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SUGRĄŽINTA SKOLA
(Knygai apie Jurgį Ambraziejų 

Pabrėžą išėjus)
Turbūt nėra pasaulyje 

tautos, neišugdžiusios as
menybių, kurių veiklos bei 
nuveiktų darbų neišgali už
gožti nei laiko atstumas, nei 
tą tautą užgriuvusios negan
dos, nei, pagaliau, suintere
suotų žmonių piktavališkos 
pastangos sumenkinti nu
veiktų darbų reikšmę arba 
netgi apšmeižti, iškreiptai 
traktuojant atskirus gyveni
mo tarpsnius. Visą tai teko 
patirti ir mūsų tautiečio, at- 
sidavusio pranciškono, tau
raus kunigo, mokslininko 
botaniko bei nepaprastai 
žmonių mėgto liaudies gy
dytojo, tėvo Ambraziejaus 
Pabrėžos atminimui.

Paseką apie tėvą Pabrėžą 
leidinius, išleistus per tą be
veik 150 metų laikotarpį po 

jo mirties, turėtume ranką 
ant širdies padėję prisipa
žinti, jog iki šiol buvome 
jam didžiai skolingi. Nepri
klausomos Lietuvos metais 
pavieniai bandymai nuo
dugniai nušviesti tėvo Pa
brėžos asmenybę, kaip ne
būtų gaila, dėl įvairių prie- 
žąsčių nebuvo užbaigti iki 
galo. Gi sovietinės okupa
cijos metais apart keletos 
tikrai geranoriškų straipsnių 
apie tėvą Paberėžą, kaip 
apie to meto mokslininką 
botaniką, daugiau būta spe
kuliacijų ar netgi falsifikaci
jų, vertinant jo asmenybę, 
jo įsitikinimus bei troški
mus.

Šiandien gi galime jau 
pasidžiaugti. Ši ilgokai tru
kusi skola, užsienyje gyve
nančių tautiečių dėka, grą
žinta. Lietuvos katalikų 
mokslo akademija Romoje 

šiais metais išleido tėvo 
Viktoro Gidžiūno, O.F.M. 
monografiją - Jurgis Am
braziejus Pabrėža (1771- 
1849). Labai gaila tik, kad 
šio leidinio nesulaukė pats 
jo autorius. Knyga išleista 
tėvui Viktorui Gidžiūnui at
minti, jo mirties dešimtme
čio proga.

Knygos pradžioje patal
pintame provinciolo tėvo 
Placido Bariaus, O.F.M. pa
aiškinime rašoma:

"Jau du šimtus metų tėvo 
Ambraziejaus Pabrėžos at
minimas gyvena Žemaitijo
je. Jis išliko liaudyje be jo
kių specialių kieno nors 
pastangų. Netgi priešingai 
- iki šiol apie tėvą Pabrėžą 
labai nedaug parašyta."

"Ši knyga atskleidžia tė

vo Ambraziejaus Pabrėžos 
asmenį ir darbus naujoje 
šviesoje. Mes jį išvystame 
ne tik kaip plačių horizontų, 
bet taip pat kaip labai žmo
gišką ir patrauklią asmeny
bę - kaip įžvalgų gamta- 
mokslininką ir jautriasielį 
gydytoją, kaip aistringą sa
vo krašto, jo kalbos ir jo is
torija mylėtoją, kaip mi
nias uždegantį oratorių ir 
pamokslininką, kaip sveikų 
idėjų visuomenininką ir pa
vyzdingą dvasininką.

Visus tėvo Ambraziejaus 
gyvenimą studijavusius ste
bina jo energija, darbštu
mas, uolumas, pasišventi
mas. Ši charakteringa jo as
menybės žymė, be abejo
nės, yra susijus su faktu, 
kad tėvas Pabrėža buvo ku
nigas ir vėliau vienuolis 
pranciškonas, kurio svar
biausias gyvenimo tikslas

POKALBIS SU RAŠYTOJA 
IŠ LIETUVOS

Dirvos bendradarbis F. Masaitis buvo susitikęs 
populiarią Lietuvoje rašytoją Jurgą Ivanauskaitę 

ir su ja kalbėjosi.
F.M. Vartydamas Ame

rikos lietuvių spaudą, radau 
žinutę apie Jūsų knygą, ku
rios platinimas dėl kažkokių 
tai priežasčių yra suvaržy
tas. Antroji Jūsų knyga 
"Mėnulio vaikai" buvo re
cenzuota ir gerai įvertinta 
"Laiškai Lietuviams" žur
nale. Recenzente Nijolė 
Jankutė tarp kitko rašo, kad 
romanas "Parašytas su gilia 
įžvalga į šio laiko pasime
tusią kartą”. Ką Jūs galėtu
mėt pasakyti apie šias kny
gas?

J.I. Dėl pirmosios kny
gos galiu tik tiek pasakyti, 
kad, mano nuomone, jos pla
tinimo suvaržyti nebuvo jo
kio reikalo. Iš kitos pusės, 
tas suvaržymas buvo ge
riausia tai knygai reklama. 
Šiuo metu, kada lietuviškas 
knygas nelabai daug kas 
perka, ši knyga buvo iš
grobstyta per dvi savaites. 
Būtų parduota žymiai dau
giau, jei būtų jos daugiau 
atspausdinta.

Apie kitą knygą galiu 
pasakyti, kad apie ją, lygiai

buvo savyje įgyvendinti ir 
kituose įdiegti Kristaus 
Evangeliją ir visomis galio
mis bei visais talentais tar
nauti žmonėms. Tai buvo 
jo gyvenimo pirminė už
duotis, ir jo aistra, iš kurių 
visa kita savaimingai iš
plaukė. Buvimas moks
lininku, gydytoju, veikėju ar 
panašiai, buvo tik natūra
lios ir apčiuopiamos tėvo 
Ambraziejaus Pabrėžos pil
nutinai išgyventos Evange
lijos apraiškos. Ne nuosta
bu, kad jau nuo neatmena
mų laikų tėvas Ambraziejus 
Kretingos apylinkės liau
dies laikomas šventuoju."

Tai labai glausti, bet ne
mažiau prasmingi žodžiai 
apie tėvą Pabrėžą. Tokį jį iš 
tikro išvysitę ir perskaitę vi
są knygą bei susipažinę su 
joje pateiktais tėvo Pabrė
žos laiškais, pamokslais ir 
kitais to laikmečio doku
mentais.

kaip apie kitas, savo para
šytas knygas, stengiuosi net 
negalvoti. Manau, kad tai 
visiškas siaubas. Tik pa
skutiniu metu pramokau sa
ve šiek tiek vertinti. Tačiau 
apskritai, savo knygas ver
tinti palieku skaitytojams.

F.M. Kiek knygų jau 
esate parašiusi?

J.I. Penkias. Dvi knygas 
novelių ir tris romanus.

F.M. Jūsų amžiui-tai ga
na daug. Ar palaikote ryšį 
su išeivijos žurnalistais?

J.I. Labai mažai. Pažįstu 
Kavolį Ncw Yorke, Soliuną 
Chicagoje ir dar vieną kitą. 
Manyčiau, jog Lietuvos ir 
išeivijos žurnalistų santykiai 
turėtų būti glaudesni. Turė
tų išnykti užtvaros skirian
čios į "Jus ir mes, mes ir 
anie". Juk visi esame lietu
viai ir visi norime Lietuvai 
gero.

F.M. Jei taip, tai ar išei
vijos žurnalistų straipsniai 
būtų pageidaujami Lietuvos 
spaudoje?

J.I. O taip. Net labai. Iš
eiviams rašant, mūsų lai
kraščiai taptų šviežesni ir 
įdomesni. O be to, toks 
bendradarbiavimas labiau 
suartintų lietuviškos spau
dos darbuotojus.

F.M. Pagaliau, gal nevi
sai kuklus klausimas. Ar 
esate, jei taip galima išsi
reikšti, Landsbergio ar Bra
zausko pusėje?

J.I. Nepriklausomybę 
atgavus, daug rašiau ir dir
bau Sąjūdžiui. Rinkiminės 
kompanijos metu daug va
žinėjau remdama Lozoraitį. 
Dabar, kada Lietuvoje 
vyksta politinės kovos, kada 
stengiamasi kitaip galvojan
čius pažeminti ir apšmeižti, 
iš politikos pasitraukiau ir 
nežadu į ją daugiau įsivelti.

F.M. Ar nemanote, kad 
Popiežiaus vizitas šią padėtį 
kiek sušvelnino?

J.I. Aš manau taip. Prieš 
Popiežiui atvykstant, žmo
nės buvo gana skeptiški - 
sakydavo "Ką ten Popie
žius! Nei jis mus matys, nei 

mums padės". Žmonės kaip 
ir visada, pirko, pardavinėjo 
ir važinėjo. Gyvenimas ėjo 
savo keliu. Tačiau, jo apsi
lankymas vis tiek turėjo įta
kos į žmonių nuolaikas, o 
gal ir moralę.

F.M. Širdingai dėkoju už 
pokalbį. Linkiu Jums lai
mingos kelionės į Indiją, į 
kurią, kiek girdėjau, netru
kus vyksite.

J.I. Ačiū jums.

* * *

NAŠUS 
KŪRYBINGUMAS

Vytautas Beliajus, Den
ver, Co. pradininkas lietu
vių tautinių šokių ir jų pro
paguotojas Amerikoje.

Populiaraus "Vilties" žur
nalo redaktorius, kelių knygų 
autorius, poezijos kūrėjas.

Intemsyviai planuoja pa
ruošti 1994 metams scenos 
veikalą "Lietuviškos vestu
vės" 2-jų valandų ilgio su 
tradiciniais šokiais ir daino
mis.

Dėl platesnių informacijų 
apie veikalą kreiptis į autorių 
telefonu 1-303-839-1587.

St. Stasienė
* * *

Štai, kurie padeda 
išlaikyti lietuvišką 

laikraštį 
Atnaujindami 

prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Andriušis A., Dorchester ... 20.00 
Raskevičius V., N. Havcn .. 10.00 
Česnavičius V., Richmd H.. 40.00 
Petrulis R., Ft. Lauderdale .. 40.00 
Jakubauskas J., Juno B.......... 5.00
Pupininkas J., St. Pete.......... 10.00
Miklius V., S t. Pete ............ 20.00
Miklius V., St. Pete ............ 30.00
Jesuit Fathcrs, Cleveland ... 20.00 
Tamulionis R., Beverly H. .. 20.00 
Cerekas N., Warren ........... 20.00
RemienėM., Westchestcr .... 5.00 
Dirmantas B., Chicago ...... 10.00
Griniūtė L.O., Chicago ...... 20.00
Žebrauskas J., Chicago ...... 20.00
Dreher R., Laramie ............ 20.00
Kubilius L., Canada ........... 10.00
Lapsiene J., Dedham ........... 5.00
Šatkauskas A., Oakvillc ....... 5.00
Bitėnas R., Bronxville ....... 30.00
Kasias B., Wyoming .......... 20.00
Petrus V., Ormond B........... 20.00
Diškėnas A., St. Pete........... 10.00
Diškėnas A., St. Pete........... 10.00
Širvaitis A., S. Euclid ........ 20.00
Gruzdys M., Bay Village ....: 5.00 
Meilus L., Warren ............. 10.00
Ūsas V., Kalamazoo ............ 5.00
Kačinskas V., Sawyer ....... 10.00
Jonaitis K., Chicago ........... 10.00
Laucc J., Estes Pk................. 20.00
Šimkus A., Santa Monica .. 20.00 
Tumas A., Newbury Pk......  20.00
Žolynas A., Escondido ...... 15.00
Bacevičius S., Corona D. M. 10.00 
Celfeldas A., Santa Barbara . 8.00 
Vokietaitis A., Moraga .. 1000.00 
Januta D., Bcrkelcy ........... 12.00
Petrini E., Jackson .............  20.00
Lenkcvičius V., Oak Lawn . 10.00 
Kazlauskas M.,-Winter Pk... 10.00 
Kasias S.R., St. Pete............ 30.00
Kiznis J. Brooklyn ............. 20.00
Tamoshunas R., Webster ... 10.00 
Karalius V., Baltimore ......... 5.00
Vėlyvis J., Cleveland ........... 5.00
Janavičius I., Cleveland ..... 10.00
Joga P., Akron .................... 10.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame


	1993-11-04-DIRVA 0001
	1993-11-04-DIRVA 0002
	1993-11-04-DIRVA 0003
	1993-11-04-DIRVA 0004
	1993-11-04-DIRVA 0005
	1993-11-04-DIRVA 0006
	1993-11-04-DIRVA 0007
	1993-11-04-DIRVA 0008
	1993-11-04-DIRVA 0009
	1993-11-04-DIRVA 0010
	1993-11-04-DIRVA 0011
	1993-11-04-DIRVA 0012

