
Gegužės 25-ąją vyks ne tik antrasis Lietuvos Prezidento
rinkimų turas, bet ir rinkimai į Europos parlamentą.
Kandidatai visiems žinomi – ir spaudoje, ir interneto

tinklalpiuose galima rasti ne tik jų rinkiminių pažadų išklo-
tines, išsamias biografijas, bet ir ataskaitą apie nuveiktus dar-
bus. Tiesą pasakius, labiausiai ir reikėtų kreipti dėmesį būtent
į pastarąjį dalyką, nes žodžiai lieka žodžiais, kokie gražūs be-
būtų, o štai veikla yra veikla – ji byloja pati.

„Mūsų bendrasis gėris, šalies ir tautos tvirtumas priklauso
nuo profesionalių politikų – žmonių, kuriems patikime atsto-
vauti savo reikalus”, – savo kreipimesi, skirtame Europos par-
lamento rinkimams, teigia Lietuvos vyskupai, siūlantys atsi-
žvelgti į tai, ar mūsų parlamentarai apgynė krikščioniškąsias
vertybes kaip tautos išlikimo ir tvirtumo pagrindą, ar jiems
svarbesni buvo pragmatiški asmeniniai – grupiniai interesai.
Mūsų išrinkti lietuvių europarlamentarai bus šalies ir valstybės
veidas, jos istorijos ir kultūros atstovai, tad iš tiesų norėtųsi,
kad Lietuvai atstovautų verti žmonės, o ne tokie, dėl kurių būna
gėda. 

Pabrėžiu – parlamentarai yra ir mūsų kultūros atstovai,
todėl bent jau aš tikrai nebalsuočiau už asmenį, kurio kultū-
ros lygmuo yra pasibaisėtinai žemas – ir kalbos, ir etiketo, ir kultūrinio akiračio atžvilgiu.
Juk Europos parlamentas – vieta, kurioje svarstomi ne tik aktualūs ekonominiai ir so-
cialiniai klausimai, tačiau didžiulę reikšmę turi ir kultūra. Senosios Europos šalims to
nereikia akcentuoti, nes tai įaugę į jų istoriją ir papročius, o štai mes dažnai manome,
kad lietuvių kultūrai atstovauti pakanka cepelinų, šakočių ir klumpakojo. (Beje, pirmieji
du yra pasiskolinti iš tų pačių europiečių – vokiečių ir žydų aškenazių virtuvės). Taigi
mes susiję su Europa visų pirma kultūriškai, esame istoriniai europiečiai, nors šią ten-
denciją mums stengtasi išplauti iš istorinės atminties ir palikti tik cepelinus. Juk natūralu,
kad tik kultūra „įcentrina” šalį – aukštos kultūros šalis, ir būdama geografiniame pa-
ribyje, iš esmės yra „centre”.

Štai todėl ir mums reikia rinkti į Europos parlamentą žmones, kurie, svarstant Eu-
ropos kultūros finansavimo, sklaidos ir perspektyvos klausimus, turėtų ką pasakyti, tu-
rėtų kuo pasiremti. O pasiremti galima, kaip ir minėjau, konkrečia veikla. Kiek mūsų
parlamentarų tuo galėtų pasigirti? Nedaug. Tačiau imkime kad ir jaunąją konservato-
rę Radvilę Morkūnaitę-Mikulėnienę. Jos veiklos apimtis, organizuojant Lietuvoje įvai-
rius renginius, susijusius su kultūra, paveldu ir istorija, tikrai įsidėmėtina, nekalbant
jau apie tai, kad Radvilė ir savo tiesioginėje darbovietėje – Europos parlamente – yra pri-
stačiusi ne vieną Lietuvą ir jos kultūrą  pristatantį renginį. O ir naujasis kandidatas į
ES parlamentą Emanuelis Zingeris – humanitaras, tai apskritai retas dalykas politiko-
je, juolab kai kultūros žinios taip glaudžiai ir darniai susijusios su jo ilgamete politine
ir diplomatine veikla bei kova už Lietuvos nepriklausomybę. Išrinkus tokius žmones, ga-
lima tikėtis, kad humanitarinės ir dvasinės problemos ES parlamente bus keliamos aukš-
čiausiu lygiu.

Lietuvos vyskupai savo kreipimesi irgi ragina žmones balsuoti atsakingai, protin-
gai ir ramiai įvertinti kandidatus. Manyčiau, šito ramaus ir blaivaus įvertinimo iš tie-
sų reikia. Tegu mūsų šaliai Europoje ir Europai atstovauja atsakingi žmonės, o ne tie,
kurie viena sako, o kita daro. Prie pastarųjų priskirčiau asmenis, savo darbais ir žodžiais
prieštaraujančius Europos vieningumui ir Lietuvos europietiškumui, tačiau savo par-
tijos sąraše pirmais numeriais pretenduojančius į ES parlamentarus. 

Nesilaikykime dvejopų standartų – tie laikai jau praėjo. Būkime garbingi ir atsa-
kingi, o į sąmokslo teorijas žvelkime su humoru. Juk kiekvienas krikščionis žino, kad
Dievas, o ne sąmokslo teorijos valdo jo gyvenimą. 

Renata Šerelytė
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Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2014
metams suteikė 24 000 Lt
paramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultūros
sklaida ir kultūros paveldo
išsaugojimas bei lietuvybės
puoselėjimas pasaulyje”
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Vilnius, Pilies gatvė

KuKučio apsilanKymas Vilniuje

Tai didelis Vilnius!
Vienoj jo pusėj
stovi gandras,
kitoj pusėj –
girdėti kalenimas.
Vienoj Vilniaus pusėj –
kerta rugius,
kitoj –
riša pėdus.
Tai didelis Vilnius –
taip jis ir eina laukais
per Lietuvą:
pro Dubysą,
pro Luokę,
per Žemaitiją –
iki pat jūros.

Marcelijus Martinaitis

Lietuva – Europos centras ar paribys
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Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblio-
teka Vilniuje yra pagrindinė šalies viešo nau-
dojimo mokslinė biblioteka, atliekanti taip

pat ir parlamentinės bibliotekos funkcijas. Kartu Na-
cionalinė biblioteka yra valstybinė universali lietu-
viškų, lituanistinių ir užsienio dokumentų saugykla,
nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fon-
das, nacionalinės bibliografijos, lituanistinių leidinių
valstybinio registravimo centras, Lietuvoje publi-
kuotų dokumentų statistinės apskaitos centras,
tarptautinių standartinių numerių suteikimo ir re-
gistracijos centras, Lietuvos integralios bibliotekų in-
formacijos sistemos (LIBIS) centras, depozitinė Eu-
ropos Sąjungos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banko, Pasaulio prekybos organizacijos ir Tarptau-
tinės atominės energijos agentūros biblioteka ir t. t.
Nacionalinės bibliotekos misija – užtikrinti Lietuvos
žinių visuomenės poreikių dokumentinei ir skait-
meninei informacijai patenkinimą. M. Mažvydo bib-
lioteka gerai žinoma ir visiems užsienio lietuviams,
nes būtent čionai Lietuvai  atkūrus valstybingumą
išei vija siuntė per okupacijos dešimtmečius užjū-
riuose sukauptus dvasinius turtus – knygų ir kitokių
leidinių bei asmenines kolekcijas. Kokių išeivijos tur-
tų yra sukaupusi ši tautos intelekto saugykla iki šiol,
klausiame dviejų bibliotekos skyrių vadovių – Jo-
lantos Budriūnienės, „Lituanikos” skyriaus vedėjos,
ir Jolitos Steponaitienės, Informacinių išteklių for-
mavimo ir vystymo centro direktorės.

Kaupiame ne tik išeivijos leidinius, 
bet ir spaudą apie Lietuvą

Jolanta Budriūnienė, „Lituanikos” skyriaus vedėja

Turbūt nesuklysiu teigdama, kad Lietuvos na-
cionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vei-
kiančio ,,Lituanikos” skyriaus pavadinimas yra ge-
rai žinomas užsienio lietuviams, kada nors turėju-
siems ar tebeturintiems sąsajų su lietuviškąja lei-
dyba, archyvinių dokumentų kaupimu, saugoji-
mu, šios rūšies informacijos telkimu. Tam tikrai
daug nusipelnė buvusi ilgametė šio skyriaus vedė-
ja šviesios atminties Silvija Vėlavičienė, jos darbai
tęsiami iki šiol. Pastaruoju metu skyriaus funkci-
jos dar gerokai prasiplėtė – šiandien didelę dalį iš-
eivijoje leistos spaudos jau galime skaityti ir in-
ternete – tam puikiai pasitarnavo 2010–2012 m. Eu-
ropos Sąjungos lėšomis vykdytas didžiulės apimties
skaitmeninimo projektas (žiūrėkite www.pavel-
das.lt). Tuo metu, o ir iki šiolei sudarome nemažai
autorinių–licencinių sutarčių su anksčiau ėjusių bei
iki šiol tebeinančių žurnalų, laikraščių leidėjais. Jie
ne tik suteikė mums teises skaitmeninti leidinius,
bet ir gerokai papildė trūkstamais leidiniais mūsų
skyriaus fondą. O tai be galo svarbu, nes skyriuje
saugomas lietuvių išeivijos spausdintas paveldas yra
neatsiejama viso Nacionalinio publikuotų doku-
mentų archyvinio fondo dalis. Ši išskirtinė funkci-
ja yra patikėta tik mūsų bibliotekai, todėl visi be-
sidomintys išeivijos spauda – tyrėjai, mokslininkai,
išeivijos tematiką nagrinėjantys studentai – būtent
mūsų bibliotekoje tikisi ir privalo rasti pilniausią
rinkinį. Už nuoširdų bendradarbiavimą kaupiant ar-
chyvą ir jį skaitmeninant esu dėkinga didžiuliam bū-
riui mūsų diasporos atstovų – JAV, Kanadoje, Aust-
ralijoje, Europos šalyse. Labai tikiuosi, kad tautie-
čių, bičiulių pavyzdys paskatins ir kitus, iki šiol ne-
apsisprendusius leidėjus (turiu mintyse pirmiausia
„Dirvos”, „Aidų”, „Darbininko” savininkus) ben-
dradarbiauti su Nacionaline biblioteka, kuri savo
skaitytojui stengiasi pateikti kaip galima išsames-
nį ir spausdintą, ir skaitmenintą išeivijos spaudos
turinį. 

Jei kalbėtume apie kitą mūsų saugomo archy-
vo dalį – knygas, tai čia tikrai pasigirti turime kuo.
Drąsiai galiu teigti, kad saugome apie 90 proc. išei-
vijoje išleistų knygų. Šiuo metu labiau stinga tik
smulkiųjų leidinių – parodų katalogų, koncertų
programų... Jų paieškos ir surinkimas sudėtinges-
nis, o didieji leidiniai yra ne tik sukaupti, bet ir bib-

liografuoti. 1945–2000 m. lietuvių išeivijos spaudos
bibliografija, skirta knygoms lietuvių ir užsienio kal-
bomis, jau išleista.  Dabar  rengiame trečiąją dalį –
perio dinių leidinių sąvadą. Tuomet jau bus susiste-
minti visi minėto laikotarpio spaudiniai.

Šiemet, kai minimas Didžiojo lietuvių trauki-
mosi į Vakarus 70-metis, negaliu nepaminėti ir fak-
to, kad mūsų skyriuje saugomas pilniausias 1945–1952
m. Vokietijos DP spaudos rinkinys, kuris 2011 m. buvo
pristatytas UNESCO programos „Pasaulio atmintis”
vertinimui ir pripažintas nacionalinės reikšmės
dokumentinio paveldo objektu bei įtrauktas į UNES-
CO programos „Pasaulio atmintis” Lietuvos nacio-
nalinį registrą.

Skyriuje saugomos be galo įdomios ir vertingos
gerai Lietuvos ir užsienio visuomenei žinomų as-
menybių: diplomatų Lozoraičių šeimos, poeto, ver-
tėjo, literatūros kritiko Tomo Venclovos, Prancūzijos
lietuvių bendruomenės atstovo, ilgamečio jos pir-
mininko Petro Klimo asmeninės bibliotekos, kurio-
se sukaupti unikalūs, dažnu atveju vieninteliai ne tik
mūsų bibliotekoje, bet ir apskritai Lietuvoje leidiniai.
Šių kolekcijų turinys – tai puiki tiriamoji ir moko- Nukelta į 3 psl.

M. Mažvydo biblioteka saugo ir išeivijos dvasinį palikimą

UNESCO apdovanojimo raštas M. Mažvydo bibliotekoje
sau gomam Lietuvių DP spaudos rinkiniui 1945–1952 m.

Du lietuvių išeivijos spaudos bibliografijos tomus parengė
ir išleido ,,Lituanikos” skyrius

moji medžiaga pačių įvairiausių interesų – diplo-
matijos mokslo, istorijos, kultūros istorijos, litera-
tūrologijos, pedagogikos ir kt. sričių studentams, dės-
tytojams. Galime džiaugtis ir didžiuotis, kad šie iš-
skirtiniai ir daug mūsų šaliai nusipelnę žmonės savo
bibliotekų rinkinius patikėjos saugoti Nacionalinei
bibliotekai. Pamenu, kad šviesios atminties diplo-
matas Kazys Lozoraitis, nusprendęs dovanoti šeimos
biblioteką, kartu su žmona, žinoma restauratore
gerb. Džovana Pignatelli-Lozoraitis, domėdamiesi ir
ieškodami tinkamiausių knygoms saugojimo sąlygų,
lankėsi ne vienoje Lietuvos bibliotekoje ir mūsų pa-
sididžiavimui pasirinko mūsiškę. Jo pavyzdžiu po
metų pasekė ir Prancūzijoje gyvenantis diplomatas
Petras Klimas. Na, o poetas Tomas Venclova savąją
kolekciją mūsų bibliotekoje pradėjo kaupti vos tik ra-
dosi galimybių į Lietuvą siųsti laisvojo pasaulio spau-
dą. 

O mes savo ruožtu stengiamės, kad ir šių ko-
lekcijų, ir viso skyriuje saugomo fondo turinys
būtų kaip galima plačiau atvertas visuomenei. Todėl
rengiame spaudos turinį pristatančias įvairios te-
matikos virtualias parodas, publikuojame straipsnius
(ypač malonu paminėti, kad skyriaus darbuotojų pub-
likacijas talpina „Draugo” kultūrinio priedo redak-
cija, turime nuolatinę skiltį žurnale „Pasaulio lie-
tuvis”, kt. išeivijos spaudoje). Skyriaus veiklos kas-
dienybę neblogai atspindi mūsų darbuotojų rengia-
mas tinklaraštis http://blog.lnb.lt/lituanikossky-
rius/. Jame galima rasti ne tik mūsų kasdienę vei-
lą pristatančius tekstus, informaciją apie naujai gau-
tas knygas ar artėjančius renginius, bet ir panašią
veiklą vykdančių mūsų kolegų Lietuvoje bei užsie -
nyje darbų, kitos įvairaus pobūdžio su lietuvių išei -
vija ar Lietuvos įvaizdžiu užsienyje susijusios infor -
macijos.

Pastaruoju metu vienu iš labai svarbių savo už-
davinių laikome ir skyriuje saugomo spaudos turi-
nio mokslinio tyrinėjimo skatinimą. Stengiamės
sekti ir turėti kaip galima pilnesnę informaciją
apie lietuvių mokslininkų, tyrinėjančių vieną ar kitą
išeivijos sritį, darbus, patys bandome suvienyti jau-
nuosius tyrėjus, besidominčius diaspora. Kaip tik ge-
gužės pradžioje esame numatę tarpdalykinį semi-
narą, į kurį pakvietėme įvairių Lietuvos universitetų
jaunuosius mokslininkus – doktorantus, magist-
rantus, savo darbuose nagrinėjančius lietuvių išei-
vijos temas. O praėjusių metų rudenį kartu su Bal-
tijos šalių diasporos tyrėjus vienijančia organizacija
BaltHerNet rengėme tarptautinį seminarą, kuriame
dalyvavo ne tik lietuvių, bet ir latvių, estų diasporos
tematiką nagrinėjantys jaunieji mokslininkai iš
Baltijios šalių bei atstovai iš JAV ir Suomijos. No-
rėčiau pabrėžti, kad minėtosios BaltHerNet orga-
nizacijos veiklos, vienijant visų trijų Baltijos šalių
archyvų, bibliotekų specialistus, tvarkančius dias-
poros paveldą, šią sritį tyrinėjančius mokslinin-
kus, yra labai patrauklios, nes leidžia geriau pažin-
ti labai panašaus trims Baltijos šalių tautoms isto-
rinio laikotarpio suformuotą kultūros paveldą, juo
do mėtis, tyrinėti, daryti apibendrinimus ir teikia pla-
tesnių galimybių mūsų šalių istorijas pristatyti
tarptautiniu mastu. 

„Lituanika” kaupia ne tik išeivijos leidinius, bet
ir spaudą apie Lietuvą – lietuvių autorių vertimus
į kitas kalbas, mūsų mokslininkų darbų publikaci-
jas užsienio spaudoje, taip pat užsieniečių darbus apie
mus pačiomis įvairiausiomis – istorijos, politikos, so-
cialinės problematikos, lingvistikos ir kt. temomis.
Tokiu būdu mūsų skyriaus fonde formuojamas in-
formacinis įvaizdžio apie mūsų šalį masyvas. Visa
ši informacija, kaip ir informacija iš lietuvių išeivijos
spaudos, skyriaus darbuotojų yra sisteminama ir pa-
teikiama Nacionalinės bibliografijos duomenų ban-
ke, kuris prieinamas internete http://www.libis.
lt:8082/. Tai tikrai didelė pagalba šios rūšies infor-
macijos ieškantiems mūsų skaitytojams, didžiulia-
me šiandien laisvai prieinamos informacijos okea-
ne galintiems rasti susistemintus jų poreikius ati-
tinkančios informacijos duomenis. 

Lituanistinės informacijos, trūkstamų leidinių
paieškų darbas vyksta kasdien. Mes patys kalbina-
me ir kviečiame naujų mums reikalingų knygų au-
torius padovanoti knygų bibliotekai, turime nuola-



projekte „Sietynas”, kuriame ir bus sukaupta visa
informacija apie išeivijos archyvus, saugomus Lie-
tuvos atminties institucijose (Lietuvoje taip api-
bendrintai vadinami archyvai, bibliotekos ir mu-
ziejai). 

Prieš metus buvau Londone, Didžiosios Brita-
nijos lietuvių rengtoje konferencijoje, labai aki-
vaizdu, kad šioje šalyje gyvenančių lietuvių yra vie-
nos problemos, potyriai, požiūris į paveldą, Ameri-
kos lietuvių – kitos. Man yra tekę ne kartą lankytis
JAV, bendrauti su įvairių kartų išeiviais, dalyvauti
konferencijose, lankiausi ir „Draugo” redakcijoje.
Matau didelį skirtumą tarp Europos ir Amerikos. Do-
kumentinis palikimas gali pailiustruoti, paliudyti
vertinant bet kurį laikotarpį. Pirmą kartą Amerikoje
lankiausi 1989 m. Su tais pačiais žmonėmis jau kal-
bamės kitaip, jie mus labiau supranta ir mes juos ge-
riau suprantam. Su Amerikos kultūrininkais buvo

iškilusi netgi diskusija – kur turi būti senasis – rank-
raštinis išeivijos palikimas, ar tiktai Lietuvoje? Ten
irgi auga nauja išeivių karta, ir jai darosi įdomu, jie
nori pamatyti ir tame procese dalyvauti. Atrodo, šiais
laikais, kai vyksta tokia virtualizacija ir yra visokių
techninių galimybių, koks skirtumas, kur doku-
mentas bus saugomas. Kita vertus, prie visos pa-
garbos išeivių institucijoms, kurios kaupia kultūros
vertybes, reikia pasakyti, kad Lietuvoje tos vertybės
yra saugomos ir vertinamos vadovaujantis įstaty-
mais. Valstybinė globa yra patikimesnė, saugojimo
ir tyrinėjimo galimybės yra geresnės. Bet gaila, jei-
gu to dokumento ryšys su jų sukūrimo aplinka nu-
trūksta. Džiugina, kad reikalai sparčiai keičiasi, iš-
eivijos institucijos jungiasi į Lietuvos informacines
sistemas. Taigi, kur saugosim, susitarimo reikalas,
svarbu, kad išsaugotume ir galėtume tais kolekty-
vinės atminties liudininkais naudotis. 

Jau keletas metų kartu su Ilinojaus universite-
tu, prof. Giedrium Subačium, vykdom įdomų pro-
jektą – Asmeninės lietuvių kalbos raštų duomenų ba-
zės kūrimas. Tikslas – sukaupti laiškus, prisimini-
mus, kur žmonės rašo natūraliai, kaip galvoja, teks-
tai neredaguoti. Mokslininkams tai yra labai reikš-

minga informacija, šaltinis tyrinėti lietuvių kalbos
vystymąsi. Lietuvoje ji vystosi vienaip, – jai įtakos
anksčiau darė daugiau rusiški, dabar – jau ir angliški
žodžiai, tačiau aplinka lietuviška. Į Australijoje,
Lenkijoje ir kitur gyvenančių lietuvių buitinę kal-
bą ateina tų šalių kalbos žodžių, mentaliteto. Vykdant
šį projektą prieš keletą metų į mūsų biblioteką pa-
teko dailininko Vytauto Osvaldo Virkau šeimos do-
kumentinis palikimas. 

Į archyvą mes žiūrime kaip į daugiaplanį moks-
linio tyrimo objektą. Ir ne tik saugome, bet stengia-
mės, kad tai būtų naudojama, kad tarnautų kalbos,
kultūros, tradicijų pažinimui. Į asmenų archyvus mes
žiūrime kompleksiškai – juose saugomi dokumentai
gali būti naudingi lingvistine, sociolingvistine, is-
torine ir kitomis prasmėmis. Todėl labai vertingi yra
laiškai, prisiminimai, kūrybiniai bandymai. Įdomūs
ne pačio žmogaus asmeniniai reikalai, o kaip jie at-
spindėti aplinkoje. Pvz., okupacijos metais žmonės
siuntė laiškus iš Lietuvos. Daug ko buvo nerašoma,
o jeigu rašoma, tai aptakiai, kad cenzūra laiško ne-
sunaikintų. Kita vertus, įdomu, ką išeiviai mąstė apie
Lietuvą, kaip ją vertino ir suprato, kaip jiems sekė-
si adaptuotis Vakaruose vienokiomis ar kitokiomis
sąlygomis, nemokant anglų kalbos, nesuprantant tos
šalies, kuri nepatyrė karo, represijų. Asmeninės ko-
respondencijos duomenų bazės kūrimo grupėje,
juokaujame, kad pats vertingiausias yra mažaraščio
laiškas. Jis nemokėjo taisyklių ir rašė taip, kaip jau-
tė ir girdėjo. Mūsų kalbininkai tokiuose tekstuose la-
bai lengvai įžiūri žemaitišką, aukštaitišką tarmę. Ne-
reikia galvoti, kad tik didieji žmonės kuria istoriją,
istoriją mes kuriame visi. 

Esu baigusi istorijos studijas dar tarybiniais me-
tais. Prisimename, kad atskirų šalių, pvz., Kinijos is-
toriją galima identifikuoti pagal imperatorius. Ru-
sijos istoriją – taip pat pagal carus, imperatorius, bet
gyvenimą juk kūrė žmonės. Aš skaitau paskaitas ko-
legoms bibliotekininkams, studentams ir visada
sakau – net ir tai, ką jūs rašote, yra įdomu. Psicho-
logas gali vertinti jūsų emocinę būseną. Tiesa, kom-
piuterinis tekstas dabar nelabai ką pasako apie

mus, bet kai ką sako mūsų pasirinktas
šriftas, raidžių dydis, minčių seka,
trumpiniai. O kai buvo rašoma ranka,
dokumentinis palikimas įdomus psi-
chologams, lingvistams, sociologams ir
kt. tyrėjams, ypač kultūrologine pras-
me. Prieš keletą mėnesių buvau Sank
Peterburge, Rusijoje, lankiausi fotog-
rafijos muziejuje. Šis muziejus turi
etatą psichologo, kuris pagal rašyseną
gali nupiešti žmogaus, pasirašiusio
po nuotrauka, psichologinį paveikslą.
Taigi kiekvienas dokumentas turi savo
vietą ir vertę. 

Grįžtant prie Nacionalinės bib-
liotekos fondo formavimo galiu pasa-
kyti, kad priimame viską, ką rašo no-
rintys kurti: laiškus, atsiminimus,
dienoraščius ir t.t. Taip pat labai svar-
bu surinkti smulkiąją spaudą – kvie-
timus į renginius, vakarėlius, muges,
balius. Dideli dalykai išliko, o smulkūs
išsimėtė. Kaip iliustraciją galėčiau
paminėti, kai prie Nacionalinės bib-
liotekos buvo prijungti buvę Lietuvos
knygų rūmai, ten sukauptuose doku-

mentuose, kurie nebuvo tvarkomi, mes atradome
Aleksandro Račkaus, gydytojo, iki Antrojo pasauli-
nio karo gyvenusio ir dirbusio Amerikoje, labai ak-
ty vaus visuomenininko, numizmato, kuris kūrė lie-
tuvių išeivių muziejų Čikagoje, archyvą. Žiūrėdamas
labai plačiai jis rinko XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
atskirų išeivių ir organizacijų protokolų, registra-
cijos knygas, spaudinius, čekius, vokus ir kt. Jis 1932
m. visa tai perdavė Vytauto Didžiojo universitetui.
Paskui karas, okupacija, ir tie dokumentai išsi-
sklaidė. Galų gale juos atvežė ir sukrovė Knygų rū-
muose. Mes perėmėme ir pradėjome tvarkyti – aš bib-
liotekoje dirbu jau beveik 30 metų, ir per mano pro-
fesinę biografiją tai buvo vienas didžiausių nuste-
bimų ir sėkmių, nes tai buvo neįkainojamas, doku-
mentuotas lietuvių išeivių palikimas įvairiausiomis
formomis. Ten buvo ir pirmieji spaudinėliai, kvie-
timai. Apie tai esu parašiusi kelis straipsnius. Nie-
kada nežinai, kas bus reikalinga. O išmesti visada su-
spėsim, pirmiau pažiūrėkim specialisto akim. 

Parengė 
Audronė V. Škiudaitė

tinius užsienio partnerius – atskirus asmenis ir įvai-
rias organizacijas, teikiančius mums reikalingą li-
teratūrą, pastaruoju metu suintensyvėjo bendra-
darbiavimas ir su Lietuvos Respublikos ambasadų
užsienyje kultūros atašė, na, o išeivijoje gyvenantys
lietuviai, nuo pat šalies nepriklausomybės atkūri-
mo pradėję didžiulį knygų grąžinimo į tėvynę vajų,
tai mielai daro ir šiandien. Tiesa, dabar mes jau pra-
šome, kad tai būtų daroma iš anksto su mumis pa-
sitarus, atrinkus tai, ko mums dar trūksta, kad kiek-
vienas brangiai kainuojantis siuntimas iš už Atlanto
būtų tikslingas.

Na, o tuos, kurie perskaitę šį straipsnį pagalvos,
kad savo namų bibliotekoje turi leidinių – lietuvių
išeivių knygų ar periodinės spaudos, kuriuos galbūt
norėtų perduoti, gali rašyti man elektroniniu paš-
tu: j.budriuniene@lnb.lt ar įprastu laišku: Lituani-
kos skyrius, Gedimino per. 51, Lt–01504, Vilnius. Esa-
me ir būsime dėkingi už visas pastangas kaupti ir
pildyti mūsų bibliotekos archyvą.

Istoriją mes kuriame visi

Jolita Steponaitienė,
Informacinių išteklių formavimo ir 
vystymo centro direktorė

Po 1990 metų knygų, rankraščių srautas iš už-
sienio buvo labai didelis. Prisimenu tą euforiją, kaip
mes džiaugėmės kiekvienu iš už Atlanto atėjusiu
siuntiniu. Buvo skubėta parvežti išeivių dokumen-
tinį palikimą. Jo užteko visoms bibliotekoms, vi-
siems archyvams. Dabar srautai yra sumažėję, bet
gera žinia, kad valstybėje atsirado kitoks požiūris,
sukurtos specialios, finansuojamos programos li-
tuanistinio dokumentinio paveldo paieškai, integ-
ravimui į kultūrinį gyvenimą ir tyrimams. Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba – viena iš instituci-
jų, kuri rūpinasi archyvinio paveldo paieškomis, re-
gistravimu ir pargabenimu į Lietuvą. Mūsų biblio-
teka labiau akcentavo spausdintąjį pa-
likimą, kuris kaupiamas ,,Lituanikos”
skyriuje. Pasirinkti instituciją, kuriai
perduoti dokumentus, yra kiekvieno
teisė, todėl į mūsų biblioteką perduo-
ta ne vienas didesnis ar mažesnis as-
meninis archyvas. Vienas pirmųjų
buvo kalbininko Prano Skardžiaus ar-
chyvas, perduotas 1991 m. šviesios at-
minties ilgametės Lituanikos skyriaus
vedėjos Silvijos Vėlavičienės pastan-
gomis. Šį fondą sudaro mokslininko už-
rašai, išrašai, kartotekos. 1992 m. filo-
sofo Antano Maceinos archyvą bib-
liotekai perdavė Jono Griniaus žmona.
Tai mokslininko straipsnių juodraš-
čiai, korektūros. Jos pastangomis bib-
liotekai po kelerių metų A. Maceinos
našlė bibliotekai perdavė ir knygas.
Tais pačiais metais biblioteką pasiekė
ir skautų veikėjo Antano Saulaičio
archyvas. Bene didžiausias yra ar-
cheologo Jono Puzino dokumentų rin-
kinys. Bibliotekoje jau nuo 1941 m.
saugoma mokslininko ikikarinio do-
kumentų rinkinio dalis, – taigi įvyko
savotiškas profesoriaus paveldo susijungimas. Po-
karinė dalis – tai daugiausiai Lietuvių enciklopedijos
redakcijos archyvas. J. Puzino archyvas dabar yra
aprašomas, tvarkomas. Mokslininkai jau gali juo
naudotis. Tai labai didelis masyvas – labai įdo-
maus ir daug nuveikusio žmogaus archyvas. 

Dar reikėtų paminėti architekto Jono Pajaujo iš
Švedijos archyvą, tai apie 30 saugojimo vienetų, ku-
rie buvo rasti jo bibliotekoje. Turime Kazio Rožansko
dokumentų archyvą, lietuvių spaustuvės ir leidyk-
los Sidnėjuje „Mintis” archyvą, kurį nuolat papildo
jos steigėjas, mielas bibliotekos draugas Pranas
Nagys. Žurnalisto Kazio Janutos archyvinius do-
kumentus, laiškus, kuriuos perdavė Irena Striogaitė.
Bendradarbiavome su Prane Šlutiene, kuri perdavė
organizacijos „Lituanian Mercy Lift”, gimusios at-
sikuriant Lietuvai, archyvą. Turime labai daug
vertingų pavienių dokumentų. Biblioteka už savo lė-
šas įsigijo politiko, visuomenės veikėjo Leono Pra-
puolenio dokumentų 2009 m. Vykdant dailininko, sce-
nografo Mstislavo Dobužinskio valią jo archyvą iš
Paryžiaus Lietuvai perdavė sūnus Rostislavas.

Nacionalinė biblioteka dalyvauja Vytauto Di-
džiojo universiteto išeivijos instituto vykdomame
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Informacinių išteklių formavimo ir vystymo centro direk-
to rė Jolita Steponaitienė

Iš k. ,,Lituanikos” skyriaus vedėja Jolanta Budriūnienė, PLB pirmininkė D. Navickienė
ir Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas D. Na-
vic kienės viešnagės M. Mažvydo bibliotekoje metu.       Nacionalinės bibliotekos nuotr.
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Neseniai Seinų mieste Lenkijoje surengtas pir-
masis „Kaimynų dialogo” forumas, kurio di-
džioji dalis buvo skirta kultūrai. Baltojoje

Seinų sinagogoje skambėjo smuikininko Gedimino
Dalinkevičiaus ir gitaristo Simono Bušmos atlie-
kama Niccolo Paganini muzika, buvo pristatyta
profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus knyga
apie Seinų vyskupą, poetą, „Anykščių šilelio” autorių
Antaną Baranauską, o kažkada veikusios sinagogos
sienas papuošė įspūdingi garsaus dailininko Aloy-
zo Stasiulevičiaus tapybos darbai.

„Aloyzas Stasiulevičius – gilus kultūros žmogus,
ir kiekvienas jo paveikslas – atskira istorija, turin-
ti daug prasmių. Parodoje jis pateikia 30 skirtingų
Vilniaus veidų. Šios parodos pavadinimas yra labai
simboliškas – „Vilnius: tarp sac-
rum ir profanum”. Kartais pagal-
voju, kad šis pavadinimas šiek tiek
atspindi ne tik mums visiems bran-
gaus Vilniaus dvasią, bet taip pat lie-
tuvių ir lenkų tarpusavio santy-
kius istorijos tėkmėje”, – parodos
atidarymo metu kalbėjo Lietuvos
konsulė Seinuose Vida Bagdonavi-
čienė.

Spalvingame parodos kataloge,
kurį išleisti padėjo pora Lenkijos lie-
tuvių verslininkų, teigiama, kad
A. Stasiulevičius – „Vilniaus tapy-
tojas, gebantis perteikti ypatingą šio
Vidurio Europos miesto veidą ir
dvasią. Miesto, kuris, anot garsaus
tarpukario meno istoriko Mikalo-
jaus Vorobjovo, nekrovė prekių san-
dėliuose ir aukso kapšuose, bet gy-
veno svajonėmis ir maldomis”.

Dailininko darbus, kuriems
puikiai tiko sinagogos sienos, ap-
žiūrėję forumo dalyviai žavėjosi jo
potėpiu, minties proveržiais, spalvų
žaismu. Į Seinus atvykęs dailinin-
kas sakė, kad Lenkijoje jau anks-
čiau yra surengęs savo personalinių
parodų – 1971-aisiais jo tapyba eks-
ponuota Bydgoščiuje ir Vroclaveke,
1972 metais – Krokuvoje, dar po metų – Varšuvoje. Jo
darbų yra įsigijusios įvairios pasaulio dailės gale-
rijos, muziejai, tarp jų – Jungtinių Amerikos Vals-
tijų New Jersey valstybinis universitetas. 

„Esu krikščioniškas tapytojas, ir šiuose pa-
veiksluose pateikta visa Kristaus kančios istorija, bet
tai padaryta šiuolaikiška forma interpretuojant is-
toriją. Man labai artima, ką yra rašęs neseniai
šventuoju paskelbtas popiežius Jonas Paulius II, ku-

Algis Vaškevičius

Kaimyninėje Lenkijoje – lietuvių kultūros pristatymas
ris laiške menininkams
1999 metais teigė, jog jei
esi kūrėjas ir turi gabu-
mus reikštis mene, tai
tuos gabumus reikia ug-
dyti ir panaudoti arti-
mo meilei ir visai žmo-
nijai”, – kalbėjo susirin-
kusiems A. Stasiulevi-
čius.

Jis priminė, kad
mus jungia europinė
krikščioniška kultūra,
kad kadaise lietuviai ir
lenkai buvo stiprūs kar-
tu Žalgirio mūšyje, buvo
stiprūs net ir pralaimė-
dami 1831-ųjų ir 1863-

ųjų metų sukilimus. „Mus jungia Česlavas Milošas,
jungia Adomas Mickevičius, jungia daugiau iškilių
asmenybių. Man Lenkija tai visų pirma dailininkas
Tadeuszas Kantoras, kompozitorius Krzysztofas
Pendereckis, kino režisierius Andrzejus Wajda, ki-
tos iškilios asmenybės”, – sakė dailininkas. 

Lenkijoje užsimezgė dailininko draugystė su pa-
saulinio garso prancūzų semiotiku Algirdu Juliumi
Greimu, taip pat Amerikos lietuviu dailininku

Romu Viesulu – abiejų menininkų paroda Kro-
kuvos „Nowa Huta” galerijoje vyko kartu. Šio-
je šalyje jis surado ir daugiau jam artimų
žmonių. Naujoji paroda, kurią Seinų sinagogoje
galima apžiūrėti visą mėnesį, vėliau keliaus į
kitus Lenkijos miestus. 

Apžiūrėję naująją parodą, forumo dalyviai
turėjo galimybę susipažinti su ką tik išleista is-
toriko, humanitarinių mokslų daktaro profe-
soriaus E. Aleksandravičiaus knyga „Antanas
Baranauskas. Giesmininko kelias” lenkų kal-
ba. Šią knygą jis parašė 2002 metais minint poe-
to A. Baranausko 100-ąsias mirties metines, lie-
tuviškai ji pasirodė 2003-aisiais, o dabar išėjo
ir lenkiškai.

Knygos pavadinime Seinų vyskupo, poe-
to pavardė rašoma lietuviškai, nors Seinuose
jis buvo žinomas kaip Antoni Baranowski.
Šiuo vardu jis buvo žinomas kaip vyskupas,
nors eiles pasirašinėjo lietuviška pavardės
versija, o jo vizitinėje kortelėje vardas ir pa-
vardė buvo įrašyti lotyniškai. Pats knygos au-
torius sakė, kad iš pradžių galvojo pavadinime
palikti lenkišką pavardės formą ir priminė, kad
A. Baranausko laidotuvėse nebuvę nė vieno lie-
tuvio.

„Knygos nebūtų buvę, jei ne šio krašto
žmonių iniciatyva pakviesti mane į Seinus, kur
pajutau tą aplinką, rinkau medžiagą, daug
mąsčiau. Knygą rašiau Lenkijos skaitytojui, bet

prireikė daugiau kaip 10 metų, kol jis ją gali skaityti
savo kalba. Man jis nebuvo didvyris, bet įdomi prie-
štaringa asmenybė, turėjusi romantinių utopijų.
Kaip ir Česlavas Milošas, jis netilpo į vienus rėmus,
neįmanoma pasakyti, jis „jūsų” ar „mūsų”, – sakė
profesorius.

Jis prisiminė ir prieš keliolika metų virusias
aistras dėl paminklo vyskupui Seinuose statybos. Ge-
dimino Jokūbonio sukurtas paminklas A. Bara-
naus kui šalia Seinų katedros, kurioje vyskupas ir pa-
laidotas, iškilo 1999 metais, nors tam iš Seinų valdžios
buvo daug trukdymų, leidimą statybai gauti buvo la-
bai sunku. Dabar tai jau praeityje, paminklas pa-
puošė miestelį, yra lankomas, prie jo uždegamos žva-
kės, padedamos gėlės.

E. Aleksandravičiaus knygoje stengiamasi nu-
brėžti šio gausiais talentais apdovanoto taurių jaus-
mų ir prieštaringų koncepcijų žmogaus gyvenimo ke-
lią. Čia taip pat stengiamasi parodyti, kokį kraitį vys-
kupas Antanas Baranauskas atsivežė į Seinus, kokios
buvo jo svajonės ir planai. 

Leidinio pristatyme rašoma, kad „sumanymo
esmė buvo parašyti apybraižą, kuri atlieptų besi-
keičiančio dabartinių lenkų ir lietuvių gyvenimo po-
reikius peržiūrėti naujai, grąžinti daugiakultūrinių
mūsų herojų, padalijusių talentą abiems tautoms pa-
sirinkimų sudėtingumą, galbūt paieškoti tokių in-
terpretacijos galimybių, kurios leistų pakeisti ram-
pos šviesas ir tolerantiškiau įsižiūrėti į kone fami-
liariai atrodančių herojų veidus”.

Knygą gerai įvertino pristatymo metu kalbėję
Lenkijos literatūrologai, istorijos tyrinėtojai. Jie
sakė, kad leidinio pasirodymas lenkų kalba yra
svarbus įvykis, nes A. Baranauskas tarp Seinų
kraš to gyventojų yra gerai žinomas ir gerbiamas
kaip vyskupas, kaip Seinų katedroje esančių puikių
vargonų fundatorius. Buvo priminta ir apie tai,
kad poeto ir vyskupo protėviai buvo kilę iš totorių. 

Pirmasis toks „Kaimynų dialogo” forumas pa-
rodė, kad tokie renginiai labai reikalingi, nes jie su-
artina ir abiejų šalių intelektualus, ir kūrėjus, ir pa-
prastus žmones. Meno kalba yra universali, ir tuo dar
kartą galima buvo įsitikinti Seinuose. �

Aloyzo Stasiulevičiaus parodos erdvė Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Egidijus Aleksandravičius pasirašinėja autografus

Aloyzo Stasiulevičiaus paveikslas. 3.
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„Kilme, kalba, kultūra ir ypač charakteriu ab-
soliučiai svetima taip ilgai ją engusiems
maištingiems slavams, Lietuva reikalauja

visiškos politinės nepriklausomynės teritorijai, ku-
rioje šeši su puse milijono lietuvių, ir kurią sudaro
dalis Minsko, Vilniaus, Gardino, Kauno, Suvalkų gu-
bernijos, pagaliau, Rytų Prūsija arba Mažoji Lietu-
va. Šios valstybės sostinė – senasis Vilnius arba Vil-
na, galima sakyti, yra šventasis miestas ir Lietuvos
širdis. Kaip tik čia kadaise buvo Visuotinės Dievy-
bės šventykla, kaip tik čia liepsnojo ‘Amzina Ougnis’
– Amžinoji arijų ugnis. Nesikėsinkite į Vilnių,
mūsų sostinę.” (p. 32) – štai su kokiu užmoju ir įkvėp-
tumu sprendė Lietuvos bylą 1919 m. kovo 19 d. savo
paskaitoje, netrukus ir publikuotoje, Oskaras Mi-
lašius (O. W. de Lubicz-Milosz), šis lietuviškai ne-
mokėjęs, Čerėjoje (dab. Baltarusijoje), lenkakalbėje
šeimoje gimęs, dar vaikystėje nuo gimtos šalies at-
skirtas (atvežtas mokytis į Paryžių), Prancūzijos poe-
tu tapęs žmogus. Ir asmeninis, ir tautos identitetas
dažnusyk nėra savaime suprantamas, nėra viena-
reikšmė duotybė – jį gali nulemti sąmoningas apsi-
sprendimas, valia ir prisiimta atsakomybė. Lietuva
tokį valios aktą pademonstravo 1918. 02.16. Neilgai
trukus įsipareigoti Lietuvai ir lietuvybei apsi-
sprendė ir O. Milašius; kaip pats rašė: galėjo ,,apsi-
vainikuoti rožėmis Varšuvoje” (p. 167), bet pasiliko
,,po kukliu lietuvišku kryžiumi” (p. 168).

Gal mes, blaivaus proto šalininkai, ne visad at-
sišauksime į jo mistiškai vizionieriškas Lietuvos
praeities ir paskirties įžvalgas, bet juk turėtų uždegti
ši nuostata – Tėvynės vaizdinio išgryninimas ir pa-
kylėjimas, nubraukiant visas kasdienos apnašas, bei
įsipareigojimas jai.

O.  Milašiaus publicistiką įvadiniame straips-
nyje mums pristato leidinio sudarytoja. Nors ir ži-
nome šį prancūzakalbį poetą, intelektualą ir vizio-
nierių, diplomatiniu rangu tarnavus vos Nepri-
klausomybę išsikovojusiai Lietuvai, bet tikrai pra-
vartus jo pasišventimo priminimas. G. Dručkutė savo
teksto išnašoje glaustai pateikia tikrai žinotinus fak-
tus: 1918 m. į Paryžių atvykusi Lietuvos delegacija
užmezgė ryšius su iš publikacijų žinotu poetu, jau
kitų metų sausį jis paskirtas delegacijos diplomati-
niu sekretoriumi Taikos konferencijoje; nuo 1920 –
Prancūzijai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę
– iki 1925 m. oficialiai ėjo Lietuvos reikalų įgalioti-
nio prie Prancūzijos vyriausybės pareigas, o jų
savo noru atsisakęs liko reziduojančiu ministru ir
garbės patarėju. G. Dručkutė O. Milašiaus publicis -
tikos idėjų paralelių, atšvaitų randa ir grožiniuose
(t. p. sunkiau žanriniu požiūriu apibrėžiamuose) kū-
riniuose, štai 1914 m. rašytas ir neužbaigtas roma-
nas ,,Zborovskiai” leidžia daryti prielaidą: ,,Šio la-
bai asmeniško, beveik autobiografinio romano vei-
kė jų lūpomis Milašius greičiausiai perteikė savo pa-
ties politines idėjas” (p. 8). Ir pats Milašius straips-
niuose primins analogiškas idėjas vystęs kūri-
niuose ,,Ars magna” ir ,,Slėpiniai”.

Knyga sugriovė Milošo kaip atitrūkusio nuo rea-
lybės mistiko ir fantazieriaus vaizdinį, pagrįstai ar
nepagrįstai susidarytąjį iš Petro Klimo (nuo 1925 m.
gegužės dirbusio Lietuvos nepaprastuoju pasiunti-

Astrida Petraitytė

Išsižadėjęs Varšuvos rožių…

niu ir įgaliotu ministru Prancūzijoje) liudijimų, Pa-
ryžiuje kaimyniaujant su kolega Oskaru, pastarajam
gyvenant aukštu aukščiau: naktimis girdėdavęsi
vaikštant ir kalbant, o kai rytą paklausdavęs, kas ten
svečiavęsis, Lietuvos ambasados tarnautojas pasi-
sakydavo, kad jį aplankęs Byronas ar dar kokia įžy-
mybė... Straipsnių, ypač politine tematika, autorius
– neabejotinas eruditas, toli gražu ne vien knyginis,
bet gerai susipažinęs, emociškai išjautęs istorines Eu-
ropos pervartas, apmąstęs jos geopolitines perspek -
tyvas. Tikrai aktualiai nuskamba politinės (kaip ir
bet kurios kitos) veiklos grindimas moralumo, ver-
tybiniu principu: „Vargas tam, kas dėl politinio iš-
skaičiavimo paniekins amžinuosius principus, pa-
versdamas jų vardus savo ginklais, net pačiai tei-
singiausiai kovai” (p. 19).

Jau turinyje tekstai prasmingai suskirstyti pa-
gal publikavimo metus; matome ne tik aprėpties ri-
bas (1918–1939 m.), bet ir lietuviškosios publicistikos
„tankį” – pikas šauna iškart, tekstų gausiausia
1919–1920 m., kritiniais atsikūrusios Lietuvos vals-
tybės metais (būti ar nebūti; būti– kokia?), ir tai daž-
niausiai – būtent politinė publicistika. Paskui tarp
pavienių publikacijų neretai įsiterpia net kelerių
metų tarpas.

Net netikėta – o tai kartu ir skaudu – kad Mi-
lašiaus tolimų laikų politinė publicistika nuskam-
ba labai aktualiai. Taip, mums nėra ko nerimauti dėl
Vilniaus – o jo atplėšimas nuo Lietuvos ne vieno
straips nio skaudi tema – bet Lietuvos ir jos kaimy-
nių (ne)bendrystės klausimas provokuoja ir nūdie-
nos apmąstymus. Žinia, neturime pasiduoti auto-
riaus gundymams Lietuvą idealizuoti, bet – gal ver-
ta net ir to adoruojančio gimtosios šalies žvilgsnio
pasimokyti? Milašius pagarbiai taria (mums – mėgs-
tantiems postmodernų „naują žvilgsnį”) Lietuvos Ta-
rybos, paskelbusios Vasario 16-osios aktą, vardą –

„tos Tarybos, kuri, pa-
imdama naujos valsty-
bės vairą pačiame audros
sūkuryje, klastinguose ir
šėlstančiuose vokiečių
politikos vandenyse su-
maniai, – to nepaneigtų
ir labiausiai patyrę loc-
manai, – mokėjo išveng-
ti lenkų rifų bei povan-
deninių maskolių uolų”
(p. 23).

Jis negaili karčių
žodžių Lenkijai – Vil-
niaus okupaciją regėda-
mas kaip esmingesnių
šios šalies problemų iš-
raišką: „Nors su Lenkija
– amžinų kivirčų ir pras-

čiausios anarchijos židinio tėvyne, – jungia glaudūs
saitai, Lietuva niekada nepaliovė protestuoti prieš
savo kaimynės polinkius veltis į vidinius jos reika-
lus” (p. 58). Straipsnyje „Du politiniai mesianizmai”
klaidinguoju mesianizmu jis taip pat laiko „bepro-
tišką ir ultranacionalistinę Lenkijos sistemą” (p. 169).

Lietuva kaip teigiamas, net idealizuojamas
(tiems  kerams neturėtume  pasiduoti)  pavyzdys
priešpastatoma tiek šiai slavų valstybei, tiek buvu-
siai okupantei Rusijai: „Santūri, darbšti, į medita-
ci ją linkusi, taiką mylinti lietuvių tauta ilgai kentė
pagyrūniškos, inertiškos plepios, triukšmingos, ne-
sugebančios tvarkytis savo krašte tautos kišimąsi į
savo reikalus, jos išmintingesniam ir labiau civili-
zuotam kaimynui atkakliai primetamą nekenčiamą
ekonominį ir politinį režimą” (p. 82).

Išties buvo netikėta patirti, kad idealizuojančio
žvilgsnio į Lietuvą Milašiui neaptemdė susidūrimas
su toli gražu nei romantiška, nei – tuo labiau – kom-
for tabilia, prabangia tuomete realybe. Dar prieš at-

siversdama šį leidinį baugiai vaizdavausi O. Mila-
šiaus diplomatinį vizitą į Kauną; juk šį Paryžiaus
aristokratą purvinos laikinosios sostinės gatvės, vi-
sas gyvenimo skurdumas turėjo gerokai apvilti... Bet
džiugus netikėtumas – 1919 m. grįžęs į Paryžių jis da-
lijasi įspūdžiais: ,,Esu lietuvių poetas, rašantis
pran cūzų kalba, poetas, kurį <…> prieš tris savaites
užplūdo džiaugsmas vėl išvydus savo lietuviškąją tė-
vynę…” (p. 37) Ir jokio skundo, jokio bjaurėjimosi ar
nusivylimo.

Įdomu ir tai, kad Milašius akcentuoja Baltijos
šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – vienybės svar-
bą, skelbdamas netgi dviejų pastarųjų kaimynių są-
jungos idėją (ši baigiantis Pirmajam pasauliniam ka-
rui, regis, brendo ne vienoje galvoje). Dar daugiau
– galime sakyti poetą numačius ir Europos Sąjungą,
juk dar 1927 m. jo kviesta: „... paskelbkime pasauliui
Jungtinių Europos valstybių įkūrimą!” (p. 193).

Žinoma, politinėje publicistikoje, nušviečian-
čioje europinę situaciją po Pirmojo pasaulinio karo
ir Lietuvos vietą joje, juntamas ir mistinis Poeto įkvė-
pimas: „Taip, indo-europiečių rasės dukros ir sūnūs,
aš kalbu apie jūsų lopšį. Nes ši, jūsų vaizduotėje to-
kia miglota Lietuva – tai pats seniausias, pats tau-
riau sias pėdsakas paslaptingosios rasės, praeities
tamsoje atkeliavusios iš šventosios vietos, vadintos
Pamyru, bei pasklidusios šaltos ir laukinės Europos
giriose bei lygumose” (p. 28).

Lituanistinė publicistika, galima sakyti, pare-
mia, pagrindžia politiniuose straipsniuose teigtą Lie-
tuvos savitumą, lietuvių tautos moralines nuostatas.
Bent kelis straipsnelius Milašius yra paskyręs lie-
tuvių liaudies dainoms – žavisi jų poetika ir mora-
lumu. Tik gali kilti įtarimas, kad jo interpretacija gal-
būt ne visai tiksli dėl medžiagos vienpusiškumo – jis
remiasi L. Rėzos užrašytomis, taigi Mažosios Lie-
tuvos dainomis. 

Nukelta į 8 psl.

Oskaras Milašius. Lituanistinė ir politinė publicistika. – Sudarė
Genovaitė Dručkutė; iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Druč-
kutė ir Neringa Klišienė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas, 2013.

Agnė Šemberaitė. Oskarui Milašiui. Literatų gatvė, Vilnius

Oskaras Milašius



skleisti Donelaičio kū-
ryboje keliamą pagrin-
dinę žmogaus vertybę –
dvasinį, kultūrinį ir tau-
tinį susipratimą, „pa-
žvelgti laisvomis akimis
į senąją Rambyno tėviš-
kę ir vargstantį Vilnių”.
Draugijos garbės nariu
išrinktas (1930 09 27) ku-
nigas prof. dr. Vilius Gai-
galaitis (1870–1945), o na-
riu rėmėju buvo supe-
rintendentas kun. Hen-
rikas Dzeržislovas Sroka
(1858–1941).

1992 m. kovo 14 d.
Vil niuje įvyko steigia-
masis K. Donelaičio
draugijos susirinkimas.
Jame dalyvavo 22 asme-
nys – darbų apie Kristi-
joną Donelaitį autoriai
literatūrologai Leonas
Gineitis (1920–2004), Al-
binas Jovaišas (1931–
2006), Kostas Doveika
(1912–1999) ir Juozas
Girdzijauskas, memo-
rialo K. Donelaičiui kū-
rėjas Napalys Kitkaus-
kas ir kiti. Sudarytos ta-
rybos pirmininku iš-
rinktas architektas, kul-
tūros istorikas dr. N. Kit-
kauskas. Draugijai ke-
liami uždaviniai – puo-
selėti ir saugoti Donelai-
čio ir jo amžininkų at-
minimą Lietuvoje ir Ma-
žojoje Lietuvoje, garsin-
ti jo vardą ir viešinti, po-
puliarinti jo kūrybą,
rengti talkas Tolminkie-
myje ir Lazdynėliuose.

1992 m. gruodžio
mėn. pradėtas leisti mėn-
raštis „Donelaičio žemė”.
Jo steigėjas ir leidėjas –
K. Donelaičio draugija, redaktorius – Steponas Lu-
koševičius. Jo žmona Janina Čepulytė-Lukoševi-
čienė (1937–2013) – šio laikraščio korektorė ir stilis-
tė. Leidinys supažindina Karaliaučiaus krašto lie-
tuvius su lietuviška srities praeitimi, čia veikusių
organizacijų veikla, padeda šio krašto lietuviams įsi-
lieti į Lietuvos kultūrą. Laikraštis primena svar-
biausius Lietuvos įvykius ir datas – valstybines bei
religines šventes, kultūros veikėjų sukaktis, seno-
vinius papročius ir tradicijas. Draugija pagal išga-
les padeda Karaliaučiaus krašto mokykloms – pa-
rūpina vadovėlių, sąsiuvinių, mokymo priemonių.

Be Vilniaus, draugijos skyriai veikia Šiauliuo-
se, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Aktyviai veikia kau-
niečiai, nors Kaune skyriaus ir nėra. Artėjant 300-
ųjų poeto gimimo metinių jubiliejui sukruto mari-
jampoliečiai. Susitelkę 2010-aisiais, 2013 m. kovo 27
d. jie įregistravo K. Donelaičio draugiją Marijam-
polėje (pirm. Vida Mickuvienė). Jie organizuoja
įvai rius renginius – minėtina konferencija „K. Do-
nelaitis istorijoje ir dabartyje” (2010), meninio skai-
tymo konkursas „Donelaičio žodis” (2011). 2012 – 2013
m. jie vykdė kūrybinių darbų konkursą „Rašome Do-
nelaičiui”; jo rezultatai paskelbti 2013 m. gegužės 9
d. Ši draugija surinko lėšų K. Donelaičio paminklui
Marijampolėje. Paminklas (aut. Zigmas Buterlevi-
čius) prie evangelikų liuteronų bažnyčios iškilmin -
gai atidengtas 2013 m. lapkričio 22 d.

Beje, ir Suomijoje veikia Donelaičio draugija (įk.
1990 04 19, dab. pirmininkas – Helsinkio universite-
to prof. Hannu Niemi), kuri leidžia žurnalą „Done-
laitis”. �
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Šiais jubiliejiniais Kristijono Donelaičio metais
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bib-
lioteka išleido gausiai istorinėmis nuotrau-

komis, Mažosios Lietuvos žemėlapiais ir faksimi-
lėmis iliustruotą knygą „Kristijonas Donelaitis:
me tų ir raštų ratas”, kurią sudarė dr. Sigitas Nar-
butas, o parėmė Kultūros rėmimo fondas. Tai pra-
s mingas paminklas lietuvių grožinės literatūros pra-
dininkui, poetui ir evangelikų liuteronų kunigui Tol-
minkiemyje, kurio 300-ąsias gimimo metines šiemet
labai plačiai ir minime.

Kaip rašo knygos sudarytojas, šio leidinio at-
siradimą lėmė noras trumpais informatyviais teks-
tais pristatyti skaitytojams, kas žinotina apie K. Do-
nelaičio gyvenimą, kūrybą, jos leidimus, kūrinių
vertimus, tyrimus, rašytojo vaizdavimą literatūro-
je, dailėje, muzikoje, teatre ir kitus svarbius dalykus.
Knygoje minimi rašytojai, mokslininkai, vertėjai,
pedagogai, visuomenės veikėjai, literatūros kūriniai,
literatūrinio, visuomeninio gyvenimo įvykiai, raš-
tijos paminklai, kurie žymi XVI–XXI amžiaus Lie-
tuvos kultūros raidą. Leidiniui panaudota gausi iko-
nografinė medžiaga, 2011–2013 metais rinkta ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje; dalis jos buvo panaudo-
ta kelioms parodoms bendru pavadinimu „Kristi-
jonas Donelaitis: metų ir raštų ratas”. Viena iš jų
buvo surengta MA Vrublevskių bibliotekoje (2014 01
02–2014 02 12). Kita, kilnojamoji, visus 2014 metus ro-
doma įvairiose Lietuvos bibliotekose.

Apie K. Donelaitį yra labai daug parašyta, jo as-
menybė ir personažai įkūnyti gausiuose meno kū-
riniuose. Todėl parodų rengėjai ir šio leidinio, tar-
nausiančio parodų katalogu, kūrėjai kreipė dėme-
sį į pagrindinius dalykus, atskleidžiančius poeto gy-
venimą, originalią jo kūrybą ir vertimus į įvairias
užsienio kalnas, taip pat jo gyvenimo bei kūrybos
tyrimus, kūrinių sklaidą ir jo atminimo įamžinimą
– visa tai, kas jį pelnytai leidžia vadinti mūsų Kris-
tijonu Donelaičiu.

Tekstų autoriai: Napalys Kitkauskas, Laimu-
tė Kitkauskienė, Algirdas Matulevičius, Neringa
Markauskaitė, Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė
ir Mikas Vaicekauskas.

Kiek plačiau papildęs pristatau tik straipsnį
apie K. Donelaičio draugijas.

1992 m. įkurta K. Donelaičio draugija – tai ne pir-
moji jo vardo organizacija. Pirmoji K. Donelaičio
draugija buvo įkurta 1921 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdoje
vietoj uždarytos jaunimo draugijos „Jūra”. Naujos
kultūros ir švietimo organizacijos steigėjas ir pir-
mininkas buvo Lietuvos visuomenės veikėjas, poe-
tas, Tautinio lietuvių banko Klaipėdoje valdytojas,
ekonomistas Gustavas Juozupaitis (1895–1954, sla-
pyvardis Sėjus). Draugija turėjo savo bibliotekėlę,
rengė literatūros vakarus, lietuvių rašytojų, spau-
dos minėjimus, lietuvių kalbos kursus. Paskaitas
skaitė lietuvininkai Ansas Bruožis (1876–1928) [kny-
goje vietoje jo klaidingai nurodomas Vilius Bruožis
(1843–1909) – A. Ž.], Vydūnas (1868–1953) ir kiti. 1930
m. surengė K. Donelaičio 150–mečio mirties su-
kakties minėjimą. Draugijos narė buvo ir Ieva Si-
monaitytė (1897–1978). Nustojo veikti dėl „Aukuro”
draugijos konkurencijos.

K. Donelaičio asmenybė, jo kūryba žavėjo, trau-
kė prieškario inteligentiją, ypač akademinį jauni-
mą. 1929 m. lapkričio 30 d. Lietuvos universitete (nuo
1930 m. – Vytauto Didžiojo universitetas) buvo
įsteigta kita Evangelikų lietuvių studentų Duone-
laičio draugija (įregistruota 1930 01 09, 1932 m. pa-
vasarį turėjo 24, 1933 m. – 18, 1935 m. – 14, 1936 m. –
13, 1937 m. – 9 narius, pirm. Andrius Skimutis (1913–
1995), teisės studentas, vėliau kunigavęs ir miręs Šve-
dijoje). Jos steigėjai: broliai Mikas (1897–1972) ir Mar-
tynas (1908–1980) Preikšaičiai, Jurgis Gavėnis (1909–
1981), būsimi kunigai. Pirmuoju jos pirmininku iš-
rinktas J. Gavėnis (1909–1981). Draugijos uniforma:
žalios spalvos kepuraitė ir tautiškų ornamentų
juosta. Šios draugijos tikslas buvo prasmingai

Kristijono Donelaičio metų ir
raštų ratas
Algirdas Mikas Žemaitaitis

Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas / sudarė Si-
gitas Narbutas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių biblioteka, 2014 (UAB „Petro ofsetas”).
– 152 p. : iliustr., faks., portr., žml. Tiražas [700] egz. ISBN
978–9986–498–62–9.

Paminklo Kristijonui Donelaičiui pašventinimas Marijampolėje 2013 11 25. 

Vidos Mickuvienės archyvas
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Uršulė

Močiutė Uršulė – šimtametė. Ji augo
gausioje šeimoje, studijavo Peterburge,
praleido dešimt laimingų metų su vyru –
nepriklausomos Lietuvos finansininku ir
keturiais vaikais. Tremtis, išdraskyta šei-
ma, sušaudytas vyras, Sibire miręs sūnus... 

Uršulė laukia manęs kiekvieną rytą.
Ateinu ir sakau:

– Močiute, labas rytas, ar kelsimės?
– Kelsimės, – sako močiutė, ir aš keliu

ją lengvą lyg pūkelį.
Šukuoju retus jos plaukelius, suku

kuodelį, atnešu pusrytėlį. Kuklūs mūsų
pusrytėliai, tad močiutė prašo:

– Gal galėtumėt duoti man riekelę
duonos?

– Galiu, močiute. Ir sviestelio užtep-
sim, ir dar ko nors paieškosim. 

Kartą, norėdama palepinti močiutę, iš-
viriau dešrelę. Bet ji paklausė:

– Kokia šiandien diena?
– Penktadienis, močiute.
– Tai kodėl tu man dešrelę išvirei?
Močiutė sulaukė šimto vienerių metų.

Ir niekas nesuprato, kada ji išėjo. Užmigo
čia, atsibudo jau pas Dievulį. Graži ji
buvo atsisveikinimo valandą. Juodu kos-
tiumėliu, balta mokytojos palaidine, švie-
sutėliais smilkiniais. Nesu sutikusi di-
desnės kultūros žmogaus. Tos kultūros ne-
užgožė nei amžius, nei liga, nei mirtis.

Ponia Vanda

Man labai gaila ponios Vandos. Ji nu-
gyveno dorą ir laimingą gyvenimą. Turė-
jo jaukius namus, gražią dukrą, mylintį
vyrą. Bet nesuprato, kad taip visą laiką ne-
gali būti: mirė vyras, išėjo dukra, prislėgė
sunkios ligos. Diabetas atėmė akių šviesą
ir koją.

Man labai gaila ponios Vandos. Ji
vaikš to po kambarius ir baigia išverkti
akis dėl savo gyvenimo.

Algirdas

Buvo antra Velykų diena. Baigėsi Šv.
Mišios, nuvilnijo giesmės. Dukra skubėjo
kuo toliau nuo mano liūdesio, mano my-
limasis dėliojo sudužusios mozaikos šukes.
Likau viena. Pasirišusi šunelį išėjau miš-
kan į savo pievą. Smilgų pieva, guosk
mane, liūliuok, šluostyk mano ašaras.
Sninga... Sninga... Niekas nepaklaus, ko-
dėl šlapias mano veidas. Kaip gera, kad
sninga...

Miškas, kelias, tuščios miesto gatvės.
Visi, grįžę po Šv. Mišių, jaukiai sėdi prie
stalų. Kas šį rytą toks vienišas kaip ir aš?
Žinoma, Marytėlės Algirdas...

Marytėlė seniai kapuose, o jos Algir-
das vis dar eina. Sutinku jį – paralyžiuo-

ta ranka, žeme besivelkančia koja eina per
šlapdribą. 

– Su Šv. Velykom! – sveikinuosi. – Gal
galiu pakviesti jus į svečius?

Kylame liftu į mano išpuoštą vienišą
būstą. Valgome Velykų pietus, išlenkiame
po stiklelį. 

– Kaip jūs gyvenate, Algirdai? – klau-
siu. 

– Gerai, – ramiai ir oriai atsako. – Tik
va, šiandien nuėjau pas gydytoją, bel-
džiau, beldžiau – niekas neatidaro. 

– Šiandien Velykos, gydytoja nedirba.
Ar jus aplanko globėja? 

– Aplanko. Pensijos gavimo dieną. Pa-
ima pinigus už butą.

– O kiek jūs gaunate pensijos?
– Tris šimtus litų. Šimtą penkiasde-

šimt atiduodu globėjai. Likusių man pa-
kanka.

– O ką valgote?
– Perku duoną, lašinius, dešrą. Kartais

bulvių išsiverdu. Man gerai, visko užten-
ka. 

Išeidamas Algirdas paralyžiuota ran-
ka išėmė keturis litus ir padavė man. Su
meile ir pagarba, labai oriai padėkojo
man už Velykas. Negalėjau nepaimti to at-
lygio. Išėjo per šlapdribą, vilkdamas koją.

Nenoriu likti skolinga

Ėjau iš parduotuvės. Buvau nusipir-
kusi kepenų katinėliui. Prie konteinerio
rausėsi moteris. Praėjau... Negaliu... Grįžau.

– Ponia, – sakau, – gal neįsižeisit. Tu-
riu nusipirkusi kepenų, gal paimsit ir iš-
sivirsit?

– Ačiū, geroji... Išmirkysiu, išsivirę
skaniai suvalgysim. Seni mes su vyru. Pen-
sijos mažai gaunam, vyras apako. Čia ieš-
kau tik maisto. Bet nenoriu likti tau sko-
linga. Pasakyk, mieloji, kur gyveni. Nu-
megsiu kojines ir atnešiu. 

– Nereikia, močiute. Pati mezgu. Nie-
ko nereikia...

Išmetė mane, išvarė...

Iš namo išsirito močiutėlė. Rypuoda-
ma įsitvėrė į mane:

– Išmetė mane, išvarė... Ponia, gal
nuvesit mane iki taksi – važiuosiu pas kitą
dukrą. 

– Močiute, ar turit pinigų taksi?
– O tu ar neduosi man?
– Neturiu, močiute. Pati į darbą pės-

tute vaikštau. Gal troleibusu važiuokite. Aš
palydėsiu, įsodinsiu.

Močiutė pažvelgė į mane ir tarė:
– Jei būčiau jauna, nereikėtų man ta-

vęs prašyti. Dar ne tokioms į barzdą įspir-
davau...

– Matau, močiute, žinau...
Palydėjau iki stotelės. Du jauni vyru-

kai įtraukė į troleibusą. Nuvažiuodama pa-
grūmojo man kumšteliu: išmetė mane, iš-
varė...  �

Mano senoliai
Laimutė Perednienė

Muziejų naktį pas Vytautą Kasiulį
pasisvečiavus
Astrida  Petraitytė

Tarptautinę muziejų dieną, švenčiamą gegužės 17-ąją, Lie-
tuvoje surengiama Muziejų naktis – bent jau sostinės mu-
ziejai pakviečia miestiečius ir svečius panaktinėti (daž-

niausiai – iki vidurnakčio), kartu su žinovais apžiūrint ir nuo-
latines ekspozicijas, ir laikinas parodas. Susidomėjusių ne-
trūksta, tuo labiau, kad šie nemokami pasisvečiavimai dažnai
ir muzikine dalimi praturtinami.

Nesiblaškydama tarp daugybės viliojančių galimybių šįkart
pasirinkau Vytauto Kasiulio dailės muziejų. Atkakusi po 19 val.
iškart pataikiau į viršprograminį renginį – M. K. Čiurlionio meno
mokyklos mokinių koncertą. Programoje skelbtasis koncertas
„Senojo Paryžiaus muzika” kerėjo, kaip ir numatyta, nuo 21 val.
Prancūzų autorių kūrinus tuomet atliko Simona Vaitkevičiūtė
(fleita), Silvija Vaitkevičiūtė (smuikas) ir Jonė Punytė (fortepi-
jonas).

Pavaikštinėjau ir po dailės erdves. Kartu su parodos kura-
tore (ir  muziejaus vadove) Ilona Mažeikiene domėjausi XX a. pir-
mosios pusės dailininkų darbais parodoje „Nežinomas Vil-
nius”: čia ir lietuviškieji Vladas Drėma, Vytautas Kairiūkštis ar
Juozapas Kamarauskas, ir, matyt, „lenkiškais rašmenimis”
savo pavardes rašę Liudomir Leńdziński ar Jozef  Balzukiewicz,
ir tragiškai Paneriuose užsibaigusio likimo žydai Hadasa Gu-
revič-Grodska ir Bencionas Michtomas...

Jau tikrai nakčiai stojus – 22 val. – prisijungiau prie bū-
relio pasiryžusių kartu su ekskursijų vadove Juste pasekti V. Ka-
siulio kūrybinį kelią, pasigrožėti jo spalvų fejerverkais. Taip,
mums buvo akivaizdžiai priminta, kad pradiniu – mokymosi Kau-
no meno mokykloje laikotarpiu – Kasiulis buvo dar tradiciškai
realistinis, jo paveikslai tamsių tonų. Sėkmingai susiklosčius ap-
linkybėms, Kasiulis jau 1944 m. išvyko tobulintis į Austriją, taip
laiku pasitraukdamas nuo „išvaduoti” Lietuvą besiruošiančios
Raudonosios armijos. Pokariu įsikūręs Freiburge, dėstė čio-
nykštėje  Meno ir amatų mokykloje, nepamiršdamas kūrybos –
tad mums buvo pristatytas ir antrasis, freiburgiškasis, šviesė-
jantis jo kūrybos etapas. 

Bet „tikrasis” Kasiulis, žinoma, atsiskleidžia, sužydi, spal-
vų fontanais ištrykšta Paryžiuje. Nors, kaip prasitarė ir mūsų
gidė, Kasiuliui prikišamas kartojimasis bei komerciškumas, bet
savitas jo stilius žavi, meistrystė leidžia laikyti prancūzų tapy-
bos mokyklos atstovu. Išgirdome ir apie nemenkas pastangas, Lie-
tuvos muziejininkų ir kitų kultūros žmonių (pvz., rašytojo Val-
do Papievio) įdėtas „jaukinantis”  dailininko žmoną Bronę, iš-
ti ki mą kelių dešimtmečių bendražygę, kol ji galiausiai pasiry-
žo gausią kolekciją padovanoti Lietuvai, iškeldama vienintelę są-
lygą: jie turi būti eksponuojami specialiame  Kasiuliui skirtame
muziejuje (2012-aisiais ir įvyko šio Vytauto Kasiulio muziejaus
atidarymas rekonstruotuose XX a. pradžios neoklasicistinio sti-
liaus rūmuose, iškilmėse dalyvaujant dailininko sūnui Vytautui).

Muziejuje įrengtas ir „dailininko dirbtuvės kampelis”, ku-
riame eksponuojami V. Kasiulio daiktai (pasiryžusi vyro palikimą
dovanoti Lietuvai, Bronė Kasiulienė perdavė ne tik šimtus pa-
veikslų, bet ir asmeninį archyvą, memorialinių daiktų).  Žino-
ma,  turėjome galimybę pamatyti toli gražu ne visą mūsų „pa-
ryžiečio” kūrybą – ir dalis Lietuvai skirtos dovanos dar saugo-
ma muziejaus fonduose, ir  po privačias kolekcijas paveikslai gau-
siai pasklidę.

Dar viena Muziejaus nakties Kasiulio muziejuje suteikta ga-
limybe – dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, pasigaminti atsispausti
kokią litografiją – likau nepasinaudojusi.  �

Romualdas Požerskis. Iš ciklo ,,Atlaidai”

Akimirkos iš Muziejaus nakties Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. 

Astridos Petraitytės nuotr.



Gegužės 16 d. po trejus metus trukusių architektūros tyrimų ir restauravimo dar-
bų duris lankytojams atvėrė Vilniaus katedros varpinė. Ištisus metus visi norin-
tys galės užkopti į patį varpinės viršų ir pažvelgti į Vilnių iš 50 metrų aukščio. Vil-
niečiai ir miesto svečiai galės apžiūrėti varpų ekspoziciją, senąjį miesto laikrodį,
patyrinėti istorines varpinės ir katedros vaizdų rekonstrukcijas. Komiksų mėgė-
jai galės susipažinti su Vilniaus įkūrimo legenda žaisdami edukacinį kompiuteri-
nį žaidimą ,,Gedimino sapnas”. Virtuali kelionė ,,Vilniaus panorama: pamatyk, pri-
artink, įsiamžink!” pro viršutiniame varpinės aukšte įmontuotas vaizdo stebėji-
mo kameras padės lankytojams susipažinti su miesto panorama ir žymiais ar-

chitektūros paminklais. 

Kultūros kronika

Gegužės 14 d. Nacionalinėje meno galerijoje Washingtone
įvyko pianisto Edvino Minkštimo koncertas. Koncerto metu E. Minkštimas at-
liko Wolfango A. Mozarto (1756–1791), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (187
–1911), Franzo Liszto (1811–1886), Edvino Minkštimo (g. 1980), George Gersh-
wino (1898 – 1937) ir Vince Guaraldi (1928–1976) kūrinius. Solisto biografiją at-
likėjas pradėjo 1995 m., būdamas tik 14 metų amžiaus, kai su Lietuvos nacionalinės
filharmonijos orkestru atliko Edvardo Griego „Koncertą fortepijonui ir orkest-
rui a-moll”. Vėliau pianistas grojo su Lietuvos kameriniu ir Lietuvos muzikos aka-
demijos simfoniniu orkestrais diriguojant Lietuvos bei užsienio dirigentams. Nuo
1990 m. pianistas koncertuoja užsienyje – Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Če-
kijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Kanadoje bei JAV.

Sokrato skulptūrų
parke (Socrates Sculpture Park) New Yor-

ke gegužės 11 d. atidaryta Žilvino Kempino skulptūrinė ins-
taliacija „Scarecrow” („Kaliausė”). Tai iki šiol didžiausias šia-
me parke eksponuojamas meno kūrinys – 80 metrų ilgio, 12
metrų pločio ir 4 metrų aukščio kinetinė skulptūra, sudaryta
iš 200 nerūdijančio plieno stulpų, sujungtų specialia paukščių
atbaidymui skirta sidabrine juosta. Pirmąją skulptūrinę ins-
taliaciją „Kaliausė” („Kakashi”) menininkas sukūrė 2012
m. Echigo-Tsumari (Japonija) šiuolaikinio meno trienalė-
je, 2013 m. skulptūrinė instaliacija buvo eksponuojama
Kloster Schönthal skulptūrų parke Šveicarijoje.

Gegužės 17 d. netoli Paryžiaus
įsikūrusiame Kompjeno mieste Pran-

cūzijoje atidaryta dešimties lietuvių iliust-
ruotojų paroda „Lithuania & Stasys L’Homme Cent
têtes”, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas dailininko
Stasio Eidrigevičiaus kūrybai. „Lietuva ir Stasys...” – dvie-
jų ekspozicijų paroda, kurių vienoje bus pristatoma de-
vy nių lietuvių iliustruotojų – Ievos Babilaitės, Linos Dū-
daitės, Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės, Rasos Joni, Ma-
riaus Jonučio, Kęstučio Kasparavičiaus, Nomedos
Mar čėnaitės, Rimanto Rolios ir Karolio Strautnieko dar-
bai. Parodoje dalyvaujančių lietuvių iliustruotojų kū-
ryba pastaraisiais metais sėkmingai eksponuota pa-
rodose Italijoje (Genujoje ir Pavijoje), Belgijoje (Briuselyje),
Liuksemburge, JAV (Philadelphijoje ir Washingtone). Antrojoje ekspo-
zicijoje „André François centre” pristatoma išskirtinai S. Eidrigevičiaus
– „Šimtagalvio žmogaus” („L’Homme Cent têtes”) – kūryba.

Gegužės 15 d. Lenkijos fotomenininkų sąjungos ZPAF galerijoje
atidaryta lietuvių fotomenininko Vytauto V. Stanionio fotog-
rafijų paroda „Nuotraukos dokumentams”. Parodoje pristatoma
40 dvigubų portretų. „Nuotraukos dokumentams. Seirijai. 1946”
– tai atspaudai iš vienos 1946 m. Vytauto Stanionio darytų fo-
tografijų pasams juostelės. Varšuvoje eksponuojama paroda Vy-
tauto V. Stanionio buvo paruošta jau 1987 m. iš autoriaus tėvo Vy-
tauto Stanionio paliktų negatyvų.

Gegužės 15-ąją Lietuvos ambasadoje Londone svečiavęsis
rašytojas Jaroslavas Melnikas kalbėjo apie literatūrą bei gy-
venimo filosofiją, pristatė savo kūrinių ištraukas anglų kal-
ba. Susirinkusieji, tarp kurių buvo ir britų leidėjai, renginio
metu turėjo galimybę autoriui užduoti klausimus ir įsijung-
ti į diskusiją, kurioje paliestos ir literatūrinės bei socialinės
temos, ir rašytojo biografijos momentai. Savo komentarais
ir įspūdžiais taip pat pasidalino ir vakaro metu Jaroslavo Mel-

niko tekstus skaitęs vertėjas Steve Komarnyckyj. 

Atkelta iš 5 psl.

Oskaras Milašius
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Kai kada, regis, interpretaciją
kiek supainioja nepakankamas kraš-
to realijų pažinimas, tarkim, vieto-
var džiai traktuojami tiesiogine jų
reikšme, tuomet posmas „Iš Bajorų /
Brolis žirgą pir ko...” (originalas ci-
tuojamas Paaiškinimuose, p. 270) trak-
tuojamas: čia „veikia lietuvių didi-
kai” (p. 127). Šiaip ar taip, lietuvių liau-
dies dainos autoriui liudija ir pago-
niškoje Lietuvoje dominavusį „religi-
nių dorybių skaistumą”(p. 117).

Greta liaudies dainų, lituanistikos
„bloką” sudaro ir kitiems menams
skir ti tekstai: K. Šimonio parodos pri-
statymas, „kilimams” (taip įvardijęs
savo tekstą autorius, manyčiau, kalba
tiesiog apie lietuviškuosius audinius)

Turiu prisipažinti nesanti kom-
petentinga įvertinti tų straipsnių, ku-
riuos vertėtų vadinti jau ne publicis-
tiniais, bet moksliniais (ar į tokius pre-
tenduojančiais). Šiems priskirtini, ma-
nyčiau, du vėlyvojo laikotarpio tekstai
– „Iberiškos žydų tautos ištakos” (1932)
ir „Lietuvių tautos ištakos” (1937). Iš-
vis, kai autoriai (t. p. ir šiandieniniai)
pradeda ne tik nardyti istorinėse gi-
lumose ir geografinėse platumose, bet
ir džiaugtis nutolusių tautų sąsajo-
mis ar bendra kilme, pasitelkdami pa-
našiai skambančius žodžius, mane iš-
tinka nevierno Tamošiaus sindromas.
Autorius savo koncepciją – iberišką ne
tik žydų, bet ir lietuvių kilmę – matyt,
bent jau mintyse rutuliojęs iki gyve-
nimo pabaigos, vis dėlto pripažįsta:
„Remdamiesi griežtai moksliniais ling-
vistikos ir kraniologijos įrodymais,
mes esame priversti kalbėti apie ibe-
rišką lietuvių kilmę. Bet abiejų folk-
lorų tapatumą galėtume taip pat sėk-
mingai paaiškinti prekybiniais prie-
šistorinių laikų ryšiais” (p. 252). 

Pristatydama du vėlyvuosius,
mūsų įvardytus moksliniais, tekstus G.
Dručkutė pažymi: „Šios studijos savaip
užbaigia Milašiaus metafizinius svars-
tymus, pradėtus veikaluose Ars mag-
na (1924) ir Slėpiniai (Les Arcanes,
1927 m.) (...). Žemiškajame plane siekis
atrasti tautų ištakų bendrumus galėjo
reikšti Milašiaus norą ir bandymą su-
derinti, į vieną visumą apimti abi
savo tėvynes.” (p. 13).

Tekstų komentarai knygos gale,
galima sakyti, santūrūs: mums pra-
nešamas originalus straipsnio pava-
dinimas, jo publikavimo data, t. p.
trumpai pristatomi tekste minimi as-
menys. Būtų nudžiuginę išsamesni, bet
kilus klausimams, verta sugrįžti prie
įvadinio straipsnio – ten galbūt rasime
atsakymą. 

Išties verta padėkoti sudarytojai,
matyt, ir leidinio iniciatorei G. Druč-
kutei už poeto pristatymą jau publi-
cisto, politikos ir meno teoretiko vaid-
me nyje. Žinojome O. Milašių pasi-
šventėliškai tarnavus jaunai Lietu-
vos valstybei, dabar susipažinome su
tomis idėjinėmis, istorinėmis (netgi –
moralinėmis) nuostatomis, kuriomis ši
tarnystė buvo grįsta.

Knyga Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto leidyklos gražiai iš-
leista – ant viršelio skriejantis baltas
Čiurlionies Vytis deramai simbolizuo-
ja lietuvybę, Tautos ir valstybės idėja
persmelktą autoriaus poziciją (daili-
ninkas Rokas Gelažius).

O pristatant šį leidinį šiemetėje
Vilniaus knygų mugėje LLTI leidyklos
direktorius džiaugdamasis stebėjos:
ar čia Milašius taip gražiai parašė, ar
vertėjos taip gražiai išvertė... �


