teigti, kad litua
nistinės mokyklos gali būti pe
dagoginėmis atgyvenomis. Tu
rime pavyzdžių, kai šeštadie
ninės mokyklos išsinuomoja 
patalpas privačiose mokyklose. 
Lengvai suskaičiuojama kiek 
mokosi išeivįjos vaikų. Bet nie
kas nesuskaičiuoja, kiek jų ne
simoko lituanistinėse mokyk
lose. Mažas baigiančiųjų visą 
šeštadieninių mokyklų kursą 
skaičius veikiau išryškina or
ganizacinę nei pedagoginę pu
sę. Ir tam turi įtaką dar nesu
rasta išeivijos mokyklų vieta 
kitų valstybių švietimo siste
mose. Tačiau yra valstybių vy
riausybės, kurios gal ir turėtų 
tartis, kaip tautines bendruo
menes įsileisti į normalias mo
kyklas.

Mokyklų darbo tvarkymas

Lituanistinės mokvĮdos, kaip 
ir visos organizacijos, savo dar
bo tvarką surašo dokumen
tuose. JAV Lietuvių bendruo
menės Švietimo taryba 2004 m.

Dalis Čikagos lit. mokyklos mokinių su mokytojais ir direktore Jūrate Doviliene (n elL pirmoji ii kairės).

balandį eilinį kartą patikslino 
ankstesnius ir patvirtino nau
jus mokyklų darbo bei tvarkos 
nuostatus, kuriuose surašyta, 
kaip reikia dirbti. Viskas būtų 
puiku, jei tų pačių metų liepos 
mėnesį TMID nebūtų patvirti
nęs savų „Lituanistinių mo
kyklų nuostatų”, kurie stipriai 
kertasi su JAV LB nuostatais. 
Išeivįjos mokytojai gal tik iš šio 

, rašinio sužinos apie tokią nuos
tatų gyvastį. Todėl ir pristatau 
keletą TMID nuostatų sakinių: 
„Lituanistinės mokyklos gali or
ganizuoti veiklą savo nuožiūra, 
bet... departamentas remia tik 
tokias mokyklas, kurios veikia 
pagal šiuos lituanistinių mo
kyklų bendruosius nuostatus”. 
„Mokykla gali dirbti pagal savo 
sudarytą bendrąją programą, 
jei ji yra patvirtinta... depar
tamento ekspertų”. „Individua
liosios lietuvių kalbos progra
mos sudaromos orientuojantis į 
Europos Tarybos priimtus kal
bos mokėjimo lygių apibrėži
mus (Al, A2, BĮ, B2, Cl, C2), 
pagal parengtus lietuvių kalbos 
mokėjimo lygių aprašus (A2 
„Pusiaukelę”, BĮ „Slenkstį” bei 
B2 „Aukštumą”). „Lituanistinių 
mokyklų mokytojų atestavimo 
tvarką nustato... departamen-' 
tas". „Pasibaigus mokslo me
tams, mokykla pateikia... de
partamentui nustatytos formos 
ataskaitą, kurioje nurodoma: 
grupių ir mokinių jose skaičius, 
pagal kokias programas buvo 
dirbta, kokie darbo rezultatai”.

Tokie sakiniai aiškiai rodo, 
kad TMID imasi tiesiogiai va
dovauti lituanistinėms mokyk
loms. Įrašas, kad TMID remia 
tik tas mokyklas, kurios vykdo 
departamento nuostatus, yra 
griežtai ne nuostatinis, o šanta- 
žinis - kitaip nepavadinsi. Ir 
kaip turėtų elgtis mokyklos, jei, 
tarkim, bendruomenių valdymo 
institucijų nuostatuose rastųsi 
įrašas, kad vietos bendruome
nės remia tik tas mokyklas, ku
rios dirba pagal bendruomenių 
nuostatus?

Čikagos lituanistinės mokyk
los praktika rodo, kad į duris 
gali pasibelsti ir dešimties me
tų amžiaus vaikutis, kuris kal
ba lietuviškai, bet nemoka ra
šyti ir skaityti. Ir jis nori pra
dėti mokytis tuoj pat, o ne lauk
ti, kol bus surašytos ir pa
tvirtintos programos. Galima 
džiaugtis, kad tik per tris de
šimtis šeštadienių vaikutis, bend
romis mokyklos ir tėvų pastan
gomis, išmoksta ir skaityti, ir 

rašyti, ir padainuoti.

Mokyklų siekiai

Paprastai ir aiškiai JAV Švie
timo taryba rašo, kad „lituanis
tinių mokyklų tikslas - auklėti 
jaunąją kartą sąmoningais lie
tuviais, išmokyti juos lietuviš
kai kalbėti, skaityti, rašyti, kad 
jie pamėgtų lietuvių kalbą ir jos 
raštą; supažindinti bu lietuvių 
tautos istorija, papročiais ir 
tradicijomis, kad jaunoji karta 
išlaikytų lietuviškumą”. Tam 
gražiai pritaria ir Vida Buč- 
mienė iš Cleveland, OH. („Se
na, bet nepasenusi tema: kodėl 
verta vaikus leisti į lituanistinę 
mokyklą”. AL., 2005.06.11). To
dėl savotiškai galima atskirti 
lietuvybę ir žinias. Išeivijos mo
kyklos tikrai labiau puoselėja 
lietuvybę nei mokyklos Lietu
voje. Neatsitiktinai juk prade
dama aktyviai kalbėti, kad Lie
tuvos mokyklos turi atverti du
ris etnokultūrai. Tik Lietuva 
gali sau leisti dešimtokus per 
lietuvių kalbos egzaminą murk
dyti su akademikams skirta 
užduotimi - kaip rašyti žodelį 
kone - kartu ar atskirai. O iš
eivijoje gal ir žodis ąžuolas, o 
ypač Stelmužės ąžuolas, para
šytas be nosinės, netaps mirti
na nuodėme. Kitas dalykas bū
tų, jei šeštadieniukai laikytų 
Lietuvos valstybinius lietuvių 
kalbos, istorijos ar geografijos 
(gaila, kad nėra valstybinių 
tautos nemirtingų pasakų, dai
nų, šokių, dailės ir t.t.) egzami
nus. Ar turime Lietuvoje mo
kyklą, kuri per trumpą laiką 
baigusius lituanistines mokyk
las ir norinčius mokytis aukšto
siose mokyklose juos tam pa
ruoštų? Ir kodėl aukštosios mo
kyklos neturi savo priėmimo 
taisyklėse net išimčių išeivijos 
lietuviams?

Mokytojas ir metodika

Bendruomenės tikrai deda 
daug pastangų lietuvybei ir mo
kyklai išlaikyti. Tačiau Lietu
voje, o ir pačioje išeivijoje, yra 
mokslininkų ir praktikų, kurie 
galėtų padėti spręsti konkre
čias mokymo situacijas. Bet 
Lietuvoje gyvenančiuosius pir
miau derėtų „panardinti” (yra 
toks vadybinis terminas) į rea
liją - konkrečios bendruomenės 
mokyklą, kad ją perprastų ir 
susikalbėtų su realybe. O šešta
dieninės mokyklos - tik trys 
dešimtys dienų arba, skaičiuo

jant po keturias 30-40 minučių 
pamokėles, vienas šimtas dvi
dešimt skirtingų dalykinių už
siėmimų. Bet ir per tiek reikia 
pasiekti tam tikrų rezultatų. 
Juolab kad apie šeštadienių 
mokyklų mokinių namų darbus 
pakankamai sudėtinga kalbėti.

Todėl ir galėtų toks ypatingas 
šeštadieninės mokyklos darbas 
tapti mokslo objektu. Juo la
biau, kad Lietuvoje ne tiek se
niai įsteigtas Lietuvių išeivįjos 
institutas, kuriam tiesiog būtų 
prasminga neaplenkti ir mo
kyklos. Tačiau ir vėl reikia su
sikalbėjimo. Ypač, kad išeiviu- 
kai sutaupo didelius pinigus 
gimtąjai Lietuvai. Mat, Lietu
voje kiekvienas mokinys gauna 
pinigų „krepšelį”, kuris perve
damas į jo pradėtos lankyti mo
kyklos iždą. Todėl vien Čikagos 
apylinkėse besimokantieji Lie
tuvai šiais metais sutaupė per 
vieną milįjoną litų! Tad yra 
apie ką pagalvoti.

O mokytojų, kaip sako mo
kyklų administratoriai (Laima 
Apanavičienė „Rūpestis vaikais 
- visų mūsų pareiga”. 
AL.2004.09.23), nėra taip leng
va susilaukti. Juolab kad mo
kytojai, kaip teigiama, turi 
laukti ne materialinės paska
tos, o profesinės, šalia kitų 
darbų, atgaivos (o TMID net 
atestaciją susigalvojo).

Čikagoje paprastai vos ne 
vieną valandą važiuojama į 
darbą, todėl paskaičiuokime - 
apie dvi valandas užtrunka ke
lionė, dar valandą kitą reikia 
skirti pasiruošimui pamokai ir 
40-ties minučių pamoka. Yra 
pedagogų, kurie taip dirba de
šimtmečius. Ir kaip būtų puiku, 
jei Lietuva pasakytų, kad jie at
liko lietuvybei didelį darbą, 
todėl jiems, pradėjus dirbti Lie
tuvos mokykloje ar besitaikan
tiems į pensiją, pedagoginis 
darbo stažas bus padidintas 
tiek metų, kiek dirbo mokytoju 
šeštadieninėje mokykloje.

Nukelta į 2 psl.
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Susipažinkime su popiežium Benediktu XVI
SAULĖ JAUTOKAITĖ

L
ietuviai, gyvenusieji ar 
keliavę po Vokietiją, 
gerai prisimena provin
ciją Bavariją, jos pasakišką 
gamtą, Alpių kalnus, miškais 

apaugusius slėnius, gėlių dar
želius, iš gyvenamų namų 
palangių virstančias gėles. Vie
name tokiame slėnyje, kur 
susikerta Vokietijos, Austrijos 
ir Čekijos sienos, miestelyje 
Marktl-am Inn, gyveno Josef ir 
Maria Ratzinger su dukra Ma
ria ir sūnumi Georg. 1927 m. 
balandžio 16 dieną jiems gimė 
trečias vaikas-bemiukas Josef. 
Šis mažylis gimė Didįjį šešta
dienį, naktį. Tėvai naujagimį, 
po kelių valandų pakrikštijo tą 
patį rytą su naujai pašventintu 
vandeniu šv. Velykoms. Vėliau 
Josef rašė: „Būti pirmam pa
krikštytu nauju šventu vande
niu, buvo matyt Apvaizdos 
aktas. Aš visada buvau dėkin
gas, kad mano gyvenimas tokiu 
būdu buvo įtrauktas į Velykų 
paslaptį”.

Sunku nustatyti Josef tik
ruosius namus. Jo tėvas buvo 
policininkas ir aštrus nacių 
priešininkas, todėl jis nuolatos 
kraustėsi gyventi iš vienos 
vietos į kitą. Vos gimus Josef, 
po dvejų metų šeima persikelia 
į Tittmoning miestelį, prie 
Salzach upės, kurios tiltas 
skyrė Vokietiją nuo Austrijos. 
Čia Poni ach slėnyje buvo ko
plytėlė, į kurią visi trys vaikai 
su mama eidavo „piligrimines 
keliones”. Kai Bavarijoje vis 
labiau pradėjo reikštis nacių 
veikla, tėvas Josef nutarė 
pakeisti gyvenvietę. 1932 m. 
atsikelia į kitą vietą As- 
chau-am Inn, pasiturinčių ūki
ninkų miestelį. Vieną dieną į šį 
mažą Bavarijos miestelį maši
na atvažiavo kardinolas Faul- 
haber. Tada Josef buvo 5 metų. 
Ne ta mašina jį sužavėjo, bet 
jam didelį įspūdį padarė kardi
nolas. Imponuojanti figūra, 
įspūdingi jo rūbai, ilgas, spal
votas apsiaustas. Tada jis tėvui 
pasakė, kad jis nebebus dažyto
ju, bet kardinolu.

Hinderburg perleidus kanc
lerio postą Hitler, tuoj viešai 
prasidėjo veikti „Hitleijungen” 
ir „Vokiečių mergaičių lyga”. 
Šiose organizacijose privalėjo 
dalyvauti brolis Georg ir sesuo 
Maria. Tėvui nepatiko nauja 
valdžia, jis vėl išsikėlė gyventi į 
kitą vietą - Traunstein. Tėvas 
nusipirko namą miestelio 
pakraštyje. Jis stovėjo idiliško
je vietoje: aplink obuolių, vyš
nių, kriaušių, slyvų sodai. Slė
niai apaugę miškais, darželiai 
pilni gėlių, atidarius langą 
galėjai paliesti kalnų viršūnes. 
Mažasis Josef, sulaukęs 10 m., 
jau gyveno ketvirtoje vietoje. 
Traunstein jis vadino savo 
miestu, nes jame praleido visą 
savo jaunystę. Čia sesuo Maria 
lankė vidurinę mokyklą mer
gaitėms netoli esančiame vie
nuolyne. Brolis Georg mokėsi 
gimnazijoje ir vėliau įstojo į 
mažąją seminariją. O jauniau
sias Josef įstojo į klasikinių 
kalbų mokyklą. Čia prasiplėtė 
Josef intelektualinis akiratis: 
pradėjo mokytis lotynų ir 
graikų kalbų, kurios jam labai 
buvo pravarčios studijuojant 

teologiją. Būdamas 12 metų, 
Josef pasekė savo brolio pėdo
mis ir įstojo į mažąją seminari
ją. Jo pažymiai rodo, kad jis 
buvo labai gabus mokinys. Jis 
pėsčias ėjo į mokyklą pusę 
valandos, todėl turėjo laiko ne 
tik pasidairyti po gražias 
apylinkes, bet ir apmąstyti, ką 
buvo išmokęs.

J
osef Ratzinger didelį 
įspūdį padarė, kai vie
nuolis Anselm Schott 
išvertė mišiolą iš lotynų į vo
kiečių kalbą. Viena buvo suau

gusiems, kita pritaikyta vai
kams su Mišių tekstais ir 
paveiksliukais su maldelėmis. 
Jis smulkiai aprašo, kaip dabar 
galėjo suprasti liturginių apei
gų paslaptis: „Neišsemiamos 
katalikų liturgijos realumas 
lydi mane per visus gyvenimo 
tarpsnius, ir taip apie tai nuo
latos kartosiu”.

Jau 1938 m. pradėjo paste
bėti kariuomenės judėjimus. 
Nė nepajuto, kai vieną dieną 
pranešė, kad Austrija yra pri
jungta prie Vokietijos. Dabar 
visa šeima galėjo laisvai eiti į 
Salzburg ir lankyti gražias 
bažnyčias. Kadangi per karą į 
garsųjį Salzburg muzikos festi
valį negalėjo atvažiuoti lanky
tojai iš kitų kraštų, jie galėjo 
pigiai nusipirkti bilietus ir 
klausytis Beethoven 9-tos sim
fonijos, Mozart Mišias, Regens- 
burg berniukų chorą.

Įsiliepsnojus karui visoje 
Europoje, broliai Ratzinger su
grįžo į namus. Brolis Georg bu
vo 17 m., o Josef 14 m. 1942 m. 
brolį Georg paėmė į kariuome
nę „Reichsarbeitsdienst”. Pa
skirtas signalizacijos korpusui 
kaip radijo operatorius. Atlikęs 
pareigas Prancūzijoje, Olandi
joje ir Čekoslovakijoje, buvo iš
siųstas į Italijos frontą, kur 
1944 m. buvo sužeistas. Keista, 
bet jis buvo atvežtas į Traun
stein, į tą pačią seminariją, 
kuri buvo paversta ligonine. 
Pasveikęs ir vėl buvo išsiųstas į 
Italiją. Jaunesnysis brolis Josef 
toliau studijavo savo pamėgtus 
literatūros klasikus Goethe, 
Schiller ir kt.

1943 m. vis pablogėjus vo
kiečių kariuomenei, pradėjo 
imti į kariuomenę studentus. 
Ten pateko ir Josef, paskirtas į 
priešlėktuvinę apsaugą (Flak). 
Šie studentai-kareiviai netoli 
Muenchen, Ludwigsfeld turėjo 
saugoti BMW (Bavarian Motor 
Works) fabrikus, kur buvo ga
minami lėktuvams motorai. 
Kad nepatektų į SS, Josef pasi
sakė, jog jis bus kunigas. Nors 
jį išvadino visokiausiais piktais 
žodžiais, tačiau jis džiaugėsi, 
kad išvengė šios baisios smo
gikų grupuotės. Jis nutarė pa
bėgti iš kariuomenės ir eiti na
mo, nors žinojo, jeigu pagautų, 
būtų mirties bausmė. Beida
mas sutiko du kareivius sargy
binius, bet jie pamatę, kad jo 
ranka perrišta, pasakė, kad 
gali eiti, nes yra sužeistas. Bai
giantis karui, studentai, ap
rengti kariška uniforma, turėjo

Josef Ratzinger, išrinktas popiežiumi ir pasirinkęs 
Benedikto XVI vardą.

žygiuoti po Traunstein ir dai
nuoti vokiškas kariškas dainas, 
įrodyti gyventojams, kad Hitler 
dar turi jaunų kareivių.

Pagaliau atėjo amerikie
čiai. Nors Ratzinger namas 
buvo nelabai įspūdingas, tačiau 
jame įsikūrė savo būstinę. 
Amerikiečiai Josef atpažino 
kaip kareivį, liepė apsivilkti 
uniformą, iškelti rankas ir išva
rė kartu su karo belaisviais. 
Josef rašė, kad amerikiečiai 
fotografavo jauniausius ir ka
reivius, matyt norėjo parvežę 
namo parodyti, kokią nugalėjo 
kariuomenę. Didelę virtinę 
belaisvių nuvedė į laukus netoli 
Ulm miesto. Visi belaisviai 
miegojo lauke. Valgyti duodavo 
sriubos su duonos gabalėliu per 
dieną. „Priešais mus, horizonte 
iškilo majestotiškos Ulm kate
dros kontūrai. Diena iš dienos 
matant šį vaizdą, man buvo 
paguoda, skelbianti nesunaiki
namą žmonijos tikėjimą”. Taip 
vėliau mąstė savo prisimini
muose Josef Ratzinger.

1945 m. birželio 19 d. Josef, 
perėjęs įvairias inspekcijas ir 
apklausas, buvo paleistas. 
Amerikiečiai visus buvusius 
belaisvius nuvežė į Muenchen, 
o iš ten, kaip kas sugebėjo, taip 
turėjo sugrįžti namo. Sugrįžus 
namo, tėvai, sesuo ir brolis vėl 
buvo laimingi, nes visa šeima 
labai glaudžiai sugyveno. Bet 
dar trūko brolio Georg. Liepos 
mėnesį ir jis sugrįžo sveikas, 
nudegusiu veidu Italijos saulė
je. Iš to džiaugsmo Georg sėdo 
prie pianino, paskambino ir 
visa šeima sugiedojo „Grosser 
Gott, wir loben dich”, (Didysis 
Dieve, mes garbinam tave).

P
asibaigus karui, sulaukę 
visiškos laisvės, atstatę 
seminariją, gavę knygų 
iš klebono, nes dauguma buvo 
sunaikintos, abu broliai pradėjo 

studijuoti ir gilinti žinias savo 
duotuose talentuose: Georg 
muzikoje, o Josef filosofijoje. 
Dvejus metus studijavęs filo
sofiją, turėjo apsispręsti, kur 
studijuoti teologiją. Tuo metu 
Bavarijoje buvo du teologijos 
fakultetai: Wurzburg ir Muen
chen. Jis pasirinko Muenchen, 
nes norėjo daugiau susipažinti 
intelektualinėmis diskusijomis 
dirbdamas universitete, visiš
kai atsidėti teologo profesijai.

Kaip žinome, po karo dau
gumas Vokietijos miestų buvo 
subombarduoti. Toks likimas 
ištiko ir Muenchen, jo univer
sitetas buvo beveik vien griu
vėsiai. Teologijos fakultetas 
laikinai surado prieglobstį bu
vusiuose karališkuose medžio
tojų namuose. Patalpos buvo 
ankštos, bet vis tiek visi turėjo 
sutilpti: profesoriai, raštinė, 
biblioteka, diskusijų kambariai 
ir bendrabutis. Vieninteliu kuo 
studentai galėjo pasidžiaugti, 
tai gražiu parku. Viena pusė 
prancūziško stiliaus, o kita - 
angliško stiliaus. Paskaitos 
vykdavo šiltadaržyje.

Ratzinger, 1950 baigęs teo
logijos studijas, per 9 mėn. tu
rėjo parašyti disertacinį darbą. 
Profesorius jam parinko temą 
„The People and the House of 
God in Augustines Doctrine of 
the Church”. Rašydamas tezę 
apie šv. Augustiną, kartu semi
narijoje mokėsi praktiškų da
lykų: sakyti pamokslus, vaikus 
mokyti katekizmo, pasiruošti 

primicijoms ir pirmoms Mi
šioms. Jo brolis taip pat studi
javo toje pačioje seminarijoje, 
galėjo padėti kaip kunigui, o 
sesuo perrašydavo jo rašomą 
teologinės tezės rankraštį. 
Baigęs rašyti egzamino tezę, 
išlaikęs žodinį ir raštišką egza
miną, jis atsikvėpė: „Buvau 
labai laimingas, kai pagaliau 
buvau laisvas nuo tokio sun
kaus uždavinio ir dabar galėsiu 
visiškai atsiduoti pasiruošimui, 
dideliam žingsniui - kunigo 
primicijoms”. 1951 m. birželio 
29 d., per šventųjų Petro ir 
Povilo šventę, kardinolas Faul- 
haber Freising katedroje su
teikė šventinimus abiem bro
liams Georg ir Josef. „Mūsų 
buvo per 40 diakonų. Šią šiltą 
vasaros dieną prisimenu kaip 
mano gyvenimo svarbiausią 
įvykį, kai atsakiau Adsum (esu 
čia). Mes neturime būti prie
taringi, bet tuo momentu, kai 
arkivyskupas uždėjo rankas 
ant manęs, mažas paukščiukas 
- galbūt vieversys - atskrido 
nuo katedros didžiojo altoriaus 
ir sučiulbėjo trumpą, linksmą 
dainelę. Ir aš negalėjau nema
tyti, kad tai patvirtinimas iš 
aukščiau, lyg girdėjau žodžius: 
„‘Viskas gerai, tu eini teisingu 
keliu’ ”.

Kun. Josef Ratzinger pas
toracinį darbą pradėjo dirbti 
Švenčiausio Kraujo parapijoje 
Muenchen. Jo pareigos buvo 
kaip visų vikarų: vaikus mokyti 
katekizmo, atnašauti šv. Mi
šias, sakyti pamokslus, krikš
tyti naujagimius, sutuokti jau
navedžius, klausyti išpažinčių, 
palaidoti mirusiuosius.

1952 m. kun. Ratzinger pa
skirtas dėstyti paskutiniųjų 
metų seminaristams. Kartu jis 
turėjo paruošti habilitacijos 
darbą doktoratui. 1953 m. lie
pos mėn. jam buvo pasiūlyta 
parašyti kitą mokslinį veikalą 
apie šv. Boneventūrą. Apgynęs 
habilitacijos doktoratą iš vidur
amžių laikų apie šv. Boneven- 
tūro teologinę istoriją, gavo 
teisę dėstyti universitete. 
Dabar kun. dr. Josef Ratzinger 
tapo Freising filosofijos ir 
teolegijos profesoriumi. Brolis 
kun. Georg, baigęs Muenchen 
muzikos kolegiją, kartu dirbo 
pastoracinį darbą ir vadovavo 
bažnyčios chorui. Broliai par
sikvietė ir tėvus, kad visi 
gyventų kartu. Vėliau atvyko ir 
sesuo Maria.

1957 m. profesorius Rat
zinger pakviečiamas į Bonn 
universitetą dėstyti teologiją. 
Šis miestas per karą taip pat 
buvo sužalotas, dar buvo ma
tomos neužgijusios karo žaiz
dos. Tiktai Hofgarten parkas 
buvo pilnas pavasario grožio. 
Josef gyvenimą Bonn su
drumstė tais pačiais metais 
tėvo mirtis. Jis labai išgyveno, 
nes nuo pat vaikystės labai 
artimai su tėvu bendravo.

Muenchen kardinolas Wen- 
del, išklausęs ne vieną Rat
zinger paskaitą teologijos klau
simais, supažindino su Koeln 
kardinolu Frings, kuris ruošėsi 
važiuoti į Vatikano Antrąjį 
Susirinkimą. JŠĮs kardinolas 
pasikvietė ir kūn. Ratzinger 
kartu su juo ųj^Siuoti į Romą. 
Antrajame Vatikano susirin
kime (1962-1965) kun. Rat
zinger pasirodė kaip teologijos 

žinovas, kuriam reikėjo apginti 
liberaliųjų teologų puolimą 
prieš Katalikų Bažnyčią.

1963 m. profesorių Ratzin
ger kviečia Muenster univer
sitetas. Jis pasiūlymą priima, 
nes čia geresnės asmeninės ir 
materialinės sąlygos. Kolegos ir 
studentai šiltai jį priėmė. Bet 
tais pačiais metais kita žaizda 
palietė jo gyvenimą. Daktarai 
pripažino, kad jų mama serga 
skrandžio vėžiu, ir tais pačiais 
metais ji miršta. Sūnus vis 
prisimena tėvų nepaprastą 
religingumą, tikėjimą, kurie, 
vaikus išleisdami į mokyklą, 
palaimindavo kryželiu ant kak
tos, lūpų ir krūtinės. Tai reiškė, 
kad Ratzinger šeimos Traun
stein idilinis gyvenimas pasi
baigė visam laikui. Brolis 
Georg gavo choro vadovo postą 
garsioje Regensburg Domspat- 
zen. Vatikano Susirinkimas te
besitęsė ir Josef važinėjo iš 
Muenster į Romą. Kai Tuebin- 
gen universitetas Josef pasiūlė 
vadovauti teologijos fakultetui, 
jis pasiūlymą priėmė, nes su
trumpino kelią į Romą. Nors 
šiame universitete jis susipažino 
su daug garsių ano meto teo
logų, tačiau pradėjo įžiūrėti, 
kad jų dauguma yra kairiosios 
pakraipos. 1960 m. dešimt

Josef Ratzinger, 5 metų amžiaus, pakeliui į mokyklą.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE 

Susipažinkime su 
popiežium Benediktu XVI 

XIII Mokslo ir kūrybos simpoziumas
♦

Mes — Amerikos lietuviai

metis buvo sumaišties metai. 
Šiame universitete pradėjo 
skverbtis marksistinė ideologi
ja, norinti išmesti Dievą. Kaip 
atsaką teologas Ratzinger pa
rašė knygą Įvadas į krikščiony
bę (1967), kuri buvo išversta į 
kitas kalbas ir buvo greitai iš
pirkta. Vėliau išleista antra 
laida, kuri tebėra skaitoma 
šiandien.

K
ai Regensburg mieste 
įsisteigė universitetas, 
Ratzinger buvo pasiū
lyta katedros vedėjo vieta, bet 
jis to posto atsisakė. Kai gavo 

antrą pakvietimą - sutiko. Jis 
norėjo ramiai profesoriauti ir 
gyventi vienoje vietoje, nes jo 
brolis jau gyveno Regensburg. 
Josef pasistatė kuklų namą, 
darželyje prisodino rožių ir pa
statė dvi statulas: vieną, Švč. 
Mergelės Marijos ir kitą, savo 
mėgstamiausio gyvuliuko - 
katės. Pagaliau visi kartu - jis, 
brolis ir sesuo gyvens nuolatos 
vienoje vietoje.

Bet vėl teologo Ratzinger 
gyvenimo kelias jį vedė prieš jo 
norus. 1976 m. staiga mirė 
Muenchen arkivyskupas. Apaš
talinis nuncijus, apsilankęs

Nukelta į 2 psl.
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2 pav. Baltiškos kilmės upių ir ežerų vardų paplitimas: a. — plotas, ku
riame gausu baltiškų vandenvardžių; b. plotas, kuriame jų nedaug ir dalis 
abejotini.
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3 pav. Finų kilmės vandenvardžių paplitimas Lietuvos Respublikoje.

r •

Lietuvių kilmės mįslę įmenant
ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Lingvistas, habilituotas daktaras, pensininkas, 
buvęs Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų 
profesorius, per 1,000 mokslinių ir mokslo popu
liarinimo publikacijų, iš jų daugiau negu 30 
monografijų (ir šešiatomės Lietuvių kalbos istori
jos) autorius. Mokslinių interesų sfera — lietuvių 
dialektologija, kalbos istorija, baltistika, indoeu- 
ropeistika.

L
ietuvių etnogenezės prob
lemoms nagrinėti yra 
skirtos autoriaus knygos 
Lietuvių kalbos kilmė (Vilnius, 
1984 m.), Lietuvių tautos kilmė 

(Vilnius, 2005 m.) ir kartu su 
archeologu Aleksiejumi Luch
tanu ir antropologu Gintautu 
Česniu parengta dabar leidžia
ma knyga Iš kur mes kilę, taip 
pat daugybė straipsnių. Toliau 
dirbant šia kryptimi, buvo pri
eita prie naujų' išvadų, papil
dančių ankstesnius teiginius ir 
leidžiančių daryti reikšmingus 
apibendrinimus. Svarbiausi iš 
tų apibendrinimų bus čia trum
pai išdėstyti, suprantama, pa
teikiant juos plačiame iš anks
čiau žinomų duomenų kontek
ste. Daugiausia tai istorinės 
(diachroninės) kalbotyros ir 
archeologijos bei antropologijos 
faktų derinimo būdu pasiekti 
rezultatai. Jie leidžia tiksliau 
apibrėžti lietuvių, kaip atskiro 
etnoso, susidarymo chronologi
nius rėmus ir nustatyti to etno
so plotą, ypač rytinę ribą pra
diniu formavimosi etapu.

Tautos kilmė susijusi su jos 
vartojamos kalbos atsiradimu. 
Ypač tai svarbu aiškinant lietu
vių kilmę, nes mūsų protėviai 
kaip tauta niekuomet nėra savo 
kalbos pakeitę kita kalba. Tuo 
būdu išaiškinus lietuvių kalbos 
kilmę, tuo pačiu iš esmės išaiš
kinama ir mūsų tautos kilmė.

Nėra abejonės, kad lietuvių 
kalba priklauso didžiulei indo
europiečių kalbų šeimai. Kilo iš 
tos šeimos baltų šakos.

Istoriniai duomenys apie 
senuosius baltus yra vėlyvi, 

šykštūs ir migloti. Žymiai dau
giau ir nepalyginti tikslesnių 
duomenų pateikia istorinė kal
botyra, ypač vandenvardžių 
(hidroninių) studijos, taip pat 
archeologija. Išaiškinta, kad 
baltiškos kilmės vandenvar
džiai yra paplitę didžiuliuose 
plotuose, esančiuose tolyn į 
rytus ir pietus nuo istorijos šal
tiniuose paliudytų baltų genčių 
užimamos teritorijos, maždaug 
iki Maskvos, Kursko, Kijevo; 
pietuose ši teritorija siekė Žito- 
mirą, Rovną, Varšuvą ir Balti
jos jūrą į vakarus nuo Persan- 
tės upės (anapus Vyslos). Taigi 
visur ten kažkada gyventa bal
tų, davusių pavadinimus tos te
ritorijos upėms ir ežerams (pla
čiau žr. pav. 1). Didelėje ploto 
dalyje baltiški vandenvardžiai 
yra patys seniausi, slaviški ir 
kitokie — aiškiai vėlesni. Taigi 
tame plote ir ieškotina baltų 
protėvynė.

Baltai ilgus amžius išgyve
no atokiai nuo kitų giminiškų 
indoeuropiečių genčių rytinės 
Europos miškų glūdumose, kur 
jų nesiekė audringi istorijos 
įvykiai, vykę vakarų ir pietų 
Europoje. Gyvenant tokiomis 
sąlygomis visuomet šventai 
saugoma protėvių buitis ir 
gyvensenos tradicija. Lėtai kin
ta kalba. Uždaroje baltų visuo
menėje ji tiesiog užsikonserva
vo. Dėl to istorijos laikus pasie
kusios baltų kalbos išlaikė dau
giau negu kitos šių dienų gyvo
sios kalbos indoeuropiečių pro
kalbės archaiškų ypatybių. Tai 
aiškiai prieštarauja savamok
slių kalbininkų „teorijoms” apie 

tariamus baltų klajojimus po 
tolimus kraštus, kurių metu, 
žinoma, būtų buvęs neišvengia
mas kalbinis mišimas, turėjęs 
sukelti sparčią kalbos raidą, ko 
iš tikrųjų nebuvo. Jau vien dėl 
to tokio pobūdžio hipotezes rei
kia atmesti kaip klaidingas. Jos 
trumpai aptartos knygelėje Is
torijos iškraipymai (pav. 2).

Daugiausia tada baltai 
kontaktavo ir maišėsi su finais, 
kurių kilmės vandenvardžių 
daugėja einant iš pietų į šiaurę. 
Dabartinėje Lietuvos teritorijo
je jų visai nedaug. Čia finų įta
ka turėjo būti menka.

Apie I tūkstantmečio prieš 
Kristų vidurį išryškėjo skirtu
mai tarp vadinamųjų vakarinių 
ir rytinių baltų, kaip juos su
pranta baltistikos mokslas. 
Lietuvių kalba ir tauta kilo iš 
rytinių baltų, kurių šiaurinė 
dalis maždaug po tūkstančio 
metų, t.y. apie I tūkstantmečio 
po Kristaus vidurį, ėmė tolti 
nuo pietinės dalies, išlaikiusios 
senąją būklę. Tai lėmė finų 
substratas, nes šiaurėje baltai 
buvo pasistūmę į plotą, kuria
me vyravo finai, pereinantys 
prie baltų kalbos. Nutolusioje 
nuo kitų baltų šiaurinėje dalyje 
ilgainiui išsirutuliojo istorinius 
laikus pasiekusios gentys: kur
šiai (manoma, anksčiau buvę 
vakarų baltai), žiemgaliai, sė
liai, latgaliai. Čia ilgainiui susi
formavo latvių kalba ir tauta 
(plačiau žr. pav. 3).

P
ietinė rytų baltų dalis, iš
laikiusi senąją padėtį, 
davė pradžią lietuvių 
kalbai ir tautai. Schema tai ga
lima pavaizduoti taip:

Kada šiaurinė rytų baltų 
dalis nutolo nuo pietinės, taigi 
nuo kada turėjo atsirasti ryš
kesnis skirtumas tarp lietuvių 
ir latvių protėvių kalbų, nus
tatyti nelengva. Sprendžiant iš 
kitų indoeuropiečių kalbų atsi
radimo santykinės chronologi
jos ir pačių baltų kalbų garsi
nės sistemos raidos, jau nuo 
Kazimiero Būgos laikų linksta
ma manyti, kad tai turėjo atsi

tikti ne anksčiau kaip VII a. po 
Kr., (pav. 4). Tokį datavimą iš 
esmės patvirtina ir pastarųjų 
laikų apskaičiavimai vadina
muoju glotochronologijos meto
du, atlikti Vinco Urbučio (pav. 
5), pagal kuriuos tai įvyko VII 
a. viduryje ar net truputį anks
čiau.

Taigi tuo metu turėjo nuo 
kitų rytų baltų atsiskirti latvių 
protėviai. Lietuvių protėvių 
kalba, kilusi iš rytų baltų pieti
nės dalies, tada iš esmės nepa
kito, liko kokia buvusi. Taigi jos 
pradžią reikia nukelti į dar 
senesnius laikus. Svarbu tą lai
ką tiksliau nustatyti, t.y. išaiš
kinti, kada susidarė kalbinis 
vienetas, kuris davė pradžią 
lietuvių protėvių kalbai ir tau
tai. Remiantis vandenvardžių 
studijomis ir kitais istorinės 
kalbotyros duomenimis to pa
daryti, matyt, neįmanoma. 
Bent nepavyko pasiekti apčiuo
piamų rezultatų. Dėl to tenka 
pasinaudoti archeologų tyri
mais, juolab kad archeologai 
turi tikslesnius negu kalbinin
kai datavimo metodus.

Archeologai tvirtina, kad 
nuo V amžiaus antrosios pusės, 
taigi maždaug du šimtmečius 
iki šiaurinės rytų baltų dalies 
atsiskyrimo, jau buvo susiklos
čiusi gana vieninga, pasaky
tume, monolitinė busimoji lie
tuviška kultūra, kuri tęsiasi iki 
mūsų dienų (Aleksiejaus Luch
tano duomenys). Tos senosios 
pralietuviškos kultūros užuo
mazgų archeologai aptinka 
maždaug nuo II-III šimtmečių 
(A. Luchtanas). Ši išvada gra
žiai derinasi su kalbininkų kon
statuota labai sena slaviško 
Lietuvos pavadinimo Litva kil
me. Šio pavadinimo balsis i ro
do vardą patekus į slavų kalbą 
dar tuomet, kada slavai tebe
turėjo dvibalsį ei arba, galbūt, 
tai atsitiko dvibalsio vienabal- 
sėjimo epochoje. Taigi žodžio 
Lietuva (tarto *Leituva> 
*L-tuva) būta jau prieš latvių 
protėvių atsiskyrimą.

Labai svarbu nustatyti, ku
rioje teritorijoje buvo išplitusi 

toji archeologinė kultūra, kuri 
davė pradžią lietuvių tautai. 
Vakaruose jos ribos maždaug 
aiškios: siekė kuršius, šiauriau
— žiemgalius, o pietvakariuose
— prūsus bei jotvingius (pla
čiau žr. pav. 6). Ribos su šiomis 
baltų gentimis nustatomos 
daugiausia pasinaudojant įvai
rių vietovardžių, daugiausia 
gyvenviečių pavadinimų ir gi
miniškų gentinių kalbų liekanų 
studijomis. Tai padaryti nesun
ku, nes mes apie tas kalbas šį 
bei tą žinome. Kalbininkų išva
das iš esmės patvirtina arche
ologai.

T
ačiau nustatyti pralietu
viškos kultūros rytinę 
ribą yra daug sunkiau. 
Kalbos duomenų panaudoti 
neįmanoma, nes mes nieko 

nežinome apie toliau į rytus 
nuo lietuvių ploto buvusio baltų 
etnoso kalbos ypatybes. Tenka 
remtis vien archeologų duome
nimis. Bet ir archeologai tos te
ritorijos dar nėra gerai ištyrę, 
išskyrus vakarinę Gudijos (var
tojamas šis pavadinimas, nes 
Baltarusija — anachronizmas, 
žr. pav. 7) dalį arčiau Lietuvos, 
ypač Nemuno ir Neries aukš
tupių regioną.

Iš archeologinių dabar tu
rimų duomenų esame verčiami 
manyti, kad mums rūpima pra- 
lietuvių kultūra rytuose siekė 
liniją (iš šiaurės į pietus): Dys
na — Dokšicai — Aina (Haina) 
— Zaslavlis — Slobodka — 
Zietela — Vlakaviskas. Beje, 
maždaug iki šios linijos siekia 
ir masiškas pavadinimų su 
priesaga -išk- (kurią turėjo tik 
lietuvių kalba) paplitimas, nu
statytas Jan Safarewicz, nors 
pavienių pavadinimų su -išk- 
yra ir toliau į rytus. Pastaroji 
aplinkybė, taip pat anapus Sa- 
farevvicz linijos aptikti kiti lie
tuviams būdingi vietovardžiai 
ir istoriškai paliudytos galimai 
lietuvių gyventos vietovės 
(pvz., Obolcai prie Oršos, apie 
juos žr. pav. 8) rodo, kad toji 
pralietuviška kultūra greičiau
siai tęsėsi ir už minėtos linijos.

Kaip toli ji tęsėsi, turėtų paaiš
kėti archeologams gerai išty
rus tą kraštą. Dabar galima tik 
spėlioti.

Tie pralietuviai, kaip ir 
gyvenę šiapus minėtos linijos 
iki dabartinės lietuvių kalbos 
ploto ribos bei išlikusių lietu
viškų salų, anksti suslavėjo ir 
dabar jau vartoja gudų kalbą. 
Slavėjimo procesą labai pagrei
tino, iš esmės jį nulėmė rytų 

5 pav. Lietuvių etnoso pirmykštės teritorijos V a. spėjama rytinė 
riba.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

• Lietuvių kilmės mįslę įmenant

• Netekome mums labai reikalingo asmens

• Kaip gimė „Jadvygos šokis”

• Jadvygos Matulaitienės atminimui

• Atsisveikinant su Jadvyga Matulaitiene

slavų krikštas ir su juo susijęs 
slavų raštijos atsiradimas bei 
bizantinė kultūra. Nėra jokių 
duomenų, kad rytų krikščiony
bės platintojai anuomet būtų 
išvertę į lietuvių ar kitas baltų 
kalbas poterius ar kitokias 
maldas, kaip darė Vakarų mi
sionieriai. Rytų krikščionybės 
didelis vaidmuo suslavinant
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Tarptautiniam komunizmo teismui turime ką pasakyti
Apibendrintas po antikomunistinio 
kongreso ir tribunolo vykęs darbas

Europai ir pasauliui kaip niekada yra 

svarbu vėl atnaujinti viešą pilietinę diskusiją 

dėl komunistinės ideologijos bei padarytų 

nusikaltimų žmonijai ir žmoniškumui

Oflf|£ra rugsėjo 4 d. 
2uv/v/Ovyko Tarptautinė 
mokslinė konferencija „Vilnius 
2005”, skirta 2000 m. vykusio 
tarptautinio kongreso „Komu-' 
nizmo nusikaltimų įvertini
mas” ir visuomeninio Tribunolo 
penkerių metų sukakčiai pami
nėti. Konferencija sutapo su 
partizanų vado Juozo Luk
šos-Daumanto žūties diena. 
Antikomunistinio kongreso ir 
2005 m. rugpjūčio 4 d. konfer
encijos iniciatoriai ir organiza
toriai - Lietuvos laisvės kovų 
dalyvių, buvusių politinių kali
nių ir tremtinių bei partizanų 
visuomeninės organizacijos.

Konferencija vyko Vilniuje, 
Nacionaliniame dramos teatre. 
Konferencija pasiuntė atstovus 
padėti gėles komunistinio tero
ro aukų atminimo vietose. Pir
majame posėdyje pranešimus 
skaitė prof. Vytautas Landsber
gis, Europos Parlamento narys 
(„Komunizmo byla”), Jure Kne- 
zovič, Tarptautinės buvusių 
politinių kalinių ir komunizmo 
aukų asociacijos prezidentas iš 
Kroatijos (perskaitė Guenter 
Rudolph) („Tarptautinė bu
vusių politinių kalinių ir komu
nizmo aukų asociacija. Užda
viniai ir tikslai”); dr. Arvydas 
Anušauskas, Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro direktorius („Komu
nistinių režimų istorijos tyri
mai po Tarptautinio antikomu
nistinio kongreso „Vilnius 
2000”); Peteris Simsons, Sae- 
mos narys, Latvijos politiškai 
represuotųjų sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas („Pasiprie
šinimas ir kolaboravimas - pra
eities problemos arba ateities 
pasirinkimas”); Emanuelis Zin
geris, Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, Europos Tarybos 
Parlamentinės asamblėjos Kul
tūros paveldo pakomitečio pir
mininkas, Tarptautinės komisi
jos nacistinio ir sovietinio oku
pacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti pirminin
kas („Baltijos šalių sovietinės 
okupacijos suvokimas ES teisės 
aktuose”); Irina Ostrovskaja, 
Tarptautinės draugijos „Me
morialas” atstovė iš Rusijos 
(„Draugijos ‘Memorialas’ dar
bas. Šeimos archyvas, kaip al
ternatyvus šaltinis studijuojant 
politines represijas”); istorikas 
prof. Antanas Tyla („Sovie
tinės okupacijos indoktrinacijos 
tarpsniai”).

A
ntrajame posėdyje pra
nešimus skaitė: Vytau
tas Zabiela, Vilniaus 

Tribunolo pirmininkas („Pavė
luota didžiųjų atgaila”); Kiss 
Tarnas, Vengrijos politinių kali
nių sąjungos pirmininko pava
duotojas („2005 metų Tarptau
tinis antikomunistų kongresas 
Vilniuje”); Algirdas Navasaitis, 
Kazlų Rūdos K. Griniaus gim
nazijos moksleivis, konkurso 
dalyvis; Mart Nikius, Estijos 
parlamento narys („Estijos Bal
toji knyga apie komunizmo 
nusikaltimus”); Galina Buvina, 
Tarptautinės draugijos „Memo
rialas” atstovė iš Rusijos („Sta
lino represijos Maskvoje. Masi
nių laidojimų vietos”); Larisa 
Bondaruk, mokslinė bendra
darbė iš Ukrainos („Veikiantis 
ukrainietiškasis antikomuniz
mas: tradicijos ir dabartis”); 
Guenter Rudolph, Tarptautinės 
buvusių politinių kalinių ir 
komunizmo aukų asociacijos 
vykdomasis sekretorius iš Vo
kietijos („Komunistinės prie
vartinės sistemos Vokietijoje 
tyrimas ir įvertinimas”).

T
rečiajame posėdyje pra
nešimus perskaitė Vilius 
Bražėnas, politologas, 
publicistas („Nuernberg I su
jaukė pasaulį”); Roman Kru- 

cyk, Ukrainos „Memorialo” Ki
jevo skyriaus pirmininkas („Ko
munistinė inkvizicija Ukraino
je”); Zita Sličytė, Vilniaus tri
bunolo vyriausioji kaltintoja 
(„Teroristai ir komunistai - 
subjektyviosios nusikaltimų 
pusės ypatumai”); prof. Ona 
Voverienė („Tarptautinis ko
munizmo teismas - kelias į 
teisingumo atkūrimą Europo
je”); dr. Povilas Jakučionis, LR 
Seimo narys, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas („Sovietinės oku
pacijos pasekmių panaikinimo 
procesas LR teisės aktuose”).

Konferencijai pranešimus 
taip pat atsiuntė Feliks Kra- 
savin iš Izraelio, Detlef W. 
Stein iš Vokietijos, Heino Noor 
iš Estijos. Po pranešimų vyko 
diskusijos, priimtos rezoliuci
jos.

Konferencijoje išplatintame 
informaciniame pranešime bu
vo prisiminta, kad 2000 m. 
Vilniuje vykusiame Kongrese 

dalyvavo atstovai iš 24 pasau
lio šalių ir pateikė duomenis 
apie jų šalyse įvykdytus komu
nizmo nusikaltimus, perskaitė 
53 pranešimus, kaltinančius 
komunizmo doktriną ir politi
ką. Tribunolo proceso metu vi
suomeniniai kaltintojai iš 15 
šalių pateikė dokumentinę 
medžiagą, leidinius, nuotrau
kas, vaizdo ir garso įrašus, ap-' 
klausė liudininkus, kurie pa
tvirtino, kad komunistinė ide
ologija yra žalinga žmonijai, 
gimdo totalitarinius režimus 
ir sėja mirtį. Galiausiai buvo 
paskelbtas nuosprendis, ko
munizmas pasmerktas ir nu
teistas.

T
ąkart Vilniuje pasauliui 
buvo atskleisti žiauriau
si komunistinių režimų 
nusikaltimai žmonijai,, pa

skelbta, kad pasaulyje jie nu
sinešė apie 100 milijonų gyvy
bių. Specialistų vertinimu Lie
tuvoje per dvi sovietines oku
pacijas nukentėjo apie 800,000 
jos gyventojų.

Kongresą ir Tribunolą vai
nikavo keletas išleistų knygų: 
Vilniaus Tribunolo nuospren
dis, Antikomunistinis kongre
sas ir Tribunolo procesas (900 
psl.), sukurtas filmas „Įteisin
tas blogis”. Šie renginiai turėjo 
didžiulio atgarsio pasaulio ži
niasklaidoje ir sukėlė nemažą 
diskusijų pasaulio visuomenė
se.

Remiantis Tribunolo išva
domis dešiniosios Europos Są
jungos jėgos, daugeliui poko
munistinio lagerio šalių tapus 
ES narėmis, dabar remiasi for
muodamos savo užsienio poli
tiką, tačiau įvairių šalių su

pratimas, kas buvo ir yra ko
munizmas, dar nėra galutinai 
susiformavęs. Vakarų Europos 
šalių piliečiai vis dar žino per 
mažai.

„Europai ir pasauliui kaip 
niekada yra svarbu vėl atnau
jinti viešą pilietinę diskusiją 
dėl komunistinės ideologijos 
bei padarytų nusikaltimų žmo
nijai ir žmoniškumui, dėl šios 
ideologijos atgaivinimo grės
mės. Tikimasi ir šios konferen
cijos pranešimus išleisti atski
ra knyga ir išversti ją į užsie
nio kalbas,” - sakoma infor
maciniame pranešime.

Konferencijos Vilniuje me
tu aptarta, kas per penkerius 
metus nuo minėto antikomu
nistinio kongreso nuveikta, pa

Nuernberg I 
sujaukė pasaulį

VILIUS BRAŽĖNAS

C* m. Nuernberg mieste, Vokietijoje, 
-L cz x O vykęs tarptautinis teismas nebuvo 
pavadintas „Pirmuoju Nuernberg teismu” ar 
„Nuernberg I”. Pirmuoju jį vadina gyvomis 
išlikusios komunizmo aukos, skausmingai skelb
damos būtinumą sušaukti Nuernberg II, bent 
elementariam teisingumui pasaulyje atstatyti. 
Nuernberg I sujaukė pasaulį, šlykščiausiu ir aki
vaizdžiu būdu išniekindamas pagrindiniuš 
teisingumo principus. Jame buvo išaukštintas 
dvigubo standarto taikymas dviems, Antrąjį 
pasaulinį karą pradėjusiems, suokalbininkams. 
Jie abu karo metu, o vienas jų ir po karo, vykdė 
didžiulius nusikaltimus prieš žmogų, prieš tau
tas, ir net ruošėsi tai įvykdyti prieš visą žmoniją, 
primetus globalinę galią per visą pasaulinę vy
riausybę. Buvo rimto pagrindo bijoti komunistų 
užmojo per komintemą sukurti pasaulinę dik
tatūrą. Tų tikslų neslėpė nė vienas SSRS 
gensekas, pradedant Lenin ir baigiant Gorba- 
čiov. Tarp žymiausių žmonių, bandančių įspėti 
apie visapasaulinės valdžios siekius, buvo dabar
tinio popiežiaus Benedikto XVI pirmtakas Bene
diktas XV. Jau 1920 m. jis sakė: „Planuojamos 
pasaulinės vyriausybės ilgisi visi blogiausi ir 
iškrypėliški elementai. Tokia valstybė panaikin
tų visokį lojalumą tautai. Joje jokiu būdu nebūtų 
pripažintas autoritetas tėvo jo vaikams ar Dievo 
- žmonijos bendrijai. Jeigu tos idėjos būtų pri
taikytos praktikoje, tai neišvengiamai sektų dar 
negirdėtas teroras”. Sovietinį terorą patyrusieji 
supranta, koks būtų „pasaulinis sovietas”. Net 
jei pasaulį „susovietintų” Vakarai.

Remdamasis visa eile tokių autoritetų, esu 
rašęs kad „tokioje pasaulinėje santvarkoje gerai 
jaustųsi tik Gestapo ir NKVD-KGB tipo elemen
tai”. Tai patvirtino pateiktais faktais ir gyvų 
liudytojų iš 23-jų tautų paliudijimais perpildy
tas 2000 metų Vilniaus Komunizmo nusikalti
mams įvertinti kongresas ir jo įsteigtas Tarptau
tinis tribunolas. Komunizmo aukas ypač įskau
dina tai, kad Nuernberg I teisme teisėjų togas 
dėvėjo nusikaltusiųjų kariniais nusikaltimais ir 
genocidu atstovai. Šalia D. Britanijos, Prancū
zijos ir JAV teisėjų, už teisėjų stalo sėdėjo ir sovi
etiniai teisėjai: gen. mjr. N. T. Nikičenko ir jo 
antrininkas mjr. A. F. Volčkov.

Lietuvių enciklopedijoje XX tome nurodoma, 
kokiomis nusikaltimų grupėmis buvo kaltinami 
nacinio Reicho teisiamieji:

1. bendras planas arba konspiracija padaryti 
karinius nusikaltimus;

2. nusikaltimai taikai, būtent agresinio karo

planavimas, paruošimas ir pravedimas;
3. nusikaltimai karo nuostatoms, būtėnt 

karo įstatų ir taisyklių laužymas (pvz., belaisvių 
žudymas ir t.t.);

4. nusikaltimai žmoniškumui (pvz., pavergtų 
tautų žudymas ir kt.)

Teisėjo togas dėvėjo Nuernberg I teisme 
visais, bent jau tų keturių grupių, nusikaltimais 
nusikaltusios, tą karą pradėti su teisiamaisiais 
susimokiusios valstybės atstovai. Įsidėmėtina, 
kad teisiamųjų suole sėdėjo Ribbentrop, tačiau 
ten nebuvo Molotov. Visa tai apvertė aukštyn 
kojom teisingumą ponuernberginiame pasaulyje.

T
ačiau žinių apie sovietines okupacijas ir 
komunizmo kruviną tikrovę labai stigo 
okupacinių metų laisvajame pasaulyje. 
Stokojo įspėjimų apie komunizmo kėslus ir jų 
pavojų dar laisvam pasauliui. JAV veikė net 

keletas antikomunistinių, konkrečiai - antiso- 
vietinių, čiagimių piliečių organizacijų. Jos, savo 
laisvei užtikrinti, siekė JAV politikos pakeitimo į 
tokią, kuri, sustabdant visokią paramą Sovietų 
sąjungai leistų jai sugriūti. Tai savaime būtų ir 
pavergtųjų tautų išvadavimas. Įvairių tautybių 
ateiviai laisvajame pasaulyje susibūrę savo 
tarpe, padedant vietiniams dešiniesiems, būtų 
galėję suruošti tarptautinius visuomeninius 
Nuernberg II teismus Amerikoje, Kanadoje ir 
Australijoje. JAV, Pennsylvania valstijoje, yra 
net miestelis „Nuerenberg” vardu.

Laimei, Lietuvoje prieš 5 metus tremtinių, 
partizanų, rezistentų vadovų tarpe atsirado drą
suolių užsimoti suruošti Vilniuje tokį kongresą ir 
tribunolą. Atsirado ir pasiryžėlių tą užmojį 
pasigėrėtinai įvykdyti. Užsieniuose gal vien pa- 
baltiečiai būtų galėję tai padaryti. Dabar, 
pavyzdžiui, jie pagirtinai ėjo į plačią visuomenę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos priėmimo į NATO 
kampanijos metu.

Šiuo metu visiems kovotojams už laisvę ir 
tiesą galima naudotis prieš 5 metus surinkta 
komunizmo nusikaltimų medžiaga. Ji pateikia
ma pasauliui 1,000 puslapių knygoje Antico- 
munist congress and tribūnai proceedings. Tai 
yra tiesos ginklas ir paminklas komunizmo pa
vergtųjų žmonių kančioms bei kovoms. Turėtu
me veikti, kaip JAV Kongresas, - apie komuniz
mo nusikaltimus tylą nutrauktų ir daugelis kitų 
vyriausybių ir parlamentų, įskaitant ir Europą 
nudvasinti bandantis ES parlamentas. Lietuviš
ka tos knygos laida neturėtų būti nukišta į bib
liotekų užkampius, o parodomas, ypač mokyklų
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sitarta, kokia kryptimi toliau 
vystyti savo veiklą. Į konferen
ciją buvo susirinkę bendro liki
mo žmonės iš Rytų ir Vidurio 
Europos šalių, nukentėjusių 
nuo komunistinių režimų, pa
sidalino tyrinėjimų duome
nimis, kaip sekasi tvarkytis su 
šių režimų nusikaltimų pasek
mėmis, kokios perspektyvos 
komunizmą pagaliau, kaip ir 
derėtų, sulyginti su nacizmu. 
Juk nacizmas po II Pasaulinio 
karo Nuernberg sulaukė tikro 
tarptautinio teismo.

D
idžiausias konferenci
jos organizatorių siekis 
- surengti tarptautinį 
teismą komunizmui. Deja, ko
munistinė ideologija pusę am

žiaus trukusios propagandos ir 
melo pagalba yra stipriai už
teršusi ir sujaukusi pokomu
nistinių šalių piliečių sąmonę 
ir turi stiprų politinių jėgų pa
laikymą, o jaunosios kartos jau 
mažai ir težino, kuo tas komu
nizmas yra blogas, daugelis 
turbūt nei susimąstė, nei rado 
laiko pasigilinti apie komunis
tinių režimų padarytų nusi
kaltimų mastą. Nukentėjusieji 
nuo šio režimo laiko savo pa
reiga dar ir dar kartą apie tai 
kalbėti bei siekti teisinio įver
tinimo.

Drauge spausdinama kele
tas tarptautinėje konferencijo
je „Vilnius 2005” lietuviškai 
skaitytų pranešimų.

Draugo inform.
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Tarptautiniam komunizmo teismui turime ką pasakyti
Tęsinys iš Nr. 34 (09.17d.)

Tarptautinis komunizmo teismas — 
kelias į teisingumo atkūrimą Europoje

ONA VOVERIENĖ

P
raūžus šešiasdešimčiai 
metų po Antrojo pasauli
nio karo iki šiol pasaulis 
tebeskaičiuoja savo aukas ir 
praradimus. Tiesa, jau suskai

čiuotos aukos ir praradimai, 
patirti dėl fašistinės ir nacis
tinės ideologijos bei jų sukelto 
II pasaulinio karo. Nuembergo 
teismas nubaudė karo nusi
kaltėlius ir atkūrė teisingumą. 
Nacistiniai nusikaltėliai iki šiol 
vis dar ieškomi ir teisiami. Ta
čiau ne mažesnis nusikaltėlis 
— rusiškasis komunizmas ir 
komunistų partija, kaip repre
sinė struktūra, išžudžiusi oku
puotose šalyse per 110 mln. 
žmonių (Stephane Courtois ir 
kt. Juodoji komunizmo knyga. 
Paris, 1997 m., p. 14; rusų kal
ba; Cit. Antikomunistinis kon
gresas ir Tribunolo procesas.
N., 2002, p. 915), iki šiol ne
teisiami, nesmerkiami ir vaikš
to pakėlę galvas, kaip pasaulio 
teisuoliai.

, Kodėl taip yra? Ir kodėl 
taip atsitinka?

Viena priežasčių yra ta, 
kad pasaulį ir žmonių sąmonę 
valdo mitai bei nusistovėjusios 
negriaunamos paradigmos. 
Vienas tų mitų, pavergęs žmo
nių sąmonę dar nuo Cezario 
laikų, kad nugalėtojų niekas 
neteisia. Todėl pasaulis ir ne
teisia komunizmo. Jau 50 m. po 
komunistų partijos padarytų ir 
iki šiol daromų šiurpių nusikal
timų. Todėl komunistų daro
mos piktadarybės plinta pasau
lyje, kaip beprotybės epidemija, 
ir juo toliau, tuo daugiau gerbė
jų islamo šalyse randa komu
nizmo idėjos. Jos neša pasau
liui nužmogėjimą, šimtus tūks
tančių mirčių, neapykantą, 
smurtą, maištus, agresiją ir 
sunaikinimą. Komunizmo 
šmėkla jau klaidžioja ne tik 
Europoje, bet ir visuose žemy
nuose. Vilnietis Sigitas Rudze
vičius, įvairių Europos ir Ame
rikos universitetų vizituojantis 
profesorius, Tarptautinės glo- 
balistikos komisijos narys, Ro
mos klubo narys, kartu su Ru
sijos akademiniais disidentais 

Vienas tų mitų, pavergęs 
žmonių sąmonę dar nuo 

Cezario laikų, kad nugalėtojų 
niekas neteisia. Todėl pasaulis 

ir neteisia komunizmo.
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Kelias į teisingumo atkūrimą Europoje
• Komunistinių režimų istorijos tyrimai • REQUIEM • 

Netiesa, kad viskas praeina • Koršunovas ir Černiauskaitės 
„Sliding Luche" • Noras būti poetiškai pamišusiam

teistas 8 metams, patyręs so
vietinius gulagus, puikiai iš
manantis komunizmo bei anti
komunizmo teoriją ir praktiką, 
į žurnalisto Vaidoto Žuko klau
simą, kas organizavo teroristų 
ataką rugsėjo 11-ąją Ameriko
je, atsakė, kad tą baisiausią po
litinio teroro aktą įvykdė tero
ristinis internacionalas. (Žukas 
V. „Dvidešimt kreivų peilių 
prieš globalizacijąV/RespuMi- 
ka. 2001, rūgs. 19, p. 18).

Prof. Sigito Rudzevičiaus 
nuomone, pasaulyje yra tik 
vienas internacionalas — socia
listinis. Antiglobalistinis inter
nacionalas, įkurtas 2001 m. 
pradžioje Rio de Janeiro, tai 
patvirtino ir įrodė, kad nėra 
civilizacijų konflikto — islamo 
prieš krikščionis — tai tik so
cializmo teroro aktas prieš ka
pitalizmą bei „globalistikos šir
dį, finansinį jos variklį — New 
York Pasaulio prekybos centrą 
ir visą šią organizaciją” (Žukas, 
ten pat).

Kas galėtų komunizmą su
tramdyti? Tik Tiesa ir Teisin
gumas. Nes Tiesa yra galinges
nė už melą, o Teisingumas — 
už piktadarybę ir neteisingu
mą.

P
asaulis tą jau pradeda 
suprasti ir vaduotis iš 
mitų vergijos. Jau prade
da formuotis antikomunizmo 
teorija ir antikomunizmo ide

ologija. H. de Balzakas mėgda
vo sakyti, kad idėjas galima nu
ginkluoti tik kitomis idėjomis. 
Antikomunizmo teorija pasau
lyje spačiai formuojasi. Jau ir 
Visuotinėje lietuvių enciklope
dijoje atsirado sąvoka antiko
munizmas, o taip pat ir kitų 
sąvokų, kuriomis bandoma at
skleisti komunizmo esmę.

Antikomunizmas atsirado 
Europoje XIX a. dešimtmečiais 
kartu su komunizmo idėjų pli
timu. XX a. antikomunizmas 
tapo viena ir nacionalinių išsi
vaduojamųjų judėjimų atrama 
buvusio socialistinio lagerio 
valstybėms, pagrindine vieni
jančia jėga, kovojant su socia-

Kaunas-1989 Nuotr. R. Požerskio

Kas galėtų komunizmą sutramdyti? Tik Tiesa ir Teisingumas. 
Nes Tiesa yra galingesnė už melą, 

o Teisingumas — už piktadarybę ir neteisingumą.
listine sistema. Tačiau tose val
stybėse antikomunizmas netu
rėjo teorinių ir istorinių šaknų, 
o jo idėjos mus, gyvenančius Už 
geležinės uždangos, iš Vakarų 
nepasiekdavo. Todėl ilgus de
šimtmečius net trys kartos — 
nuo pat vaikų darželio, vėliau 
mokyklose ir universitetuose 
ugdytos, įtaigaujant, kad ko
munizmas yra gėris, beveik vi
sose socialistinio lagerio šalyse 
į valdžią susigrąžino komunis
tus, kurie dabar bando įtvirtin
ti amžiams komunistinius reži
mus atgavusiose nepriklauso
mybę valstybėse. Vyksta arši 
ideologinė kova už jaunimo pro
tus. Tik tiesa ir teisingumas ga

Vilnius-1991 Nuotr. Jono Kuprio

li juos įtikinti. Todėl dabar dva
sine plotme reikėtų dirbti 
dviem pagrindinėmis krypti
mis:

— plėtoti antikomunizmo 
teoriją, atkurti jo istoriją, tobu
linti jo tyrimų metodologiją;

— o praktinėje jo struktū
rinėje dalyje — inicijuoti Tarp
tautinį komunizmo teismą Eu
ropoje, pasmerkiant komuniz
mą, kaip nežmonišką ideologi
ją, ir komunistų partiją, kaip 
nusikalstamą represinę struk
tūrą, atsakingą už 110 mln. 
žmonių pasaulyje išžudymą. 
Tik taip bus atkurtas Teisin
gumas;

— abi pastangas ir komu

nizmo teorijoje, ir jo kelyje į 
Tarptautinį komunizmo teismą 
Europoje plačiai propaguoti 
mokyklose ir aukštojo mokslo 
sistemoje, skleisti jų naujoves 
ir patyrimą per visas įmano
mas žiniasklaidos priemones.

A
ntikomunizmo teorijoje 
kol kas dar nedaug pa
daryta. Žymiai daugiau 
nuveikta Vakaruose, bet ta in
formacija dar sunkiai mus pa

siekia. Kaip parodė antikomu- 
nisto publicisto Viliaus Bražėno 
tyrinėjimai, po Antrojo pasauli
nio karo antikomunizmo idėjos 
pirmiausia pradėjo viešai plisti 
JAV. Pirmas antikomunistas 

John Birch (1918-1945) — mi
sionierius Kinijoje, dirbęs ten 
nuo 1936 m., tuoj po Antrojo 
pas. karo kinų komunistų buvo 
žiauriai nužudytas. Tačiau jo 
idėjos rado atgarsį jo tėvynėje 
— Amerikoje. 1958 m. India- 
napolyje buvo įkurta antikomu- 
riistinė „John Birch” draugija. 
Jos įkūrėjas buvo John Welch. 
Tai organizacijai priklausė ir 
Vilius Bražėnas, dabar grįžęs į 
Lietuvą mums padėti įveikti 
komunizmą. Antikomunistinia
me judėjime Amerikoje akty
viai dalyvavo Patrick Bucha- 
nan, Thomas Joseph Lein, Bar
ry Goldwater, o JAV prez. Ro
nald Reagan pirmasis Sovietų 
Sąjungą įvardijo, kaip blogio 
imperiją, ir darė viską, kad ji 
greičiau žlugtų.

Prancūzijoje, Sorbonos uni
versiteto profesorė, daug metų 
studijavusi komunizmo teoriją 
ir istoriją Maskvoje, viena pir
mųjų stovietologių, atskleidė 
pasauliui komunistų partijos 
vaidmenį Sovietų Sąjungoje ir 
komunizmo esmę. 1993 m. Lie
tuvos spaudoje ji rašė: „Komu
nizmo laikais valstybės nebuvo, 
nes komunistų partija atliko 
valstybės funkcijas. Ir dabar, 
kai ta partija žlugo, neokomu- 
nistai, sumaniai pasinaudoda
mi liberalia terminologija, vi
sais įmanomais būdais sten
giasi stabdyti valstybės kūrimo 
darbą Lietuvoje. Tokia pozicija 
labai naudinga Maskvai” 
(Fransuaza Thom. „Tik valsty
bė gali įvesti teisinę tvar- 
ką”//Lietuvos aidas — 1993, 
rugpj. 15, p. 1,6). Tame pačia
me straipsnyje ji atskleidė ir 
komunizmo sąvokos esmę to
kiais žodžiais: „Jūsų visuome

nė serga. Pagrindinis šios ligos 
simptomas — totalinė neapy
kanta žmogui, panieka artimui. 
Visa tai eina iš komunizmo ide
ologuos, kuri jums buvo bruka
ma per prievartą visus tuos 50 
metų. Komunizmas yra neapy
kantos sistema. Juk svarbiau
sia komunisto užduotis — su
rasti priešą ir jį sunaikinti. Jūs 
sugriovėte Lietuvoje komu
nistinę sistemą, tačiau komu
nistinis mentalitetas gyvas, jo 
taip greitai nepakeisi. Išgelbėti 
šią degradavusią visuomenės 
dalį yra neįmanoma. Prikelti 
šiuos žmones, atgaivinti jų dva
sią nebėra vilties. Tiesiog rei
kia laukti, kol jie išmirs. Tai 
baisu” (ten pat).

T
okios pat nuomonės lai
kosi ir kitas prancūzų 
politologas T. Benzan- 
son, ir Europos demokratijoB 
instituto direktorė politologė 

Irena Lasota. Pradeda taip 
mąstyti ir Rusijos intelek
tualai. Rusijos rašytoja Zoja 
Krachmalnikova komunizmą 
vadina „sergančios rusų sielos 
padariniu”. Per 1917 m. revo- 
liucįją ir po jos išžudyta mili
jonai Rusijos žmonių. Žudymas 
tapo poreikiu. Žudymo mašina, 
užvesta Lenino ir jo bendražy
gių, Stalino laikais įgijo ma
kabrišką pobūdį. Kiekvienais 
metais nužudytųjų skaičius di
dėjo geometrine progresija. Re
voliucionieriai žudikai gimdė 
tokius pat vaikus. Pastarieji 
estafetę perdavę savo vaikams. 
Sovietų Sąjunga tapo didžiule 
kalėjimo zona žmonėms ir tau
toms. Jos vadovai, užuot demo
kratinio principo į žmogaus tei
sę gyventi, įtvirtino kitą prin
cipą — žmogaus teisę žudyti.

„Baisiausia, — teigia rašy
toja, — jog nuo pirmųjų komu
nistų partijos dienų jos vadai 
genialiai suprato, kad svar
biausia — sukurti ‘mąstymo 
modelį’, pateisinantį visus ko
munistų nusikaltimus, sukurti 
naują sąžinę, į jos pamatą de
dant smerdiakovišką logiką — 
viskas leidžiama, kas padeda 
partijai” (Krachmalnikova Z. 
„Mež narni krovavyj angel raz- 
de\enija”//Literaturnaja gožėta. 
- 1996, saus. 24, p. 3-4).

Šitas mąstymo modelis so
vietiniame gete tapo privalo
mas ne tik partįjos nariams, 
bet ir visai visuomenei. Galinga 
komunistinės propagandos ma
šina, šimtus kartų pranokstan
ti gebelsiškąją, ir jai pavaldus 
švietimas, mokslas, visa kultū
ros sistema pasiekė savo tikslą 
— žmonėms tarsi antroji oda 
„priaugo” naujas mąstymas ir 
naujoji „sąžinė”. Žinduolių kla
sifikacijoje atsirado naujas pa
daras — homo sovieticus. Ko
munizmas tapo religija, iš kri
kščioniškosios religijos išstū
musia jos turinį, cerkvę paver
tusią tik kulto apeigų atlikimo 
struktūra. Leninas ir Stalinas

Nukelta į 2 psl.
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XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos

SIMPOZIUMAS

Vytautas Landsbergis Leonidas Donskis Justas Vincas Paleckis Vygaudas Ušackas

Tai tiltas tarp žemynų (2)
Pradžia rugsėjo 3 d.

ęsiame pasakojimą apie XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziumo metu surengtą diskusiją tarp žymių Lie
tuvos ir JAV politikų, kuri vyko teletilto tarp Vilniaus ir Va
šingtono metu. Lietuvos politinei minčiai toje diskusijoje

atstovavo Europos parlamento nariai prof. Vytautas Landsbergis ir 
justas Vincas Paleckis, o JAV - šios valstybės Kongreso narys iš Miči
gano Tadeush McCotter ir žinomas Rytų Europos politikos analitikas 
Robert Nurick iš JAV. Vašingtone diskusijos dalyviams vadovavo Lie
tuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vygaudas Ušackas, o 
Vilniuje Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos insti
tuto direktorius prof. Leonidas Donskis.

GEDIMINAS ZEMLICKAS

Svarbiausia
- vertybių bendrumas

Pasak politikos analitiko Robert 
Nurick, Amerikoje gyvenantys lietu
viai pastaruosius kelerius metus 
labai aktyviai dalyvauja diskusijose 
dėl transatlantinės politikos dalykų. 
Tose diskusijose buvo išsakyta labai 
daug ir įvairių nuomonių, nes nepri
klausomos valstybės turi savo inte
resus, savo nuomones. Ir jokios čia 
konkurencijos nėra, - Kongreso na
rys čia pritarė V. Landsbergiui. JAV 
labai nedaug žmonių mėgina įver
tinti Lietuvos vaidmenį, lygindami, 
kad ir su Estija, Didžiąja Britanija 
ar Vokietija. Klausimas, pasak R. 
Nurick, dabar tik toks: ar įvairių 
valstybių interesai gali būti suderi
nami, kad atsirastų sąjungos? Įvai
rios šalys juk turi skirtingas pers

pektyvas. Dešimtmečius vykstan
čios diskusijos yra svarbios, o Lietu
vos vaidmuo transatlantiniuose san
tykiuose nebūtinai reiškia, kad Lie
tuva turi pritarti JAV kiekvienu 
klausimu. Svarbus yra vertybių ben
drumo klausimas. Lietuva, kaip val
stybė, nori užsitikrinti tam tikras 
vertybes ir labai svarbu, kad JAV ir 
Lietuvos santykiuose, pasak R. Nu
rick, tos pagrindinės vertybės būtų 
tos pačios.

Irako patirtis rodo, kad nesuta
rimai politikos klausimais su kai ku
riomis Europos Sąjungos valsty
bėmis, ypač su Vokietija ir Prancūzi
ja, pasireiškė gana bloga patirtimi.

Taigi nebūtina dėl visko sutarti, 
bet labai svarbu, kaip sugebame 
tuos nesutarimus išspręsti, kad pa
galiau galėtume rasti bendrą kelią. 
Pagaliau, anot R. Nurick, mes turi
me būti pasirengę tam tikriemsjie- 
sutarimams. Lietuva turi ne tik savo 

interesų, bet atsiduria ir kitų šalių 
interesų erdvėje, tad sunku tikėtis, 
kad visais klausimais ir ateityje 
būtų vieninga pozicija. Tai normalu, 
o svarbiausia - sugebėti išspręsti 
kylančius prieštaravimus. Siekiant 
tų pačių tikslų, Lietuvos vaidmuo 
politikos analitikui Rytų Europos 
klausimais R. Nurick atrodo labai 
svarbus. Jo teigimu, Lietuva suvai
dino labai reikšmingą vaidmenį, kai 
iškilo tam tikrų sunkumų tarp JAV 
ir kai kurių Europos Sąjungos vals
tybių.

Lietuva Europai 
įlieja sveiko proto

Anot JAV Kongreso nario T. 
McCotter, amerikiečiai į Baltijos 
valstybes žvelgia kaip į vieningą re
gioną. Amerikos žmonės visada 
norėjo, kad Estija, Latvija ir Lietuva 
būtų nepriklausomos. Kalbėdamas 
apie vienos šalies vadovavimą ir at
sakydamas prof. V. Landsbergiui T. 
McCotter priminė, kad reikia galvoti 
apie tai, ką realiai galima padaryti. 
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Simpoziumas—tai tiltas tarp žemynų (2) • Žvilgsnis į 
Lietuvos ir išeivijos aktualijas • Vilniaus pedagoginio 
universiteto 70-mečiui • Liucija—valia ir fantazija 

permainų laike

Lietuva savo veiklos rezultatais su
gebėjo įrodyti, kad yra svarbi tarp 
kitų šalių. Tai reikia sugebėti įver
tinti. Kaip ir kitų Rytų Europos val
stybių, Lietuvos vaidmuo suteikia 
sveiko proto Europos Sąjungos poli
tikai. Tai svarbu daugelio prasmių, 
nuo šiol Europos atsakomybė turėtų 
tapti didesnė, jos požiūris išmintin
gesnis, - tęsė mintį Kongreso narys.

Mat buvusi Vakarų Europa ir 
Rytų Europa turi kiek kitokį požiūrį. 
Vakarų Europoje niekada nebuvo 
komunizmo. Kai Hitleris pralaimėjo, 
buvusiai Vokietijos Federacinei Res
publikai nebuvo leista turėti ka
riuomenės, užtat ši šalis naudojasi 
JAV parama ir saugumo užtikrini
mu. Rytų bloko šalys turėjo visai ki
tą istorinę patirtį ir dabar turi ja pa
sidalyti, savo patirtį ir požiūrį at
skleisti Europos Sąjungai. Visa tai 
turėtų pažadinti Senojo žemyno ša
lis, kurios dabar užliūliuotos, nes 
susirūpinusios tik socialinėmis pro
gramomis.

Nukelta į 2 psl.
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52-ajam Santaros-Šviesos 
suvažiavimui pasibaigus

DALIA CIDZIKAITĖ 

DAIVA LITVINSKAITĖ

K
urie dažnai lankosi Lietu
voje, žino, jog jau ne pirmi 
metai Santaros-Šviesos 

suvažiavimai vyksta ir Lietuvoje. 
Algio Mickūno, kiekvienais metais 
dalyvaujančio tiek Lietuvos, tiek 
ir Lemonto Santarose-Šviesose, 
nuomone, Lietuvoje vykstanti 
Santara gali pasidžiaugti ne tik 
didele pranešimų įvairove, bet ir 
pačių pranešimų lygiu; pasak jo, 
„su tokiais pranešimais negėda 
būtų pasirodyti ir pasaulyje”. Kita 
vertus, Santara-Šviesa Lietuvoje 
atlieka dar vieną, labai svarbią 
funkciją: ji, Mickūno teigimu, yra 
bene viena patikimiausių intelek
tualinių organizacijų Lietuvoje. 
„Kadaise buvome Santaros ka
mienas, o dabar esame viena to 
kamieno šakų”, tačiau, pasak A. 
Mickūno, ne tik viena seniausių, 
bet ir storiausių to kamieno šakų. 
Nors Santara-Šviesa Lietuvoje tu
ri daugiau intelektualinio bei kū
rybinio pajėgumo, šių metų suva
žiavimas, vykęs Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, nenusi
leido nei pranešimų kiekybe, nei 
kokybe.

Santaros-Šviesos suvažiavimo dalyviai. Giedriaus Šiulniaus nuotr.

Nors Santara-Šviesa Lietuvoje turi daugiau 
intelektualinio bei kūrybinio pajėgumo, 

šių metų suvažiavimas, vykęs Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL, nenusileido nei pranešimų kiekybe, nei kokybe

Moters įvaizdis R. Gavelio kūryboje

P
o trumpo pasveikinimo žodžio, kurį jau ne 
pirmus metus tradiciškai tarė Horstas 
Žibąs, buvo pristatyti pirmosios šių metų 
Santaros-Šviesos dienos prelegentai: PLB Litua

nistikos katedros Illinois universitete Čikagoje 

magistrante Daiva Litvinskaitė ir vienas iš Aki
račių redakcinės kolegijos narių, Zenonas Reka
šius. Litvinskaitės pranešime, pavadintame „Me
dūza grasina Dzeusui: moteris Ričardo Gavelio 
kūryboje”, buvo ąnalizuojamas moters įvaizdis 
tiek ankstyvojoje, tiek ir vėlyvojoje Gavelio kūry
boje.

Pradėjusi nuo bendresnio pobūdžio pastabų 
apie Gavelio tekstus apskritai, prelegentė paste
bėjo, jog šio rašytojo kūryba yra naujo požiūrio 
ieškojimas ir lyčių diferencijavimo klausimas joje 
užima svarbią vietą. Tačiau, nors moteriai skiria
ma daug dėmesio, ji pati retai Gavelio kūriniuose 
prabyla; bet, jei prabyla — sugriauna patriarcha
to nustatytas ribas. Ankstyvojo Gavelio kūryboje 
moteris, pasak Litvinskaitės, įkūnija tradicišką 
patriarchato modelį. Pasitelkusi vieną Gavelio 
kūrinių, pranešėja teigė: ,ji veidrodis, jis — akis”.

Tokiuose tekstuose moters likimas formuoja
mas vyrų. Jurgio Kunčino pastebėjimu, čia daug 

falocentrizmo iliustracijų, galbūt todėl Gavelis 
nuo pat pradžių imtas vadinti antifeministu. Ta
čiau ilgainiui Gavelio vertinimo objektas keitėsi. 
Kad būtų pastebėtos vyrų, moterys jo kūriniuose 
tampa seksualios, jos yra protingos, bet tuo pat 
metu ir grėsmingos. Ypač svarbi tampa fiziologi
ja: moteris vertinama pagal tai, kaip ji atrodo. 
Gavelio tekstuose moterys pastebimai gyvuliškė- 
ja, gyvuliškėja ir pats santykis tarp vyrų bei mo
terų. Jomis bjaurimasi. Litvinskaitės nuomone, 
toks požiūris į moterį gali būti iš dalies aiškina
mas socialistinio realizmo lietuvių literatūroje do
minavimu ar bent jau bandymu dominuoti, ir toks 
Gavelio moters įvaizdis buvo vienas iš pasiprieši
nimo sovietinio realizmo literatūroje reikalavi
mams būdų. Seksas, anot pranešėjos, Sovietų 
Sąjungoje neegzistavo, vyrų ir moterų lygybė, viso 
labo, tebuvo pseudolygybė, todėl Gavelio tekstai 
ne tik neigia sovietinę „realybę”, bet ir ją demas
kuoja bei prieš ją sukyla. Kita vertus, jeigu į Ga
velio tekstus būtų pažiūrėta iš postkolonijinio taš
ko, jo moteris iškyla kaip išnaadojamojojo, pačios 
Lietuvos simbolis — savo pranešimą baigė Lit
vinskaitė.

Piliečiai savi — valstybė svetima

Z
enono Rekašiaus paskaita — „Tarp Šekspy
ro ir Petkevičiaus: Lietuva — 15-ieji neprik
lausomybės metai” — buvo palydėta dar 
dviejų paantraščių, taikytinų šiandieninei Lietu

vai nusakyti. Pasak pranešėjo, dauguma lietuvių, 
paprašytų apibūdinti savo valstybę, pasitelktų 
rašytojo Petkevičians knygos pavadinimą Dur
nių laivas; na, o jei tai pernelyg rėžia ausis, toliau 
šmaikštavo Rekašius, galima prisiminti ir
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52-ajam Santaros-Šviesos 

suvažiavimui pasibaigus • Akmens ir 

medžio draugijoje • Vytauto V. 

Landsbergio eilėraščiai • Petronėlės 

Gerlikienės pasaulis



M. K. Čiu 
ir pasaulis

Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu 2005

KAROLIS RIMTAUTAS
KAŠPONIS

V
ienas aktyviausių muzikos 
renginių organizatorių - 
Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas, įkurtas 1992 m., 

telkiantis lėšas ir teikiantis paramą 
menininkams - kasmet koordinuoja 
ir įgyvendina apie dešimt projektų. 
Tai menų festivaliai „Druskininkų 
vasara su M. K. Čiurlioniu”, „Sugrį
žimai” (skirti lietuvių menininkų 
užsienyje veiklai Lietuvoje), muzi
kiniai projektai „Alma Mater Mu- 
sicalis”, „Beauštanti aušrelė”, „Visa
gino pavasaris”, „Jaunųjų talentų 
globa” ir kiti, apimantys daugelį 
Lietuvos miestų bei miestelių. Menų 
festivaliuose, be muzikinių progra
mų, organizuojamos parodos, kon
kursai, literatūriniai vakarai, meis
triškumo kursai.

Trečiasis tarptautinis menų fes
tivalis „Druskininkų vasara su M. 
K Čiurlioniu 2005” vyko birželio 
5-rugsėjo 23 d. Šio ir ankstesniųjų 
festivalių (2003 ir 2004 m.) pagrin
dinę, didžiąją dalį sudarė koncertai, 
kuriuos rengė Lietuvos ir užsienio 
atlikėjai. Festivalyje išlaikyta savita
struktūra: sekmadieniais Druski
ninkų bažnyčioje, kartą per mėnesį 
Senosios Varėnos bažnyčioje vyko 
vargonų, chorų bei įvairių ansam
blių koncertai. Druskininkų sana
torijų salėse, M. K. Čiurlionio me
morialiniame muziejuje ir muzikos 
mokykloje, kitose vietose vyko so
listų bei ansamblių koncertai. Drus
kininkų miesto muziejuose, V. K. 
Jonyno galerijoje, Viešojoje bib
liotekoje vyko parodos, literatūriniai 
vakarai, susitikimai, buvo rodomi 
filmai apie M. K. Čiurlionį.

„Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu 2005” dešimtą kartą 
pakvietė jaunuosius smuikininkus į 
meistriškumo kursus, kurie baigėsi 
smuiko muzikos švente. Koncertavo 
kursų kamerinis orkestras, vado
vaujamas Lauryno Vakario Lopo.

Festivalyje dalyvavo plačiai ži
nomi Lietuvos menininkai daininin
kai Eduardas Kaniava, Virgilijus 
Noreika, Vladimiras Prudnikovas, 
pianistė Birutė Vainiūnaitė, var
gonininkai Gediminas Kviklys, Ber
nardas Vasiliauskas, kompozitoriai 
Vytautas Barkauskas, Giedrius 
Kuprevičius, aktorės Virginija Ko- 
chanskytė, Gražina Urbonaitė ir 
daugelis kitų.

Koncertavo meno kolektyvai, 
kaip antai Čiurlionio kvartetas, for
tepijoninis trio „Musica camerata 
Baltica”, Valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis „Lietuva”, chorai „Vil
nius” ir „Jauna muzika”. Įspūdingi 
būvo koncertai - snsitikimai sū 
Marcinkonių, Zervynų ir Puvočių 
tradicinės (liaudies) muzikos atlikė
jais.

Ženklią vietą koncertinėse pro

gramose užėmė atlikėjai iš Užsienio 
šalių, - Leonid Dorfman iš Vokieti
jos, Tomona Miyazaki iš Japonijos, 
Alexander Panizza iš Argentinos ir 
kiti.

Daugelis tarptautinio menų fes
tivalio dalyvių ir svečių kulmina
ciniu renginio tašku vertina M. K 
Čiurlionio studijų savaitę.

M. K. Čiurlionio 

studijų savaitė

M
. K. Čiurlionio kūrybą, jo 
gyvenimą studijuoja dailė
tyrininkai, muzikologai, 
semiotikai, kultūrologai. Diserta

cijose, knygose, dešimtyse straips
nių atskleidžiamas kuris nors me
nininko kūrybos ar gyvenimo bruo
žas. Stebime didelę darbų įvairovę. 
Dešimtmetis po dešimtmečio jie kei
tėsi, gilėjant meno tyrimams, at
skleisdami vis naujus, dar neatpa
žintus, menininko kūrybos savitu
mus.

Pirmojoje M. K Čiurlionio stu
dijų savaitėje 2003 m. išsiskyrė šie 
darbai: Jono Bruverio „Gamta M. K. 
Čiurlionio kūryboje”, Vytauto

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

M. K. Čiurlionis - reta, unikali lietuvių 
meninė individualybė, pasitaikanti kartą 

per kelis šimtmečius

Landsbergio „M. K Čiurlionio vai
kystės Lietuvą”, Rasos Andriušy- 
tės-Žukienės „Romantinė vaizduo
tės stichija M. K. Čiurlionio kūrybo

je”, Leonido Melniko „Ekologija ir 
muzika”, Dariaus Kučinsko apžval
ginis pranešimas apie M. K. Čiur
lionio muzikos fondo tyrimus 
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M. K. Čiurlionis ir pasaulis • M. K. Čiurlionis • 
M. K. Čiurlionio žodis • Apie naująjį Arūno Matelio 

filmą • V. V. Landsbergio eilėraštis 
• Sol. Pranė Radzevičiūtė

1990-2002 metais Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 
Kaune.

Antrojoje M K. Čiurlionio studi

jų savaitėje 2004 m. gerokai plėtėsi 
tyrimų ratas, žymią pranešėjų dalį
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Kur daina gyvuoja, arba pašnekesiai su

DAI NAVA
Sukurtas dar Vokietijoje, 

lietuvių išeivijos 
stovykloje, lietuvių meno 

ansamblis „Dainava" 
šiais metais švenčia 

savo 60 metų 
jubiliejų ir džiaugiasi 
pasiektais rezultatais.

O džiaugtu tikrai verta. Ne vien tik 
choristam* tr vadovui Dariui Poli- 
kairiui, bet ir klausytajam* Dažnai, 
net ir be plačios reklamos, j koncer
tu* susirenka vi* daugiau ir daugiau 
klausytoju Tad kuo gi ypatinga ta 
.Diųnava* ir po t v* dainmirčiai1 Ka 
jiem*, dainuojantiems nuo pamokų, 
darbų, šeimų laisvu laiku, reiškia 
daina0 Artėjant 2006-ųjų vasaros 
lietuvių išeivųo* dainų Šventei, kaip 
tik ir pakalbinome .Dainavos* va
dovų bei keleto choristų

Šeši prasmingi koncertai

T
ariau prieš kalbantis, reikėtų 
pasidžiaugti praėjusių metų 
sezonu - pnstačiusiu publikai 
net šeši* prasmingu* koncertu* 

Iškiliausi jų - keturi. -Dainava* at
liko kariniu* skambioje šimtametes 
šv. Kryžiau* bažnyčios erdvėje, o 
koncerte .Tavo rankose* Švč. Mer
gele* Maruos Gimimo parapijos baž
nyčioje - Lnundsen _Lux Acterna* 
(Amžinąjį šviesa) - buvo atliktas su 
24-ių narių orkestru. Pavasarį J>ai 
nava* kartu su kun. Valdu Aušra 
klausytojam* pateikė ir malonia 
naujiena - koncertų-apmųstymų. 
kviečiantį tikinčiuosius pasiruošti 
Velykų Didžiajai savaitei. Na, o 
prieš išsiskirdami vasaros atosto
gom*. dainavieriai dalyvavo Fausto 
Strolios muzikine* karybos popietė
je Lemonte. drauge su kitai* Čika
gos chorais.

Tad kokiomis mintimis šiandien 
gyvuoja nesenstanti -Dainava" ir
74 choristai? Kodėl juos visus it 
magnetas traukia j .Dainava"?

„Dainava” koncertu -a.

„Kiekvienas choristas yra ypatingas 
savo būdu. Kiekvienas kažką svarbaus 

ir mielo atneša į choro gretas".

.jaučiu, kad esu ten, 
kur man skirta būti"

E
nergingasis ansamblio vado
vas Darius Polikaitis muzika 
domėjosi nuo pat mažens, 
skatinamas savo tėvų Nors na 

inžinierius pagal specialybę, pagal 
pašaukimų Dariu* sakosi esųs 
chorvedys Pncš 16 metų pakvies
tas vadovauti -Dainavai’. Danus 
sutiko iš smalsumo, pamanęs, kad 
_bus įdomu*. Ir čia pat prisipažįsta: 
.Tačiau nežinojau, kad taip pamil
siu chorvedybos darbų!"

Dariui artimas George Solti 
(buvusio Čikagos simfoninio orke
stro dirigento) pasakymas J was 
bom to make mu«ic* (esu gimęs kur
ti muzikų), kadangi jis didele dalimi 
muzikoje randa savo gyvenimo tik
slų. .‘Dainava* yra man nuostabi 
dovana. Jaučiu, kad esu ten, kur 
man skirta būti", - atvirauja 

Darius, šiandien jis ne tik yra 
-Dainavos*, bet ir .Dainavos’ an
samblio vyrų vieneto bei Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos vaikų choro 
.Vyturys" vadovas - kaip, beje, ir 
pastarojo įsteigėjas Darių .Dai
nava" patraukė tuo, jog nuo pat 
ansamblio gyvavimo pradžios ji sų- 
moningai siekė puoselėti lietuviškų 
tautinį menų.

Na, o kuo jam ypatingi daina
vieriai? .Kiekvienas choristas yra 
ypatingas savo badu. Kiekvienas 
kažkų svarbaus ir mielo atneša į 

—
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„Dainavos" ansamblis • Geteborgo įspūdžiai 

• Bostono kultūriniams subatvakariams-45

• Ar M.Katališkio kūryba yra graži?

choro gretas. Mane dainavieriai ste
bina savo draugiškumu ir nuoširdu
mu, ir taip pat savo entuziazmu (ar 
ne to entuziazmo dėka ir pasiekia
me tai, ko logiškai galvojant ‘mė
gėjų* choras negalėtų pasiekti? Dar 
mane nuolat stebina mūsų choristų 
veiklumas - daug kas atlieka ir 
begales kitų svarbių užduočių lietu
viškoje visuomenėje, ir ne tik lietu
viškoje", - pasakoja Darius. Kuo 
pasikeitė ..Dainava* per 16-ka jo 
vadovavimo metų? ..‘Dainava’ pa
mažu grįžo į teisingų pusiausvyrų 
choristų amžiaus atžvilgiu. Kai 
pradėjau vadovauti, amžiaus vidur
kis turbūt buvo 60 arba 65. O šian
dien mes turime labai plačių am
žiaus apimtį - jauniausiam choris-
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Mes - baltai

Gintaro dirbiniai iš Juodkarantės fondų. Baltic Amber. Vilnius. 2001.

Staiga išsigandau, kad galiu pamiršti savo seserį.

Kad ji liks man nepažįstama.

Aš tiek daug esu kalbėjęsis su svetimais žmonėmis, 

bet ar aš turėjau laiko pasikalbėti su savo seserimi?

(Imantas Zieduonis)

ALVYDAS BUTKUS

M
es vieni kitiems esam tokie 
patys, kokie yra švedai 
norvegams. Danai šve
dams. Olandai vokiečiams. Rusai 

baltarusiams. Estai suomiams. 
Skiriamės nuo jų visų tik tuo, kad 
daugiau brolių nebeturim. Baltų val
stybių pasaulyje irgi tik dvi: Lietuva 
ir Latvija.

Baltų kalbos ir kultūra yra uni
kalus pasaulio paveldas. Para
doksas, tačiau šį unikalumą geriau 
suvokia tie, kas mumis domisi, tik 
ne mes patys. Ne visada suvokiam, 
kad pasauliui mes įdomūs ne kaip 
anglakalbiai ar rusakalbiai, o būtent 
kaip baltai: su savo dviem valsty
binėm kalbom, su savo papročiais, 
dainomis gamt'1 architektūra.

Baltiškasis modelis. Ne skandi
naviškasis, ne slaviškasis ar vidurio 
Europos germanų, bet baltiškasis. 
Šis modelis ir baltiškoji savimonė 

mūsų jau išmėginta XIII a. kovose su 
vokiečiais. Tos kovos pareikalavo 
šiaurės baltų aukos ant Lietuvos val
stybingumo aukuro. Lietuvos valsty
bė atidavė skolą užtvara Livonijos 
tautų masiniam kolonizavimui ir 
asimiliacijai.

XX a. davė naują galimybę 
mums kalbėtis kaip baltams. Tokį 
prasidėjusį dialogą nutraukė II Pa
saulinis karas ir ilgalaikė okupacija. 
Mes nespėjom išmėginti baltiškosios 
dimensijos visose srityse. Iki šiol ji 
geriausiai reiškiasi filologijoje. Ta
čiau kalbininkų ar literatų bendra
vimas ribojosi profesiniais intere
sais, ir visuomenę pasiekia tik to 
bendravimo epizodai ar trumpalai
kiai atgarsiai. Pagaliau, juk 

visuomenė nesudaryta tik iš filologų 
ar apskritai humanitarų.

Baltai per menkai pažįsta vieni 
kitus. Nepaisant visų mūsų ligšioli
nių pastangų ir gražių kultūrinių 
projektų, visuomenė kaip gyveno, 
taip ir tebegyvena senais pravardžių 
stereotipais. Net bendraujama daž
niausiai trečiąja kalba - rusų arba 
anglų. Esame tiek susvetimėję, kad 
spaudoje arogantiškai džiūgaujam 
dėl brolių nesėkmių ir taip pat aro
gantiškai pavydim, jei jiems ima sek

Šis mūsų ėjimo į pasaulį būdas dar 
neišmėgintas. Pamėginkim eiti 
pabrėždami ne savo skirtumus, 

o bendras šaknis.
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Mes - baltai • Lietuvos ir Latvijos forumas
• Apdovanotas Jotvingių premija

• Baimė ir tvarusis dabar
• Eglė Perednytė Apie tylą

• Anatolijus Kairys Sonetų karalystėje

tis. Esame tiek susvetimėję, kad net 
TV programas iš Latvijos gaunam 
tokias, tarsi jos būtų parengtos 
Rusijoje ir skirtos Rusijos auditori
jai. Tą susvetimėjimą demonstruoja 
tiek politikai, tiek įvairūs pareigū
nai, tiek žiniasklaidininkai, iškelda
mi kaimyninės šalies trūkumus ir 
sąmoningai nutylėdami tai, kas ten 
yra gera ir iš ko būtų galima 
pasimokyti.

Nukelta į 2 psl.



Nl. Mažvydo bibliotekt.

H 7 1
UTERflTaR« MOKSLt

7 r
2005 LAPKRIČIO 5 d. Nr.216 (41)

J. Degutytės 
poezij a — 
įsijautimo 
poezija

Pasikalbėjimas su 
prof. Gražina M. Slavėniene, 

Janinos Degutytės poezijos 
vertėja į anglų kalbų.

—Kaip kilo mintis versti Ja
ninos Degutytės poeziją į anglų 
kalbą?

—Viskas įvyko spontaniškai, 
neplanuotai. Sovietmečiu Degutytė 
buvo mylima ne tik Lietuvoj, bet ir 
išeivijoj, turbūt neklysiu sakyda
ma, kad ji išeivijoje buvo populia

Gražina M. Slavėnienė

riausia Lietuvos poetė. Geriausiai 
žinoma buvo jos šviečianti, daininga 
ankstyvoji lyrika, kuri po pokarinio 
poezijos badmečio suskambėjo kaip 
tyras varpelis. Visus žavėjo jos mei
lė gimtajam kraštui, kuri kartojasi 
įvairiomis formomis, gamtovaiz
džiai, metaforos, gebėjimas išvengti 
oficialiai reikalaujamų deklaracijų. 
Jos poezijos fragmentai pasirody
davo išeivijos spaudos puslapiuose.

Ją autoritetingai mums pristatė 
Rimvydas Šilbajoris, anais laikais 
jaunas profesorius Ohio Statė uni
versitete ir bendradarbis naujame 
žurnale Literature: Books Abroad, 
kurį įsteigė estas Ivar Ivask, pats 
poetas ir profesorius. Žurnale buvo 
įdėtas atskiras pabaltiečių litera
tūros skyrius, kur būdavo paminimi 
nauji autoriai, naujos kryptys estų, 
latvių ir lietuvių prozoje bei poezijo
je. Šilbajoris iškėlė Degutytės mo
dernumą tuometiniame pilkame 
Lietuvos poezijos fone. Apie ją rašė 
visi išeivijos kritikai. Tarybinė kriti
ka ją klasifikavo, kaip gamtos poetę.

Ankstyvoji jos poezija buvo pa
kili, jautri, jausminga, graudi, dva
singa. Poetė ilgėjosi „tikro” gyveni-
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Jos tylus, ramus balsas buvo tautos 
sąžinė, kalbėjo už tuos, 

kurie neturėjo balso, 
jos žodžiais galima tikėti.
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Janina Degutytė

Harold Pinter
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Gyvenimo tikslas — siekti amžinųjų vertybių

Lapkričio 3 d. viena kūrybingiausių rašytojų, 
kultūros ir visuomenės veikėjų, Alė Rūta 
(Nakaitė) šventė savo 90-ąjį gimtadienį. 
Brandžią gyvenimo šventę ji pasitiko do

vanodama skaitytojams savo naują, ką tik spaustu
vėje gimusią knygą Taip ir praeina sekmadienis.

Tai lyrikos rinktinė, sudaryta ir 
iš seniau spaudoje paskelbtų, ir dar 
nespausdintų eilėraščių. Knygoje vi
somis spalvomis sužėri Alės Rūtos 
poetinis pasaulis. Šią knygą, kaip ir 
daugelį kitų, apipavidalino autorės 
dukra, Rasa Arbaitė.

Rašytojos kūrybinis derlius gau
sus — per trys dešimtys knygų, dau
giausia romanų. Knygos buvo spaus
dinamos Vokietijoje, Kanadoje, Ang
lijoje, Amerikoje, Lietuvoje. Savo kū
riniais ji yra pelniusi ne vieną pre
miją ir svarius įvertinimus: nepri
klausomoje Lietuvoje už vaidinimus, 
parašytus vaikams, buvo apdovano
ta žurnalo Žiburėlis premija; Ame
rikoje jos romanai Trumpa diena, 
Pirmieji svetur gavo dienraščio 
Draugo premiją; už romaną Mėlyno 
karvelėlio šviesa paskirta Šaulių są
jungos New York premija; už knygą 
Margo rašto keliu skirta laikraščio 
Darbininko premija.

„Visų mano knygų alfa ir omega 
— nostalgija. Gimtinė, kaimas, kur 
užaugau. Rytų Aukštaitijos kaimas, 
kuriame žmonės gal buvo ir skur
dūs, bet dažniausiai sveiki siela. Kur 
tikėjimas, darbo meilė, šventės ir sa
vi papročiai gaivino, guodė ir mus į 
gyvenimą vedė tiesiu keliu”, — rašo 
Alė Rūta.

Daugeliui skaitytojų pažįstama 
Alės Rūtos įdomi kūryba, bet retai 
kuris yra susipažinęs su rašytojos 
spalvingu ir turiningu gyvenimu. 
Alė Rūta noriai pasakoja apie savo 
kūrybą ir gyvenimą.

—Pabandykime atsukti Jūsų 
gyvenimo ratą 90 metų atgalios, 

„ Visų mano knygų alfa ir omega — 
nostalgija. Gimtinė, kaimas, kur 
užaugau. Rytų Aukštaitijos kaimas, 
kuriame žmonės gal buvo ir skurdūs, 
bet dažniausiai sveiki siela.
Kur tikėjimas, darbo meilė, šventės ir 
savi papročiai gaivino, guodė 
ir mus į gyvenimą vedė tiesiu keliu".

ką mes išvystumėme? Kur gimė
te, kas supo Jūsų vaikystę?

—Gimiau Sankt Peterburge. 
Metrikuose įrašas — Elena Viktori
ja Nakasov (Nakaitė). Tėvelis Jo
nas Nakas — ūkininkas, nenorėda
mas tarnauti vokiečių kariuome
nėje, kartu su žmona Emilija Sklė- 
riūte iš Kunigiškių, Svėdasų para
pijos, pasitraukė į Rusiją. Tėvelis 
buvo gabus kalboms, baigė tik tris 
skyrius mokykloje, bet gražiai rašė. 
Rusijoje gavo raštininko darbą fab
rike. Buvau jų pirmas kūdikis. 
Krikšto tėvas — mamos brolis Al
fonsas Šklėrius, tuomet buvęs Lie
tuvos savanoris, vėliau pulkininkas, 
o dar vėliau — miręs Sibire badu. 
Krikšto mama — tėvo sesuo Vero
nika Šmalstienė, kuri vėliau ir iš
kvietimus mums į Ameriką parūpi
no. Rusijoje gimė ir sesuo, kuri, su
sirgusi kokliušu, mirė Lietuvoje. 
Gyvenom Rudžių kaime — čia gimė 
trys broliai ir dar viena sesuo. Man 
vaikui didelį įspūdį darė senelis Cip- 
rijonas Šklėrius ir senelė Barbora. 
Senelis turėjo gražų balsą, giedojo 
Svėdasų bažnyčioje, draugavo su 
gretimo kaimo Tumais. Jų sūnus, 
jaunas kunigėlis, buvo mano ma
mutės krikšto tėvas. Vėliau mes su 
mamute jį Kaune lankydavom.

—Kas padėjo pirmąsias rai
des pažinti?

—Tėvelis buvo mano pirmasis 
mokytojas — kartu „skaitydavom” 
Šv. Magdalenos istoriją, Šventųjų 
gyvenimus, Ūkininko patarėją. Tė
velis rūpestingai rinko ir saugojo 
knygas, pagal anuos laikus turėjom 
nemažą biblioteką. Pradžios mokyk-

Sveikiname rašytoją, poetę Alę Rūtą 90-ojo gimtadienio proga, linkėdami daug 
dar kūrybingų, sveikų ir laimingų metų!

la buvo Kamajuose. Mokykloje jau 
gerai skaičiau ir noras skaityti buvo 
didelis. Po keturių skyrių išlėkiau į 
Rokiškio gimnaziją, kurią sėkmingai 
baigiau. Tėvelis norėjo, kad po ke
turių skyrių eičiau raštininkauti, 
nes buvo sunku išlaikyti penkis vai
kus, tačiau mamutės užsispyrimas 
nugalėjo. Ji norėjo, kad aš ir dar du 
broliai siektų mokslo. Gimnazijoje 
tapau ateitininke, veikėme net „ka
takombose”, kai vienas iš ministrų 
uždraudė ateitininkų veiklą. Rink
davomės Rokiškio bažnyčios rūsyje 
vakarais, slapčiomis.

—Kaip ir kada suvokėte, kad 
širdis linksta į literatūros pa
saulį?

—Labai mėgau skaityti, kartais 
per skaitymą ir pažymiai nukentė

davo. Pirmą rašinį „Kas yra meilė” 
rašiau gimnazijoje, bet taip ir neat
sakiau į šį klausimą... iki šių dienų. 
Vėliau ėmiau eiliuoti. Didelį įspūdį ir 
įtaką darė literatūros mokytojas, 
klasės auklėtojas Petras Rapkevi- 
čius. Žavėjausi ne tik jo dėstymu, bet 
ir asmenybe. Rašiau eiles į gimnazi
jos laikraštėlį. Auklėtojas vis drąsino 
ir ragino kurti. Gaila, kad jis jaunas 
mirė.

—Kas įkvėpė ir padėjo siekti 
mokslo aukštumų?

—Tik per mamutės ašaras ir pri
tarimą galėjau studijuoti. Motina 
man suteikė viską, ką turėjau gero.

Nukelta į 2 psl.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Alė Rūta • Poetinio Druskininkų rudens 
festivalis • Tomo Vendovo žodis

• Poezija: Tomas Venclovas ir Sonata Paliulytė • Laumės išmokė 
austi ir siūti • Janinos Degutytės knygos sutiktuvės
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Chirurgai

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.ceatortorSLrg8ryan<±ir00slhee#h.corTi

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142
(262) 948-6990

Chiropraktika ir 
manualinė terapija

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi- 
ropraktika.manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909

Kalbame lietuviškai Valandos susitarus.

Dn RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, gaMos skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų specaliastas 
6645 W. Stanley Avė 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708 - 484-1111

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 

CHropracdc & Rehab Orte

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

16547 W. 159 Street 
LockportJL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerklės 
ligos

f
 VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 

SUSAN T. LYON, M.D.

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St.

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 >.

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th St. Ste 200 

Lemom, IL 60439 
630-719-4799.

Priklauso Good Samaritan, Centrai DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Or. VILIUS MIKATTIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W. 143^ St Oriand Parfc. IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609

Stuburo ir skausmo ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 

www.illinoispain.com

Akių ligų specialistai

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. (773) 884-7960

Dr. ELIGIJUS LEL1S
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Vidaus ligos

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Ginekologija

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

NUSIKALSI - BŪSI PAŽYMĖTAS
VIKTORAS ĮAUTOKAS

Prieš kurį laiką rašiau apie elek
tronikos techniką, pritaikytą polici
jos poreikiams. Šiuo metu elektro
ninė technika labai keičiasi, pereina 
į skaitmeninę (digital) sistemą. 
Todėl būtų pravartu pažiūrėti, susi
pažinti, kaip šią naująją techniką 
panaudoja policija mūsų apsaugai.

Teko dalyvauti tyrimuose, kur 
buvo įvertinami Čikagos analoginiai 
ir skaitmeniniai rankiniai radijai. 
Bandymai vyko Michigan ežero ry
tinėje pusėje, Michigan valstijoje. 
Siųstuvai buvo įmontuoti Čikagoje. 
Automobiliu važiavome rytų pusėn, 
toliau nuo siųstuvo. Analoginio radi
jo signalas palaipsniui silpnėjo, o dar 
po kelių mylių visiškai nutilo. Bet 
skaitmeninio radijo signalas nesi
keitė. Dar pavažiavus kelias dešim
tis mylių, skaitmeninio radijo sig
nalas staiga dingo. Tyrimai parodė, 
kad skaitmeninė radijo sistema 
pranašesnė už analoginę. Skait
meninę galima pasiekti iš tolimesnio 
nuotolio, neš jo signalas nesilpnėja. 
Dėl šios priežasties daug ryšių sis
temų perėjo į skaitmeninę, nes ją 
galima keisti, programuoti pagal 
savo poreikius.

Dar kartą primenu, kad elek
tronikos technika sparčiu žingsniu 
lekia pirmyn. Policija, pasinaudo
dama šia pažanga, tai visa pritaikė 
kovai su nusikalstamumu. Elektro
nikos technika pagelbsti susekti 
nusikaltėlius, tuo pačiu užkertant 
kelią nusikalstamumui. Paminėsiu 
tris susekimo atvejus.

CLEAR sistema

Jau trejus metus Čikagos polici
ja naudoja CLEAR (Citizen Law 
Enforcement Analysis and Repor- 
ting) sistemą. Šiuo laikotarpiu 
Čikagoje nusikaltimai sumažėjo 16 
procentų, o valstybiniu mastu pa
didėjo 2 procentus. Tai įrodė, kad 
CLEAR sistema yra veiksminga, 
padedanti kovoti su įstatymus lau
žančiais nusižengėliais.

Illinois valstijos policija susi
domėjo Čikagos sistema ir pasiūlė 
susijungti su jų LEADS (Law En
forcement Agencies Data System) 
sistema, kurioje yra sukaupta pas
tarųjų 12 metų nusikaltėlių istorija 
— duomenys. Susijungė. Naują sis
temą pavadino I-CLEAR. Dabar ir 
Čikagos miestui, ir Illinois valstijai 
sumažėjo valdymo ir prižiūrėjimo iš
laidos.

Visi Illinois valstijos miestų poli
cijos departamentai gali, reikalui 
atsiradus, gauti iš I-CLEAR reika
lingą informaciją. Taip pat įmanoma 
pasiekti FBI ir kitų valstijų kompiu
terio duomenų bazę. Kiekvienas po
licininkas, turintis automobilyje 
nešiojamą (laptop) kompiuterį, radi
jo bangomis susijungia su I-CLEAR 
ir labai greitai gauna apie sulaikytą 
nusikaltėlį pageidaujamą informaci
ją. Jei šis žmogus dar nėra užre
gistruotas duomenų bazėje, tai tuoj 
pat įrašomas ir nuo šios minutės jau 
pažymėtas ateičiai kaip nusikaltėlis. 
Anksčiau gauti tokią informaciją 
užtrukdavo keletą dienų, o dabar 
gaunama per porą minučių.

Į I-CLEAR duomenų bazę kas
dien suplaukia 7,000 su viršum 
pasiteiravimų. Kompiuteriu sutei
kiama policininkui apie nusikaltėlį 
tokia informacija: vardas, pavardė, 
adresas, amžius, Ūgis, pravardė, 
plaukų bei akių spalva, tatuiruotės 
aprašymas ir kt.

Video kameros

Tai antra skaitmeninė technika. 
Videokameros naudojamos ban
kuose, parduotuvėse, fabrikuose, 
automobilių pastatymo aikštelėse, 
gatvėse. Šiose išvardintose vietose 
video kameros prižiūri aplinkos sau
gumą. Įrengtuose ekranuose (mo- 
nitors), specialiame kambaryje sar
gas mato kamerų vaizdus. Jis gali 
valdyti kameras: pasukti bet kuria 
kryptimi, padidinti vaizdo mastelį, 
žinoma, jei tam atsiranda reikalas.

Jau planuojama visas privačių 
bendrovių videokamerų sistemas 
sujungti su policijos centrais. Ben
drovės, turinčios videokamerų sis
temas, būtų prijungtos prie savojo 
miesto ar miestelio policijos centro. 
Tada policininkas greičiau atvyktų į 
bet kokį pareikalavimą. Pvz., jei į 
banką įsiveržia plėšikai, dispečeris 
savo ekrane mato viską, kas vyksta 
banko viduje, ir tuojau pat, viena 
akimirka pasiunčia visą tikslų 
vaizdą į patruliuojančio policininko 
automobilį. Policininkas, turintis 
nešiojamą ar kišeninį (note book) 
kompiuterį, mato visus plėšikus: kuo 
ginkluoti ir prieš akis turi visą 
banko vidaus išdėstymą. Vykdami į 
pagalbą, jau žino, kaip viskas ten 
atrodo ir sprendžia, kaip elgtis, kad 
butų lengviau suimti vagis. Be to, šie 
plėšikai būtų nufotografuoti, ypač jų 
veidai, ir čia pat įrašyti į kompiute
rio duomenų bazę.

Čia pateikiau tik vieną pavyzdį. 
Ateityje ši sistema bus pritaikyta bet 
kokiai, didelei ar mažai, bendrovei, 
parduotuvei. Vagims atsiras didelis 
rūpestis.

Fotoaparatai

Pastaruoju metu labai paplito 
skaitmeniniai fotoaparatai. Jais ne 
tik fotografuoja, bet ir pritaiko 
įvairiems poreikiams. Paminėsiu 
vieną atvejį, dar esantį bandymo 
stadijoje.

Žinome, kad po šeimos skyrybų, 
nepilnamečiai vaikai priskiriami 
motinos ar tėvo globai. Daug kartų 
girdėjome, kad motina ar tėvas 
prievarta ar apgavystės būdu paima, 
o kartais pavagia vaiką ir bando kuo 
greičiausiai dingti — dažnai išvyks
ta su savo grobiu gyventi į kitą val
stiją. Be abejo, apie vaiko laikiną 
globėją pranešama policijai, kuri jo 
nuotrauką įtraukia į centrinio kom
piuterio duomenų bazę. Kitų miestų 
policija, reikalui esant, ja irgi pasin
audoja.

Mokyklinio amžiaus vaikas val
džios įsakymu privalo lankyti mo
kyklą. Motina ar tėvas atveda vaiką 
į mokyklą užregistruoti. Prieš 
įeinant į registracijos kambarį, jam 
nežinant, nufotografuojamas skait
meniniu fotoaparatu pagrobėjo vei
das. Nuotrauka automatiškai nuke
liauja į centrinį policijos kompiuterį, 
kur jau anksčiau buvo užfiksuotas 
pagrobėjo atvaizdas. Kompiuteris, 
gavęs nuotrauką, tuojau pat palygi
na su paskelbta vaiko pagrobėjo nuo
trauka. Veidas atpažįstamas iš 28 
veido bruožų, nesikeičiančių per visą 
žmogaus gyvenimą. Jei atsiranda 
atitikmuo, kompiuteris duoda polici
jai signalą, kad surasta, kas ieško
ma. Pasiunčiamas į mokyklą poli
cininkas ištirti reikalą. Jei kompiu
teris neturi užregistruoto atitik
mens, tuojau pat jį išmeta iš savo 
duomenų bazės. Veido atpažinimo 
metodas yra daug greitesnis, negu 
pirštų antspaudų. Nukelta į 13 psl.

http://www.illinoispain.com
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23—čioji JAV LB Kultūros tarybos 

Premijų šventė ir koncertas

Per 22 metus yra susidariusi graži tradicija 
pažymėti iškilius mūsų kultūrininkus, juos 
pagerbti bei apdovanoti piniginėmis premi
jomis. JAV LB Kultūros taryba organizuoja 

Premijų šventes ir sudaro specialius komitetus lau
reatams atrinkti, o Lietuvių fondas skiria tūkstančių 
dolerių sumas.

Per tą dvidešimt dvejų metų laikotarpį buvo 
įteiktos premijos 109 laureatams. Per tą laiką daug 
kas pasikeitė, daug kultūrininkų - laureatų iškelia
vo Anapus, bet jų palikti pėdsakai jau įsirikiavo į iš
eivijos kultūrinio lobyno istoriją. Mes esame laimin
gi išeivijoje turėdami savus kūrėjus. Savųjų kūryba 
yra mūsų išeivijos tautinė gyvybė.

Premijuoti kultūrininkus yrą painus ir nedė
kingas darbas. LB Kultūros taryba su talkininkais 
sudarė gaires, kuriomis remiantis, parenkami laimė
tojai. Be to, yra atsižvelgiama ir į visuomenės atsiųs
tus siūlymus. LB Kultūros taryba kiekvienais metais 
sudaro vertinimo komisijas. Šiais metais premijų 
komisiją sudarė: muzikos premijai Faustas Strolia, 
žurnalisto - Danutė Bindokienė, dailės - Dalia Šle- 
nienė, teatro - Vitalija Sireikis, radijo - Algis Zapa- 
rackas, tautinių šokių mokytojos - Rasa Poskoči- 

mienė. Premijos buvo paskirtos taip: dailės - dail. 
Vytautui O. Virkau; radijo Kaziui Gogeliui; teat
ro Ilonai Čiapaitei; muzikos premija Antanui 
Skriduliui; žurnalisto Romualdui Kriaučiūnui; 
tautinių šokių mokytojos - Antaninai Bulotienei ir 
speciali LB Kultūros tarybos premija Pranui Zapo- 
liui, ilgamečiui Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės 
vadovui bei globėjui.

Nesame valstybė, o tik patriotinė Lietuvių Ben
druomenė, kurios nariai savo pasiaukojimu vykdo 
visus užmojus. Premijuotiems laureatams reikia 
skirti dėmesį, nes jų dėka išeivija lieka gyva, išlaiko 
istorinę atmintį bei tautinę kultūrą.

Šiais metais Premijų šventę pagerbs Lietuvos 
Respublikos Kultūros viceministras Faustas Latė
nas, kuris įteiks laureatams specialius žymenis. Po 
iškilmių Lietuvos Valstybinės operos solistas Arūnas 
Dingėlis atliks meninę programos dalį. Solistui 
akompanuos Manigirdas Motekaitis. Tikime, kad 
mūsų visuomenė atkreips dėmesį ir gausiai atsilan
kys į šią šventę.

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

Marija Remienė

Ž. Mikšio lino raižinys.Vytautas O. Virkau

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

2005 metų JAV LB Kultūros tarybos premijos • Visą energiją 
atiduodu dainavimui • Naujos knygos apie stresą pristatymas 

Vidinė kelionė j rudenį • Aukštumos kelia dvasią • Atrasti 
istoriniai muzikos kūriniai

Vytautas O. Virkau
Dailės premijos laureatas

Meno pasaulyje gerai žinomo dailininko
Vytauto Osvaldo Virkau kūrybą malonu 
prisiminti dabar, kai 2005-ųjų metų LB 

Kultūros tarybos Dailės premija skiriamajam už 
viso gyvenimo meno viziją. V. O Virkau kūry
binio darbo įvertinimas turi simbolinę prasmę, 
gražiai paminėtas jo 70 metų jubiliejaus proga, 
parodomis Lietuvoje. Vytautas O. Virkau, kaip 
niekas kitas, nutiesė kebą į savąją gimtinę, į tą 
kraštą, kur mažas berniukas pajuto stiprų po
traukį gamtos grožiui. Tai tapo menininko kūry
bos pagrindu — liejosi drobėje potėpiais, spal
vomis, grafikos lakštuose ryškėjo linija, žiedu, 
originaliai įsiteisino knygų puslapiuose ar spek
taklių dekoracijose, išlieka raiškiuose ekslibriu
ose.

Vytautas Osvaldas Virkau gimė 1930 m. ko
vo 1 d. Šiauliuose, gyve
no Repšių „palivarke”, 
Šiaulėnų valsčiuje. Jau 
nuo XV a. čia garsėja jo • 
bočių plačios giminės — 
Šemetų, Landsbergių, 
Bumevičių, Siijatavičių 
šeimos, apjungtos vienu 
— Gulbės herbu. Neiš

likę buvę dvarai, nugyventi gimtieji namai ir 
senelių Siijatavičių valdyto Pašušvio dvaro pa
stato, su didele biblioteka, kurią labai mėgo dai
lininkas, beveik neliko. Išliko tik kaštonų alėja, 
prosenelių amžinojo poilsio vietos senojoje Šiau
lėnų koplyčioje, Šemetų vyskupo ir bažnyčios 
įkūrėjo portretai zakristijoje, memorialinės len
tos, kur jie palaidoti. Išliko žemė ir V. O. Virkau 
ją susigrąžino: „Taip ir būtų likus dykuma”, 
paaiškino apie praeityje dirvonavusius laukus. 
Nuo Atgimimo pradžios užsimezgė nenutrūks
tantis ryšys su Šiaulėnų biblioteka. Vytautas 
baigė Sidarų (Gražvydų) pradžios mokyklą ir 
Radviliškio gimnazijos dvi klases. 1944 m. liepos 
13 d. su tėvais ir seserim išvažiavo iš Šiaulių 
geležinkelio stoties į Austriją. Vėliau apsigyveno 
Miunchene, kur 1949 m. baigė gimnaziją. Tų pa
čių metų liepos 13 d. su šeima emigravo į Čikagą. 
Čia jau nuo seno gyveno tėvo senelė, sesuo ir 
tetos.

V. O. Virkau vienas pirmųjų Amerikoje stu
dijavo meną — magistro laipsniu 1956 m. baigė 
tapybą Čikagos meno institute, vėliau Čikagos 
universitete humanitarinius mokslus. Kelis

Nukelta i 2 psl.
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Jubiliejinis Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje suvažiavimas 
VINCAS 

BARTUSEVIČIUS 

Dvidešimt penktasis 
Lietuvių kultūros 
instituto (LKI) su

važiavimas — mokslinė 
konferencija vyko 2005 m. 
spalio 21—23 d. Huetten-
felde, Romuvos pilaitės 
didžiojoje salėje. Paskai
tose ir diskusijose daly
vavo per 60 LKI narių ir 
svečių. Dvidešimt penki 
suvažiavimai, tai jau ma
žas jubiliejus, kuris buvo 
prisimintas kar tu su LKI 
gyvavimo dvidešimt penk
mečiu. 

Suvažiavimas prasi
dėjo penktadienio vakare. 
Jį sveikinimo žodžiu pra
dėjo LKI vedėjas dr. Vin
cas Bartusevičius. Jis pir
miausia pasveikino suva
žiavimo dalyvius, tarp jų 
Lietuvos Respublikos ambasadorių 
Vokietijoje Evaldą Ignatavičių, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento generalinį direktorių Antaną 
Petrauską, Vilniaus miesto savival
dybės Kultūros, švietimo ir sporto 

i K s c zen* Apdovanotieji Ga^oes 3 
Petrauskas, dr. Vilius Lenartas 
Čeginskas. 

, \--z r- u o p e i n u s 
Audrus Šmitas ;r 

LKI nariai s kairės): Arturas Hermanas, dr. Vincas Bartusevičius, TMID GD A. 
Petras Odinis. Dar buvo apdovanoti: dr. jonas Norkaitis ir Kajetonas Julijus 

Justą Paleckį, Darmstad t regiono 
„regierungs" prezidentą Gerold 
Dieke, Apskrities viršininko pava
duotoją Gotlieb Ohl, Lietuvos vo
kiečių bendruomenės p i rmin inką 
Hardy Mett . namų šeimininkus — 
Vokietijos LB pirmininką Antaną 

departamento direktorių Algimantą Šiugždini ir gimnazijos direktorių 
Šventicką, Europos parlamento narį Andrių Šmitą. 

Darbo apžvalga 

LKI vedėjas labai trumpai per
žvelgdamas LKI 25 metų 
veiklą nurodė, kad nepaisant 

platesnių užmojų, aplinkybės (jėgos 
ir pinigai) lėmė. kad instituto darbai 
telkėsi apie šešias sritis: 

1. Įkurtas ir sutvarkytas lietu-

ub'i icimio L :ctuv :u ku'fCjros : n t . i ; , ut r ' nuvažiavimo daivviai 

SIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE 
Lie tuv iu ku l tū ros ins t i tu tas • J ū r a t ė VVeiss ir 

L o r e t t a P e t r a i t i s • Los Angeles D r a m o s s a m b ū r i o 50 m e t u 
jub i l ie j ine knyga • Ei lėraščia i—Ginta V Remeik is • Muzikos barus 

paskaičius • Sale urnai t a p o ga le r i j a 

vių archyvas, kuris užtikrina, kad 
lietuvių buvimo Vokietijoje pėd
sakai nepranyks. 

2. | kur ta centrinė lituanistinė 
biblioteka, kurios kataloguotos kny
gos prieinamos visiems suinteresuo
t iems tiesiogiai elektroniniu būdu 
a r per vokiečių viešųjų bibliotekų 
tinklą. 

Kultūriniai mainai 
šiais laikais 

nevystomi tam, kad 
būtų suniveliuoti 

kultūros skirtumai, 
bet tam, kad vieni 

kitus pažintų, 
suprastų ir vertintų 

3. Rengiami suvažiavimai su 
moksline programa, kurie bando 
suvesti lietuvius išeivius, Lietuvos 
lietuvius ir Lietuvos kultūra besi
dominčius vokiškai kalbančius kita
taučius bendram pokalbiui, nuomo
nių pasikeitimui, su Lietuva suriš
tų klausimų nagrinėjimui. Plačiąja 
prasme tai yra įnašas į vokiečių — 
lietuvių kultūrinio — mokslinio ben
dradarbiavimo plėtojimą, kuris at
lieka ir tam tikrą švietėjišką funkci
j a 

Žvilgtelėjus į statistiką, matyti, 
kad 25 suvažiavimuose 94 referentai 
skaitė 136 paskaitas. Iš jų buvo 25 
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Šalkauskio gyvosios dvasios sąjūdis
PRAEITYJE JR ATEITYJE

PETRAS V. KISIELIUS, M.D.

Stasys Šalkauskis, nors ir nėra 
ateitininkįjos tėvas ar kūrėjas, 
dar tebėra ateitininkįjos isto
rijoje žinomiausias jos ideologas bei 

jos pagrindinės organizacinės struk
tūros architektas. Stasio Šalkauskio 
asmenybė svarbi ne tik ateitininki- 
jai, bet ir lietuvių tautos intelektua
linei bei kultūrinei praeičiai, kaip 
Lietuvos XX a. žymiausio katalikų 
intelektualų vadovo. Trejus metus 
prieš savo mirtį Šalkauskis pradėjo 
puoselėti jam pačiam visai naują ir 
nūdien ateitininkįjos primirštą, 
skirtingą tikėjimo išpažinimo bei 
religinės veiklos sampratą, kurią jis 
pavadino „Gyvosios Dvasios Sąjū
džiu”. Šalkauskio bei jo Gyvosios 
Dvasios pasekėjų unikalus visuome
ninis bandymas buvo pakirstas Šal
kauskio mirties, kataklizminio II 
Pasaulinio karo bei komunistinio re
žimo srauto. Visgi verta nūdien atei- 
tininkijai suprasti, išgvildenti Šal
kauskio „Gyvosios Dvasios sąjūdžio” 
bruožus, ypatybes ir pažvelgti, ar šio 
lietuvių tauto? milžino dvasinio 
mąstymo kulminacija tebeturi kokio 
aktualumą ateitininkams bei kata
likams, stengiantis suformuluoti 
ateitininkįjos viziją ir nustatyti lie
tuvių katalikų veiklos strategiją XXI 
amžiuje.

Idėjinės ir kultūrinės 
aplinkybės 1938 m.

Kad tinkamai suprastume Šal
kauskio „Gyvosios Dvasios 
sąjūdžio” sąvoką, verta pa
žinti 1937-1938 m. idėjines bei kul

tūrines aplinkybes Europoje: bedie
viai naciai Vokietijoje kontroliuoja 
visuomenes intelektualinį bei kul
tūrinį gyvenimą; Vokietijoje kont
roliuoja visuomenės intelektualinį 
bei kultūrinį gyvenimą; katalikiškos 
Italijos valdžią dominuoja fašistai; 
Ispanijoje vyksta žiaurus pilietinis 
karas; rytuose ateistinėje Sovietų 
Sąjungoje, dechristianizacijos impe
rijoje, Stalinas sufabrikuoja bylas ir 
vykdo visuomenės „valymus” bei 
žudymus. Pačioje Lietuvoje prez.

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Šalkauskio gyvosios dvasios sąjūdis • Kunigas Alfonsas Lipniūnas • 
Evangelija pagal Dzūką • Dvasininkų indėlis j Vilniaus kultūrinį 

gyvenimą • Lietuviškos raštijos karių sukaktys • 
Eilėraščiai — Eglė Perednytė

Stasio Šalkauskio asmenybė svarbi ne
tik ateitininkijai, bet ir lietuvių tautos 
intelektualinei bei kultūrinei praeičiai, 
kaip Lietuvos XX a. žymiausio katalikų 

intelektualų vadovo

Smetonos valdžia toliau varžo atei
tininkų veiklą, ypač moksleivių, dis
kriminuoja katalikus intelektualus 
veikėjus ir cenzūruoja jų spaudą. 
Šalkauskis baiminasi, kad moder
nioji civilizacija stumia žmogų į su- 
gyvulėjimą.

Ar katalikiškoji visuomenė at
laikys Lietuvoje besiplečiančią ag

nosticizmo ir bedievystės idėjinę bei 
kultūrinę ofenzyvą Europoje? Kaip 
įžvalgus ir patyręs visuomeninių 
judėjimų taktikas ir katalikų veikėjų 
rikiuotojas, prof. Šalkauskis apžvel
gia savo mokinių ir abiturientų eiles, 
savo ateitininkįjos studentų bei 
sendraugių grupuotes. 1938 m. iš
vakarėse Šalkauskis jaučia, kad pla
čioji Lietuvos visuomenė krypsta į 

• sekuliarizmą, o jos katalikų ben
druomenė - pilka, be dvasios, be ini
ciatyvos, inercinė. Pagal Šalkauskį, 
Lietuvos katalikai yra apsnūdę, ne
veiklūs, be entuziazmo, o Katalikų 
bažnyčioje yra rimtų trūkumų - ne
išvystytas Šv. Dvasios garbinimas, 

stokojama pamaldumo, kunigų se
minarijose pasigendama gyvosios 
dvasios. Taip pat kai kuriems kuni
gams bei mokyklų ir jaunimo organi
zacijų kapelionams stinga gyvosios 
dvasios, katalikiškos organizacijos 
neaktyvios, jų galia iliuzinė, o jų va
dai silpni.

Šalkauskis taip pat stebi 
stipriai pagausėjusią ateitininkų 
studentiją, nes jo eroje ateitininkų 
skaičius labai daugėjo, ir XX a. 
ketvirtame dešimtmetyje ateitinin
kai tampa dominuojanti intelektua
linė jėga nepriklausomoje Lietuvoje. 
Vis dėlto Šalkauskiui atrodo, kad 
ateitininkų studentijos krikščioniš
kas užsidegimas yra per menkas. Ne 
paslaptis, kad idealistas Šalkauskis 
statė aukščiausius reikalavimus ne 
tik sau asmeniškai, bet ir visiems, 
kritiškas ir sau, ir kitiems.

Šalkauskis rašo: „Savo pajėgo
mis visai... nepasitikiu, nes, matyt, 
visų mano nepasisekimų pagrindinė 
priežastis glūdi manyje pačiame...” 
(Tiesos kelias. 1938, Nr. 6, p. 419). 
Profesorius pradeda gilintis į Šven
tąjį Raštą, į Šventosios Dvasios bei 
Šventosios Trejybės teologiją, ir at
randa maldos gelmę. 1937 m. jis pa
sišaukia jauną kunigų seminarijos 
profesorių, ateitininką Stasį Ylą, 
kad supažindintų jį su „naująja” 
pastoracine teologija bei Vakarų Eu
ropos katalikų akcijų sąjūdžių nau
jausia metodika. Naudodamas kun. 
Ylą, kaip savo asmeninį intelektu
alinį koreferentą, Šalkauskis prade
da lipdyti naują dvasinį judėjimą. Jo 
plunksna pradeda berti straipsnius, 
beveik desperatiškai bandant įtvir
tinti ir subrandinti šį judėjimą, kurį 
jis pavadina „Gyvosios Dvasios są
jūdžiu” (GDS). Šio judėjimo ypatinga 
asmeninė reikšmė Šalkauskiui at
sispindi šiuose jo žodžiuose’: „Tiek 
mano sumanymų, planų, vajų, siste
mų pasiliko balsu, šaukiančiu dyku
moje, kad, keldamas aikštėn ‘Gyvo
sios Dvasios sąjūdžio’ klausimą, ma
niau sau: na, tai jau bus paskutinis 
mano bandymas” (Tiesos kelias, 
1938. Nr. 6, p. 419).

„Gyvosios Dvasios sąjūdis" 
— kas tai buvo?

Šalkauskis įsivaizdavo GDS, 
kaip Šventosios Dvasios ve
damą judėjimą, kuriame, jos 
paveikti nariai, per gilią maldą, per 

kontempliaciją, per Šventojo Rašto 
studiją ir pažinimą, burtųsi į entuzi-
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Jis pasirinko minkštus debesis, 
draugystę danguje su sakalais

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

Mes atradome savo žemę
ir savo dangų.

Mėlyną žemę. Mėlyną dangų.
Mėlyną sniegą.

Tarp kieto gruodo
ir minkštų debesų.

Henrikas Nagys

Vienas iškiliausių poetų, meno 
ir reiklių literatūros kritikų, 
puikus vertėjas — Henrikas 
Nagys — egzilyje pragyveno dau

giau nei penkiasdešimt metų, ta
čiau neįleido šaknų, nepritapo sveti
moje žemėje. Jis gyveno savo sukur
toje erdvėje, turėjo savo mėlyną 
dangų, kuriame nuolat plasnojo jo 
numylėtas sakalas — svajonė. Gy
veno svetur, puoselėdamas viltį nu
vykti į tėvynę — Lietuvą. Ten, kur 
buvo tikrieji namai, kur buvo jo 
kūrybinio kelio pradžia.

Laimė nusišypsojo. 1991 metais 
džiaugsmingai sugrįžo apglėbti savo 
žemės, pasveikinti plunksnos bro
lius draugus tiek fizine, tiek dvasi
ne prasme. Skaitytojams padova
nojo poezijos rinktinę simboliniu pa
vadinimu — Grįžulas. Ruošdamas 
leisti savo antrąją poezijos rinktinę 
Lietuvoje, atsiuntė iš Kanados 
pluoštą naujų eilėraščių. Jis viltin
gai laukė knygos Sakalų valanda 
pasirodymo.

Džiugi valanda išmušė. Deja, 
Henriko Nagio gyvybės siūlas jau 
buvo nutrauktas. Klastinga liga su
kaustė jo biologinį laikrodį, tačiau jo 
kūrybinis laikas nesustabdomai te
beeina.

Kaune, Maironio lietuvių litera
tūros muziejuje, poeto 85-osioms gi
mimo metinėms surengta paroda 
„Sakalo — brolio neišdaviau” (ren
gėja yra šio straipsnio autorė). 
Lankytojų dėmesiui pateikta gausi 
archyvinė medžiaga — dokumentai, 
fotonuotraukos, rankraščiai, laiš
kai, knygos, spaudiniai, meno kūri
niai, memorialiniai daiktai — iš 
Henriko Nagio, Juliaus Kaupo, Al
fonso Nykos-Niliūno, Stasio San
tvara, Birutės Pūkelevičiūtės, Vy

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Jis pasirinko minkštus debesis • Graži, viltinga ir atgimusi Lietuva • 
Henrikas Nagys • „Exultate" koncertas Philadelphijoje • 

Atsisveikinant su prof. Rimvydu Šilbajoriu • Lietuvos himno istorija

Henrikas Nagys

Jis gyveno savo sukurtoje erdvėje,
turėjo savo mėlyną dangų, kuriame nuolat plasnojo jo 

numylėtas sakalas — svajonė.
tauto A. Jonyno, Antano Vaičiulaičio 
rinkinių, esančių muziejuje. Pirmą 
kartą eksponuojama gausi nauja, 
originali medžiaga iš poeto sesers Zi
nos Katiliškienės (poetės Liūnės 
Sutemos) bei atsiųsta poeto žmonos 
Birutės iš Kanados. Parodą puošia 
dailininkų A. Vaitkūno, T. Valiaus 
H. Nagio poezijos knygoms iliustra
cijos bei artimo poeto draugo dai
lininko Vytauto Igno paveikslai. Pa
roda parengta monografiniu princi
pu, kuris atspindi tris rašytojo gy
venimo laikotarpius: 1920 - 1944 m. 
Lietuvoje; 1944—1949 m. Vokietijoje; 
nuo 1949 iki 1996 m. Amerikoje bei 
Kanadoje.

Henrikas, kartu su broliu — 
dvyniu Martynu, atėjo į pasaulį 
1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose. 
Tėvas Augustinas buvo geležinkelie
tis, todėl šeimai teko kilnotis iš vie
nos vietos į kitą. Beveik visada gy
vendavo netoli geležinkelio stoties. 
Gal todėl ir užgimė Henriko sieloje 

nostalgiškas kelionių troškimas, 
neapčiuopiamų svajonių ilgesys ir jų 
nepasiekiamumo liūdesys. Gyveno 
ir mokėsi Radviliškyje, Kaune, 
Skuode, Šilutėje, Kėdainiuose, Nau
jojoje Vilnioje. Didelę reikšmę jo gy
venime suvaidino mama Antanina 
Grundmanis ir senelė Emilija Pe- 
ters. Iš abiejų puikiai išmoko latvių 
ir vokiečių kalbų, pasakojimo meno.

Jau nuo gimnazijos suolo savo 
originalia kūryba bei vertimais 
įžengė į svarbius tuometinius 
nepriklausomos Lietuvos žurnalus: 

Ateitį, Mokslo dienas, Naująją Ro
muvą, Židinį-, almanachus — Pir
mieji žingsniai, Varpai. Vėliau stu
dijavo Vytauto Didžiojo universitete 
germanistiką, lituanistiką, meno is
toriją. Jaunas studentas su didžiau
siu susidomėjimu lankė privatų dr. 
J. Girniaus filosofijos seminarą, 
kuris vykdavo daktaro bute Žalia
kalnyje. Čia jam buvo atvertos Kier- 
kiegor, Jasper, Heidegger filosofijos 
paslaptys, palikusios gilų pėdsaką 
jaunuolio mąstymui. Vėliau jis rašė: 

—Egzistencialistinė filosofija, 
bent man, buvo artima ir perpranta
ma, bet, svarbiausia, ji privertė 
angažuotis ir gyvenime, ir poezijoje.

Universitete buvo aktyvus lite
ratūros seminaro lankytojas ir da

lyvis: skaitė savo eilėraščius, klausė 
kitų, pradedančiųjų kūrybą. Šiame 
seminare jis susitiko ir su Juliumi 
Kaupu, kuris studijavo mediciną, 
bet reiškėsi kaip rašytojas. Šis susi
tikimas buvo lemtingas, tarsi per- 
pynęs dvi jautrias, meniškas sielas 
amžinai draugystei.

Viena svarbiausių H. Nagio gy
venimo knygų buvo prancūzų rašy
tojo A. Foumeir Didysis Molnas. 
Knyga pakerėjo jį, ūžbūrė — apra
šyti brolybės, draugystės, ištiki
mybės principai tarsi suaugo su jo 
kūnu ir dvasia. Jis sakė, kad be šios 
knygos būtų nyku gyventi, todėl ir 
saugojo ją savo bibliotekoje iki pat 
mirties.

Artinantis antrajai rusų okupa
cijai, 1944 m. liepos mėnesį H. Na
gys pasitraukė iš Lietuvos beveik 
tuščiomis rankomis. Didžiausias 
turtas buvojo numylėtų poetų — R. 
M. Rilkės ir J. Kossu-Aleksandra- 
vičiaus poezijos tomeliai. Po klajo
nių švabų žemėje susirado Drezde
ne tėvus, seserį Ziną, kuri, išvykda
ma iš namų, paėmė brolio poezijos 
rankraščius — jai tai buvo bran
giausia.

Henrikas studijavo Innsbrucko, 
Freiburgo universitetuose. Vokieti
joje susižavėjo G. Traki kūryba,
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Kūrėjo žodis gali apimti 
amžinybę ir nugalėti 
praradimą.
,,Mes ir vėl susitinkame, 
mano jaunų dienų auksiniai debesys"".

Marius Katiliškis

VIRGINIJA PAPLAUSKIENE

Šiandien, 2005 m. gruodžio 17 
d., sukanka 25 metai nuo vieno 
talentingiausių prozininkų — 
Mariaus Katiliškio — Albino Vait

kaus — iškeliavimo Anapilin. Lite
ratūros kritikas Rimvydas Šilbajoris 
teigė: „...mene galima susigrąžinti 
tai, kas laiko tėkmėj niekad nepraei
na, būtent pats kūrybinis tikrovės 
išgyvenimas. Kūrėjo žodis gali apim
ti amžinybę ir nūgalėti praradimą. 
Tokį žodį mums Katiliškis atnešė 
dovanų ir mus visus praturtino...” 
Nors kūrėjo nėra, bet jo poetinis žo
dis prozoje gyvas ir liks amžiams.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje, Kaune, atvėrė duris paro
da — „Senojo kareivio sugrįžimas”, 
skirta ne tik šiai, liūdesiu apgaub
tai datai prisiminti, bet ir viltingai 
suteikianti galimybę iš naujo pažvel
gti ir atrasti talentingą rašytoją. Pa
rodoje per archyvinę medžiagą at
skleisti mažai žinomi, o dažniausiai 
Lietuvoje iki šiol nežinomi, svar
biausi rašytojo gyvenimo ir kūrybos 
faktai. Parodą parengė išeivių sky
riaus muziejininkė Daiva Bubliaus- 
kaitė, apipavidalino dailininkė Inga
Zamulskienė.

Pirmą kartą eksponuojama uni
kali, originali archyvinė medžiaga, 
gauta iš rašytojo žmonos Zinaidos 
(poetės Liūnės Sutemos) bei iš rašy
tojo giminaitės Dalios Šlenienės. 

ŠIO ŠEŠTADIENIO PRIEDO PUSLAPIUOSE

Kūrėjo žodis gali apimti amžinybę ir nugalėti praradimą — 
Marius Katiliškis • Pasivaikščiojimas ratu • Apie knygą 

Jurgis Žilinskas. Atsiminimai • Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijos paveldas

Nuoširdžiai dėkojame Z. Katiliškie
nei ir D. Šlenienei už dosniausias do
vanas.

Šį rudenį išeivių literatūros sky
riaus darbuotojai vyko į ekspediciją, 
turėdami tikslą aplankyti M. Kati
liškio gimtąsias ir gyventas vietas 
Šiaurės Lietuvoje. Iš rašytojo sūnė
no V. Vaitkaus gauta įdomi medžia
ga, retos tėvų fotonuotraukos, pir
mieji eilėraščių rankraštiniai sąsiu
viniai, rašytojo laiškai. Muziejaus 
fotografas Z. Baltrušis padarė me
nines nuotraukas, kuriose užfiksuo
tas neišpasakytas Šiaurės Lietuvos 
grožis.

Gruodžio pradžioje muziejuje 
buvo surengtas atminimo vakaras, 
skirtas rašytojui M. Katiliškiui. Da
lyvavo prof. E. Bukelienė, aktorius 
P. Venslovas, „Žagarėnų” klubo 
pirmininkas, folklorinis ansamblis 
„Gadula”, skambėjo kanklės. Ra
mioje, jaukioje Maironio namų ap
linkoje buvo prisimintas M. Katiliš
kio gyvenimas ir kūryba. Parodos 
lankytojai ir minėjimo dalyviai pir
mą kartą taip iš arti prisilietė prie 
rašytojo asmenybės ir jo raštų.

Albinas Vaitkus gimė 1914 m.
rugsėjo 15 d. Gruzdžių miestelyje, 
netoli Joniškio. Daugelyje Lietuvoje 
išleistų knygų ir vadovėlių A. 
Vaitkaus gimimo data pažymima 
1915 m. Jis pats ne kartą yra painio

Marius Katiliškis. Vytauto Maželio nuotrauka.

jęs savo gimimo datas — vienur rašo 
1915 m., o kitur pažymi — 1914 m. 
Tačiau reikia remtis bažnytinėse 
knygose atliktais oficialiais įrašais, 
kurie byloja, kad A. Vaitkus gimė
1914 m. rugsėjo 15 d. Tas didelis, me
dinis namas, kuriame gimė rašytojas, 
stovi ir dabar, prieš senąją raudonų 
plytų gotikinę bažnyčią. Augo gausio
je šeimoje — buvo vienuolika vaikų 
— jis devintas. Albino krikšto mama
tapo bajoraitė Vladislovą Vertelytė,

gyvenusi Vaitkų namuose, mokiusi 
vaikus skaityti ir rašyti. Jos dėka Al
binas pamilo knygą.

Tėvas buvo griežtas, rūstokas, 
reiklus, dirbo įvairius darbus — bu-
vęs caro kariuomenėje, daug keliavo 
po Rusiją. Vėliau, grįžęs tėviškėn, ga
vo tarnybą Nariškino dvare, vengda
mas rusų-japonų karo, išbėgo į Ame
riką. Jo kelionės nebuvo pelningos, 
turtų taip ir nesukrovė. Lietuvai
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KUN. VIKTORAS RIMŠELIS

„Kas esu aš, kas esi Tu, Viešpatie?" 
— sakydavo šv. Augustinas. Tai žo
džiai iš sielos gelmių, nuostabiai iš
reikšti.

Kas yra Dievas ir kas yra jo 
kūrinys žmogus? Tą skirtu
mą svarstydamas, taip ir ne
randi atsakymo. Tarp Kūrėjo ir Jo 

kūrinio yra per didelis atstumas. Jis 
toks didelis, kad nematai nei pra
džios, nei galo. Jis yra begalinis. Tą 
atstumą peržengti lyg ir reikėjo. 
Reikia prieiti prie savo kūrėjo ir į Jį 
pažvelgti iš arti. Bet čia sunkiau, 
kaip žvaigždes naktį ranka pasiekti. 
Prieitum dangaus kraštą, jeigu jis 
palinkęs žemę siektų... Jeigu dan
gus žemei nenusilenks, mes žemėje 
būsime ir iš jos neišeisime.

Kalėdų naktį dangus žemei nu
silenkė. Žemėje gimė Dievas. Gimė 
Tasai, kuris nuo amžių gimsta iš Tė
vo. Tenai, kur gimsta Dievas iš Die
vo amžinai, yra tiesos pradžia, tenai 
meilės gyvenimas, tenai laimė.

Dievas, pažindamas save, gims
ta nauju Asmeniu. Tai yra Tėvas ir 
Sūnus. Dieviško pažinimo nepriei
namoje šviesoje iš Tėvo ir Sūnaus — 
meilės keliu — naują kilmę gauna 
vėl nauja Asmenybė — Šventoji 
Dvasia. Tai Dievas — Meilė. Kalėdų 
naktį gimė antrasis Dievo Asmuo — 
Dievas Sūnus, Dievo Išmintis. Tą 
naktį, kai žvaigždės taip arti, kai 
žemė beliko tik dangui atsiremti, 
norėtųsi klausti ir klausti gimusio 
Kūdikio — Dievo:

—Tai kam gi Tu atėjai į šią že
mę? Ar kad Tu Motinos neturėjai 
per visus amžius, ar kad ta laimė ir 
tas pats džiaugsmas amžinai vis be
galinis?

Dieviškoji išmintis, įsikūnijusi 
— o šiandien gimusi — mažu kū
dikėliu, atėjo dalintis savųjų kūri
nių likimu. Dieviškai gražu Kūrėjui 
tapti savuoju kūriniu. Tasai, kuris 
neturi pradžios, panūdo dalintis 
žmogaus laiku. Šiandien gimęs Die
vas gavo istorinę pradžią. Žmogaus 
gyvenime prasidėjo nauja era.

Šitai nieko nuostabaus kūrinių 
pasaulyje. Mes visada gyvename iš 
pradžios ir esame, pasakytum, am
žinybės atkarpoje. Laiką skaičiuoja
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„Pirmą kartą Dievas į piemenis 
pažvelgė žmogaus akimis... ”

me, nes judame vis iš naujo. Bet 
labai nuostabu, kad Dievas iš naujo 
pajudėjo.

sikūnijimu dieviškoje gyvybėje 
pradėjo plakti žmogaus širdis. 
Dievo mintyse atsirado žmo- 
s mintis. Dievo valioje — žmo

gaus valia. Šiandieną Dievas myli 
savo kūrinius ne tik dieviška, bet ir 
žmogiška meile. Dievas pajudėjo 
žmogaus judėjimu. Tai Kristus, 
Dievas ir žmogus, paimtas į Dievy
bės vidų, šiandieną gimė iš Nekal
tai Pradėtos Mergelės. Jis kūdikio 
akimis pamatė Motinos gražumą. 

Jis verkė skardžiu balseliu, kai pa
juto šaltį. Motina suvystė, kad Jam 
nebūtų šalta. Ji paguldė mažutėlį į 
ėdžias ir saugojo, kad Jam kas blo
ga nenutiktų. Ten buvo ir šv. Juo
zapas, rūpestingasis Kūdikėlio glo
bėjas ir saugotojas. Sako, kad tame 
tvartelyje būta gyvulių. Jautis savo 
didelėmis akimis taip pat žiūrėjo į 
mažą Kūdikėlį.

Atbėgo piemenys, išgirdę dan
giškus balsus. Jie skurdžiame tvar
telyje rado du varguolius, kaip ir 
jie patys, bet labai mielus žmones 
su mažu kūdikiu. Vaikelis gavo pa
matyti ir tų piemenų veidus. Pirmą 
kartą Dievas pažvelgė žmogaus 
akimis į piemenis ir pirmą kartą 
piemenys pamatė dieviškas akis. 
Bet ar jię žinojo, kad čia gimęs Die
vas?

Tasai Kūdikėlis, kuris šiandie
ną verkia ir ieško globos, ar Jis bus 
tasai, kuris išrinktąją tautą išvedė 
iš Egipto žemės? Ar tai jis davė 

dešimt įsakymų ant Sinajaus kal
no? Čia jis šiandien — tik mielo 
veidelio ir gražių akių Kūdikis.

Gal ir atėjo Dievas į šią žemę 
patirti vargo bei nepritekliaus, ku
rį nuolat jaučia žmogus. Žinia, Die
vas viską iš anksto mato ir pažįsta. 
Mums dar nesant, anksčiau, nei 
buvo sukurta visa žemė ir dangus, 
Jis mus matė ir pažino, ir sprendė 
mūsų likimą. Bet ar ne kitaip yra 
su mūsų vargu ir kentėjimu? Ar Jis 
tai matė ir ar pažino? Koks būtų 
tasai Dievas, jeigu iš Jo žinios išei
tume ir iš Jo kontrolės pasitrauk
tume?

Jis matė ir mūsų vargą. Betgi 
žinia žiniai nelygi. Sakysim, skir
tumas yra žinoti, kad šalta ken
čiant šaltį lauke, ir sėdint kamba
ryje. Pažinti skausmą, reikia 
skausmą išgyventi.
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Vaikas tai gležnas ir gražus augalas
Pokalbis su vaikų rašytoju ir 
režisieriumi Vytautu V. 
Landsbergiu apie vaikystę, 
vaikus, tėvystę ir kitus daly
kus ...

- Ar Jūs pastebėjote, kada pra
sideda ir kada baigiasi vaikystė?

- Manau, kad vaikystė yra ne 
amžius, o būsena. Kristus sako: kai 
būsite kaip vaikai, tik tada įžengsite 
į dangaus karalystę. Nemanau, kad 
reikia suvaikėti arba laukti, kol 
dantys iškris ar prisireiks sauskel- 
nių. Vaikystė yra skaistumo, 
džiaugsmo būsena, pilnatvės pojū
tis, kad viskas yra gerai, pasaulis 
yra gražus, tu atėjai džiaugtis ir bū
ti laimingas. Gyvenimas ritasi ban
gomis: gimstame vaikais, paskui su
bręstame, o tada vėl pradedame ieš
koti ir grįžti į pradžią. Kam pavyks
ta anksčiau sugrįžti, tas ilgiau gyve
na laimingas. Grįžęs nusimeti kau
kes, kurias tau priklijavo mokykla, 
darbovietė, visuomenė. Taigi vai
kystė, man atrodo, yra amžinas ra
tas ir žmogus vis jame sukasi.

- Ar dabartiniai vaikai panašūs į 
Jū sų bendraamžius vaikystėje?

— Taip, tai ta pati būsena ir visų 
pirma - laisvė. Vaikai yra nevaržo
mi, jie yra savimi, jie nebijo ir tuo 
skiriasi nuo suaugusiųjų. Vėliau 
juos kas nors išgąsdina, pasako, kad 
reikia bijoti. Bet gimęs vaikas šitą 
pasaulį priima kaip neagresyvų, ge
rą ir mielai jame žaidžia, juo džiau
giasi...

Manau, kad laisvė visur ir visa
da yra vienoda, galima tik klausti, 
kada jos buvo daugiau - dabar ar 
anksčiau. Keistas dalykas: nors so

Vaikystė yra skaistumo, džiaugsmo būsena, pilnatvės pojūtis, kad viskas yra 
gerai, pasaulis yra gražus, tu atėjai džiaugtis ir būti laimingas.

vietmečiu, mano formaliosios vai
kystės metais, daug kas buvo drau
džiama, bet vis tiek susirasdavome 
laisvę, eidavome ten, kur negalima, 
ieškodavome ten, kur uždrausta. 
Mokykloje pradėdavome skaityti 
Rerichus, ieškoti atsakymų Kasta- 
nedos knygose, pasinerdavome į ro
mantizmą Rugiuose prie bedugnės, 
Pienių vyne, Mažajame prince. Šios 

knygos iki šiol man yra „biblinės”. 
O dabartiniai vaikai gavo labai 
keistą įrenginį - kompiuterį, kurio 
mes neturėjome. Kompiuteris gi la
bai sendina - pasaulis darosi nebe 
įdomus. Kompiuteris pats savaime 
yra niekas: jame nėra nei informa
cijos, nei emocijos, jis yra tik gali
mybė. Jeigu vaikas yra silpnesnis 
už kompiuterį, tai šis įrenginys jį 
„suvalgo” - kaip alkoholis. Aš įsi
vaizduoju, kad alkoholis yra dva
sia. Jeigu tu esi stipresnis už alko
holio dvasią, tu gali jį vartoti, su 
juo žaisti, rasti tam tikrų kūrybinių 
sąšaukų. Tačiau jeigu tu esi silp
nas, tai alkoholis tave „suvalgys”. 
Taip ir kompiuteris silpnam žmo
gui diktuoja savo žaidimo taisykles. 
Jis ištraukia iš pasąmonės šiukšly
no visokius pomo, teroro, kraujo 

dalykus. Juos mėto tol, kol pasidaro 
baisu ir negera gyventi, užsidarai 
kambary ir su pasauliu pradedi 
bendrauti tiktai per kompiuterį. 
Štai tada nebežinai, kaip kvepia gė
lės ir kad karvė duoda pieną, nes 
manai, kad pienas iš karto pake
liais.

-Taigi šiuolaikinis pasaulis kelia 
tam tikrą grėsmę vaikams? Nors 
turbūt ir dabar matote laimingų 
vaikų?

- Matau. Tiesiog pasaulis da
bar turi dvi puses, ir buvo dvipusis, 
kai aš buvau jaunas. Pasaulis yra 
ir geras, ir blogas, jis ir ■ gražus, 
skaistus, o tuo pačiu ir agresyvus, 
piktas. Svarbu, koks tu pats esi ir
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