Vytis - Lietuvos ir lietuvių
Gintaras Karosas - išeivijos simbolių kūrėjas ir organizatorius

„Vytis – Lietuvos ir lietuvių“ - taip vadinasi unikali parodą, kurią galima matyti šiomis dienomis. Tai paroda, kurios
tema niekada neskambėjo šitame krašte – kaip išeivijoje buvo
kuriami mūsų valstybės simboliai.

Tai buvo žmonės-katalizatoriai, būrę lietuvišką veiklą,
chorus, šokių ratelius, politinius judėjimus. Mūsų laikais jau
atrodo, kad jų laikas jau praėjęs, jie jau nereikalingi, nes tauta
laisva ir turi savo valstybę.

Vytis tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje reiškė maždaug tą patį.
Šiandien tai Valstybės ženklas. Tai ženklas, kuris amžiais telkė
mus ginti Tėvynę. Vytis penkis dešimtmečius buvo uždraustas, bet liko didelės vilties simbolis okupuotame krašte. Vytis – tai ženklas, kurį savo širdyse išsaugojo išeivija, jis buvo
tautinės ir kultūrinės veiklos variklis.

Visos šios idėjos ir parodos autorius – bostoniškis Gintaras Karosas, savo gyvenimą paskyręs lietuviškai veiklai.

Šiandien Lietuvoje mažai kas žino apie Amerikos Vyčius, apie seniausias lietuviškas organizacijas, apie lietuvių
dainų ir šokių šventes, virš kurių plevėsavo mūsų Trispalvė.
Su lietuviškais simboliais išeiviai kreipėsi į Amerikos prezidentus, kai reikėjo nepripažinti okupacijos, o ypač – kai reikėjo pripažinti atgimusią laisvę, kai reikėjo Lietuvą priimti į
NATO.
Lietuvoje mums Vytį apgynė 1918 metų savanoriai, o iš
draudimo laikų grąžino 1988 metų Sąjūdis. Išeivijoje tautos
ženklo nereikėjo grąžinti. Jis buvo karo pabėgėlių gyvenimo
dalis. Jis buvo iš Tėvynės ištremtos kartos viltis. Jį po Pensilvanijos šachtas ir Čikagos skerdyklas, po Bruklino gatveles ir
Bostono dangoraižius, nešiojo VLIK-o aktyvistai, „Draugo“
korespondentai, „Lietuvių enciklopedijos“ autoriai, gausybės lietuviškų knygų leidėjai.

Gintaro Karoso reklama kandidatuojant į
Masačiusetso valstijos
Atstovų rūmus. 1968
metai.

Gintaras gimė pakeliui į Ameriką, dar „perkeltųjų asmenų“ (DP) stovykloje Vokietijoje.
Taip ir likęs tarp dangaus ir žemės, negimęs
daugelio išsvajotoje Amerikoje. Tokius išeivijos
rašytojai vadino „dievo paukšteliais“.
Gintaras Amerikoje politinės karjeros atsisakė. Nors magistro laipsniu baigė mokslus (iš
viešojo administravimo, darbas apie etnines
grupes), jaunystėje labai sėkmingai dirbo Masačiusetso valstijos gubernatoriaus Franko Sargento komandoje ir (būdamas 21 metų!) net
turėjo galimybių Respublikonų partijoje kandidatuodamas rinkimuose į valstijos atstovų
rūmus. Gintaras buvo labai reikalingas valstijos
gubernatoriui telkiant paramą tautiškai margoje Masačiusetso valstijoje. G. Karosas net buvo
išrinktas delegatu (rinkiku) prezidento Ričardo Niksono rinkiminėje kampanijoje. Bet Gintarą jau traukė didesnės platumos.

Gimęs lietuviškoje šeimoje, lankęs
šeštadieninę lituanistinę mokyklą, buvęs skautuose, jis matė lietuvišką veiklą
platesne ir svarbesne nei politinė karjerą Amerikos aristokratiniame Masačiusetse (čia juk buvo Kenedžių šeimos
tvirtovė). Ji buvo ir labiau viliojanti.
Galbūt, Gintaras Karosas iš savo
giminaičio kompozitoriaus Juozo Karoso (1890-1981) gavo muzikanto genus, septynerius metus mokėsi smuiko
meistriškumo – grojo bent septyniais
instrumentais ir visada būdavo jaunimo
kompanijų siela. Į visas keliones veždavosi akordeoną ir gitarą. Neatsitiktinai
Amerikos lietuvių jaunimo sąjunga buvo
organizacija, kuriai atsidavė visa siela.

švietė lietuviška trispalvė, ir tai buvo pastebimas „masalas“. Kiek tada lietuvių jaunimo (šiandieninių solidžių dėdžių ir tetų)
Gintaras išgelbėjo nuo tautinio abuojumo
ir... „suamerikonėjimo“.
Perauklėti jau nutautėjusius lietuvius,
vėl uždegti jiems širdyse pasididžiavimo
ugnelę nebuvo lengva, pastūmėti veiklai, o
ypač – rūpesčiui kenčiančiai Tėvynei buvo
sunku juo labiau.

Gintaras Karosas Bostone septynis metus pas
Izidorių Vasyliūną mokėsi meistrišumo. Meilė
muzikai liko visam gyvenimui, tačiau profesija
tai netapo. 1960 metai.

Su lietuviško jaunimo grupėmis
išmaišė visą Ameriką – ir visur ieškojo
tautiečių. 1971-aisiais suorganizavo „lietuvišką ekspresą“, per 80 dienų nuvažiavo 15 tūkstančių mylių, aplėkė lietuviškas kolonijas Amerikoje bei Kanadoje,
padarė 7,000 lietuvių jaunuolių sąrašus.
Lietuvių jaunimo autobusiukai lėkė
Amerikos greitkeliais, nuo jų šonų iš toli

Bostono jaunimo sugalvoti automobilių numeriai tapo JAV lietuvių atpažinimo ženklu. 19751990 metai.

Ekspedicijos po Ameriką grįždavo atgal į Bostoną, kur Gintaro namo pusrūsyje
glaudėsi Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos informacinis centras. Čia 1970-tais
buvo atspausdinti pirmieji „Lietuvių jaunimo“ numeriai. Gintaras buvo jaunimo žurnalo redaktorius.
Jau tada jaunimo leidiniui prireikė simbolio. Juos pasirinko iš karto du – Vytį ir Geležinį vilką. Ir abu jie leidinyje gimė kitokie nei
įprasta – naujo laikmečio, žvalūs, energingi,
kviečiantys darbui. Tokie buvo ir Gintaro
bendražygiai, jų buvo daugybė, keli iš jų gerai žinomi šiandieninėje Lietuvoje – Mykolas
Drunga, Benius Gudelis, Romas Sakadolskis.

Tame pat Bostono pusrūsyje 1976 metais gimė ir Gintaro Karoso firma
„Baltic Enterprises“. Ir vėl kompanija savo veiklą orientavo į nutautėjusius,
tėvų kalbą jau spėjusius užmiršti išeivius. Apie kokį nors pelną čia ir svajoti
nebuvo galima, nes tuos žmones reikėjo šviesti, žadinti jų tautinius jausmus.
Kompanija turėjo dar vieną tikslą – sutelkti
Šiaurės Amerikos lietuviškos taikomosios dailės
meistrus, lietuviškų knygų anglų kalba leidėjus,
plokštelių gamintojus. Tie dalykai daug veiksmingiau įtakojo tuos lietuvius, kurie savo kalbos
jau nebemokėjo.
Vytautas Kernagis Gintaro dėka JAV išeiviams tapo naujos
Lietuvos simboliu. 1983 metai.

Per ilgus metus Bostone susikaupė didelė
tautiečių kartoteka lietuviškomis ar jau suamerikonintomis pavardėmis, tačiau vis dar rusenančia lietuvybės dvasia. Iš tų žmonių ateidavo
Video kamera Gintarui Karosui ilgiems metams tapo darbo įrankiu - tiek Amerikos kelionėse, tiek
Lietuvoje. 1981 metai.

prašymai atsiųsti lietuvių kalbos pradžiamokslį,
plokštelių, lietuviško maisto (kaip tik tuo metu
visoje Amerikoje garsėjo „Andrulio sūris“, Bostono kepyklos lietuviška duona), meno gaminių. Didelę paklausą turėjo marškinėliai su lietuviškais motyvais, kepurėlės, krepšiai.

Netrukus Amerikos lietuviai vienas kitą ėmė atpažinti iš originalių lipinukų ant automobilio bamperių. Bent jau lipdė „Sveikas“ buvo ant automobilio,
net jeigu savininkas sunkiai tą žodį ir ištardavo. Čia viskas stebėtinai sutapo –
ir graži išeivijos dvasinio pakilimo banga, ir nedidelės Bostono firmos veikla.

Pažintis su Amerikos galingaisiais - legendiniu Niujorko valstijos gubernatoriumi Nelsonu Rokfeleriu. 1968 metai.

1979 metais kompanija persivadino į „Baltic Associates“ ir dar labiau išplėtė veiklą. Geru postūmiu tapo storas ir spalvingas katalogas „Lithuanian
Heritage“ (anglų kalba), spausdintas net 45 tūkstančių tiražu. Tai buvo labai
rizikingas žingsnis, nes teko daug įsiskolinti.

„Baltic Associates” vien Amerikos etniniuose
festivaliuose išplatino per 100 tūkstančių tokių
bukletų. Juose buvo pasakojama apie Lietuvos didvyrišką praeitį ir okupacijoje vargstančius krašto
žmones. 1977 metai.

Bet tai pasiteisino – pasiekti tolimiausiuose JAV kampeliuose gyvenę
tautiečiai. Gintaras šypsosi, kad bankrutuoti jam neleido dabar jau penktosios kartos Amerikos lietuviai – Pensilvanijos šachtininkai. Iš ten plaukė
gausiausi užsakymai lituanistinei medžiagai.
Tuo metu Gintaras rado naują
„lietuviškos reklamos“ kryptį
– daugelyje Amerikos kampelių vykstančius tautinius
festivalius. Amerika, kaip žinia, – imigrantų valstybė
ir tikrai gražu, kad federalinė ir valstijų valdžia skatina tą etninių grupių savitumą. Kasmet per visą šalį
vyksta apie 30 tokių festivalių, ir „Baltic Associates“
stengdavosi visur dalyvauti.
Gintaro kompanija kiekvienam festivaliui ruošdavosi labai atsakingai – jų keli mikroautobusai
buvo tikras „Lietuvių muziejus ant ratų“. Jau atvykę
į tolimą miestą, tuojau iš komponentų surinkdavo
milžinišką, tiesiog stulbinantį išdrožinėtą koplytstulpį. Lietuvių paviljonas iš toli traukė akį. Prie jų atei-

davo šimtais tie, kurie vadino save „lietuviais“ (nors formali
statistika skelbė, jog čia lietuviai apskritai negyvena...).
Paviljono-muziejaus eksponatai festivaliuose nebuvo pardavinėjami - jie buvo surinkti iš visų Amerikos kampelių, iš nagingų meistrų-tautiečių ir buvo išeivijos pasididžiavimas. Bet
ir dalijami lankstinukai apie Lietuvą buvo lyg vartai į atsiveriantį ir begalinį lietuvišką pasaulį. Tas Lietuvos sugrąžinimas į
žmonių širdis buvo didžiausias festivalių rezultatas ir Gintaro
Karoso asmeninis džiaugsmas.
Žinoma, ir beveik nebūdavo festivalių, kur „Baltic Associates“ paviljonas negaudavo rengėjų premijos, o dažnos
telekompanijos savo reportažus pradėdavo nuo lietuviško

Šimtai tūkstančių žmonių apsilankydavo etniniuose festivaliuose. Lietuvių paviljonas juose
buvo kaip kilnojamas „lietuvių kultūros muziejus”. Tai buvo puiki vieta priminti Amerikos žmonėms apie geresnio gyvenimo vertą kraštą. 1984 metai.

koplytstulpio. Tai buvo gera proga priminti ir Lietuvos okupaciją, Tėvynės vargus. Tai labai rėmė VLIK-o, kitų patriotinių
organizacijų veiklą – tik šiuo atveju buvo kalbama ne politikams, o eiliniams Amerikos žmonėms.
Aplink „Baltic Associates“ susibūrę jauni žmonės jau greitai perprato – kartais veiksmingiau už žodį veikia ženklas ar
simbolis. Jis apima daug plačiau ir palieka žmogaus galvoje
pėdsaką, pritraukia bendram darbui. Ypač kai simbolis gerai
apgalvotas, gražiai nupieštas, artimas žmogui.
Firmoje atsirado vadinamasis „tarptautinis skyrius“: į festivalius imta vežti dėžes lipdžių vietiniams vokiečiams, ukrainiečiams, sskandinavams, kitoms tautybėms. Lietuviškame
paviljone jų negalėjai platinti, bet jas dar prieš atidarymą
urmu paimdavo tų tautybių atstovai. Tokios meninės ir poligrafinės kokybės plakatėlių kaip Bostone jie negalėjo atspausdinti. Tos pajamos jau atpirkdavo dalyvavimo festivaliuose,
lietuviško paviljono išlaidas.
Gintarui pavyko, kad jis veikė Bostone – Juozo Kapočiaus
„Lietuvių enciklopedijos“, poetų Stasio Santvaro ir Antano
Gustaičio, Lietuvių dramos teatro mieste. Čia dvasinis užtaisas
buvo ypač stiprus. Jis ir gulė į „Baltic Associates“ produkciją.
Taip atsirado plakatai, patriotinio turinio spalvinimo knygos
vaikams, dėlionės su Lietuvos žemėlapiu tiems patiems mažyliams.

Pats Gintaras Karosas sako, kad tuometinės sėkmės pagrindas buvo ir lietuviškos išeivijos dvasinis pakilimas, ir puikūs bendražygiai, iš aižėjanti „geležinė uždanga“. 1977-aisiais
Gintaras suorganizavo pirmą jaunų profesionalų išvyką į Lietuvą. Į Ameriką nors trumpam prasiveržė pirmieji Lietuvos
šviesuoliai. Išeivija sužinojo apie dainininkus Antaną Šabaniauską, Vytautą Kernagį, birbynininką Antaną Smolskų.
Tuo pat metu įrašinėjo ir platino pasikalbėjimus su išeivijos kultūrininku Alfonsu Mikulskiu, konsule Juzefa Daužvardiene, boksininku Jack Sharkey-Žukausku. Nė vieno jų jau nebėra, ir istorijai jų žodžiai išliko tik Gintaro filmų dėka. Beje, jie
tada pasiekė ir Lietuvą, nes buvo transliuojami per „Amerikos
balsą“ ir „Vatikano radiją“.
Jau vėliau, pats kelintą kartą nusigavęs į Lietuvą, Gintaras
Karosas filmavo jų koncertus ir vežė į Ameriką. Tie įrašai plito
po lietuviškas kolonijas ir padėjo suprasti, kas iš tikrųjų vyksta
Tėvynėje.
O čia kompanijos laukė neįtikėtina politinė sėkmė. 1980
metais Kalifornijos gubernatorius Ronaldas Reiganas, rinkimuose ieškodamas paramos Čikagoje, demonstravo su Gintaro Karoso spausdintu šūkiu „I love Lithuanians“ (būsimam
prezidentui plakatą į rankas įdavė paties Gintaro padėjėja Salmė Drungaitė).

1988-aisiais jau
Džordžas
Bušas
lietuvių
šventėje
Kennenbunkporte
iškėlė tą patį šūkį.
Prezidentų
nuotraukas su Baltijos
laisvę remiančiais
plakatais spausdino
ir „The New York
Times“, ir didžiausi
valstijų laikraščiai.
Visi pamatė, kokią
galią įgauna simbolis, patekęs į politinio lyderio rankas.
Atsirado galimybė ir tobulinti
savą lietuvišką simŠi lipduką „I love Lithuanians“ demonstruojančio
Ronaldo Reigano nuotrauka apkeliavo visą Ameboliką. Nuo 1972
rikos spaudą ir plačiai išgarsino Bostono lietuvių
iki 2002 metų firma
išmaningą agitaciją. 1980 metai.
vis tobulino savo
spausdintinę produkciją. Galų gale paskaičiuota, kad kompanija „Baltic Associates“ per tą laiką sukūrė pusšimtį Vyčių,
įvairių Geležinio vilko variantų.

Jau antras Jungtinių Valstijų prezidentas - Džordžas Bušas - rado geriausią
būdą išreikšti paramą lietuvių bendruomenei - per Gintaro Karoso plakatą.
Lietuvių šventė Kennenbunkporte, Meino valstija. 1988 metų liepa.

Atsirado naujų temų, apjungiančių išeiviją su Lietuva. Tai
pirmiausia 1979 metais švęsta Vilniaus universiteto 400 metų
sukaktis, o paskui – Kauno „Žalgirio“ krepšininkų pergalės.
Sovietų muitininkai gerai nesuprato ta tema pagamintų lipdukų, plakatų, marškinėlių reikšmės. Nesuprato, kad lietuvių
tautinis pasididžiavimas – tai jau nuosprendis imperijai.

Išeivijoje sukurtas Vytis - neįtikėtinose atgimusios Lietuvos demonstracijose.
1988 metų ruduo.

Juk paskui „Žalgirį“ į Lietuvą per „geležinę uždangą“ keliavo ir Vyčiai. Jie reikiamu metu atsirado Sąjūdžio vėliavose, o
šiandien yra laisvos šalies pašto ženkluose, ant „Lietuvos geležinkelių“ lokomotyvų, ant garsių lenktynininkų ir paprastų
piliečių automobilių – kiekvieno lietuvio širdyje.
1988-aisiais Gintaro atvežtos, per turistų grupes perduotos vėliavos jau plevėsavo didžiuosiuose Sąjūdžio mitinguose.
Trispalvės buvo perduotos ir Aukščiausiajai Tarybai – kad išdidžiai suplevėsuotų
virš laisvėjančios ir nuo Kovo 11-osios
formaliai jau laisvos šalies parlamento.
Lietuvos paštas išplatino išeivijos
Vytį 1 milijono tiražu. 2016 metai.
Vyčio paramos fondas © 2019

Kai 2018 metų
liepos 6-ąją buvo
atidaromi Valdovų
rūmai, Lietuvos valstybingumo simbolis,
už juos atidarančio
Ministro pirmininko
Bostone sukurtas Geležinis vilkas (1979) - šiuo metu
Sauliaus Skvernelio lygiai toks pat populiarus, kaip ir Vytis (1985).
nugaros buvo eiklusis Bostone gimęs „Vytis“. Ir tai gali būti kiekvieno kūrėjo
gyvenimo svajone. Jau daugiau kaip trys dešimtmečiai, kai
bostoniškis „Vytis“ perjojo sieną atgal į Lietuvą. Jis taip prigijo
Lietuvoje, kad niekas ir nesusimąsto apie simbolio kilmę.
Mūsų „Vytis“ nėra įstatymu patvirtintas etaloninis Lietuvos Respublikos herbas, – kalba Gintaras Karosas. Tai meno
kūrinys, kuris tiesiog patinka žmonėms.
Senas Gintaro Karoso tikslas buvo parodyti svarbų išeivijos vaidmenį – kuriant simbolius, saugant tautos istoriją ir
padedant Lietuvai išsilaisvinti. Tai ne jo vieno – tai tūkstančių
išeivijos šviesuolių darbas. Juk užsienyje gyvenančius lietuvius
ir tautos dalį Lietuvoje vienija tie patys ženklai. Tai daro mus
vieningus ir labai stiprius.
Parodos autorius dėkoja Prezidento Ronaldo Reigano bibliotekai-muziejui Kalifornijoje ir Prezidento Džordžo Bušo bibliotekai-muziejui Teksase už atsiųstas Amerikos prezidentų nuotraukas,
o taip pat Lietuvių federalinei kredito unijai
„Taupa” Bostone už paramą rengiant parodą.

